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Empúries publicarà el 7 de novembre la nova novel·la 
de Lluís Llach, titulada El noi del Maravillas. Es tracta 
de la història d’un cantant i d’un teatre de varietats del 
Paral·lel, el Maravillas.

NOVA NOVEL·LA 
DE LLUÍS LLACH 
AL NOVEMBRE

Ricard Reguant és el nou director artístic del Teatre 
Apolo, recentment adquirit per un grup inversor 
internacional. Els nous gestors impulsaran l’espai amb 
musicals i peces de teatre de tot el món.

NOU DIRECTOR 
ARTÍSTIC DEL 
TEATRE APOLO

Sis exalumnes 
il·lustres recorden 
l’escola

Juanjo Sáez  
DIBUIXANT

“La meva vida comença allà, 
vaig trobar-hi gent com jo. 
Era mal estudiant, i el primer 
any a l’escola vaig treure 
una matrícula d’honor”

Marc Monzó  
JOIER, PREMI EUROPEU DE JOIERIA 2016

“Va ser un estímul molt gran. 
L’escola em va convidar a fer 
un camí propi, i la recordo 
com un espai de llibertat”

Oscar Guayabero 
PARADISSENYADOR

“Hi havia una diversitat que 
no havia vist mai, i l’edifici 
afavoria la relaxació dels 
dogmes i una dinàmica lliure”

Tere Recarens 
ARTISTA

“És genial que es poguessin 
estudiar alhora tècniques 
molt antigues i disseny 
gràfic i industrial”

Juli Capella 
ARQUITECTE

“Em van recomanar que 
deixés el disseny i que fes 
arquitectura o enginyeria. 
Em van fer fora, però em  
van encarrilar”

Nani Marquina  
DISSENYADORA I PRESIDENTA DEL FAD

“Va ser molt important,  
em va donar l’empenta per 
començar a experimentar 
després dels estudis”

“No volíem que l’escola es mengés 
la plaça, sinó que la presidís”

Gardunya també significa l’Escola 
Massana com un edifici institucio-
nal, però el millor encara ha d’arri-
bar: el contrast entre l’exterior i l’in-
terior és sorprenent. Mentre que 
des de fora l’escola sembla un edi-
fici inexpugnable, a l’interior hi reg-
nen la claror i els espais amplis i aco-
llidors. “Tots han de tenir la matei-
xa dignitat, no pot ser que uns en 
tinguin més que altres”, subratlla 
l’arquitecta. 

La nova Massana fa ciutat dins el 
conjunt de la plaça de la Gardunya 
i del teixit del Raval i de Barcelona, 
i l’interior recorda un fragment de 
ciutat. L’espai central de la planta 
baixa és una zona pública perquè els 
estudiants hi treballin i hi exposin 
les creacions. De fet, hi ha espais de 
treball i de trobada a tot l’edifici. 
“Són com chill-outs”, diu Pinós. A la 
planta baixa també hi ha una sala 
d’actes amb capacitat per a més d’un 
centenar de persones que es podrà 
fer servir sense haver d’obrir tota 
l’escola. 

Carme Pinós no només ha tingut 
cura de la intimitat dels estudiants: 
els passadissos de la part de l’edifi-

ci més pròxima al carrer de l’Hos-
pital estan col·locats estratègica-
ment per protegir els veïns. La plan-
ta de l’escola es resumeix en dues L 
que es connecten, però l’origen del 
projecte es remunta a la connexió 
profunda de l’edifici amb les terras-
ses que donen a la plaça de la Gardu-
nya, que es va materialitzar amb un 
seguit d’escales que sobrevolen el 
gran espai central. 

La nova Escola Massana és Car-
me Pinós en estat pur: estructures a 
la vista, materials sense emmasca-
rar i nobles. Els colors amb què juga 
l’arquitecta són només tres –el ne-
gre, el blanc i el vermell–, però hi 
apareixen combinats de maneres 
molt diverses. I les variacions en la 
col·locació de la ceràmica de la faça-
na fan que cadascuna de les aules 
tingui un caràcter únic, especial-
ment la de pintura, que té una doble 
alçada. Al marge de la Massana, 
aquest mes Carme Pinós inaugura-
rà la delegació de la Generalitat a 
Tortosa. Està previst que les obres 
dels habitatges de la plaça de la Gar-
dunya s’acabin al novembre i ja tre-
balla en un concurs a Xile.e

Les escales que sobrevolen el gran espai central de la Massana, on els estudiants podran 
exposar, porten a les terrasses de l’edifici. CÈLIA ATSET

La nova Massana culmina les obres de Carme Pinós al cor de Barcelona

El trasllat dels mobles de l’Escola 
Massana a la nova seu es produeix 
mentre els operaris encara treba-
llen en els últims detalls de l’edifi-
ci. “Soc fan de l’edifici”: l’arquitec-
ta Carme Pinós és rebuda esplèndi-
dament quan es troba amb una pro-
fessora al vestíbul. Els professors 
estan excitats per les possibilitats 
que els donarà el nou edifici, i l’ar-
quitecta no s’estalvia els esforços 
perquè els usuaris s’hi trobin a gust. 
A més de ser un gran edifici –té 
11.000 metres quadrats, ha costat 15 
milions d’euros i acollirà 1.500 per-
sones cada dia–, la nova Massana és 
una obra especial: pocs arquitectes 
han tingut el privilegi de renovar un 
bocí del cor de Barcelona com ha fet 
Carme Pinós amb la plaça de la Gar-
dunya i els edificis que l’envolten. 

Carme Pinós està obstinada que 
els seus edificis facin ciutat, i l’Esco-
la Massana ho reflecteix pels quatre 
costats. “No es tractava de fer una 
plaça Reial, sinó d’articular espais 
més petits del barri”, explica l’arqui-
tecta. La part que dona al carrer de 
l’Hospital és més continguda i està 
revestida de ceràmica grisa per in-
tegrar-se en l’entorn. L’entrada 
principal està situada a la banda que 
dona a la plaça del Canonge Colom 
i en aquest punt l’edifici està reti-
rat respecte a la línia del carrer per 
ampliar-ne el pas i, alhora, enfocar 
la façana del Teatre Romea.  

Una façana escultòrica 
Carme Pinós va tenir més llibertat a 
l’hora de projectar la façana que do-
na a la plaça de la Gardunya. “Té un 
caràcter més escultòric, però no vo-
líem que es mengés la plaça, sinó 
que la presidís i que fos un teló de 
fons”, explica l’arquitecta. Al marge 
del valor plàstic, el desplaçament 
dels volums evita que es tingui una 
visió frontal de l’edifici i que els sis 
pisos aclaparin. “Hem tractat cada 
dos pisos com si fos un de sol i la dis-
locació dels volums ens ha permès 
crear terrasses”, diu.  

A més, aquesta façana està reco-
berta amb un brise soleil creat ex-
pressament amb el ceramista Toni 
Cumella. Com que les peces estan 
fetes amb un procés semiartesanal, 
hi ha lleugeres variacions de color 
que també contribueixen a difumi-
nar la volumetria de la façana. “Vo-
líem protegir els estudiants, que no 
fossin com la televisió de la gent que 
passa”, assegura. L’expressivitat de 
la façana que dona a la plaça de la 
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L’interior 
lluminós de 
la Massana 
contrasta 
amb la força 
de la façana


