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L’arquitecte Luis M. 
Mansilla mor a BCN
3 L’autor del premiat MUSAC de Lleó va morir a l’hotel on s’allotjava

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA 

E
ren joves, arquitectes i 
amb carreres d’èxit. I tots 
dos han mort prematura-
ment. Si el 2000 Enric Mi-

ralles moria amb 45 anys després 
d’una llarga malaltia, dimarts Luis 
M. Mansilla (Madrid, 1959) moria 
de forma inesperada i per causes 
desconegudes, als 52 anys, després 
de presentar amb el seu soci, Emi-
lio Tuñón, un llibre sobre Miralles. 
L’acte es va celebrar a Barcelona, al 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
i el cos sense vida de l’arquitecte 
madrileny va ser trobat per Tuñón 
ahir al matí, a l’habitació de l’hotel 
on s’allotjaven. 

 La seva desaparició ha dei-
xat consternat 

tims 15 anys. Un estudi que els dos 
socis van crear el 1992 després de 
treballar durant una dècada amb el 
llorejat Rafael Moneo, premi Pritz-
ker el 1996. I d’on han sortit projec-
tes com el Museu d’Art Contempo-
rani de Castelló, (premi FAD d’Ar-
quitectura 2001), l’Auditori de Lleó 
(Premio Nacional de Arquitectura 
Española 2003), el Centro de Arte 
Helga d’Alvear de Càceres, la Funda-
ción Pedro Barrié de la Maza de Vi-
go, el Centre Cultural de la Comuni-
tat de Madrid El Águila i l’hotel i res-
taurant Atrio de Cáceres (premi FAD 
d’Arquitectura 2011). A més a més 
de la seva obra més coneguda i reco-
neguda: el Museu 
d’Art Contempo-
rani de 

AdéU ineSperAt deL fUndAdor de L’eStUdi MAnSiLLA + tUñón

Castella i Lleó (MUSAC), edifici pel 
qual l’any 2007 van rebre el prestigi-
ós premi Mies Van der Rohe. Amb el 
guardó, el museu es va situar entre 
els 12 millors edificis construïts a 
Europa en els últims 25 anys (el pre-
mi és bianual).

DOCÈNCIA I DIFUSIÓ  / Però per Man-
silla tan important com projectar 
l’arquitectura que pensava era di-
fondre-la i ensenyar-la. Per aquest 
motiu va crear, juntament amb Tu-
ñón, el 1993, la cooperativa de pen-
sament CIRCO, amb revista homò-
nima inclosa. I per aquest motiu 
no va abandonar mai la seva activi-
tat docent: era professor de l’Esco-
la d’Arquitectura de la Universitat 
Politècnica de Madrid. Mansilla es-
tava casat amb la pintora Carmen 
Pinarp i tenia dues filles. H 

33 Luis M. Mansilla.

 Museu d’Art 
Contemporani 
de Castella i 
Lleó (MUSAC).

el món de l’arquitectura i en sus-
pens l’estudi Mansilla+Tuñón Ar-
quitectos, un dels despatxos del sec-
tor amb més èxit a Espanya els úl-

El Liceu retira l’ERO i el 
comitè anul·la la vaga
3 Marco assegura que s’intentarà recuperar la temporada

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Joan Francesc Marco, director del 
Gran Teatre del Liceu, ha acceptat re-
tirar l’ERO temporal que va presen-
tar el 14 de febrer i recuperar «gran 
part de la temporada anul·lada». Els 
treballadors van acordar anul·lar la 
vaga prevista per a La bohème, que es-
tà previst que s’iniciï dilluns, i en-
darrerir el cobrament de la paga ex-
tra d’estiu per compensar els 1,5 mi-
lions que la Generalitat va retallar 
al novembre. Això últim ja ho havi-
en proposat abans que es presentés 
l’ERO i no va ser acceptat per la direc-

ció, a qui exigeixen responsabilitats 
pel «desprestigi» causat per l’ERO. 
Marco no ho comparteix. «D’aquí 
uns mesos ho recordarem com una 
anècdota», va afirmar ahir.
 El teatre, que ja havia tornat els 
diners de les entrades, tindrà difi-
cultats per recuperar les òperes de 
Zemlinski Una tragèdia florentina / El 
nan. Sí, en canvi, Pelléas et Mélissan-
de, de Debussy, l’espectacle familiar 
d’El superbarber de Sevilla i el concert 
de Nina Stemme. El Liceu confirma-
rà aviat el cartell definitiu.
 El conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell, que al seu dia va recolzar 

l’ERO i el va qualificar de «necessa-
ri», va celebrar ahir l’acord: «Agra-
eixo la voluntat de tots de posar el 
prestigi i el futur del Liceu per sobre 
dels interessos particulars». I va afe-
gir: «És el punt de partida que garan-
teix un sòlid futur». A partir d’ara, 
de l’1 de març al 15 de maig, s’obre 
la negociació sobre el nou marc la-
boral, marcat per retallades salari-
als i flexibilitat. Marco calcula que 
s’estalviarien «gairebé 3 milions 
d’euros» aquest any –el dèficit és de 
3,7– si a la paga extra anul·lada s’hi 
suma un model que redueixi hores 
extres i reforços. H

direCCió i trebALLAdorS firMen LA pAU


