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Assumpció Puig
Degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Fa 25 anys Barcelona celebrava, amb
extraordinàries figures de l’arquitec-
tura mundial, el XIX congrés de la
Unió Internacional dels Arquitectes
(UIA).La fitavaesdevenirunèxit, i el

mónvaadmirarunaciutatqueacabavadetrans-
formar-se per acollir els Jocs Olímpics. Ara ens
omple de felicitat saber que, el 2026, Barcelona
nonomés tornarà a acollir uncongrésde laUIA,
sinó que també gaudirà de l’honor d’esdevenir
capitalmundialde l’arquitectura.
En aquestes dècades hem

experimentat grans canvis
que han modificat la nostra
manera de viure, de relacio-
nar-nosid’interpretarlareali-
tat. L’emergència climàtica, la
pandèmia, la globalització, la
revolució tecnològica, els sac-
sejos econòmics, la conquesta
de nous drets civils...; la ciutat
és on tot esmou i on els arqui-
tectes assumim el nostre pa-
per social. Els valors de l’ar-
quitectura són universals i
transversals i afecten tota la
societat.
L’arquitectura ha d’abraçar

un canvi de paradigma trans-
formant els seus espais, pre-
servant el patrimoni històric,
superant els seus límits natu-
rals i enfortint una potentíssi-
ma àrea i regió metropolitana
mentre exerceix la seva capi-
talitat en benefici del país. Si
abansdelsJocs laprioritat era
recuperar el front litoral i dig-
nificar lavidade laciutadania,
ara cal abordar l’emergència
“habitacional” i els problemes
socials, i sumar-hi la sosteni-
bilitat, laqualitatdevidai l’equitatcomavectors.
I tots es basen en lamateixa fórmula: la renova-
cióurbana.
Moltes raons fanque lamarcaBarcelona sigui

un referent mundial consolidat, en què l’arqui-
tectura és un dels seus principals reclams. Però
fins al 2026 encara tenimmolts reptes globals i
locals al davant: la crisi climàtica, el malbarata-
ment de recursos del planeta, les migracions,

l’accés a habitatge, l’envelliment poblacional,
l’urbanisme de gènere i la salut. Per fer-ho, pro-
movem una arquitectura a escala humana, amb
lespersonesal centrede lesactuacions.
Al llargdedotzemesos,el2026,serempuntde

trobada internacionalambdebats, conferències,
taulesdepensament i activitats que serviranper
fixarunnourumb: saberonvolemanar i comho
farem. Sota el lema “One today, one tomorrow”,
el congrés ens regala l’oportunitat de conèixer
altres maneres d’entendre i fer l’arquitectura i
alhoraprojectar-nosa l’exteriorara i enunfutur
proper.Anarmésenllàdelamiradalocaloregio-
nal, per aprendre i assentar les bases de l’arqui-
tectura, l’urbanisme i lesciutats.

Aquesta fita ha de servir-
nos d’estímul per impulsar
polítiques públiques valentes,
guanyarlacomplicitatisuport
del sectorprivat ipromoure la
cura per a l’espai públic i els
habitatges. En conjunt, actua-
litzar el model de ciutat en
clau sostenible, resilient i in-

clusiva.Aprofitemelmomentum, reduïmladife-
rènciaentreelquesomielquevolemser.
D’aquí cinc anys Barcelona serà l’escenari in-

ternacionalonlespersonesseranlesprotagonis-
tes, ja que sense persones no hi ha arquitectura.
Tothom és imprescindible en el meravellós i
complex engranatgede la ciutat. Comptemamb
vosaltres per construir entre tots i totes un futur
millor.

Una capital mundial de
l’arquitectura per a la gent

L’arquitectura ha
d’abraçar un canvi de
paradigmapreservant
el patrimoni històric
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E ra un dels moments
més creatius i re-
frescantsdelahistò-
ria de la música po-
pular espanyola,

embastat entorn del que es va
anomenar la movida madrile-
nya, però el seu marc operatiu i
les seves diverses bifurcacions
vaninclouremoltmés.Enaquell
àmbit temporal dels primers
anys vuitanta, l’escena era efer-
vescent i l’ofertamusicaleraper
apaladarsmoltvariats.Hivaha-
ver una infinitat de bandes i so-
listes que van emergir, van tri-
omfar (els que van tenir sort) i
vandesaparèixer. In’hivahaver
d’altres –molts menys– que van
fer el mateix però van quedar a
l’imaginari col·lectiu i, alguns,
als annals del pop i el rock, prin-
cipalment.
Va ser el cas d’un trio que va

aparèixer el 1981 després de di-
verses vicissituds dels seus
membres i que es deia Gabinete
Caligari, en homenatge/refe-
rència a la més que inquietant
pel·lículaEl gabinet del Dr. Cali-
gari.En aquesta ara ja llegendà-
riabandacohabitavenenformat
detrioJaimeUrrutia,FerniPre-
ses iEdiClavo, i vanprotagonit-
zar una carrera estilísticament
canviantiquevapassardelaglò-
ria i l’eufòria als vuitanta i prin-
cipis dels noranta a un progres-
siuostracismequeenvamotivar
ladissolució, el 1999.
El trio va anar evolucionant

desde l’afterpunk, vapassarper
l’anomenat rock torero i va arri-
baraunamaduresaplasmadaen
obres cabdals com...CaminoSo-
ria. Va ser un àlbum que els va
omplir de popularitat, a més de
ser un disc esplèndid, i la cançó
del mateix títol es va convertir
en un gloriós himne a l’altura
d’Al calor del amor en un bar, La
culpa fue del cha-cha-cha oCua-
tro rosas.
L’àlbumvaaparèixerel 1987, i

l’eix era aquest tema que hi do-
nava nom, una composició nas-
cuda en la ruptura sentimental
del seu cantant, JaimeUrrutia, i
la instrumentista i vocalista Te-
resa Verdera, germana de Juan
Verdera (baixista de Derribos
Arias) i amb una presència com

acol·laboradoraqueespotcons-
tatar al llarg de la discografia de
labanda.Estractad’untemade-
dicataellaique,malgratquedu-
ra molt (més de set minuts), va
ser molt radiat a les emissores
comercials. Perquè és una peça
de factura impecable, amb llum
peròtambéambunpòsitdetris-
tesa i amargor i líricament molt
equilibrada (i amb referències a
Bécquer iMachado). I amb una
lletraa l’altura: “VoycaminoSo-
ria. / ¿Túhacia dónde vas? /Allí
me encuentro en la gloria / que
nosentí jamás./VoycaminoSo-
ria; / quierodescansar / borran-
do demimemoria / traiciones y
demás”.
AnysméstardelmateixUrru-

tia deia: “Crec que la cançó és
part d’un disc i tot el disc és
l’obra cabdal de Gabinete. Va

sortir molt rodona. La vam fer
contra el que s’estilava en aque-
lla època. La movida feia can-
çonsmolt cosmopolites, tothom
parlava de París o Nova York, i
nosaltres vam voler parlar d’al-
gunacosamoltd’aquí,unaciutat
unamicadesconeguda,quehiés
però que... Crec que la vam en-
certar. És com el Mediterráneo
de Serrat, modèstia a part; crec
queésunagrancançó”.
Ah! La cançó s’havia de dir al

principi Camino Cuenca, però,
comqueésunaparaula ambpo-
ca rima, van optar per Soria, ja
que, com va dir Urrutia, “Soria
tenia bona rima; rima amb glo-
ria,ambhistoria..., ivaserelcas”.
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Un dels carrers emblemàtics de la capital soriana

Qui va posar la ciutat
de Sòria a la història
del pop espanyol?

EL REPTE DE L’ESTIU
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Laprotagonistade
situar laciutatalmapa
musicalvaseruna
bandaicònicadela
‘movida’madrilenya

GUIA TEMPS LLIURE

TEATRES

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) Filumena
Marturano d'Eduardo De Filippo, direcció d�Oriol Broggi, amb
Clara Segura i Enrico Ianniello. Entrades a laperla29.cat i a
partir del 08/09 1,5h abans de cada funció a la taquilla teatre.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. Tel. 93 442 31 32). Fins 15 agost,
Joan Pera a Alguns neixen estrellats amb David Olivares, dir.
Enric Llort; dj., i dv. 20 h; ds., 17.30 i 20 h; dg., 18 h. teatre
condal.cat i promentrada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 El bon policia. Amb
Ricard Farré i Arnau Puig. Per compra d�entrades, consulta
d�horaris i preus (www.elmalda.cat)

GOYA (Joaquín Costa, 68. 93 343 53 23). A partir del 2 de se-
tembre, Eva contra Eva. Entrades a teatregoya.cat i promen-
trada.com

LA VILLARROEL (Villarroel, 87. Tel. 934 511 234). A partir 7
setembre Començar, de David Eldridge, ambMar Ulldemolins
i David Verdaguer. lavillarroel.cat i promentrada.com

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). De l'1 al 19 setembre,
carrer Robadors. Entrades a teatreromea.cat i promentra
da.com

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. Tel. 934417022.
Sala Baixos22: A partir del 8/9 Teatre Kaddish pres: Una
Intervenció. Sala Àtic22: A partir del 5/9 La Cantera pres:
Adela. Per més informació: www.tantarantana.com

TEATRE DEL RAVAL St.Antoni Abat,12. Tel. 93 443 39 99.
Tornem el 4 de setembre amb �La teranyina� d�Agatha
Christie. Dj i dv 20h, ds i dg 18h. Entrades ja a la venda a
teatredelraval.com

TEATRE GAUDÍ BCN.St Antoni Mª Claret 120. T.936035161
Fins el 22/08 "El temps que conta" Festival Grec21 Dj a Ds
20:30h Dg 19h. Estrena 2/09 "Matrona" Estrena 9/09
"Ximpanzé"

TEATRE LLIURE:Montjuïc - Pg. de Sta. Madrona, 40-46 / Pça.
Margarida Xirgu 1. Poble Sec L3, Espanya L3-L1. Gràcia - 93
228 97 47. Montseny, 47. Fontana L3. Tancat per vacances.
Temporada 21/22 ja a la venda! www.teatrelliure.com, taqui-
lles del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i 93 289 27 70.

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1).
Informació a: www.tnc.cat

MUSEUS

FUNDACIÓ VILA CASAS. MUSEU PALAU SOLTERRA. Lluc Que-
ralt - Espais d'introspecció. Pilar Aymerich i Manel Armengol
� Interseccions. Soledad Córdoba - Trilogía del alma.
Col·lecció permanent de fotografia.

FUNDACIÓ VILA CASAS. Museu Can Mario. Miró, Gaudí, Go-
mis. El sentit màgic de l�art. Col·lecció d�escultura permanent.


