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Barcelona serà la 
capital mundial 

de l’arquitectura
La ciutat s’imposa a Pequín per acollir  

el Congrés Mundial dels Arquitectes el 2026

Barcelona s’ha imposat a la candida-
tura de Pequín i serà la capital mun-
dial de l’arquitectura de la Unesco el 
2026, tal com es va fer públic ahir al 
migdia durant l’assemblea general 
de la UIA, a Rio de Janeiro (Brasil). 
La candidatura barcelonina es va 
imposar per 147 vots a 126. El tema 
central serà una arquitectura per a 
un nou paradigma, amb el lema “One 
today, one tomorrow”.  

Serà la segona vegada que Barce-
lona acollirà el Congrés Mundial dels 
Arquitectes: el 1996 un seguit d’ar-
quitectes estrella com Norman Fos-
ter, Peter Eisenmann, Daniel Liebes-
kind i Jacques Hergoz es van reunir 
per abordar el ràpid creixement de 
les ciutats, i el 2026, trenta anys des-
prés d’aquell congrés, arquitectes i ur-
banistes tornaran a endinsar-se en la 
capacitat de l’arquitectura per “trans-
formar i millorar la vida de les perso-
nes”. També servirà per “posar en re-
lleu el paper de l’arquitectura i l’urba-
nisme en la configuració d’un nou 
model de ciutat que doni resposta als 
reptes contemporanis”. 

“De nou ens tornen a donar aques-
ta confiança per acollir un espai de re-
flexió sobre cap a on ha d’anar l’arqui-
tectura mundial”, diu la tinent d’al-
caldia de l’àrea d’Ecologia, Urbanis-
me, Infraestructures i Mobilitat de 
Barcelona, Janet Sanz. “Barcelona 
està més que preparada per liderar la 
transformació necessària per fer de 
l’arquitectura i l’urbanisme dues ei-
nes al servei de la sostenibilitat i, per 
tant, de fer ciutats perdurables en el 
temps, que afronten els reptes ambi-
entals amb responsabilitat però tam-
bé amb determinació”, explica. Com 
que el congrés coincidirà amb el cen-
tenari de la mort d’Antoni Gaudí i 
l’acabament previst de les obres de la 
Sagrada Família, també està previst 
que es parli de la relació de les obres 
de Gaudí amb la natura.  

L’arquitectura del dia a dia 
Per a l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, el congrés i el seguit d’activi-
tats que es faran durant tot l’any se-
ran “un esdeveniment molt impor-
tant que atraurà milers dels profes-
sionals més rellevants”. “La capitali-
tat mundial de l’arquitectura per a 
Barcelona és sobretot un reconeixe-
ment al talent i al nivell professional 
de l’arquitectura i l’urbanisme de la 
ciutat de Barcelona, per la nostra his-
tòria i també pel nostre present, per 
les nostres polítiques d’innovació ur-
bana i d’habitatge”, explica l’alcal-
dessa. Per a la degana del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), 
Assumpció Puig, la victòria de Barce-
lona és molt important perquè “tor-
na a posar l’arquitectura com un va-
lor important en la societat en el dia 
a dia i la política”. “Barcelona ja és un 
referent arquitectònic a escala mun-
dial –explica–, que ha sigut visitada 
sobretot per la seva arquitectura mo-
dernista pels turistes. Per als profes-
sionals, és referent pel seu espai pú-
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blic i pel creixement que va fer du-
rant els Jocs Olímpics. La capitalitat 
ens impulsa cap a nous reptes”, afir-
ma Puig. Tres dècades després del 
congrés del 1996, és probable que el 
2026 també es faci un lloc en el debat 
“el teixit emergent de Sud-amèrica 
i l’Àsia”. “Serà un punt de trobada 
molt interessant i molt enriquidor”, 
conclou Puig. 

La candidatura barcelonina està 
impulsada per l’Ajuntament de Bar-
celona, la Generalitat, el Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya , el Con-
sell Superior dels Col·legis d’Arqui-
tectes d’Espanya i el ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Ur-
bana. La candidatura es remunta a 
l’etapa de Daniel Mòdol com a regi-
dor d’Arquitectura durant el mandat 
anterior. “L’arquitectura continua 
tenint un paper clau a la ciutat i vam 
impulsar la candidatura en aquell 
moment perquè ens semblava que 
estava perdent protagonisme i pis-
tonada a escala internacional”, diu 
Daniel Mòdol. També volia prolon-
gar la imatge de Barcelona vincula-
da a l’arquitectura més enllà dels 
Jocs Olímpics. “Valia la pena fer va-
ler qüestions com el paisatge urbà, 
perquè som l’única ciutat que té un 
Institut Municipal de Paisatge Urbà, 
i la qualitat de vida. El més impor-
tant és la gent, i tenir cura de l’arqui-
tectura urbana i el paisatge de la ciu-
tat al final influeix en la qualitat de 
vida de la gent”, diu Mòdol. 

Totes les cares de Barcelona 
Pequín era la favorita. El gegant xi-
nès no deu haver sigut un rival fàcil, 
perquè el boom que han experimen-
tat les ciutats xineses pot ser un 
camp de debat i experimentació amb 
infinites possibilitats. Per a Daniel 
Mòdol, el caràcter polifacètic de Bar-
celona pot haver sigut clau per gua-
nyar. “Barcelona no és una ciutat 
uniforme –explica–. Té moltes iden-
titats que no són noves, sinó que es-
tan consolidades. El seu atractiu més 
enllà dels edificis i els espais urbans 
més singulars és com es continua tre-
ballant sobre qüestions com l’espai 
públic, l’habitatge i la sostenibilitat”. 

També la seva relació amb la tra-
dició arquitectònica i les identitats 
de la ciutat de les quals parla: “No 
som expansius, perquè no podem i 
perquè no volem, i som com una 
Gàl·lia en el sentit que encara reco-
neixem identitats diferents dins la 
ciutat i no caiem en les franquícies i 
l’extensió per l’extensió”. Dos ele-
ments importants més dels quals 
parla Mòdol són l’interès per la reha-
bilitació i el patrimoni, que ha evolu-
cionat de ser els edificis amb un valor 
històric i artístic a “la imatge que la 
gent té de la ciutat”. 

Segons el projecte, el congrés de 
Barcelona del 2026 es podria cele-
brar del 28 de juny al 5 de juliol a la 
Fira de Barcelona, mentre que la in-
auguració i la cloenda es farien al 
Palau Sant Jordi. La xifra de partici-
pants seria d’uns 4.250, i el pressu-
post total, 2,5 milions d’euros. La 
primera edició dels congressos de la 
UIA es va celebrar el 1948.e
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Les lliçons del congrés del 96 

Allò va ser un festival, mai més ben dit. 
Les grans figures de l’arquitectura 
mundial –Zaha Hadid, Jean Nouvel, 

Steve Holl, Norman Foster, Charles Correa, 
Álvaro Siza, Rafael Moneo, Tadao Ando...– es 
reunien a Barcelona per parlar del futur de 
les ciutats i el present de l’arquitectura. L’or-
ganització va fallar estrepitosament perquè 
no havia previst que els estudiants que havi-
en pagat per veure’ls realment els volien 
veure i el que havien de ser sessions de petit 
format i simultànies en teatres –amb poques 
places– van acabar amb macrosessions al 

Palau Sant Jordi amb tothom parlant alhora. 
Va ser un èxit? Sí i no. Era el 1996 i el con-
grés, que en les sessions reclamava sosteni-
bilitat, contenció i una arquitectura més so-
cial, es va convertir en el pròleg de la dècada 
daurada del boom del totxo i les megaestre-
lles. La crisi ho va apaivagar, però les brases 
encara cremen. A veure què passarà ara. Si es 
tracta de tornar a posar Barcelona al mapa, a 
veure quin model podem oferir 
més enllà de l’urbanisme tàctic 
i el final de la Sagrada Família. 
Se’ns ha girat feina. 
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La Vila Olímpica va suposar una gran transformació de la ciutat de Barcelona. XAVIER BERTRAL
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