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CULTURA

La coronació de
Ricardo Bofill
EL MIRADOR
LLÀTZER MOIX

Barcelona

La UPC distingeix a
Santa Maria del Mar
l’arquitecte
amb un doctorat
honoris causa

Bofill ahir durant la investidura com a doctor honoris causa

seu costat, una àmplia represen
tació gremial.
En la seva laudatio, Félix Sola
gurenBeascoa va dir de Bofill
que era el nostre arquitecte amb
“perfil internacional més relle
vant”, i el va comparar, per això i

la seva importància, a Gaudí, i va
afegir que l’interès per ell no l’ha
acabat d’assimilar mai l’esta
blishment local.
En el seu discurs d’acceptació,
Bofill va lamentar les dificultats
econòmiques que pateixen la

disseny: nousis.net

Aires de coronació –entre reial i
imperial– ahir a Santa Maria del
Mar, escenari escollit per la Uni
versitat Politècnica de Catalu
nya (UPC) i Ricardo Bofill per a
la investidura d’aquest arquitec
te, barceloní, octogenari i de
llarga carrera internacional,
com a doctor honoris causa. “El
millor espai de Barcelona” (Bo
fill dixit), amb les seves esvel
tíssimes columnes gòtiques;
música de Bach –les Variacions
Goldberg, interpretades a l’or
gue, i les Suites per a violoncel
que va popularitzar Pau Casals–,

per amenitzar l’espera d’un acte
acadèmic que va començar amb
retard i el seu inici; i, a falta d’ar
ranjaments florals com en una
coronació a Westminster amb
tota la pompa habitual, quatre
pantalles perquè un aforament
de tres quarts seguís in situ la ce
rimònia al detall, i per alimentar
el canal de YouTube de la UPC.
Bofill vivia el seu gran dia acadè
mic en una societat en què de ve
gades s’ha sentit marginat –tot i
haver construït aquí obres nota
blescoml’INEF,elTNColaT1–.
Potser per això, per al seu hono
ris causa no es va optar per la
convencional sala d’actes uni
versitària. Oriol Bohigas, la seva
entranyable nèmesi en l’escena
local, va seguir l’acte en cadira
de rodes des de primera fila. Al

UPCil’ETSAB,vaestabliruncà
non d’aquesta escola –Gaudí,
Domènech, Puig i Cadafalch,
Sert, Coderch–, i va dir del pri
mer que era el més gran i que no
es repetia mai. Després, en el
que va poder semblar una analo
gia, va recordar que els seus pro
jectes –mil, en 35 països– sem

pre van ser diferents els uns dels
altres; va revisar la seva trajectò
ria; va definir l’arquitectura com
“l’art d’estructurar l’espai” i a si
mateix com a algú que ha viscut
el seu temps fins a les últimes
conseqüències”.
Ahir, doncs, la UPC va aclarir
dubtes sobre la rellevància de
Bofill. I, de pas, va liquidar amb
l’homenatge el vell i absurd de
bat sobre la seva titulació.c

El Liceu amplia fins
al 1981 la base de
dades consultable
El Liceu continua
ampliant la base de dades que
va fer pública el 2020 i habilita
per a consulta una nova etapa
de la seva activitat que com
prèn de la temporada 1981
1982 a la 19921993. L’usuari ja
té accés així a centenars de
fotografies, programes de mà i
informació artística de les
òperes, ballets i concerts dels
últims 40 anys, des de la mort
de l’empresari Joan Antoni
Pàmias i la creació del Con
sorci del Liceu fins a la tempo
rada en curs. El teatre anirà
obrint la resta de temporades
fins a publicar tot el llegat
quan es compleixin l’any que
ve els seus 175 anys d’existèn
cia. Els annals són fruit de la
investigació del mestre apun
tador Jaume Tribó i té el su
port del Govern. / Redacció
ÒPERA

Banksy ocuparà
el Disseny Hub a
partir del novembre
El Disseny Hub acolli
rà, a partir del mes de no
vembre, Banksy. The art of
protest, una gran mostra
dedicada al grafiter més
famós del món. L’exposi
ció, que ja s’ha vist a Ma
drid i a Màlaga, i que ha
convocat un milió d’espec
tadors des de l’inici de la
seva gira el 2018, a Sant
Petersburg, reunirà origi
nals de l’artista urbà en tota
mena de formats, a més
d’un espai immersiu que
oferirà un viatge multisen
sorial per la trajectòria d’un
artista que no ha revelat
mai la seva identitat. L’ex
posició està produïda per
Sold Out, el Disseny Hub
i l’Ajuntament de Barce
lona. / Redacció
ART

Organitzador:

Patrocinador principal:

Patrocinadors:

2 L A VA NG U A R DI A

D IV E ND RE S, 1 O CT UBRE 2 0 21

LA SEGONA

Nova normalitat catalana

E

lconceptedenovanormalitatvaserinventatpelscer
vellsgrisosdelaMoncloaperdefinircomserialavida
quotidiana de la gent quan se superés la pandèmia.
“Nova” tenia el sentit que no seria igual i, certament,
després de molts mesos que s’encunyés el terme, po
dem inferir que les mascaretes sembla que han vingut per quedar
se entre molts altres canvis en els nostres hàbits socials.
Aquesta accepció la podem aplicar també a la vida política a
Catalunya després de molts mesos d’agitació després dels esde
veniments del 2017. La jornada d’ahir, vigília de l’aniversari del
primer d’octubre, va ser un clar exemple de la nova normalitat que
semblaques’instal∙laràalnostrepaís.Jaesconsideranormalqueni
el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni l’alcaldessa, Ada
Colau, participin en la inauguració d’una fira tan important per a
l’economiadelpaíscomelSalóAutomobile,perlapresènciadelrei
Felip VI. La seva absència s’admet i no genera gairebé contro
vèrsies.Adiferènciadefaunany,elGoverncentraljanoaconsellaa
Felip que no vingui a Barcelona i la seva presència no genera un
problema d’ordre públic.

Jordi Juan

ELS SEMÀFORS

Director

Laura Pérez

Regidora de Drets Socials

Mentrestant, al Parlament ja es perceben com a normals les
desavinences entre Esquerra i Junts i, fins i tot, les dues parts es
cenifiquen el seu enfrontament amb exquisida educació i joc net.
Ben aviat, les seves diferències deixaran, fins i tot, de ser notícia.
Com expliquem bé a la nostra secció de Política, els diputats de
Junts aplaudeixen el discurs del president d’ERC i els republicans
la intervenció del president del grup postconvergent, Albert Batet.
Hi ha discrepàncies de fons però no hi ha cap temptativa de ruptu
ra,nidecol∙lisiófrontal.Resaveureambl’ambientcrispatdel’ante
rior legislatura.
La nova normalitat catalana és que també, el mateix dia, el servei
de Rodalies de Renfe torni a ser un caos, per bé que aquesta vegada
els problemes s’hagin produït per la decisió dels sindicats de ma
quinistes que no van respectar els ser
veis mínims. Hi ha coses que sembla
que no canvien.
Malgrat tot això, Catalunya avança
lentament cap a una recuperació de la
normalitat política. Benvinguda sigui.

LA IMATGE
PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
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L’Ajuntament de Bar
celona ha fet una am
pliació fins a dinou bar
ris de l’oferta del servei de can
gur municipal per tal d’afavorir
la conciliació laboral, familiar i
personal. / V I U R E

Ricardo Bofill
Arquitecte

v

L’arquitecte barceloní
Ricardo Bofill (81) va
ser investit ahir doctor
honoris causa per la UPC en el
transcurs d’una cerimònia que
es va celebrar a Santa Maria del
Mar. / P . 38

Nicolas Sarkozy

Expresident de França

v

Sarkozy va ser condem
natahiraunanydepresó
ferma per finançament
il∙legal de la campanya electoral
del 2012. L’haurà de passar al seu
domicili, però amb el control
d’un braçalet electrònic. / P. 3

Juan J. García Fraile
Secretari general de Semaf

Cabaret. El mític musical de varietats The hole celebra el desè aniversari presentant The hole X a l’Espai Iber
caja Delicias de Madrid. Un espectacle totalment renovat que recupera gran part de l’essència original.
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PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

Felipe i Feijóo

Esperant el tren

elipe González i Ma
riano Rajoy, els dos
expresidents del Go
vern espanyol, van ser
ahir protagonistes al Fòrum
de la Toja, on van escenificar
un distès diàleg sobre la situa
ció política espanyola. Durant
una llarga hora i mitja van re
passar els grans temes d’ac
tualitat sense punxarse i em
fatitzant les bones maneres i
amb altes dosis d’ironia i hu
mor. Malgrat el bon clima en
el qual es va desenvolupar la
trobada, al final, just a l’hora
de dinar, cadascun dels dos
polítics se’n va anar pel seu

costat. Felipe va acabar dinant
a la veïna població d’O Grove.
Va anar al restaurant, un pres
tigiós establiment especialit
zat en peix i marisc, acompa
nyat de la seva dona. Però no
van menjar sols, van compar
tir taula amb un altre dirigent
popular, en aquest cas el pre
sident de la Junta de Galícia,
Alberto Núñez Feijóo. El po
lític gallec reafirma sempre
que se li pregunta el seu com
promís de continuïtat en la
política gallega, però la possi
bilitat que acabi fent el salt a
Madrid sempre és matèria
d’especulació.c

A

glomeracions als
vestíbuls, esperes a
les andanes, trens
plens de gom a gom,
nervis, cancel∙lacions, re
tards... Aquesta va ser ahir, i
probablement serà avui, la
postal generalitzada a les es
tacions de Renfe. Els passat
gers van pagar cara la primera
jornada de vaga dels maqui
nistes. La primera de vuit.
Fins a les cinc de la tarda, van
haver de cancel∙larse més de
300 trens perquè els maqui
nistes no van complir ni amb
la meitat dels serveis mínims
establerts per la Generalitat,

que eren del 85% per assegu
rar una mobilitat ferroviària
fiable. La seva incomparei
xença va provocar retards en
cadena i una concentració
tam gran de passatgers que
puntualment van haver de
tancarse els accessos d’algu
nes estacions com la de Plaça
Catalunya per evitar proble
mes d’ordre. Per avui està
prevista la segona jornada de
vaga, cosa que afegeix proble
mes a una mobilitat que, es
pecialment en divendres, ja és
prou complicada a les carre
teres i autopistes i que no fa
més que empitjorar.c

v

La primera jornada de
la vaga de maquinistes,
en la qual es van incom
plir els serveis mínims esta
blerts, va complicar ahir més
del compte els desplaçaments
de milers de ciutadans. / V I U R E
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