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LaSetmanade l’Arquitectura,una festa
per imaginarnovesmaneresdeviure
La cinquena edició del certamen proposa més de 150 activitats fins al dia 16

TERESA SESÉ
Barcelona

Des d’una festa per reivindicar la
recuperació de la masia Can Va-
lent, a Nou Barris, lloc emblemà-
tic de la ciutat on històricament
les núvies anaven a comprar el
ram del casament, a una jornada
de portes obertes i un espectacle
de dansa col·lectiva a càrrec de
Toni Mira al Taller Masrriera,
temple romà d’estil neoclàssic
que arquitectes i veïns volen con-
vertir en un nou Ateneu de l’Ei-
xample, passant per una ruta pel
llegat potent i singular d’Enric
Miralles, mort prematurament fa
21anys.LaSetmanadel’Arquitec-
turaproposa, desd’avui i fins al 16
de maig, 150 activitats, presenci-
als i en línia, amb què vol acostar
de manera vivencial els valors de
l’arquitectura i estimular la refle-
xió sobre la seva capacitat per do-
nar respostes a les necessitats de
cada moment i dissenyar noves
maneresdeviure.
Organitzada per l’Ajuntament

de Barcelona, el Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC) i la
Fundació Mies van der Rohe, en
col·laboracióambBarcelonaBuil-
ding Construmat i ArquinFAD, la
principal novetat de la Setmana,
quearribaalacinquenaedició,se-

rà la posada en marxa del BARQ
Festival Internacional deCinema
d’Arquitectura, únic certamen
d’aquesta especialitat a Espanya.
Se celebrarà entre l’11 i el 16 de
maig i tindrà lloc als Cinemes Gi-
rona i el DissenyHub, amés de la

plataforma Filmin. El programa
compta amb 9 llargmetratges i 11
curts, entreelsquals figuren títols
com Inside Proa, de Nico Weber,
al voltant de l’edificimés llarg del
món(4kmdelongitud)queHitler
va manar construir a la vora del

Bàltic coma llocde lleure i vacan-
ces per als alemanys, o Making a
mountain, de Rikke Selin Fokdal i
Kaspar Astrup Schröder, que re-
construeix la història del danès
Bjarke Ingels i el seu CopenHill,
unaplantade reconversióde resi-

dus en energia a la coberta de la
qualvainstal·larunapistad’esquí.
Un altre dels punts forts de la

Setmana de l’Arquitectura serà la
celebració, aquest divendres al
PavellóMiesVanderRohe, d’una
jornada al voltant de laNovaBau-
haus Europea, una iniciativa que
vol obrir una conversa global per,
des de diferents disciplines, ima-
ginarnovesmaneresdeviuremés
sostenibles, inclusives i humanes.
L’espai deMontjuïc també acolli-
rà una exposició de la fotògrafa
Arina Dähnick, que també mos-
trarà la sevaobra alCaixaForum.
Amés de les festes als diferents

districtes, es podrà prendre el
pols de la transformació de la ciu-
tat a través de visites a edificis en
construcció, participar en rutes

feministes pel Raval, Gràcia, el
Gòtic i el Poblenou per analitzar
aspectes com la seguretat, la il·lu-
minació o el nomenclàtor, o visi-
tar algunes de les cobertes verdes
i jardinsverticals creats elsúltims
anys.
Una altra de les novetats és la

confecció d’un plànol-guia amb
lesobresquehanestatnominades
opremiadeselsúltimstempsique
demostren que una arquitectura
sostenible i inclusivajaésunarea-
litat. La programació es pot con-
sultar a Barcelona.cat/setmana-
darquitectura.!

La novetatmés
destacada d’aquest
any és el BARQ, l’únic
festival competitiu
que hi ha a Espanya

ARINA DÄHNICK

Una de les fotografies d’Arina Dähnick inspirada en l’obra deMies van der Rohe

Qui va ser l’àvia
feminista de
Frankenstein?

EL REPTE

Lamare deMary Shelley

Vamorir als 38 anys, quan
va parir la que seria la
mare de Frankenstein,
això és, la reconeguda

pioneradelgèneredeciència-ficció
Mary Shelley. Però la seva defensa
dels drets de les dones i de la lliber-
tat, en una Anglaterra que al segle
XVIII les excloïa completament de
la vida social, la va sobreviure fins
als nostres dies. Pensadora trans-
gressora, va ser la primera corres-
ponsal a cobrir la Revolució Fran-
cesa,ivapublicarel1792elqueseria
unmanual feminista de referència,

Vindicació dels drets de la dona. Hi
revelava l’important descobriment
del feminisme il·lustrat: que el gè-
nere és una construcció social, una
normativa que coarta les dones i
que les sotmeta ladesigualtat.
Va néixer el 1759, a Spitalfields

(Londres), al si d’una família de
classe mitjana que era un reflex de
la societat patriarcal de l’època. El
pare, alcohòlic i violent, dilapidava
el patrimoni familiar (incloent-hi
l’herència de la seva filla). Sent la
més gran de sis germans, només va
anar a col·legi uns mesos, prou per

aprendre a llegir i escriure, i for-
mar-seaixídemaneraautodidacta.
MaryWollstonecraft, així esdeia

aquesta activista, filòsofa i pre-
cursoradelaliteraturafeminista,va
desenvoluparunpensamentpolític
que se centrava en la desigual edu-
cació i socialitzaciódenens inenes.
Ella mateixa es va veure obligada a
treballardesde jovecomadamade
companyia, i després com a insti-
tutriu en una família aristocràtica.
Peròvaobrir la sevapròpiaescola.
“Desde fa tempsheconsiderat la

independència com la gran be-
nedicció de la vida, la base de tota
virtut; isemprel’assoliréreduintles
meves necessitats, encara que hagi
de viure d’una terra estèril”, va es-
criure. Als seus textos destaca la
defensa de la raó com a font de vir-
tut que ens allibera dels prejudicis
sorgits de la religió i la tradició.
Dona feta a simateixa, va gaudir de
reconeixement en vida, però va ser

proscrita, considerada mare solte-
ra. La seva primera filla, Fanny, era
fruit de la relació amb un comer-
ciant americà, Gilbert Imlay. amb
qui va tenir una relació feliç a la
França revolucionària, fins que ell
se’n va cansar... L’abandonament la
va conduir al suïcidi en dues oca-
sions, i va ser rescatada inextremis.
Desprésesvaenamorariesvaca-

sar amb el filòsofWilliamGodwin,
que va acollir la Fanny i amb qui va
tenir laMary, que es convertiria en
la famosa Mary Shelley. Deu dies
desprésd’aquellpartmoriadefebre
puerperal i deixava obres inacaba-
des.Godwin livapublicarunesme-
mòriesbiogràfiquesenquènarrava
una vida poc convencional. L’es-
càndol va relegar la seva obra , fins
que a finals delXIXVirginiaWoolf
oEmmaGoldmanlavanrecuperar.
Lasegonaonadadelfeminismedels
60 la reivindicariaper sempremés.

MARICEL CHAVARRÍA

I demà...
Com funcionava la censura
franquista en les obres

traduïdes?


