“Els espais”
VISITA GUIADA

Benviguts a L’Auditori!
L’Auditori us dóna la benvinguda i us convida a conèixer la seva història i a fer un
recorregut pels seus espais.
Des de la seva inauguració el 22 de març de 1999, més d’1 milió de persones ens
han visitat, però segur que moltes desconeixen gran part de la història de L’Auditori
i els secrets de les seves sales.
Amb la recent incorporació del Museu de la Música el mes de març de 2007, el
projecte arquitectònic de L’Auditori ja està acabat, i ara només ens queda gaudir
de les seves fabuloses instal·lacions i de les moltes activitats que hi organitzem.

Breu història de L’Auditori
Durant la segona meitat dels anys 80, la ciutat de Barcelona es preparava per acollir
els que han estat definits com els millors Jocs Olímpics de la història, els Jocs
Olímpics de 1992.
Aquest esdeveniment va comportar un dels canvis més importants que ha
experimentat la ciutat de Barcelona, comparable a l’Exposició Universal de 1888,
que ens va deixar l’Arc del Triomf i el parc de la Ciutadella, o a l’Exposició Universal
de 1929, amb un fastuós Palau Nacional i la urbanització de la muntanya de
Montjuïc.

Els millors arquitectes catalans, espanyols i de tot el món van posar-se a projectar
els que serien els edificis més emblemàtics de la Barcelona que durant l’estiu de
1992 seria el centre d’atenció de tot el planeta. Al mateix temps que es dissenyaven
estadis, pavellons esportius i la Vila Olímpica, també es van projectar altres edificis
i canvis a la ciutat que havien de quedar després dels Jocs per al gaudi de tots els
ciutadans.

La idea de construir un edifici totalment dedicat a la música, L’Auditori, va començar
en aquells anys.
El projecte es va encarregar a un dels arquitectes més importants, Rafael Moneo,
que havia dissenyat edificis com l’estació d’Atocha i el nou Museu del Prado, a
Madrid, o la catedral de Los Angeles o la Galeria d’Art, a Houston, als Estats Units,
entre altres edificis repartits per tot el món. A Espanya podem citar també el Museu
d’Art Romà a Mèrida, l’Auditori Kursaal a Sant Sebastià, la Fundació Joan Miró a
Palma de Mallorca, les Bodegas Chivite a Navarra, la Fundació Thyssen a Madrid,
etc.

El projecte de Rafael Moneo
per a L’Auditori
L’arquitecte Rafael Moneo rep l’encàrrec de dissenyar i construir un edifici dedicat
a la música. Barcelona ja comptava amb dues institucions amb més de cent anys
d’història que es dedicaven a presentar la música al públic: un gran teatre per a
l’òpera, el Liceu, i una artística sala modernista, el Palau de la Música Catalana.
Però L’Auditori havia de ser alguna cosa més que sales de música, havia de ser
un gran centre musical, on, amb tres sales obertes al públic, també conviurien el
Museu de la Música i l’Escola Superior de Música de Catalunya, coneguda com a
ESMUC.
El terreny estava situat on abans hi havia unes cotxeres ferroviàries molt deteriorades
entre el pont de Marina i la plaça de les Glòries, i entre la plaça de toros La
Monumental i el tanatori Sancho de Ávila. Apartat del centre històric, però encara
a l’Eixample, Moneo recupera un disseny d’Ildefons Cerdà, el creador de l’Eixample
barceloní, l’illa 2x1de forma rectangular, similar a l’illa de la Universitat de Barcelona,
a la plaça Universitat, o a l’Hospital Clínic de Barcelona.
Aquesta illa queda interrompuda a nivell de carrer amb un passatge ampli pel centre
de l’edifici que, a més de mostrar-vos l’espai anomenat llanterna, decorat amb
pintures de Pablo Palazuelo, us permet travessar l’edifici i continuar el vostre camí
sense vorejar-lo. A més a més, al voltant de L’Auditori es poden trobar bancs amb
arbres que ens protegeixen del sol de l’estiu amb la seva ombra fidel. Un mur de
llorer, molt mediterrani, ens separa una mica més del trànsit.

En un sol edifici de forma rectangular recobert d’acer inoxidable, hi conviuran les
tres sales de concerts amb un museu i una escola universitària. Els panells, avui
rogencs, que cobreixen la façana, aniran variant el color amb les estacions. El
temps farà que la seva pell, en lloc de fer-se més vella i rovellada, es vagi tornant
d’un color gris metal·litzat cada cop més clar i que l’edifici sembli més nou.
L’Auditori és una petita ciutat de la música, on, en lloc del soroll dels cotxes, les
notes musicals dels estudiants surten pels finestrals perquè les puguin escoltar tots
els passejants. Els seus ciutadans són, a més dels membres de l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya, la resta de treballadors i músics convidats.
Els visitants seríeu, per tant, tots vosaltres, la resta de públic i els veïns, que passen
molt bones estones amb nosaltres.

La Llanterna
Al bell mig de l’edifici, hi ha l’espectacular llanterna de L’Auditori.
És una estructura de vidre que cau des del punt més alt i que des de l’interior ens
ofereix una sorprenent visió del cel. La llanterna és el punt on es troben totes les
persones que vénen a L’Auditori: ja sigui a un concert, a una de les seves sales,
a una exposició al Museu de la Música o a una reunió a les oficines de L’Auditori.
Tots, juntament amb els estudiants i professors de l’escola de música, passem per
la llanterna.
L’arquitecte Rafael Moneo volia que el gran pintor Pablo Palazuelo decorés amb
els seus dibuixos les 8 cares que ofereix la llanterna amb els seus dibuixos. Pablo
Palazuelo és un dels pintors espanyols més importants del segle XX que, malgrat
l’edat avançada, continua treballant amb molta energia. Us recomano que passeu
una estona admirant la seva feina, així com l’espectacularitat d’aquest espai que
a la nit ens ofereix una imatge molt diferent amb la seva il·luminació.

Les Sales de L’Auditori
L’Auditori compta amb tres sales de concerts:
· Sala 1, Pau Casals, amb una capacitat per a 2.200 persones.
· Sala 2, Oriol Martorell, amb una capacitat per a 600 persones.
· Sala 3, Tete Montoliu, amb una capacitat variable de fins a gairebé
400 persones.
Amb les tres sales de concerts en funcionament, hi pot haver més de 3.000
persones gaudint de tot tipus de música al mateix temps.

Sala 1, Pau Casals
És la sala més àmplia de tot L’Auditori, amb capacitat per a 2.200 persones i amb
un escenari on caben grans espectacles i concerts d’orquestres simfòniques. Està
dedicada al gran músic català Pau Casals.
Feta de fusta clara d’auró, quan hi entrem, ens trobem envoltats d’aquest material,
com si fóssim dintre d’una capsa de música. Rafael Moneo volia dissenyar la sala
més confortable possible, on gairebé tothom pogués tenir una visió perfecta de
l’escenari i sobretot on la música se sentís amb gran claredat i brillantor. Per
aconseguir aquesta acústica fabulosa, va demanar la col·laboració d’un dels millors
especialistes, el professor Higini Arau. Junts van fer de la Sala 1 un instrument
musical d’alta precisió.

Inspirant-se en la forma rectangular de la sala de la Filharmònica de Viena, el
Musikverein, la Sala Pau Casals és el doble de llarga que d’ampla, i tots els detalls
estan pensats perquè la música arribi al públic en les millors condicions. Per exemple,
per evitar que entrin sorolls des del carrer, hi ha tres parets gruixudes, uns coixins
sota les columnes de l’edifici perquè no hi arribin vibracions i un sostre doble.
I perquè es pugui sentir bé la música a tota la sala, a més del gran difusor que és
la petxina acústica situada just a sobre de l’escenari, hi ha unes parets de fusta i
un sostre que retornen el so cap al públic, un escenari que l’amplifica, unes butaques
que, quan no estan ocupades, també afavoreixen la bona acústica, i unes dimensions
quasi perfectes.
A sota de la Sala 1 hi ha, a més d’un magatzem d’instruments, els camerinos on
es canvien els artistes, un petit cafè per agafar forces abans dels concerts, una
infermeria, els vestidors per als treballadors de L’Auditori i unes quantes sales
tècniques.

El Foyer de la Sala 1, Pau Casals
Abans d’entrar a la Sala 1, Pau Casals, trobem un gran espai que anomenem Foyer.
Es tracta de l’espai distribuïdor del públic, així com també de l’espai de trobada
abans dels concerts i durant els descansos, moment en què les cafeteries no paren
d’atendre el públic.
Amb el terra de la mateixa fusta que la resta de la sala, fusta d’auró, els panells
que recobreixen les parets canvien a poc a poc la seva tonalitat clara per un color
més semblant al taronja. Aquest canvi natural es produeix per l’oxidació de la fusta,
un material viu. També els panells d’acer inoxidable que recobreixen l’exterior de
L’Auditori van canviant d’una manera natural la seva tonalitat rogenca per un color
més grisós.
Aquest espai de grans dimensions pot acollir molts tipus d’esdeveniments, des de
convencions fins a grans dinars per a més de 1.000 persones. Els grans finestrals
que donen a llevant permeten que el sol de la matinada entri amb força, i deixen
que la claror de l’interior surti cap a fora les nits de concert.

La Sala 2, Oriol Martorell
Si la Sala 1 estava feta de fusta de color molt clar, la Sala 2, Oriol Martorell, està
recoberta amb la fusta rogenca del cedre, i la sensació que ens fa és de recolliment
i proximitat. Està dedicada al director musical, pedagog i historiador Oriol Martorell.
Les 600 persones que omplen la sala són sempre molt a prop de l’escenari, i això
dóna l’oportunitat al públic i als artistes de sentir-se molt pròxims. Té un escenari
prou gran per acollir una orquestra mitjana o qualsevol grup de música. Des de la
seva inauguració, és la sala de L’Auditori que programa més concerts. Fins ara ja
hem gaudit de concerts de jazz, de flamenc, de música clàssica i coral, de música
experimental, d’òpera de petit format i de cantautors; és a dir, de qualsevol tipus
de música.
Com a la Sala 1, els sorolls del carrer no hi entren ja que també té tres parets
gruixudes, així com el sistema de coixins sota les columnes de la sala per evitar
vibracions. Les butaques, la climatització i la il·luminació estan pensades per donar
les millors condicions acústiques als artistes i al públic.
A sota de la sala tornem a trobar un magatzem, en aquest cas el de l’escola de
música, els camerinos dels artistes, algunes sales tècniques del museu, així com
els arxius de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i
també els de L’Auditori.

La Sala 3, Tete Montoliu
Dedicada al gran artista del jazz a Catalunya, la sala més petita de L’Auditori és
també la sala més polivalent.
De mides rectangulars i també feta de diverses fustes com l’ocumé, no disposa
de butaques fixes al nivell de l’escenari. Per tant, la capacitat de la sala dependrà
de la configuració. Per a alguns concerts, es treuen les butaques al nivell de
l’escenari. Així, aquells que ho vulguin, poden escoltar el concert a peu dret, i els
que ho prefereixin, poden escollir una localitat amb butaca.
De vegades aquesta sala serveix també per als assajos de l’Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya, i també s’ha fet servir per enregistrar-hi uns
quants CD.
La música més moderna troba en aquest espai més informal una atmosfera més
adient amb el seu estil. També els concerts dedicats al públic més jove, als nens
de dos o tres anys, han escollit aquesta sala per estar més a prop dels menuts.
Aquesta sala es troba sota l’Escola Superior de Música de Catalunya, l’ESMUC, i
també la utilitzen els seus estudiants.

