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B arcelona es va aca-
bar imposant a Pe-
quín. L’assemblea
de la Unió Interna-
cional d’Arquitec-

tes (UIA), celebrada ahir a Rio
de Janeiro, va designar Barce-
lona com a capital mundial de
l’arquitectura de la Unesco
2026 per 147 vots contra els
129 que va obtenir la ciutat ri-
val. L’elecció va associada amb
la celebració del Congrés
Mundial de l’UIA, que tindrà
coma lema “One today, one to-
morrow”, i vol posar en relleu
la capacitat de l’arquitectura
per transformar i millorar la
qualitat de vida dels ciutadans,
com també la necessitat de
pensar en un model futur més
viable i sostenible.
“Internacionalment se’ns

continua associant amb l’ar-
quitectura dels Jocs Olímpics,
però des del 1992 s’han fet
moltes coses i molt bones: hi
ha una arquitectura actual
molt potent, més conscient i
responsable amb el medi am-
bient, que val la pena donar a
conèixer. Calia plantar cara,
rellançar la marca i tornar a si-
tuar Barcelona en el mapa
mundial perquè perdíem pis-
tonada”, assenyala l’arquitecte
i urbanista Daniel Mòdol, que
va ser el primer impulsor de la
proposta des del seu càrrec
com a regidor de l’Arquitectu-
ra a l’Ajuntament entre el 2015
i el 2019. També l’alcaldessa
AdaColau es felicitava per una
elecció que, va dir, suposa “un
reconeixement al talent, al ni-
vell professional de l’arquitec-
tura i l’urbanisme de la ciutat,
a la nostra història i a la nostra
trajectòria, però també al nos-
tre present, als nostres profes-
sionals i a les polítiques de
transformació urbana que
s’impulsen actualment i que
ens situen com un referent in-
ternacional”.
Colau va recordar així ma-

teix quenoes tracta d’un fet aï-
llat, ja que Barcelona també ha
estat escollida capital mundial
de l’alimentació sostenible i el
2024 acollirà Manifesta, la bi-
ennal d’art itinerant, que can-
via d’ubicació cada dos anys.
Aquesta serà la segona vega-

Capitalmundial de
l’arquitectura

Barcelona s’imposa a Pequín i acollirà
el gran Congrés dels Arquitectes el 2026

da que Barcelona acull el Con-
grésMundial de la Unió Inter-
nacional d’Arquitectes després
del “congrés de l’èxit”, com es
va denominar el que es va cele-
brar el 1996, quatre anys des-
prés de les Olimpíades. Aque-
lla vegada es van aplegar a la
ciutat 9.000 congressistes pro-
cedents de 87 ciutats, que van
desbordar totes les expectati-
ves i van provocar una crisi
d’aforaments. Fins i tot es van
haver d’habilitar espais a l’aire
lliure com la plaça del Macba
per acollir una classemagistral
impartida per quatre arquitec-
tes estrella considerats entre
els millors del moment: Nor-
man Foster, Daniel Libeskind,
Jacques Herzog i Peter Eisen-
man, aquest últim vestit amb

la samarreta del Barça. És la
foto que ha quedat del con-
grés.
En principi la celebració del

congrés està prevista entre el
28 de juny i el 5 de juliol en di-
ferents espais, com ara la Fira
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de Barcelona i el Palau Sant
Jordi, on es faran els actesmés
multitudinaris, però el fet de
tenir la capitalitatmundial sig-
nifica que hi haurà activitats
tot l’any. “Al llarg de dotzeme-
sos serem el centre de referèn-
cia mundial, amb debats, con-
ferències, taules de pensa-
ment... Ja haurem superat una
quarta part d’aquest segle XXI
i necessitem noves referènci-
es. Ha de ser una fita de cap on
hem d’anar. Per això el títol és
aquest: “One today, one to-
morrow”. Som avui i volem
anar cap al demà. Els valors de
l’arquitectura són humans,
transversals, i afecten tota la
societat. Que aquesta ciutat,
que ja és un referent tant pel
seu patrimoni històric comper
l’espai públic i la transforma-
ció urbana que es va desenvo-
lupar amb vista als Jocs Olím-
pics del 1992, torni a ser al cen-
tre és molt important i ens
porta a agafar nous reptes”,
considera Assumpció Puig,
deganadelCol·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya (COAC).
La candidatura ha estat im-

pulsada conjuntament per
l’Ajuntament de Barcelona, el
Ministeri de Transport, Mobi-
litat i AgendaUrbana, la Gene-
ralitat de Catalunya, el Consell
Superior dels Col·legis d’Ar-
quitectes d’Espanya (CSCAE) i
el mateix COAC. “La implica-

Hi ha poques ciutats amb
tanta tendència a psicoanalit-
zar-se com Barcelona. Què
vam ser? Què som? Què se-
rem? Encara ens estimen?
L’avantatge és que així es
manté la guàrdia alta i es
detecten els problemes que
vindran. El desavantatge: en
determinats moments –i
aquest n’és un– la psicoanàlisi
treu a la llum el pitjor de nos-
altres i pot accentuar la sen-
sació de pèrdua d’autoestima.
La designació de Barcelona

com a capital mundial de
l’arquitectura el 2026 és fruit
del treball silenciós dels
equips de l’Ajuntament, el
Ministeri de Transport, la
Generalitat, els col·legis d’ar-
quitectes d’Espanya (CSCAE)
i el col·legi de Catalunya (CO-
AC). Molta gent es deu haver
sorprès quan ha comprovat
que, malgrat la pandèmia,
malgrat la tendència a la ma-
lenconia i malgrat les discre-
pàncies que suscita l’urbanis-
memés recent, Barcelona
encara puntua molt alt com a
ciutat d’arquitectura.
L’ocasió cal agafar-la al vol i

utilitzar-la com a palanca de
reactivació. El mateix plante-
jament val per a la fira nòma-

da d’artManifesta, que arri-
barà el 2024 a l’àrea metropo-
litana. Són esdeveniments
rellevants que es poden con-
vertir en transformadors si
s’aborden amb una estratègia
de ciutat. De la mateixa ma-
nera que els Jocs del 1992 van
transcendir perquè van ser
alguna cosa més que una
competició esportiva, o el
MWC alguna cosa més que
un congrés, o els grans festi-
vals de música alguna cosa
més que concerts.
Això suposa implicar-hi la

ciutat en conjunt, un repte
que, tractant-se de l’arquitec-
tura i l’urbanisme, no serà
difícil: la ciutadania barcelo-
nina té una opinió ben forma-

da sobre cada edifici singular,
i ja no diguem sobre si les
reformes d’Ada Colau actua-
litzen, desvirtuen o fins i tot
dinamiten el llegat d’Ildefons
Cerdà. Si es treballa amb
temps, aquest 2026 serà molt
més que el congrés que cele-
bra la Unió Internacional
d’Arquitectes cada tres anys.
Malgrat el que estava pre-

vist, la icona de l’arquitectura
barcelonina, la Sagrada Famí-
lia de Gaudí, no estarà enlles-
tida aquest any. La pandèmia
ha obligat a postergar el mo-
ment. Potser val més així.
L’encant de l’obra inacabada
és l’encant d’una ciutat sot-
mesa al frenesí continu del
canvi. No sempre cap a pitjor.

Un euforitzant contra lamalenconia barcelonina
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ció de professionals d’altres
països és bàsica, perquè sem-
pre és enriquidor”, precisa
Puig. “Coneixerem altres ma-
neresde fer, alhoraqueprojec-
tarem les nostres”. La capitali-
tat mundial de l’arquitectura

“Perdíem pistonada;
des del 1992 s’han
fetmoltes coses i
molt bones”, afirma
DanielMòdol

coincidirà amb una altra efe-
mèride important: el centena-
ri de la mort de Gaudí, que en
principi també havia d’asse-
nyalar la finalització de les
obres de la Sagrada Família,
per bé que la pandèmia l’en-
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aunessetmanesvamsaber, ambtristesa, la
mort deXavierQuiñonesEscámez, que en
els darrers anys ha estat un gran impulsor
de lamúsicacatalanadelsanysvint i trenta

i un gran recuperador de partitures i discos de pe-
dra. Si entren a YouTube i piquen “Xavier Quiño-
nes de León” els apareixeran tres-cents quaranta-
un vídeos que ha anat penjant: cuplets, ranxeres,
discos enregistrats per ventrílocs del 1933, Lili
MarleeninterpretadaperPilarRuiz iLuisDuqueel
1941 quan Franco i Hitler eren tan amics, el cuplet
LavaselinadeLaBellaDorita,publicitatderàdiode
la Barcelona republicana,Yo quiero un auto del fa-
mós Alady, discos de sàtira política com el Sainete
bolchevique del 1921, l’enregistrament original de
La bien pagá, els primers intents de flamenco-jazz
del 1930, la història de la detenció i l’execució de
Ferrer iGuàrdia, el xotis deLoshuevos fritos, elPo-
liritmo dinámico del jugador de futbol de Berta Sin-
german, imoltes altresmeravelles.
Hihaundobledisc (quehandesentir!):Melodies

populars. Barcelonaanys trenta.Ràdio, espectacles i
publicitat (1998) amb lamúsicadelParal·lel i el disc
de la revistaElBeNegrede l’OrquestraDemon,que
s’anunciava ambunaparòdia del logodeLaVozde
su Amo. Davant de botzina del gramòfon, en lloc
d’un quisso, hi havia el be que deia “beee!”. Va ser
una iniciativa de Jordi Pujol Baulenas, que a la dis-
cogràficaBlueMoonhapublicatalgunes joiesde la
col·lecciódeQuiñones.ElmeugermàQuimeraqui
li preparava uns petits muntatges audiovisuals per
al seu canal deYouTube i per això el vaig conèixer.
Feia veure que era parent de JoséMaría Quiño-

nes de León, ambaixador a França de Franco du-
rant laGuerraCivil, ique sabiamoltescosesdelpri-
mer franquisme, per via familiar. S’hi referia en un
to de gran secret. Una peça fonamental dels seus

monòlegs era una tieta que havia estat embolicada
ambels nazis deBarcelona en els anys de laGuerra
Mundial.Havia creatuna ficció literàriaque recor-
dava lesnovel·lesdePatrickModiano.De lamúsica
popular dels anys vint i trenta i dels primers enre-
gistraments,hosabia tot.Aquestésunpaísde fireta
onespubliquentresdotzenesdepremisdenovel·la
històricaperòonencaraavui les casesmodernistes
vana terra i la feinaquehauriende tenirprograma-
da fonoteques i arxius l’acaben fent (de manera
moltmésviva,persort,queelsmorts institucionals)
gent comenQuiñones.Dedies treballava almagat-
zemdecanPuigdelescolònies i,quanensortia,no-
més tenia la passió dels viatges exòtics i dels discos
de pedra. Eramolt generós i, sense arribar a ser-ne
amic, si sabia que estava estudiant, per exemple, la
boxadels anys trenta, li duia almeu germàunes fo-
tografies de Gironès i Ricard Alís, que havia trobat
als Encants, perquè me les donés. La setmana que
ve els explicaréunacosaqueens vapassar.

Julià Guillamon

Elgran
XavierQuiñones

Darrerament, ha estat
un gran recuperador de

partitures i discos de pedra
dels anys vint i trenta

darrerirà a una data encara per
determinar.
“Barcelona està més que pre-

parada per liderar la transfor-
mació necessària per fer de l’ar-
quitectura i l’urbanisme dues
eines al servei de la sostenibili-
tat i, per tant, fer ciutats perdu-
rables en el temps, que afronten
els reptes ambientals amb res-
ponsabilitat però també amb
determinació”, assenyala per la
seva banda la tinenta d’alcalde
de l’àrea d’Ecologia, Urbanis-
me, Infraestructures i Mobili-
tat, Janet Sanz. Segons va avan-
çar, es tracta de “posar en relleu
el paper de l’arquitectura i l’ur-
banisme en la configuració d’un
nou model de ciutat que doni
resposta als reptes contempo-
ranis”, i es va felicitar pel fet
que “ens tornin a donar aquesta
confiança per acollir un espai
de reflexió i pensament sobre
cap on ha d’anar l’arquitectura
mundial”.

Els congressos de l’UIA se
celebren des del 1948 cada tres
anys en una ciutat diferent. Per
a aquest 2021 la ciutat escollida
va ser Rio de Janeiro, tot i que a
causa de la pandèmia el congrés
es va haver de traslladar al món
digital, i el 2023 la seu serà Co-

penhaguen. Barcelona va ser
nomenada candidata el gener
del 2020, amb una única però
potent rival, la ciutat xinesa de
Pequín. La proposta de la can-
didatura, que posarà l’accent en
el paper de l’arquitectura en el
desenvolupament viable i sos-
tenible de les ciutats i la seva
resposta als nous desafiaments
urbanístics, ha estat elaborada
conjuntamentper l’Ajuntament
de Barcelona, el COAC i el
CSCAE, i el pressupost del pro-
jecte rondaria entorn dels 2,5
milions d’euros. La idea és que

durant els dotze mesos que du-
rarà la capitalitat, diferents ins-
titucions i museus s’impliquin
en l’organització d’activitats i
exposicions. L’esdeveniment
s’afegeix a la XV Biennal Espa-
nyola d’Arquitectura i Urbanis-
me (BEAU) que se celebra
aquest any conjuntament a Bar-
celona i Valladolid i la Nueva
Bauhaus Europea.
“Però el més important –pre-

cisa Daniel Mòdol– és que no
serà un esdeveniment al voltant
de l’arquitectura perquè parlin
els arquitectes de la seva pro-
fessió, sinó que tota la centrali-
tat estarà posada en la gent, en
el paper que té l’arquitectura en
la qualitat de vida dels ciuta-
dans”. “Som l’única ciutat que
té un InstitutMunicipal de Pai-
satge Urbà, i aquest serà un al-
tre tema important a tractar,
quinpaper té en les nostres vida
i quins criteris s’han de respec-
tar, què és el que fa singular les
diferents particularitats de Bar-
celona, perquè no és una ciutat
uniforme: té moltes identitats i
cada una mereix una atenció
específica en termes d’espai pú-
blic, sostenibilitat o habitatge.
Al final, l’arquitectura és la
gent”, conclou.!

“Serà una fita per
saber cap on volem
anar”, afirma la degana
del COAC, Assumpció
Puig
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El2026
secelebrael
centenaride la
mortdeGaudí,
quehaviade

coincidiramb
la finalització
de laSagrada
Família, en-
darreridaper
lapandèmia


