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Cultura
ARQUITECTURA

El que no ensenyen 
les revistes 

d’arquitectura

col·laboració amb Barcelona Buil-
ding Construmat i ArquinFAD. 

Com que tant Martín com Cam-
preciós tenen una trajectòria de do-
cumental de caràcter social, que 
també han aplicat en els documen-
tals d’arquitectura que han fet per 
encàrrec d’institucions com la Fun-
dació Mies van der Rohe, els inte-
ressa especialment “com la gent viu 
l’arquitectura”, tal com diu Martín. 
En paral·lel al cinema d’arquitectu-
ra, Martín és l’autor d’Ícaro, la his-
tòria d’un malalt terminal de càn-
cer, i Xavier Campreciós, d’Obert 24 
hores, sobre una família musulma-
na de l’ètnia hui que té un petit res-
taurant a Xangai. “El cinema d’ar-
quitectura ha estat molts cops cine-
ma d’arquitectes per a arquitectes, 
o pel·lícules que elogiaven arquitec-
tes. Això a nosaltres ens interessa 
molt poc”, subratlla Martín. En lloc 
de donar prioritat a l’estètica dels 
edificis, els interessen més proble-
màtiques “de gènere, de gentrifica-
ció i d’inclusió”.  

Problemàtiques col·lectives 
Les pel·lícules seleccionades abor-
den qüestions molt diverses, com el 
debat engegat el 2017 per tornar a 

dignificar el barri que hi ha al vol-
tant de l’estació nord de Brussel·les, 
els habitatges del qual van ser ex-
propiats i enderrocats als anys 70 
per construir-hi un World Trade 
Center que va ser fallit (WTC: A lo-
ve story, de Wouter de Raeve i Liet-
je Bauwens). “Posem damunt la tau-
la qüestions que poden interessar a 
tothom i que ens descobreixin coses 
noves”, diu Martín. La protagonista 
d’una altra de les pel·lícules selecci-
onades és una família que viu pobra-
ment però feliçment en harmonia 
amb la natura al delta de Bucarest i 
que es veu obligada a traslladar-se 

Les pel·lícules del festival de cinema d’arquitectura 
BARQ aborden la gentrificació i la inclusió urbana

a la ciutat i a portar una vida molt 
trista arran d’un canvi urbanístic on 
intervé la gentrificació (Acasa, my 
home, de Radu Ciorniciuc, que va 
ser premiada a Sundance). 

Des d’un punt de vista sobretot 
cinematogràfic, Campreciós desta-
ca uns altres documentals, com ara 
Inside Prora, de Nico Weber, sobre 
l’edifici més llarg del món, que fa 
quatre quilòmetres: va ser concebut 
per Hitler com un complex de va-
cances per a 20.000 obrers a la vo-
ra del Bàltic, va acollir un dels cen-
tres d’internament de soldats de-
sertors més estrictes de la RDA i ara 

Les imatges immaculades dels edi-
ficis que apareixen a les revistes 
d’arquitectura són només una part 
de les seves vides. Moltes vegades 
no s’hi poden veure reflectits els 
processos de treball, ni les vicissi-
tuds dels arquitectes, els promotors 
i els usuaris. Tampoc com passa el 
temps damunt els edificis. Per això 
és especialment sucosa la primera 
edició del BARQ Festival, un certa-
men internacional de cinema d’ar-
quitectura impulsat pels documen-
talistes Pep Martín i Xavier Cam-
preciós, de la productora Nihao 
Films. La secció oficial inclou nou 
llargmetratges i onze curtmetratges 
que es podran veure als Cinemes Gi-
rona de Barcelona, al Disseny HUB 
i a la plataforma Filmin entre l’11 i el 
16 de maig.  

El BARQ forma part de la progra-
mació de la Setmana d’Arquitectu-
ra de Barcelona, que se celebra des 
d’aquest dijous fins al 16 de maig, i 
que està impulsada per l’Ajunta-
ment de Barcelona, el COAC i la 
Fundació Mies van der Rohe, en 
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El Festival 
BARQ 
projecta nou 
llargs i una 
dotzena de 
curts

Història  
Un edifici 
impulsat per 
Hitler acull 
avui pisos 
turístics de 
luxe

01. CopenHill, de Bjarke 
Ingels. OLIVIER MORIN / AFP  02. Inside 
Prora. 03. Next Sunday. BARQ

Les perles de la Setmana d’Arquitectura de Barcelona

La càrrega social i 
festiva de l’arquitectura 
Els Grups Territorials d’Arqui-
tectes de Barcelona s’han aliat 
amb universitats, veïns i enti-
tats per reivindicar deu espais 
emblemàtics de Barcelona amb 
una festa en cada districte 
aquest cap de setmana i el que 
ve. Les celebracions seran diver-
ses, com ara visites guiades, xer-
rades i concerts, amb l’objectiu 
de posar en relleu el paper soci-
al de l’arquitectura. A l’Eixam-
ple es podrà visitar el Taller 
Masriera, a Nou Barris reclama-
ran la recuperació de la masia de 
Can Valent i a Sarrià construi-
ran una pèrgola de bambú per a 
un hort urbà del barri.

El lideratge de la Nova 
Bauhaus Europea 
Un dels plats forts de la Setmana 
d’Arquitectura de Barcelona a 
nivell teòric és una jornada de 
debats sobre la Nova Bauhaus 
Europea, per fer dialogar la cièn-
cia i la tecnologia amb l’art i im-
pulsar un canvi en clau de soste-
nibilitat, que se celebrarà aquest 
divendres. “Volem liderar 
aquesta Nova Bauhaus Europea 
perquè l’arquitectura forma 
part de la solució als problemes 
que ens ha portat la crisi climà-
tica, social, econòmica i de salut 
que estem patint”, diu la tinent 
d’alcaldia d’Ecologia, Urbanis-
me, Infraestructures i Mobili-
tat, Janet Sanz.

La Barcelona feminista  
i altres rutes per la ciutat 
Un dels objectius de les visites gui-
ades, rutes i itineraris de la Setma-
na d’Arquitectura és potenciar el 
valor comú del paisatge i que la 
ciutadania en tingui un coneixe-
ment més profund. Criden 
l’atenció unes rutes feminis-
tes organitzades per Somdo-
nes.cat per analitzar aspectes 
de l’espai urbà de barris com 
el Raval, Gràcia, el Gòtic i el 
Poblenou com la seguretat, la 
il·luminació, l’accessibilitat, la 
inclusió i el nomenclàtor de do-
nes, i per proposar-hi millores. 
També hi ha una ruta amb els re-
dactors dels estudis de paisatge im-
pulsats per l’Ajuntament.

Descobrir edificis en 
construcció 
La plataforma 48h Open House 
participa en aquesta Setmana 
d’Arquitectura amb una proposta 
insòlita titulada Espais Ocults. 

Consisteix en mostrar la trans-
formació de la ciutat a través 
de visites a edificis en obres a 
càrrec dels seus autors. Tam-
bé com un reflex de l’evolució 
de Barcelona i com a novetat 
de la Setmana, s’ha llançat un 

plànol guia disponible a la web 
de l’Ajuntament de Barcelona 

amb obres recents arreu de la ciu-
tat distingides per premis i per ha-
ver format part d’exposicions, 
moltes de les quals són més soste-
nibles i inclusives.
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Les Tres 
Xemeneies.  
MARC ROVIRA
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s’hi han començat a fer apartaments 
turístics de luxe. “Alguns dels plans 
i la producció de so creen una at-
mosfera inquietant”, diu Campreci-
ós. I d’A machine to live in, de Yoni 
Goldstein, sobre les llums i les om-
bres de Brasília, assegura que és “un 
prodigi”. Oscar Niemeyer torna a 
aparèixer al documental Next Sun-
day, sobre com uns joves fan servir 
un recinte firal que va dissenyar a 
Trípoli i que va quedar en desús. 

La pel·lícula de la sessió de clau-
sura del BARQ, Making a mountain, 
de Rikke Selin Fokdal i Kaspar As-
trup Schröder, s’endinsa en la figu-

‘La Creació’  
segons Jordi Savall

El músic 
Jordi Savall. ACN 

 

 

 

i dels animals. Matisos ben dibui-
xats per les seccions de Le Con-
cert des Nations que, juntament 
amb La Capella Reial, va oferir 
una molt bona versió de l’orato-
ri (aquest seria el segon encert). 
Potser es podria retreure al di-
rector català una manca de pro-
funditat en el discurs global, o 
fins i tot certa planor a la tercera 
part. De fet, sent la primera vega-
da es notava que en ocasions ana-
va amb peus de plom.  

Tres bons solistes 
El tercer i darrer encert, la tria de 
tres bons solistes per cantar les 
parts dels arcàngels (Rafael, Uri-

el i Gabriel) i d’Adam i Eva: 
una veu autoritària com la 

del baixbaríton Matthias 
Winckhler va brodar 

àries i recitatius, 
mentre que el tenor 
Tilman Lichdi va 
campar amb como-
ditat de cap a cap de 
la part d’Uriel. 
Llàstima que la veu 
de la soprano Yeree 

Suh sigui tan petita, 
perquè la musicalitat 

i la sensibilitat hi són, 
així com una sinuosa lí-

nia de cant. 
Savall ja té la seva Crea-

ció. Ara cal treballar-la, cise-
llar-la i fer-se-la seva. Els ingre-
dients, d’altíssima qualitat, hi 
són. I és un goig constatar que el 
músic, que aviat complirà 80 
anys, segueix fent incursions en 
nous repertoris en la seva dilata-
da i mestrívola carrera.e 

N’ofereix una molt bona versió al Palau de la Música

MÚSICA

ra dels arquitectes estrella a través 
del danès Bjarke Ingels i una de les 
seves obres més populars, Copen-
Hill, una central elèctrica que està 
coronada per una pista d’esquí de 
neu artificial. La programació del 
BARQ Festival s’estendrà a la Fil-
moteca dins la VII Mostra d’Arqui-
tectura Arqu[in]FILM, amb un re-
guitzell de pel·lícules fora de com-
petició com The american sector, un 
viatge arreu dels Estats Units per vi-
sitar els fragments del Mur de Ber-
lín que van comprar particulars i 
institucions i que ara són monu-
ments públics.e 
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‘La Creació’ PALAU DE LA MÚSICA 44 DE MAIG 

Esclats de llum es filtra-
ven pels cristalls moder-
nistes del Palau de la 
Música Catalana a 
quarts de sis de la tarda 

quan un altre esclat musical, aquest 
en do major i sobre la paraula Licht 
[Llum], era atacat en forte per La 
Capella Reial i Le Concert des Na-
tions. Va ser el primer cop de ge-
ni d’una tarda, la de la pri-
mera interpretació de 
Die Schöpfung (La Cre-
ació) de Franz Jo-
seph Haydn, en què 
assistíem a una se-
lecció de l’oratori 
del citat composi-
tor. Jordi Savall 
s’hi enfrontava 
per primera ve-
gada i val a dir que 
els resultats van 
ser molt bons, fins i 
tot davant d’una 
versió lleugerament 
retallada, amb una pri-
mera part íntegra i amb 
alguns escapçaments a la se-
gona i la tercera. 

El primer encert de la versió va 
ser l’enfocament de Savall, allunyat 
de falsos efectismes però atent a 
tots els matisos “descriptius” amb 
què Haydn dibuixa la creació dels 
elements, dels astres, de les plantes 

Crítica

BARCELONA
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Encert 
Savall va 
dirigir l’obra 
de Haydn 
allunyat 
d’efectismes

L’èxit de la cançó I promised myself el 1990 
va representar un dels moments de màxima 
popularitat de Nick Kamen, el model i 
cantant britànic mort ahir als 59 anys. 

Abans d’arrasar les llistes d’èxits amb 
aquella cançó, Kamen havia protagonitzat 
una campanya de Levi’s. Madonna s’hi va 
fixar i va mirar d’apadrinar una carrera de 

Kamen com a cantant. Es va estrenar amb el 
disc Nick Kamen (1987) i va seguir una 
carrera musical que va tenir el punt àlgid el 
1990 amb l’àlbum Move until we fly.

MOR EL CANTANT 
BRITÀNIC  
NICK KAMEN 


