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Espais emblemàtics de
Barcelona com el parc de
la Ciutadella, l’Arc de
Triomf, la plaça Nova i la
plaça dels Àngels mostra-
ran una fesomia signifi-
cativament transforma-
da durant l’estiu. I és que
set estudis arquitectò-
nics ocuparan sengles es-
pais ciutadans amb ins-
tal·lacions efímeres so-
bre conceptes com la
identitat, la llibertat, la
democràcia, la memòria i
Europa, en un projecte
emmarcat en la progra-
mació del Tricentenari.

L’arquitecta Benedet-
ta Tagliabue, a través del
seu estudi i de la Funda-
ció Enric Miralles, i el di-
rector d’escena de La Fu-
ra dels Baus, Àlex Ollé,
han coordinat aquest
projecte anomenat BCN
Re.set a sis estudis d’ar-
quitectura internacio-
nals perquè hi participin,
inclosos ells mateixos.

“Per què se celebra un
moment tan dolent per a
Catalunya? –es pregunta
Tagliabue–. La celebració
d’aquesta efemèride va
començar a l’època del
modernisme, quan la
idea de l’au fènix que re-
neix era molt present.
Aquest, doncs, serà un
moment perquè la gent
s’acosti als fets del 1714
tot passejant per aques-
tes instal·lacions”.

El tinent d’alcalde de

Cultura de l’Ajuntament,
Jaume Ciurana, ha asse-
gurat: “No volem que
aquest projecte deixi a
ningú indiferent, ni des
del punt de vista estètic ni
des del conceptual, pel que
fa als valors associats al
Tricentenari.”

El tret de sortida del
projecte tindrà lloc a finals
de maig amb la instal·lació
de Tagliabue i Àlex Ollé al
parc de la Ciutadella. En la
peça, basada en la idea de
mur, hi col·laboraran ar-
tistes del grafit. Abans de

Sant Joan, una acció festa
transformarà notable-
ment la peça i s’inaugura-
ran la resta d’instal·la-
cions dels sis estudis d’ar-
quitectura convidats.

Així, a la plaça Nova, el
xinès Xiaodu Liu construi-
rà una obra amb bambú
que evocarà els arcs ro-
mans i la volta catalana. A
la plaça Salvador Seguí,
l’arquitecta hindú Anupa-
ma Kundoo al·ludirà al po-
der del coneixement a tra-
vés dels llibres, en un pave-
lló construït amb llibres i

paper en el qual la gent po-
drà intercanviar lectures.
A la plaça del Mar de la
Barceloneta, l’estudi de
Zuric de Hubert Klumper
hi construirà una gran
taula per compartir men-
jar. El concepte de pavelló
també serà present a l’Arc
de Triomf amb una Capsa
de memòria, ideada per
l’estudi irlandès Grafton
Architects.

La francesa Odile Decq
penjarà 300 samarretes
amb rostres de ciutadans
de banda a banda de la pla-

ça dels Àngels, del Macba
al Convent dels Àngels. A
la plaça de la Mercè, en
canvi, la parella formada
per Peter Cook i Yael Reis-
ner col·locarà un tendal
amb el nou logotip dels
drets humans.

El projecte, que costarà
539.000 euros, s’exposa-
rà fins després de l’Onze
de Setembre. Posterior-
ment, els materials utilit-
zats seran reciclats per a
projectes socials a Catalu-
nya per l’arquitecte San-
tiago Cirugeda. ■

Barcelona serà a l’estiu el marc d’un recorregut per set instal·lacions
arquitectòniques efímeres, dins dels actes del Tricentenari

Circuit per la llibertat
Montse Frisach
BARCELONA

L’estudi de Peter Cook i Yael Reisner construirà un tendal sobre la plaça de la Mercè ■ PETER COOK / YAEL REISNER

Per primer cop, el Depar-
tament de Cultura dóna
suport al Festival Interna-
cional de Circ de Figueres.
En aquesta tercera edició
aspira a vendre les 30.100
entrades de les diferents
sessions (ja se n’han venut
18.000) en un festival que
comença dijous vinent i
s’allarga fins dilluns. Cul-
tura col·labora amb uns
fons de 76.000 euros rein-
tegrables (es comparteix
risc amb Circus Arts
Foundation, que organit-
za el concurs i es retorna el
capital avançat quan s’e-
quilibra el pressupost).

La tercera edició té els
mateixos reclams dels al-
tres anys: convidar com-
panyies que mai han ac-
tuat a Europa de discipli-
nes variades (incloses
també les d’animals, tot i
que aquest any no n’hi ha-
gi per raons logístiques).
La singularitat ha fet que,
en aquesta curta història,
el de Figueres estigui en-
tre els tres més valorats
dels 16 de tot el món. Pro-
va d’això és que aquest
any hi hagi actuació del
National Circus of Pyon-
gang (Corea del Nord):
“És com rebre la primera
estrella Michelin”, revela
satisfet el director Genís
Matabosch.

Cultura ha trobat la fór-
mula per col·laborar amb
un festival que, per raons
de criteri, no incorpora
creació catalana tot i que
sí que aporta molt valor
quant a públic. Matabosch
adverteix que un 87% dels
treballadors en el Festival
són de Catalunya. ■

J.B.
BARCELONA

Cultura avala
el Festival
de Circ de
Figueres


