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Cultura i Espectacles

La Capitalitat Mundial de
l’Arquitectura de Barcelo-
na 2026 ja està en marxa.
Les tres administracions
impulsores, Ajuntament
de Barcelona, Generalitat
de Catalunya i Ministeri
de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, amb el
Consell Superior dels Col-
legis d’Arquitectes d’Espa-
nya (CSCAE) i el Col·legi
d’Arquitectes de Catalu-
nya (COAC), estan treba-
llant conjuntament amb el
compromís que la ciutat
aprofiti el potencial de l’es-
deveniment per convertir-
se en l’epicentre mundial
de l’arquitectura.

La candidatura de Bar-
celona va ser seleccionada
per l’Assemblea de la Unió
Internacional d’Arquitec-
tes (UIA) el juliol passat
–imposant-se a la de Pe-
quín–, i suposa la designa-
ció de la ciutat comtal com
a lloc de celebració del
Congrés Mundial de la
UIA, a més de capitalitat
anunciada. Ahir en la pre-
sentació d’aquest esdeve-
niment, els seus responsa-
bles van comunicar que
estan avançant en la con-
creció de les actuacions
per exercir i intensificar el
paper de Barcelona com a
referent internacional des
d’ara i més enllà de l’any
2026. Entre altres i en es-

pera que es vagin concre-
tant les accions, les admi-
nistracions impulsores ja
estan definint el procés
d’organització i celebració
de la capitalitat –que serà
col·lectiu i cooperatiu– i
comptarà amb el centenar
d’institucions i entitats
que formen part de l’eco-
sistema de l’arquitectura
de Barcelona.

De fet, Barcelona torna-
rà a ser epicentre interna-
cional de l’arquitectura
trenta anys després de ce-
lebrar-se el 1996, quan va
prendre embranzida in-
ternacional arran de l’èxit
dels Jocs Olímpics. Pel que
fa al Congrés, aquest tin-
drà com a lema One today,
one tomorrow (Un avui,
un demà).

Un festival de referència
La primera fita d’aquest
full de ruta serà el 2022. La
Setmana d’Arquitectura
evolucionarà amb pers-

pectiva de capitalitat i es
convertirà en el Festival
d’Arquitectura de Barce-
lona - Arquitecture Fest
BCN. Des del 2017, la Set-
mana d’Arquitectura ofe-
reix un cop a l’any un ven-
tall d’activitats perquè la
ciutadania visqui el patri-
moni arquitectònic d’una
manera amena, didàctica i
atractiva. Ara, segons va
avançar la tinenta d’alcal-
dia d’Ecologia, Urbanis-
me, Infraestructures i Mo-
bilitat, Janet Sanz, se li do-
narà un nou impuls per in-
corporar a la reflexió i el
debat les accions que s’es-
tan desenvolupant en
l’àmbit de l’arquitectura
no només des de Barcelo-
na, sinó a Catalunya i a
l’Estat, com és a través de
la llei estatal de qualitat de
l’arquitectura, impulsada
des de la direcció general
d’Agenda Urbana i Arqui-
tectura del Ministeri de
Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, que
aquesta mateixa setmana
serà elevada a audiència i
informació pública des-
prés del seu pas en prime-
ra volta pel Consell de Mi-
nistres. I, per descomptat,
en el marc internacional,
amb la coordinació i im-
puls d’iniciatives ambicio-
ses com la Nova Bauhaus
Europea, des d’on les ad-
ministracions volen crear
ponts i llaços entre elles
per poder resignificar la

iniciativa des del prisma
de la Mediterrània.

La participació s’am-
pliarà a tota la societat, ja
que la voluntat és esten-
dre el festival a l’àmbit pro-
fessional i fer partícips al-
tres sectors com la cultu-
ra, l’educació, el pensa-
ment i l’ecologia.

Està previst que tingui
lloc al mes de maig i que ca-
da any s’incorpori una ciu-
tat convidada de referèn-
cia “per conèixer i inter-
canviar coneixement, ex-
periències i iniciatives i re-
flexionar i treballar con-
juntament sobre nous rep-
tes arquitectònics i urba-
nístics”. Serà un intercan-
vi a tots els nivells: institu-
cional, acadèmic, entre
col·legis i sectors profes-
sionals i entre empreses
vinculades al món de l’ar-
quitectura i l’urbanisme,
així com obert a altres dis-
ciplines com poden ser
l’art i l’educació.

A part del festival, des
del punt de vista organit-
zatiu s’està avançant en la
creació dels espais de co-
ordinació i cooperació que

ajudaran al disseny dels
objectius, estratègies, pro-
postes i tot el que es deri-
varà de la capitalitat a par-
tir d’ara. “Volem que sigui
una celebració que ens
desbordi, que sigui una ve-
ritable festa de l’arquitec-
tura”, va declarar Janet
Sanz, que també va mani-
festar que el festival vin-
drà a ser com un encre-
uament entre “una bien-
nal de pensament i la festa
de la Mercè”.

Metamorfosi de la ciutat
L’acte de presentació va
tenir lloc a l’emblemàtic
Pavelló Alemany, obra
simbòlica del Moviment
Modern dissenyat per
Ludwig Mies van der Rohe
i Lilly Reich per a l’Exposi-
ció Internacional de Bar-
celona del 1929 i actual
seu de la fundació de l’ar-
quitecte. Allà, l’alcaldessa,
Ada Colau, va destacar
que la capitalitat “reco-
neix la qualitat arquitectò-
nica i urbanística de Bar-
celona, el canvi de model
urbà i l’ecosistema del sec-
tor de l’arquitectura que hi

ha a la ciutat, que és d’un
indiscutible talent”. Tam-
bé va remarcar que la ciu-
tat és “un referent i lidera
algunes de les respostes
als grans reptes del segle
XXI. Ens fa molta il·lusió
acollir l’esdeveniment i és
una oportunitat per po-
tenciar moltes de les
transformacions que es-
tan en marxa”.

A grans trets, Colau va
dir que hi ha tres grans ei-
xos que hauran de tenir en
compte les ciutats en el
present i en el futur més
immediat: ressituar la ciu-
tadania al centre “sense
excuses”; tenir en compte
la innovació, posant com a
exemple la implantació
del pla Cerdà, “tan criticat
pels prohoms de l’època i
en el qual ens hem d’inspi-
rar”, i avançar-se als can-
vis, donant importància a
la cohesió social, la soste-
nibilitat i la competitivi-
tat. Va subratllar que qual-
sevol nou model de ciutat
en metamorfosi ha de te-
nir clar que “les ciutats
creixen en el seu interior”,
i va voler destacar els pre-

Epicentre
mundial de
l’arquitectura
Jordi Camps i Linnell
BARCELONA

La capitalitat de Barcelona el 2026
convertirà la Setmana d’Arquitectura
en un festival internacional

L’esdeveniment
està previst que
tingui lloc al
maig i hi haurà
una ciutat
convidada

Barcelona posa en marxa la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura 2026
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Els museus van a
visitar la gent gran

L’APUNT ha propiciat més de 360.000 sortides culturals. Ahir,
al Teatre Romea de Barcelona, hi va tenir lloc la pre-
sentació de la nova temporada d’Apropa Cultura, que
estarà centrada en la gent gran en situació de depen-
dència i/o aïllament. Una de les novetats és El Museu
s’Apropa: deu museus barcelonins aproparan els seus
continguts a les residències i centres de dia.Xavier Castillón

Apropa Cultura, la xarxa que treballa per fer més ac-
cessible la cultura als col·lectius menys afavorits o en
risc d’exclusió social, celebra 15 anys amb més de 130
equipaments culturals adherits de 44 municipis cata-
lans –i ara s’expandeix a les Illes Balears– que obren
les seves portes a les persones usuàries de més de
2.600 entitats socials. Des del 2006, Apropa Cultura

mis atorgats per la comis-
sió europea a dos projectes
urbans impulsats pel con-
sistori que “fan que la Su-
perilla sigui un model in-
ternacional”.

Per la seva banda, el di-
rector general d’Ordena-
ció del Territori i Urbanis-
me de la Generalitat de Ca-
talunya, Agustí Serra, va
dir que la capitalitat real-
çarà l’arquitectura de Bar-
celona i també la de tot Ca-
talunya. Recordant que
Barcelona ja amb anterio-
ritat ha fet contribucions
il·lustres reconegudes in-
ternacionalment, va des-
tacar el rol que té l’arqui-
tectura per “buscar i tro-
bar harmonització i equili-
bri, i més ara que el territo-
ri urbà està tensionat.”
“L’arquitectura té aquest
paper mediador per fer
més fàcils les relacions, so-
cials, econòmiques, de sa-
lut, mediambientals, te-
nint en compte la inclu-
sió”.

La degana del Col·legi
d’Arquitectes de Catalu-
nya (COAC), Assumpció
Puig, també va intervenir

en un acte en què també
van participar el director
general d’Agenda Urbana i
Arquitectura, Iñaki Carni-
cero, i el president del
Consell Superior de Col·le-
gis d’Arquitectes d’Espa-
nya, Lluís Comerón. Va
declarar que aquest és “el
moment que esperàvem
de fa temps tots aquells
que crèiem en el paper de
l’arquitectura com a ele-
ment transformador”.

També va insistir que la
capitalitat referma que
Barcelona hagi estat un
referent i, sobretot, “una
ciutat cívica”, posant com
a exemple l’Eixample i el
pla Cerdà –“que van donar
solució a les necessitats de
la població”–, també com
el 1992 Barcelona es va
obrir al mar amb els Jocs
Olímpics i ja el 1996 com el
Congrés d’Arquitectura
que es va celebrar va dei-
xar petjada i va donar
“l’empoderament” als bar-
ris. “Tenim davant, doncs,
un moment de celebració
de l’espai públic i des
d’avui que l’anirem pen-
sant”, va concloure. ■

Lluís Comerón, Agustí Serra, Ada Colau, Iñaki
Carnicero, Janet Sanz i Assumpció Puig, ahir al
pavelló Mies van der Rohe ■ COAC

Tres amigues (dues
d’elles, germanes) s’esca-
pen un cap de setmana a
un lloc desconegut per
consolar el trencament de
parella d’una d’elles. Són
dones aparentment res-
ponsables, que han sabut
estar atentes a la feina, a la
societat i a la família i que
poden estar preocupades
pel canvi climàtic. Però en
aquella situació traumàti-
ca viuen una mena de ca-
tarsi i esclaten totes les se-
ves dèries. Sílvia Munt di-
rigeix aquest text (estrena
mundial, per culpa de la
pandèmia) de Javier Daul-
te. Les tres protagonistes
són Marta Marco, Cristina
Genebat i Nora Navas.
Aquest dijous s’estrena al
Municipal de Girona (di-
vendres fa un passi doble i
també es programa a Pala-
frugell) dins del Tempora-
da Alta i es preveu una llar-
ga temporada a La Villar-
roel (des de novembre fins
a febrer). Tres dones que-
den per plorar les penes i,
de sobte, arrenca un thri-
ller intens en què tot pot
saltar pels aires. Són poc
més de 80 minuts en què
els espectadors salten del
riure al silenci incòmode.

És evident que la pro-
ducció neix de la seva ger-
mana gran, Les noies de
Mossbank road, també
produït per Bitò i La Villar-
roel i en la qual Munt va di-
rigir Marco, Genebat i Cla-
ra Segura. En aquesta oca-
sió, Nora Navas substi-
tueix la tercera actriu
(que tenia altres compro-
misos tancats per a aques-
tes dates). Navas és una
actriu que coneix des de fa
anys el teatre de Daulte
(aquest és el seu tercer
text que interpreta) i que
defineix com el teatre ar-
gentí “que et fa riure i mal
alhora”. Navas aclareix
que Daulte fuig del teatre

psicològic, “per ell, el tea-
tre és emocional, o no ho
és”. El dramaturg va es-
criure aquesta peça en què
permet trencar la concep-
ció políticament correcta
de les dones de mitjana
edat i Munt ho celebra: és
gràcies a les equivocacions
que es pot corregir i evolu-
cionar. Efectivament, per
Genebat (que ha traduït el

text), l’obra presenta tres
dones “imperfectes, molt
patètiques, que exploren
la banda més patètica de la
seva vida”.

El repte del muntatge
és posar ànima a tres per-
sonatges que viuen un de-
liri però amb les quals, al-
hora, molta gent es pugui
identificar, perquè són
molt humanes. Munt cele-
bra la proximitat de La Vi-
llarroel perquè permet
“que la pell dels actors si-
gui molt visible”. La direc-
tora defineix Les irres-
ponsables com una comè-
dia dramàtica quasi deli-
rant. En aquesta nit d’alli-
berament s’invocarà “la
venjança i la humiliació
que traslladen a l’escena a
situacions surrealistes i
reals alhora”, comenta.
Per Marco, el mèrit del tre-

ball és que, tot i que pugui
semblar delirant, “po-
drien ser moltes dones”.
Comparteixen unes infàn-
cies que les han marcat, i
en aquest espai de màxi-
ma confiança emergeix la
merda que s’havien ama-
gat entre elles durant molt
de temps.

Si a Les noies de Moss-
bank road es parla de
l’amistat incorruptible de
tres estudiants que no su-
peraven la vintena, ara el
text permet que les ac-
trius visquin en la seva
edat vital. I en femení. Síl-
via Munt, amb més de 20
anys a la direcció, entén

que és bo poder reflectir
un univers femení que és
diferent al masculí. De fet,
si és habitual trobar obres
per a tres actors mascu-
lins de mitjana edat, no ho
és gens pensant per a ac-
trius. El Temporada Alta
ha estat un dels aparadors
de l’aparició de la nova
dramatúrgia argentina: va
aparèixer Daulte amb 4
d’òptic , però també altres
autors com ara Daniel Ve-
ronese i Claudio Tolcachir.
També La Villarroel és
sensible a l’autoria argen-
tina, sobretot en l’exem-
ple de Nelson Valente (Els
gossos, Sólo llamé para
decirte que te amo...).
Daulte va ser director ar-
tístic de La Villarroel
(2005-2010), però no s’hi
havia programat res seu,
des de llavors. ■

Sílvia Munt reivindica la necessitat que les dones de
mitjana edat siguin incorrectes a ‘Les irresponsables’

J. Bordes
BARCELONA

Salta la banca
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La xifra

46.271
espectadors van assistir a
les dues temporades (2016/17
i 2018/19) de la comèdia ‘Les
noies de Mossbank road’ a La
Villarroel, l’antecedent de la
nova aventura.

Genebat, Marco i Navas són ‘Les irresponsables’ ■  S POCH

L’autor Daulte
torna a La
Villarroel, de la
qual va ser
director artístic,
del 2005 al 2010


