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Hores després de saberse que Barcelo
na havia estat designada per la Unesco
capital mundial de l’arquitectura del
2026, el poeta i crític Àlex Susanna va
compartir a títol personal una reflexió a
les xarxes socials: “No seria el moment
de plantejarse un organisme dedicat a
difondreelnostrepatrimoniarquitectò
nic,l’urbanismeieldisseny, ialhorapro
moure’n la investigació? La nostra Cité
de l’Architecture”. LadeganadelCol∙le
gi d’Arquitectes de Catalunya (COAC),
Assumpció Puig, va trigar només uns
minuts a respondreli: “Aviat; des del
COACfaremunaproposta”.
La proposta, que s’està ultimant, es

presentarà a les administracions proba
blementa l’octubre.Noes tracta, araper
ara,decapprojectedemuseuquereque
reixi una inversió faraònica i, per tant,
d’una idea susceptible de quedarse als
llimbs pressupostaris. S’aprofitarien
d’entradalesonzeseusdelCOACperar
ticular el que es planteja com un centre
obertde l’arquitecturadeCatalunya.Els
referents serien el Centre Canadenc
d’Arquitectura, l’AmsterdamCenter for
Architecture o l’esmentadaCité de l’Ar
chitecturedeParís.
ElCOACdisposadedosmilionsdedo

cuments enunarxiuquevaaugmentant
ambdonacionsd’arquitectescontempo
ranis. En seus com la de Barcelona es
programenexposicions, però la tascade
difusió d’aquest llegat no pot ferla el
Col∙legi per si sol. Per fomentar l’arqui
tectura com una de les belles arts, esta
bleix acords amb museus. Col∙labora,
per exemple, amb el Reina Sofía deMa
drid per a la incorporació de l’arquitec
turaa la sevacol∙lecciópermanent. I ara
mateix téceditmaterialpera l’exposició
de la Fundació Miró sobre el grup AD
LAN.
Aquest sector essencial per al discurs

cultural de Barcelona necessita un pro
jecte que no depengui de la implicació
guadianesca dels polítics responsables
de Cultura. Cal recordar que el desem
bre del 2015 els consellers Santi Vila
(Territori) i Ferran Mascarell (Cultu
ra)vanpresentaralCOACelprojectedel
Museu d’Arquitectura i Urbanisme de
Catalunya, que s’havia d’ubicar en un

dels pavellons firals deMontjuïc. La ini
ciativa la impulsaven la Generalitat,
l’AjuntamentdeBarcelona ielCOAC.
Però del projecte, que firmaven l’his

toriador Antoni Nicolau i l’arquitecte
Fernando Marzà, no se’n va saber res
més. Propostes comaquesta van quedar
postergades en els anys àlgids del con
flictepolític.Nohiésenelplademuseus.

Ara, la celebració de l’any mundial de
l’arquitecturael2026hadeservirperali
near esforços i aconseguir que la decla
racióde laUnescosiguiunparaiguasota
el qual creixin iniciatives diverses. Una
de les quals podria ser l’impuls definitiu
d’aquest centre obert d’arquitectura.
Juntament amb el Disseny Hub, podria
convertirse enunmotor per posicionar
millor Barcelona en el debat global de
l’arquitectura, l’urbanisme ieldisseny.
Elsgransesdevenimentsnohanabun

dat a l’agenda barcelonina dels últims
anys. Amés,derrotescomlade lacandi
datura a l’agència europea del Medica
ment i, enmenormesura, lade l’Agència
deMeteorologia, havien esquerdat l’au
toestimade laciutat.

En certa manera, Barcelona inicia ara
unnouaprenentatge.El2023afrontaun
repte que serà un autèntic baròmetre de
la seva autoexigència: els aniversaris de
Picasso, Miró i Tàpies, que són una ex
cusa excel∙lent per a la reactivació. El
2024, juntament amb altres municipis
metropolitans, acollirà la fira nòmada
d’art Manifesta. En paral∙lel, a curt ter
mini es juga ser una ciutat de referència
en l’humanismetecnològic.
De les decisions que es prenguin els

pròximsmesosdependràqueBarcelona
estigui el 2026 a l’altura del que se n’es
pera.

Miquel Molina

El compteenrerede la ciutat de l’arquitectura
Els arquitectes catalans desempolsegaran, després de l’es
tiu, la idea d’un centre obert de l’arquitectura catalana.
La capitalitatmundial del 2026 és l’excusaperfecta per re
llançar l’arquitectura, l’urbanismeieldissenydeBarcelona

El Madrid cultural viu un moment d’eufòria
després del merescut reconeixement com a

patrimoni de la humanitat per part de laUnescode
l’eix passeig del PradoRecoletos. En aquest con
text, s’ha anunciat aquesta setmana la primera edi
ció d’un festival internacional de la llum, que s’in
corporant així a una tendència que va a més a les
ciutatsglobals.Barcelonacelebraràalnovembre la
desena edició del seuLlumBCN, festival internaci
onal de les arts lluminoses.

Madrid s’afegeix a la festade la llum
Barcelona ha anunciat l’obertura d’un centre
des del qual es promouran referents positius

de masculinitat. Un front obert que motiva aques
ta ofensiva política és, òbviament, la preocupant
reiteració de casos de LGTBIfobia, una xacra que
requereix un gran esforç de reeducació. Seria inte
ressant, tot i això, que el centre s’ocupés també de
convèncer els homes joves, potencials prostituï
dors, que el lloguer del cos de dones no hi té lloc en
una societat igualitària.

Lesnovesmasculinitats

@miquelmolina / mmolina@lavanguardia.es

Un dels efectes col∙laterals de l’absència de
Pere Aragonès a la conferència de presidents

celebrada divendres a Salamanca va ser el de per
dre l’ocasió de donar suport al president valencià,
Ximo Puig, en la seva ofensiva contra el “dúmping
fiscal” de Madrid. Barcelona i Catalunya són tam
bé víctimes de l’efecte aspiradora que exerceix la
capital. Cal lamentar, per això, que Puig no comp
tés ambel suportdel presidentquanvaplantejar la
necessitat d’un sistemamés just de finançament.

Elspresidents i el ‘dúmping’ fiscal

L’últim projecte d’un
museu específic data
del 2015, quan el van

presentar Mascarell i Vila

Exhibició demapping per celebrar la restauració de la façana del COAC
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