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Dos milions de documents
d’arquitectura no es re-
uneixen de la nit al dia. El
Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (Coac) ha fet un
procés de 50 anys per
crear la cambra dels tre-
sors dels professionals del
nostre país. La primera pe-
dra la va posar Oriol Bohi-
gas el 1969, empès pel
principal temor que té la
gent que estima el patri-
moni: que no hi ha res més
fràgil i amb més risc de des-
aparèixer que un paper. I,
en el cas de l’arquitectura,
un altre principi clau: que
darrere dels edificis hi ha
infinitat d’hores esmerça-

des en un senzill llapis.
Mig segle després, festa

grossa amb una exposició
d’una selecció exquisida
d’aquests fons. Són 130 di-
buixos, però n’haurien po-
gut ser 130 de completa-
ment diferents. I uns al-
tres 130 del mateix valor.
“El potencial de relats del
nostre arxiu és immens”,
remarca Andreu Carras-
cal, l’arxiver responsable
de l’Arxiu Històric del Co-
ac. L’arc cronològic ens
transporta d’un passat llu-
nyà, el 1830, al nostre pre-
sent. Més de 175 anys
d’història d’arquitectura
custodiats en els papers de
centenars d’arquitectes.

Fins a 180 (ells o els seus
hereus) han fet donació

dels seus llegats a aquesta
institució, que “s’han sen-
tit com la seva segona ca-
sa”, sosté Carrascal. Josep
Maria Jujol, el Gatcpac,
Lluís Domènech i Monta-
ner, Nicolau Maria Rubió i
Tudurí, Elies Rogent, el
Grup R, el mateix Bohigas,
Manuel de Solà-Morales,
Antoni Puig Gairalt... Però
també un Fernando Hi-
gueras, madrileny sense
cap edifici a Catalunya.
Tots han cercat la protec-
ció del Coac. I tots alimen-
ten contínuament recer-
ques d’estudiosos i projec-
tes expositius d’arreu. “És
impossible fer una exposi-
ció sobre l’arquitectura ca-
talana i espanyola sense
recórrer a nosaltres. Pro-

veïm material constant-
ment”, exclama Carrascal.

L’exposició que es pot
veure fins passat Reis a la
seu del Coac de la plaça
Nova no s’adreça només al
públic entès, avesat a in-
terpretar les filigranes tèc-
niques dels arquitectes.
“Hem triat dibuixos, molts
dels quals artísticament
preciosos, que fan perdre
la por de mirar documents
d’arquitectura”, sosté l’ar-
xiver. N’hi ha de bellíssims,
com el de la perspectiva ge-
neral de l’hospital de Sant
Pau (1903), tal com el va
pensar Domènech i Mon-
taner, però del qual només
en va fer una part. També
imanta els ulls l’alçat de la
façana de la catedral de

Barcelona (1882) de Joan
Martorell, tot i que en
aquest cas hi ha gat ama-
gat: el traç no és seu, sinó
de Gaudí.

Pensat, però no tot fet
Una idea impregna la mos-
tra: la del país –i, sobretot,
la de la capital– que tenim
i que hauríem pogut tenir.
Millor o pitjor segons els
casos. Bona part del que
està esbossat no es va ma-
terialitzar mai. Per exem-
ple, els diversos projectes
d’urbanització de l’avingu-
da de Maria Cristina des-
prés de l’Exposició Inter-
nacional del 1929. On avui
tenim les Torres Venecia-
nes i els pavellons supervi-
vents d’aquell macroesde-

veniment, Jaume Torres i
Grau s’hi va imaginar un
complex d’edificis monu-
mentals a l’estil de la Via
Laietana, i un altre arqui-
tecte, Rubió i Tudurí, di-
rectament gratacels.

De gratacel, també hi va
haver dos intents de cons-
truir-ne un a la plaça de
Catalunya, a la cantonada
amb Pelai. El primer, el
1918, el van dissenyar els
nord-americans J.M. Ho-
wells i J.G. Rogers. El se-
gon, el 1961, Josep Maria
Bosch i Aymerich. Cap va
prosperar.

Tampoc va sortir del pa-
per el pla Macià que va so-
miar Le Corbusier el 1934.
N’ha perviscut un diora-
ma de gairebé set metres

El paper de l’arquitectura
L’arxiu del Col·legi d’Arquitectes celebra el seu mig segle amb una exposició de
130 dibuixos que ressegueixen 175 anys d’història imaginant ciutat i país

Maria Palau
BARCELONA

L’avinguda de Maria Cristina segons el projecte de
Jaume Torres i Grau. La façana de la catedral de
Barcelona de Joan Martorell. I la Casa Tecla Sala de
Francesc Folguera i Grassi ■ COAC

Exposició ‘50 anys de l’Arxiu Històric del COAC’
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Ajudes privades per
suplir les públiques

L’APUNT que en un país amb recursos dignes per a la cultura
hauria de servir l’administració pública. Al BBVA, dota-
ran l’obra guanyadora d’una gira per valor de 20.000
euros. “El premi serà treballar”, deia lúcidament l’actor
Àlex Casanovas ahir en la presentació dels quatre fi-
nalistes. Cal redreçar la política immediatament. I,a
més, tanca La Vilella.Jordi Bordes

Ahir es va fer pública una beca que concedeix el Festi-
val Castell de Peralada a joves promeses de la dansa i
de l’òpera. I també la 20a edició dels Premis de Teatre
BBVA, que convoca la Fundació de les Antigues Caixes
Catalanes. Les dues propostes venen del sector privat
i busquen un reconeixement del risc i del compromís
amb l’art i amb la societat. Són estímuls altruistes,

en què s’imposa una ciutat
oberta al mar disposada a
fer grans sacrificis urba-
nístics: tot el Raval arra-
sat. La guerra truncaria
els desitjos de la moderni-
tat arquitectònica. Però
algunes llavors ja s’havien
plantat. En l’exposició del
Coac es pot veure el dis-
seny de la Casa Tecla Sala
(1929), entre els carrers
de Casp i Pau Claris, de
Francesc Folguera i Gras-
si, un dels primers edificis
del moviment modern que
es van construir a Barcelo-
na, en què les plantes infe-
riors estaven dedicades a
oficines i les superiors, a
habitatges.

Perdre la por de mirar
documents d’arquitectu-
ra. I també d’interpretar-
los sense rigideses. Aquest
és el sentit del llibre que ha
editat el Coac, en el marc
del 50è aniversari del seu
arxiu, i que es presenta
avui (19 h). S’ha demanat
a 39 persones –majorità-
riament arquitectes, però
també d’altres disciplines
com ara la fotografia, la
història de l’art i les belles
arts, entre d’altres– que
escriguin sobre els dibui-
xos escollits. ■

El sector de l’arquitectura ha
lluitat durant anys per tenir
un museu. Durant un temps
va semblar que hi havia vo-
luntat política per fer-lo, però
la crua realitat de la falta de
recursos per a la cultura ha
anat ajornant el projecte. Pe-
rò que no sigui factible –com
a mínim de moment– dispo-
sar d’una seu física no signifi-
ca que l’ingent material con-
servat hagi de quedar con-
demnat a la foscor. I el cas és
que ja no ho està. El museu
virtual de l’arquitectura ha
nascut sota l’empara del por-
tal www.arquitecturacatala-
na.cat. En aquest espai digi-
tal, es dona cobertura a l’ar-
quitectura catalana moderna
i contemporània amb infor-
mació de prop de 2.000
obres de 1.200 arquitectes.
Beu de diverses fonts (pre-
mis, revistes...) i una de les
principals és, per descomp-
tat, l’Arxiu Històric del Coac,
que dimarts passat va cele-
brar l’estrena d’aquesta nova
eina amb una gran festa.
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Neix el museu
virtual de
l’arquitectura

La ballarina de Sant Pe-
tersburg Maria Khoreva,
de només 19 anys, posa un
llistó molt ambiciós per al
premi Carmen Mateu
Young Artist European
Award. El Festival Castell
de Peralada ha creat
aquest guardó per recor-
dar l’impuls que la funda-
dora del festival pretenia
donar a les joves prome-
ses. Ahir a la tarda es va
donar el veredicte a Barce-
lona. Al guardó, que la gua-
nyadora rebrà el mes d’a-
bril, se sumen 20.000 eu-
ros per poder reforçar la
seva carrera i 10.000 eu-
ros més per potenciar que
actuï properament al Fes-
tival d’estiu.

Khoreva, que ja ha ba-
llat al Liceu, ha estat no-
menada recentment pri-
mera solista del prestigiós
Ballet del Teatre Mari-
ïnski. Per Julio Bocca (un
dels membres del jurat) va
destacar la seva tècnica i
un futur enorme, però so-
bretot les ganes de poder
treballar amb nous coreò-
grafs per provar nous rep-
tes més enllà de la clàssica
i perquè transmet, sobre-
tot, “la seva alegria ba-
llant”. María Pagés (també
membre del jurat) agraeix
l’interès d’aquest premi en
donar suport als joves, que
són els que han de garantir
el futur d’aquesta discipli-
na. Pagés, com Bocca, va
agrair que s’hagi volgut
destacar un ballarí en la
primera edició. I és que els
premis Carmen Mateu
atorgaran aquesta beca
anualment alternant-se
els artistes de dansa i els
d’òpera. Cada jurat deter-
minarà, periòdicament,
quin perfil es voldrà desta-
car en cada ocasió.

El director del festival,
Oriol Aguilà, estava pletò-
ric amb el veredicte del ju-
rat, perquè Khoreva serà

una ambaixadora dels pre-
mis. En els pròxims me-
sos, la ballarina decidirà
com invertir aquests
20.000 euros. Per exem-
ple, es podria demanar

una peça a un coreògraf
per ballar-la o destinar la
també a promoure la seva
activitat a les xarxes so-
cials (té més de 300.000
seguidors a Instagram), el
que demostra la seva cu-
riositat i preocupació per
difondre l’art.

Les bases del premi te-
nen la voluntat de premiar
qualsevol jove artista eu-
ropeu, o que hi estigui tre-
ballant-hi. En aquesta pri-
mera edició, que ha tingut
el suport de l’Associació de
Festivals Europeus, s’han
presentat 48 candidats,
de 16 països diferents: 34

eren ballarines i 14 eren
ballarins. Un comitè de se-
lecció va reduir la llista a
dotze candidats: 6 noies i
6 nois. En el jurat, a més de
Bocca i Pagés, també han
participat en la delibera-
ció Tamara Rojo (directo-
ra de l’English National
Ballet) i hi havia de su-
mar-s’hi també Joaquín de
Luz (nou director de la
Compañía Nacional de
Danza) que no va poder as-
sistir-hi per una indisposi-
ció.

Una referència de futur
Oriol Aguilà especula que
Maria Khoreva està crida-
da a ser una de les referèn-
cies de la dansa en les dues
pròximes dècades. Des del
Festival de Peralada, a
partir del premi es vol tei-
xir una forta complicitat
amb la ballarina i comptar

amb ella amb freqüència al
Festival.

Khoreva té una projec-
ció artística immensa i
una garantia de feina al
Mariïnski. Però aquests
guardons, més que donar
empenta a una supervi-
vència d’un artista amb ta-
lent, serveixen per refor-
çar les figures joves que,
tot i tenir un lloc estable de
feina, encara tenen moltes
ganes i possibilitats de
créixer artísticament. La
projecció de Khoreva “és
ascendent, “quasi meteò-
rica” comenta el director
del Festival de Peralada. ■

La russa Maria Khoreva guanya la primera edició
del Carmen Mateu Young Artist European Award

J. Bordes
BARCELONA

El gran impuls
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La xifra

30.000
euros. És el valor d’aquest
guardó, que suma una apor-
tació directa per a formació i
projecció i una altra per ballar
al Festival del Peralada.

Maria Khoreva, en una actuació ■ CASTELL DE PERALADA

Aguilà: “La
projecció de
Khoreva és
ascendent quasi
meteòrica”


