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PALMAAl 1966 JornUtzon s’endu-

gué un disgust amb una de les

seves obres més significatives,

l’òperade Sidney. Lahistoriadora

de l’art, Halldóra Arnardóttir, diu
que va dimitir perquè considerà

queno rebia “un tractede respec-

te professional per part delminis-

tre d’Obres Públiques i, de fet,

ofès, no va tornar a trepitjar mai

Austràlia per veure la seva obra

acabada”. Més endavant, Utzon
va recalar aMallorca i quedà enci-

sat davant el paisatge i la llum.

Aleshores, decidí fer-se una casa

que fos com una perllongació de

la natura dels voltants i trià un

tros de costa a prop de Portope-
tro, on el 1972 edificà can Lis (el

nom de la seva dona), una cons-

trucció que es fon amb la natura.

A partir d’ahir, les estances

d’aquest emblemàtic indret estan

obertes al públic comun espai de

creació i reacció.
Elsmurs demarès dels darreres

de la casa, per exemple, no deli-

miten una façana concreta, sinó

que es xapen enblocs que es con-

fonen amb la vegetació senseper-

torbar la vista. Les habitacions
són cartoixanes, pedra i persona,

cap moble, un llit d’obra i una

taula. Totes les estances s’obren

cap aunamarneta, sense interfe-

rències visuals, perquèdesde cap

punt de la casa, ni a dreta ni a es-

querra, no es veu res més que la
línia de l’horitzó. La llum entra

per finestres i portes i projecta la

claror amb laprecisió i delicadesa

del vitrall d’una catedral. Seria

molt difícil trobar aquí cap detall

innecessari. Algú ha definit can
Lis comunexempledeminimalis-

me, però aquest concepte es res-

tringeix aunaspecte estètic, artís-

tic. Aquesta casa vamés enllà i du

L’arquitectedanèsalçà lacasa l’any1972aPortopetro,unaconstruccióqueesfonamblanatura iquearahaestatrehabilitada.

Unsomni
demarès
ide llum

Ahir s’obriren les
portes de can Lis,
la casa dissenyada
i construïda per
l’arquitecte Jorn
Utzon a Portopetro

aunconceptemésbé filosòfic, re-

ligiós, revela l’esperit d’un home
que havia arribat al sòtil del món

en la seva professió i que va fer

una gran depuració interior; una

purga que el dugué, en el cas de

can Lis, a conjuminar ambhumi-

litat i ambcerts airesdiogenians la
pulcra bellesa de l’entorn amb

una construcció sense artificis.

Ahir, a l’acte d’obertura de can

Lis, s’hi trobaren Christen Obel,

president de la Fundació Utzon;

Daniel Danès, representant
d’aquesta a les Balears; Lise Juel,

l’arquitecta autora de la remode-

D’esquerraadreta,MiquelVidal,EnriquedeLaborde,LinUtzon, Josep

Montserrat,ChristenObel,LiseJuel iJoanRotger.

Seràuncentre
de trobada
d’arquitectes i
experts interessats
en l’obradel danès

lació; Lin Utzon, filla del geni

danès; Francisco Cifuentes –que

dugué a terme l’obra juntament

amb Maria Eugènia i Sebastià

Martorell–, i el príncep consort de
Margalida II deDinamarca, Henri

deLaborde, comtedeMontpezat.

El batledeSantanyí,MiquelVidal,

va precisar la importància de pet-

jades com les d’Utzon aMallorca.

Per la seva banda, JoanRotger, vi-
cepresident de Cultura del Con-

sell, remarcà que “can Lis és la

resposta a lapreguntaquequalse-

vol pensador es formula: com

viure”. El president de la Funda-

ció Utzon, Christel Obel, destacà

que aquesta casa serà un centre

dedicat a l’estudi i a la reflexió i

s’himostra “l’amor i l’estima”que
tenia l’arquitecte danès per l’Illa.

En realitat l’habitatge, recent-

ment declarat comaBé d’Interès

Cultural (BIC), servirà coma resi-

dència d’experts, un fet va que

agrair la filla d’Utzon, que viu a
can Feliz. L’acte d’obertura es

completà ambuna suculenta i ela-

borada picada regada amb vins

de la terra.•
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