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Cultura
ARQUITECTURA

 “Entre una Biennal de Pensament 
i unes Festes de la Mercè”

cap d’aquests models, però sí que te-
nen molt d’aprofitable, i la ciutat no 
s’esgota en aquestes respostes”, va 
afirmar ahir l’alcaldessa de Barcelo-
na, Ada Colau, en la presentació ins-
titucional de Barcelona com la Ca-
pital Mundial de l’Arquitectura el 
2026, que també inclou la celebra-
ció del Congrés Mundial dels Arqui-
tectes per segona vegada després de 
la llegendària edició del 1996.  

“El que Barcelona necessita so-
bretot és ser ella mateixa, que la ciu-
tadania defineixi la ciutat que vol 
ser, i a partir d’aquí fer la transfor-
mació urbana que volem i necessi-
tem, sense desaprofitar cap oportu-
nitat, que també poden ser grans es-
deveniments; però triant-les nosal-
tres, que no siguin sobrevingudes”, 
diu Colau. 

L’element imprescindible de la 
futura transformació de Barcelona, 
que està considerada com un refe-
rent de la innovació en arquitectu-

ra i urbanisme, és la resposta als 
reptes de les grans ciutats al segle 
XXI: la lluita contra les desigualtats, 
la cohesió social, el canvi climàtic. 
“És hora que es posin les persones 
primer, sense excuses. L’arquitec-
tura té sentit quan serveix per mi-
llorar de manera objectiva la vida de 
la gent, amb habitatge assequible i 
digne, serveis públics, centres cí-
vics, jardins, parcs, un espai públic 
de qualitat...”, diu Colau. L’objectiu 
és que Barcelona es converteixi en 
una ciutat més democràtica, salu-
dable i sostenible. 

La inspiració d’Ildefons Cerdà 
Per a Colau, el futur de Barcelona 
s’ha d’inspirar en la innovació del 
Pla Cerdà, encara que els seus de-
tractors asseguren que l’urbanisme 
tàctic que impulsa l’Ajuntament de 
Barcelona el posa en perill, i aquest 
futur passa per un canvi “’d’escala”. 
“Ara mateix Barcelona té una nova 

El camí de Barcelona com a Capital Mundial de l’Arquitectura començarà el 2022 amb un festival 

ciutat creixent en el seu interior, una 
autèntica metamorfosi”, assegura. 

El procés d’organització de la ca-
pitalitat serà “col·lectiu” entre totes 
les institucions i entitats dedicades a 
l’arquitectura de la ciutat, i el resul-
tat serà “una festa de l’arquitectura”, 
com explica la tinenta d’alcaldia 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestruc-
tures i Mobilitat, Janet Sanz. Això vol 
dir que la Setmana de l’Arquitectu-
ra creixerà a partir del 2022 i es con-
vertirà en el Festival de l’Arquitectu-
ra de Barcelona. Per això se sumaran 
a l’organització el govern espanyol, la 
Generalitat i el Consell Superior dels 
Col·legis d’Arquitectes d’Espanya 
(CSCAE). Hi haurà una ciutat con-
vidada en cada edició per “intercan-
viar a tots nivells els reptes amb una 
altra ciutat”, com diu també Sanz, tot 
i que no fa públic quina serà la prime-
ra convidada. La primera edició 
d’aquest festival, al qual volen donar 
una volada internacional, es farà al 

La ciutat de Barcelona és multidi-
mensional: té un patrimoni ric que 
és un gran potencial turístic, sobre-
tot amb el Modernisme; als seus 
carrers hi ha obres de grans arqui-
tectes estrella, com Jean Nouvel i 
Herzog & De Meuron, encara que 
no sempre encaixin amb el teixit ur-
bà, i al llarg de la història ha crescut 
aprofitant l’impuls de grans esdeve-
niments, també amb les seves llums 
i les seves ombres, com l’Exposició 
Universal del 1929, el XXXV Con-
grés Eucarístic Internacional, els 
Jocs Olímpics del 1992 i el Fòrum de 
les Cultures. Ara Barcelona busca el 
seu model de futur, i la designació 
com a capital de l’arquitectura del 
2026 és una oportunitat imperdible 
per treballar-hi des d’ara mateix. 
“Crec que Barcelona no necessita 
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El curtmetratge documental Ara crema, de Núria Gascón, va guanyar 
ahir el premi Fada 2021, que atorga la Fundació Vicki Bernadet. 
El guardó, que es va lliurar en un acte al Born Centre de Cultura i 
Memòria, reconeix persones o entitats que hagin destacat, mitjançant 

la seva obra, en la lluita contra la violència sexual a menors. En la 
categoria internacional la guanyadora va ser la sèrie britànica de 
televisió The virtues, basada en la història del seu director i 
coguionista, Shane Meadows. 

EL CURT ‘ARA 
CREMA’, PREMI 
FADA 2021

maig i serà temàtic, estarà dirigit als 
barris i posarà en valor elements de 
Barcelona com el seu patrimoni in-
dustrial, entre altres línies possibles. 
“Serà com una barreja entre una Bi-
ennal de Pensament i unes Festes de 
la Mercè”, explica Sanz. Pel que fa al 
desenvolupament dels actes del 
2026, els organitzadors treballen 
amb tres espais: un espai un comis-
sariat, un consell de persones exper-
tes que puguin donar assessorament 
i un tercer espai més obert on la ciu-
tadania pugui participar. 

Els reptes de l’espai urbà 
Les cinc institucions que impulsen la 
capitalitat i treballen perquè Barce-
lona es converteixi en “l’epicentre 
mundial de l’arquitectura” són 
l’Ajuntament de Barcelona, el Col·le-
gi d’Arquitectes de Catalunya, la di-
recció general d’Ordenació del Ter-
ritori i Urbanisme de la Generalitat 
de Catalunya, Agenda Urbana i Ar-
quitectura del govern espanyol i el 
CSCAE. “El nostre espai urbà està 
afectat actualment per una sèrie de 
disrupcions com el canvi climàtic, les 
migracions, la fragilitat de la cohesió 
social i la digitalització, i en aquests 
moments ens és molt necessari el pa-
per mediador que l’arquitectura pot 
exercir per fer més fàcil la vida de les 
persones”, diu el director general 
d’Ordenació del Territori i Urbanis-
me de la Generalitat, Agustí Serra. 
“L’arquitectura és un agent de can-
vi potentíssim en les nostres ciutats”, 

subratlla Iñaki Carnicero, el director 
general d’Agenda Urbana i Arquitec-
tura. També recorda que 5.820 mi-
lions d’euros del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència estaran 
destinats a l’arquitectura, per reha-
bilitar habitatges i edificis i barris, i 
per a la construcció d’habitatges de 
lloguer assequible, i que la llei de la 
qualitat de l’arquitectura espanyo-
la, inspirada en la llei de l’arquitectu-
ra catalana, entrarà al Congrés en 
primera ronda aquest dimarts. 

La degana del COAC, Assumpció 
Puig, subratlla que la capitalitat posa 
en relleu el paper transformador de 
l’arquitectura i que és un àmbit d’in-
terès general. “L’arquitectura és cul-
tura”, afirma. També que l’arquitec-
tura a Barcelona és reconeguda per 
la seva singularitat i perquè ha teixit 
l’espai públic. “Barcelona és una ciu-
tat cívica, des de fa molt temps”, sub-
ratlla. “Si el ciutadà està orgullós de 
la seva ciutat, la ciutat tirarà enda-
vant segur”. Per a Lluís Comerón, el 
president del CSCAE, els millors mo-
ments de l’arquitectura es produei-
xen en “els moments de canvi”, per-
què és quan revela que “és útil” i do-
na “nous escenaris” per als canvis 
que es produeixen a la societat. “Ne-
cessitem entendre aquest repte com-
partidament, i sobretot construir la 
transformació de les ciutats com a 
peça indispensable per millorar la 
nostra vida, com un desafiament 
col·lectiu, de tots els països”, conclou 
Comerón.e
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Pablo Picasso serà la 
superestrella del 2023

La constitució de la comissió 
per a la commemoració del 50è 
aniversari de la mort de Picasso 
va estar presidida pel president 
del govern espanyol, Pedro Sán-
chez, i va finalitzar amb una foto 
de família davant l’obra més em-
blemàtica del malagueny, el 
Guernica. A l’acte hi va participar 
el ministre d’Exteriors, José Ma-
nuel Albares; el de Cultura, Mi-
quel Iceta, i el de la Presidència, 
Félix Bolaños. El president de la 
comissió executiva de la comme-
moració és l’exministre de Cultu-
ra José Guirao, i el ple de la co-
missió inclou el net de l’artista 
Bernard Ruiz-Picasso. En l’acte 
també hi van participar el direc-
tor del Museu del Prado, Miguel 
Falomir, i el del Museu Reina So-
fia, Manuel Borja-Villel, i repre-
sentants d’institucions privades 
i organismes autonòmics i locals, 
com l’Ajuntament Barcelona, 
que ahir va estar representat per 
l’alcaldessa Ada Colau.e

Hi haurà desenes d’exposicions a Espanya i França

La commemoració del 50è aniver-
sari de la mort de Pablo Picasso 
(1881-1973) el 2023 ha mobilitzat 
totes les institucions picassianes de 
l’Estat i també alguns dels grans 
museus espanyols i francesos. 
Aquest dilluns s’ha constituït al Mu-
seu Reina Sofia de Madrid la comis-
sió que planificarà i organitzarà els 
esdeveniments, entre els quals hi 
haurà un seguit d’exposicions en 
equipaments museístics com el Mu-
seu del Prado, del qual Picasso va ser 
director honorífic durant la Guerra 
Civil, el Thyssen de Madrid, els mu-
seus Picasso de Barcelona i Màlaga, 
el Guggenheim de Bilbao i el Reina 
Sofia, que té pendent una gran expo-
sició sobre l’estada que va fer a Gó-
sol el 1906, poc abans de pintar 
Les senyoretes d’Avinyó.  

Tot plegat seran més de 30 expo-
sicions, entre les espanyoles i les 
franceses. El Museu Picasso de Bar-
celona organitzarà una mostra so-
bre l’amistat entre l’artista mala-
gueny i Joan Miró, de qui es compli-
rà el 40è aniversari de la mort el ma-
teix 2023. L’exposició es podrà 
veure simultàniament al Picasso i a 
la Fundació Joan Miró, i està previs-
ta també al Picasso de París el 2024. 
A la capital francesa es prepara una 
mostra de volada al Centre Georges 
Pompidou sobre el Picasso dibui-
xant, i a finals del 2022 la Fundació 
Mapfre obrirà a Madrid una mostra 
en la qual l’art de Picasso dialogarà 
amb el de Juli González. Malgrat 
tot, caldrà veure com la pandèmia 
afecta els trànsits internacionals de 
les obres d’art, i més en el cas d’un 
artista tan cobejat com Picasso. 

Un imant per a visitants 
L’aniversari picassià serà un imant 
per a visitants d’arreu del món i nin-
gú vol faltar-hi. Els secretaris d’es-
tat de Cooperació Internacional 
francès i l’espanyol es van reunir al 
març per parlar de “perspectives de 
cooperació francoespanyola en el 
sector turístic”, una prioritat post-
pandèmica dels dos països, entre les 
quals hi ha “recorreguts turístics 
que uneixin els llocs on Picasso va 
estar a França i Espanya”. A menor 
escala, la Xunta també ha fet públic 
que prepara una exposició comme-
morativa al Museu de Belles Arts de 
la Corunya. A Barcelona, en paral·lel 
a les exposicions, s’hauria de mate-
rialitzar el projecte d’una ruta pi-
cassiana per la ciutat amb senyals 
als diferents llocs on va viure i on va 
tenir tallers i va fer-hi obra. 
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94 milions d’euros  
per onze Picassos

ARA_BARCELONA. Les obres de Pablo Picasso són 
un valor incombustible en les subhastes: nou pin-
tures i dues ceràmiques que van estar exposades 
durant més de dues dècades al Restaurant Picas-
so, ubicat a l’Hotel Bellagio de Las Vegas, van ser 
venudes diumenge per més de 94 milions d’euros.

BRIDGET BENNET/ REUTERS

L’Hotel Bellagio de Las Vegas ven les obres de l’artista

Barcelona  
La Fundació 
Miró i el 
Museu 
Picasso faran 
mostres 
simultànies


