
tit ha anat modificant la forma del 
cos en els últims 500 anys», expli-
ca. Per ella, l’arrencada del Museu 
del Disseny ha estat una «sorpresa» 
positiva, ja que hi està acudint to-
ta mena de gent: «Joves, famílies, 
gent gran». «És un museu molt po-
pular», afegeix satisfeta la comissà-
ria.
 Part de l’atractiu del Museu del 
Disseny està en la memòria senti-
mental que posseeixen molts dels 
seus objectes, com la cèlebre moto 
Impala de Montesa, el Cobi olím-
pic o el cartell de la pel·lícula Pascu-
al Duarte. A la quarta planta, on es-
tà l’exposició sobre disseny gràfic, 
dues dones de mitjana edat comen-
ten el cartell de la inauguració del 
Camp Nou. Corria l’any 1957. «Jo hi 
vaig ser», diu una. «Doncs jo el vaig 
veure en obres», li respon l’altra.

UBICACIÓ/ Però, sens dubte, aquest 
nou museu no es podria entendre 
sense l’enclavament en què està 
ubicat: la plaça de les Glòries. «Al 
costat dels Encants, el museu ha 
contribuït a reinventar i dinamit-
zar aquesta zona d’una manera ex-
traordinària», opina Pilar Vélez. H

J El Museu del Disseny està 
ubicat a l’edifici Disseny Hub 
Barcelona, d’uns 25.000 metres 
quadrats i que inclou una 
biblioteca pública, un centre de 
documentació, el Barcelona 
Centre de Disseny (BCD) i el 
Foment de les Arts i del Disseny 
(FAD). El museu va ser l’última 
actuació realitzada el 2014 a les 
Glòries, que ha viscut un canvi 
radical per l’enderrocament del 
tambor pel qual circulaven uns 
150.000 vehicles cada dia.

J El Disseny Hub és obra de 
l’estudi arquitectònic MBM, 
liderat per Oriol Bohigas i David 
Mackay (mort el 2014). El seu 
vestíbul funciona com una 
rotonda coberta que enllaça el 
pas de vianants de la plaça de  
les Glòries al carrer d’Àvila.  
Així, el barri del Clot queda unit 
amb el del Poblenou.

J La particular forma que 
presenta l’edifici (semblant a 
grapadora gegant) el converteix 
en un element urbà rellevant, 
com ho és la torre Agbar, a 
escassos metres, i el Teatre 
Nacional de Catalunya, una 
mica més lluny. Així, sumat a la 
reubicació dels Encants i a 
l’Auditori, la zona de les Glòries 
s’ha convertit en un nou pol 
estratègic i cultural de la ciutat 
de Barcelona. De fet, els 
Encants ja s’han convertit  
en un important atractiu per a 
barcelonins i per a turistes.

NOU I ESTRATÈGIC 
ENCLAVAMENT 

urbanisme

PARTICIPACIÓ 3 Els veïns de 
l’avinguda d’Icària han decidit 
majoritàriament que la reurba-
nització de la via ha de respectar 
la seva fesomia actual.  Aquest ha 
estat el resultat del procés parti-
cipatiu organitzat pel Districte 
de Sant Martí i en el qual  han vo-
tat 833 veïns entre quatre opci-
ons.

Els veïns no volen 
canviar l’avinguda 
d’Icària

CANDIDATURES 3 La Federació 
d’Entitats del Clot - Camp de l’Ar-
pa ha posat en concurs la gestió 
del bar del Centre Cultural la Fa-
rinera del Clot (Gran Via de les 
Corts Catalanes, 837). Les can-
didatures s’han de presentar 
abans d’aquest diumenge 25 de 
gener. La informació està dispo-
nible www.farinera.org.   

Obert un concurs  
per gestionar el bar 
de la Farinera

CONCURS 3 Els centres cívics de 
Sant Martí continuen buscant 
joves valors de la música a tra-
vés del concurs Amplifica’t. El pre-
mi per al guanyador és un val de 
compra per valor de 1.200 euros 
en una botiga de música. Els ar-
tistes i les bandes locals interes-
sades tenen fins dilluns, 26 ge-
ner, per inscriure-s’hi.

Els centres cívics 
busquen joves 
músics locals

NOCTURNES 3 Les biblioteques 
Xavier Benguerel (avinguda de 
Bogatell, 17) i Poblenou-Manuel 
Arranz (Joncar, 35) obriran les 
seves sales d’estudi nocturnes 
(de 21 a 1 hores) fins al pròxim 
5 de febrer per als veïns de Sant 
Martí que necessitin preparar 
exàmens o realitzar treballs de 
fi de curs.

Les sales d’estudi 
obren fins al pròxim 
5 de febrer

te un quadro que va ser subhastat 
al final de la sessió i els beneficis 
del qual es van destinar a Aprodi-
sa, una associació de discapacitats 
psíquics del barri del Besòs. 
 Els artistes també van voler ma-
nifestar el seu desacord amb la di-
fícil situació actual.  Així, la crisi 
i l’atur també van estar presents 
en l’espectacle, que va obtenir, 
l’aplaudiment del públic. «¡M’ha 
encantat! La coreografia és molt 
viva i transmet molt sentiment», ex-
pressava Noemí Miravitlles, una 
de les assistents.  
 L’espectacle Narinant també es 
representarà el 31 de gener al Cen-
tre Cívic Pere Quart, el 7 de febrer 
a l’Espai Cultural Font de la Mina i 
el 22 i 23 de febrer al Mercat de les 
Flors.  H

33 Espectacle intergeneracional 8 Nens i adults ballen junts a l’IES Barri Besòs, divendres passat.

La diversitat, la coor-
dinació i la bona sin-
tonia regnaven en-
tre els participants 
de l’espectacle itine-
rant de dansa Nari-

nant, resultat del projecte integra-
dor Barris en Dansa, que té l’objec-
tiu de fomentar i reforçar els vincles 
entre diferents barris i dinamitzar 
les seves xarxes socials. L’immens 
auditori de l’IES Barri Besòs (carrer 
Josep Pla, 40) va posar l’escenari di-
vendres passat, 16 de gener, i més 
de 130 persones de diferents edats 
dels barris Besòs, la Mina, les Corts 
i la Sagrera van actuar, demostrant 
una gran habilitat en els seus movi-
ments i una perfecta sincronització 
amb els seus companys. 
 La posada en escena va ser el re-
sultat d’un intens treball en equip 
que el director de Narinant, Ál-
varo de la Peña, Premi Ciutat de 
Barcelona de Dansa 2012, va portar 
a terme durant quatre mesos, a raó 
de dos assajos per setmana. «L’únic 
requisit que demanava era compro-
mís, és a dir, assistir a les sessions. 
La majoria ho ha complert. També 
hi ha gent que s’ha apuntat amb el 
projecte en marxa», detallava De la 
Peña. Pel ballarí i director, «Nari-
nant és com una confusió fonèti-
ca, un joc de paraules que significa: 
¡Som-hi! L’espectacle pretén trans-
metre elements de la dansa com el 
respecte, l’ajuda, escoltar o com-
partir». 

Interacció amb el públic

Encara que tots eren aficionats, es 
van aprendre bé totes les passes de 
la coreografia i van donar el millor 
de si mateixos durant més d’una ho-
ra d’actuació. «Aquesta experièn-
cia demostra que un grup de gent 
molt diversa que inclou nens, per-

sones  grans i persones amb alguna 
discapacitat poden fer un projecte 
en comú per comunicar i transme-
tre emoció», explicava Héctor Bujía, 
un dels participants del Besòs. «Ha 
sigut fabulós, arriba a l’ànima i t’ho 
passes molt bé. Tots ens hem ager-
manat a la perfecció», afegia una al-
tra de les intèrprets, Pilar Bertral. 
 Abans de començar, alguns par-
ticipants van interactuar amb el pú-
blic mitjançant diverses experièn-
cies sensorials, com ara ensumar la 
flor d’un taronger o seguir amb els 
ulls tancats la dringadissa d’uns cas-
cavells. 
 Després d’aquesta primera presa 
de contacte, l’espectacle va comen-
çar al ritme d’unes guitarres i diver-
sos tambors africans mentre un ar-
tista veí del barri pintava en direc-

SÍLVIA ALBERICH
BARCELONA

 FERRAN NADEU

El muntatge es 
representarà al 
Centre Cívic Pere 
Quart, l’Espai 
Cultural Font  
de la Mina i  
al Mercat de  
les Flors

Units per la dansa
Més de 130 nens i adults comparteixen coreografies en l’espectacle itinerant de dansa 
contemporània Narinant H L’auditori de l’IES Barri Besòs va acollir la primera funció
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