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La ciutat s’imposa a la candidatura de Pequín  
i el 2026 serà la capital mundial de l’arquitectura  
de la mà de la col·laboració publicoprivada. 

URBANISME

És molt més que un congrés. 
Transcendeix fins i tot la matèria. 
Es tracta de recuperar l’orgull de 
ciutat, de tornar a la primera línia 
internacional després d’algunes 
patacades, com la seu de l’Agència 
Europea del Medicament i la d’una 
agència europea de meteorologia 
que es van escapar en l’últim sos-
pir. Barcelona serà el 2026 la capi-
tal mundial de l’arquitectura. Es va 
decidir ahir a Rio de Janeiro, que ara 
ostenta aquest títol, on la capital 
catalana es va imposar ni més ni 
menys que a Pequín. La ciutat bra-
silera cedirà el ceptre el 2023 a Co-
penhaguen, i la capital de Dina-
marca farà el mateix amb Barcelo-
na tres anys després.  

La nominació de Barcelona, que 
va guanyar la candidatura xinesa 
per 147 vots a 129 sota el lema One 
today, one tomorrow (Un avui, un 
demà), ha sigut promoguda per 
l’Ajuntament de Barcelona; el 
 Ministeri de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana; la Generalitat de 
Catalunya; el Consell Superior 
dels Col·legis d’Arquitectes d’Es-
panya (CSCAE), i el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya (COAC). 
Una d’aquestes join venture publi-
coprivades que recorden esdeve-
niments pretèrits, com els Jocs 
Olímpics del 1992 i el Fòrum de les 
Cultures del 2004.  

El títol que va de la mà de l’or-
ganització d’un congrés interna-
cional del gremi, que agrupa 3,2 
milions de professionals arreu del 
món, i de la celebració de l’as-
semblea general de la Unió Inter-
nacional d’Arquitectes (UIA). As-
sumpció Puig, degana del COAC, 
la primera dona a ocupar aquest 
càrrec, no amagava ahir la seva 
il·lusió davant un projecte que de-
mostra que la capital catalana «és 
referent quant a arquitectura i es-
pai públic». I va avançar que se ce-
lebraran actes tant a la ciutat com 

en l’entorn metropolità. 
Puig va assenyalar que el mo-

ment serà «idoni». Perquè es 
compliran 100 anys de la mort 
d’Antoni Gaudí i 30 des de la cele-
bració, també a Barcelona, del 
congrés internacional d’arquitec-
tura, el 1996, quan la capital cata-
lana encara treia rèdit de l’estela 
olímpica. Llavors, el lema va ser 
Present i futur, arquitectura a les 
ciutats. Però també perquè la capi-
tal catalana concentra molts dels 
«debats contemporanis i futurs 
que tenen a veure amb l’ús de 
l’espai compartit» i el diàleg que 
s’estableix amb l’arquitectura. 
Però ¿qui comandarà el guió? ¿Qui 
decidirà de què es parla i de què 
no? ¿Com evitar que cada admi-
nistració posi el seu segell ideolò-
gic? Perquè una cosa són uns Jocs 
Olímpics, l’esport, i una altra de 
molt diferent, la manera d’enten-
dre les ciutats. 

Obres per acabar 

D’aquí cinc anys, alguna de les 
obres que sembla que no acabin 
mai, com la Sagrera i Glòries, o 
estaran molt avançades o ja esta-
ran acabades. També la Sagrada 
Família serà més gallarda. S’ha-
via de finalitzar precisament el 
2026, però serà més tard perquè 
la pandèmia ha disminuït el seu 
finançament. Caldria citar també 
el pla d’eixos verds de l’Eixample 
i la unió del tramvia per la Diago-
nal, que llavors també haurien de 
tenir més presència que filosofia. 
Però això són temes d’avui que 
poden no tenir res a veure amb la 
ciutat del 2026. Ja ho veurem.  

Després que es conegués la 
notícia, la tinenta d’alcaldia 
d’Urbanisme, Janet Sanz, va as-
segurar que Barcelona «està més 
que preparada per liderar la 
transformació necessària per fer 
de l’arquitectura i l’urbanisme 
dues eines al servei de la soste-
nibilitat». L’alcaldessa Ada Co-
lau va escombrar cap a casa a 
l’assegurar que la nominació és 

un «ampli reconeixement a les 
polítiques innovadores i de 
transformació que està impul-
sant la ciutat i que ens situen 
com a referent internacional», i 
va agrair «el lideratge» tant de 
Sanz com de Xavier Matilla, ar-
quitecte en cap del consistori. 
Cap menció a Daniel Mòdol, que 
va ser regidor d’Arquitectura en 
l’anterior mandat (regidoria que 
ha desaparegut i que només va 
durar un parell d’anys) i que va 
ser, amb el seu equip, l’impulsor 
de la candidatura.  

En conversa amb aquest diari, 
Mòdol, urbanista i arquitecte, va 

L’arquitectura 
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innovadores i de 
transformació  
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«Aquesta cita ens 
ha de servir per 
reflexionar sobre 
com mantenir la 
identitat i no ser 
una franquícia»  
DANIEL MÒDOL 
ARQUITECTE I URBANISTA

El pavelló de Mies van der 
Rohe, construït per a l’Ex-
posició Internacional del 
1929 i recuperat als 80.

Diversos nens juguen al nou 
parc de les Glòries, amb la 
icònica torre de Jean Nouvel 
al fons, al juny. 
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recordar 
que la proposta 

va estar un mica en 
solitari en els seus primers 

compassos. Va ajudar molt que fos 
aprovada per unanimitat pel ple 
municipal i que, a poc a poc, s’hi 
anessin implicant altres agents, 
públics i privats. La capitalitat, se-
gons la seva manera de veure, pot 
resumir-se en una sola visió: 
«Com mantenir-nos fidels a la 
ciutat». És a dir, de quina manera 
«mantenim la identitat pròpia 
dels barris evitant aplicar el ma-
teix a tot arreu». O sigui, que Bar-
celona no sigui una franquícia. 
Aquesta autenticitat, aquest sentir 
l’arquitectura i l’urbanisme com 
fets diferencials que generen mar-
ca, seria, segons la seva manera de 
veure, l’element diferencial que ha 
fet que la capital catalana hagi do-
blegat el gegant asiàtic. Si conti-
nuarà sent així, també es veurà. 

Visió més feminista 

Al marge de treure pit de la marca 
local registrada, la cita servirà per 
posar sobre la taula la necessitat 
d’apostar per un urbanisme amb 
visió més feminista. La degana del 
COAC va intentar ahir suavitzar la 
definició de la cosa, però va acabar 
sortint-li la crua realitat: «Les 
dones tenim més present la diver-
sitat que es mou per la ciutat; els 
nens, les persones grans. Potser és 
una visió més humana, mentre 
que els homes són més directes, 
reflexionen menys». n

— ¿Barcelona ha fet justícia a Il-
defons Cerdà? 
— Ni Barcelona ni el país. Hi ha 
molts projectes de Cerdà pel ter-
ritori que no es coneixen. És que 
és un personatge que s’ha inten-
tat tapar durant anys. 

— ¿Tapar...? 
— Sí, perquè no era pròxim a la 
burgesia barcelonina; era un li-
beral que venia de comarques. El 
seu projecte va fer que els burge-
sos perdessin molts terrenys, 
amb aquests carrers tan amples 
del nou Eixample. Però també hi 
fa el desconeixement del perso-
natge. No hi ha un estudi històric, 
al marge del que puguem fer aquí 
i del que va llegar Fabià Estapé. 
No s’ha fet una biografia abor-
dant tots els aspectes de Cerdà. La 
seva teoria sobre la ruralització 
dels espais urbans i la urbanitza-
ció de l’àmbit rural, per exemple, 
no s’ha estudiat.  

— ¿Considera que s’ha pervertit 
la figura de Cerdà? 
— Ja es va pervertir dos anys des-
prés d’aprovar-se el seu pla d’ei-
xamplament de Barcelona. Ell 
dissenya el creixement de la ciu-
tat i després es vincula amb em-
preses que s’encarreguen de 
l’execució de l’Eixample. Veu que 
els seus principis salten pels aires 
i dimiteix. A principis dels anys 70 
del segle XIX va escriure una car-
ta en què es mostrava molt trist 
amb aquesta situació. 

— ¿Li tenien mania? 
— Totes les persones que es van 
presentar al concurs de l’ajunta-
ment eren pròximes a la burge-
sia. Ell era un pagès amb possi-
bles i amb una visió molt més 
oberta. En urbanisme, s’ha de 
buscar molt per trobar algú que 
se li acosti només una mica. Era 
un monstre. Però la gent no va 
saber o no va voler entendre’l. 

— En sabem poc, del personatge. 
— El seu diari personal és la clau. 
Tenia un caràcter fort i contun-
dent, com molts savis. Tenia una 
gran disciplina d’horaris i un sis-
tema de vida molt ordenat. Els 
seus diaris són meticulosos, des 
dels cigarros que fumava fins a 
l’hora d’anar al llit. Era molt pla-
nificador, alguns diuen que fins i 
tot arrogant.  

— ¿Li sembla prou homenatge 
la plaça de Cerdà? 
— Baixo poc a Barcelona, però els 
que la coneixen em diuen que és 
molt lletja. Crec que l’homenatge 

no és tant una plaça, sinó becar 
persones perquè facin estudis 
profunds sobre la seva figura. Co-
neixem només el 20% de Cerdà. 

— ¿Què creu que hi podem tro-
bar, en aquest 80% que ens falta? 
— De la seva vida personal se’n 
coneix poca cosa. Crec, per exem-
ple, que la seva manera d’exercir 
la professió ve molt marcada pel 
seu origen. El tema de l’amplitud 
dels carrers s’entén al visitar el 
Mas Cerdà. Si no hagués viscut 
aquí, no hauria tingut la visió 
d’amplitud i higiene que va apli-
car en el seu pla. 

— El poc que coneixem és gràci-
es a la iniciativa privada. 

— La primera persona que s’hi va 
interessar va ser Albert Mas, mes-
tre de Centelles. Fabià Estapé va 
contactar amb ell el 1966 i, aprofi-
tant els seus contactes, va aconse-
guir tornar a publicar Teoria general 
de la urbanització de Cerdà. Es va fer 
alguna exposició. Però el salt més 
gran es va fer el 2009 durant els ac-
tes del 150è aniversari del projecte 
de l’Eixample. Es va fer una bona 
feina que no hem sabut continuar.  

— ¿Com l’hauria de recordar, la 
ciutat?  
— Aquí a Centelles es va instal·lar 
una escultura de Jordi Díez dedica-
da a Cerdà. Formava part d’un 
projecte més ampli que implicava 
Barcelona. En la nostra apareix re-

flexionant amb els braços en alt, 
com traient una idea, perquè aquí 
va néixer tot. I a la ciutat, sempre es 
va parlar de les Glòries, estava pre-
vista una altra escultura de Cerdà 
amb la mà abaixada i executant la 
seva obra. Aquí la vam posar el 
2010, però no sé res del que va pas-
sar amb la de Barcelona.   

— ¿Considera que la gent 
s’apropia de la figura de Cerdà? 
— M’admira que tinguin tan cla-
ra la filosofia de Cerdà quan fa 
anys que jo estudio la seva figura 
i no la tinc definida. Em molesta 
que es parli d’ell des del desco-
neixement.  

— ¿Per què creu que en la identi-
tat de Barcelona hi ha molt més 
Gaudí que Cerdà? 
— No ho sé... Perquè en el seu 
moment es va haver de fer aques-
ta aposta política. Potser també 
per la proximitat a la burgesia. 
Però compte, a Gaudí no li pots 
treure protagonisme. També és 
veritat que no pots crear identitat 
sobre una cosa que desconeixes. 
Ens falta conèixer molt de Cerdà. 
Hi ha gent que està fent estudis, 
però per a una visió àmplia, més 
interdisciplinària.  

— ¿De qui és el Mas Cerdà? 
— D’una empresa de Manlleu, 
Arenas y Gravas Castellot. La fin-
ca és molt gran i tenen granges i 
una antiga pedrera que explota-
ven. Ells la van arreglar una mica i 
des del 2011 em permeten gestio-
nar-la com jo consideri. 

— ¿Amb quins fons? ¿Alguna 
ajuda pública?  
— He muntat una línia paral·lela 
d’esdeveniments [casaments, es-
deveniments] i així puc anar res-
taurant-la. Mai he tingut una sub-
venció pública. Hi ha molta feina, 
entre altres coses perquè anys en-
rere va ser propietat dels comtes de 
Centelles, que van espoliar la finca. 
Se’n van emportar finestrals gòtics 
que són al castell Godmar de Bada-
lona, convertit en un pitch & putt.  

— ¿Venen escoles de Barcelona a 
visitar el Mas Cerdà? 
— No. Les que venen són del mu-
nicipi o de la comarca d’Osona.  

— ¿Li ha trucat algú de l’Ajunta-
ment de Barcelona? 
— El 2009 va venir Jordi Hereu. 
Mai més he sabut res de Barcelona.  

— Va morir sol... 
— Estava divorciat i tenia quatre 
filles. Havia anat a Caldes de Besa-
ya a un balneari perquè la seva sa-
lut estava delicada. Hi vaig anar 
per consultar el seu certificat de 
defunció. Va ser un atac de cor. n

«D’Ildefons Cerdà 
només en coneixem  

el 20%»

C.M.D. 
Barcelona

La historiadora i gerent del Mas Cerdà  
de Centelles reivindica el llegat del pare de 
l’Eixample i lamenta que no se li faci justícia.

 Anna Chávez

Anna Chávez, dimarts, a Centelles. 

Andreu Pujol

Torres de la plaça d’Europa, 
a l’Hospitalet de Llobregat, 
amb l’Hotel Porta Fira  
al mig, ahir.
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