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Un amic arquitecte ha decidit implicar-se directament en 
política. L’altre dia me n’exposava els motius en un dinar on 
vam descobrir que barrejar meló, pernil i una reducció de 
vinagre balsàmic de Mòdena és una de les pitjors idees que un 
cuiner pugui tenir. No tornarem al restaurant. Tot dinant va 
sortir el nom d’un alcalde (que pertanyia a un partit 
d’ideologia diametralment oposada al seu) imputat per un 
gravíssim cas de corrupció. Vaig sorprendre’m molt (i em va 
semblar encara més trist) quan me’l va descriure com un gran 
alcalde que als seus darrers mandats va creure’s l’amo de la 
ciutat. El que no és un cas aïllat a Espanya. Aquesta 
multiplicitat de casos ha portat a una desconfiança en la 
política que correm el risc que es torni estructural.  

El revers d’això és la autoorganització d’un col·lectiu amb 
capacitat de proposar projectes puntuals i tirar-los endavant.  

Si parlem del món municipal aquests projectes solen ser 
invariablement reaccionaris. Aquesta manca de visió estratègica 
es podria explicar amb precisió dient que un col·lectiu 
autoorganitzat té preferència a defensar el ple sobre el buit. 
El buit urbà (carrers, places, parcs) és on succeeix la res 
pública, etimològicament la cosa pública, que és l’arrel de la 
paraula República. El buit és fàcil de defensar(1) fins a 
l’extrem que la seva ocupació és un dels índexs més fiables per 
a avaluar la salut democràtica d’un país... i és molt difícil de 
gestionar i de projectar.  

Un dels exemples més il·lustratius d’aquesta manera d’operar és 
la salvació de la masia de la Torre Blanca a Sant Cugat del 
Vallès.  

La Torre Blanca era una preciosa masia a la falda de Collserola. 
Una masia no són quatre parets. Una masia és una manera de tenir 
cura del territori. Les masies van ser durant segles la primera 
baula de l’economia del país. De molts països.  

Els terrenys de la Torre Blanca van ser objecte d’un pla parcial 
per a la construcció del barri residencial del mateix nom. Uns 
ocupes van anar directes a per l’edifici de la masia, s’hi van 
fer forts i van salvar-lo de la picota. Llàstima que el que van 
salvar no va ser la masia, sinó les quatre parets que contenien 
l’habitatge i alguns serveis de la masia. Van salvar el ple. La 
masia entesa com a sistema (és a dir, el buit) es va perdre, 
quartejada com va quedar pels carrers i les parcel·les.  

Poques vegades a la meva vida he presenciat una victòria més 
trista.  

Hi havia molt per protestar. Hi havia molt a defensar. No es va 
parlar de res que fos important, de res que impliqués pensament 



estratègic, cedint-ho a la iniciativa privada. Els carrers, 
amples, massa amples, estan concebuts en funció del cotxe i 
expulsen els vianants. Una rambla absurda pavimentada amb sauló 
que no condueix enlloc ni està alimentada per cap equipament ni 
bar ni jocs infantils ni res vol ser alguna cosa semblant a un 
centre. L'arquitectura dels edificis és de pèssima qualitat(2). 
Les quatre parets de la masia, orientades a sud-est com gairebé 
totes les d’aquest país(3), han quedat tortes respecte la trama 
dels nous carrers, que, a més, van ser urbanitzats cosa d'un 
metre i mig per sota del nivell de la planta baixa de l’edifici. 
Resultat: un sistema de rampes intenta salvar l’accessibilitat 
del conjunt menjant-se tot l’espai que hi havia per a crear un 
accés digne. Els límits s'estavellen contra rampes d’aparcament. 
Hi ha murs de contenció pelats. El pitjor de tot és la 
rehabilitació. Si la qualifico com a infumable li faré un favor. 
És encara pitjor. Tots els detalls, tot allò que caracteritzava 
la casa o ha estat esborrat o s’ha convertit en una paròdia 
trista i desangelada. L'entorn va marxar. En el nou entorn les 
quatre parets són un embalum malencaixat que destorba.  

Durant un temps la masia recuperada va seguir funcionant com a 
centre autogestionat de propietat municipal. Una de les sales 
estava ocupada per una alternoteca, a saber, una biblioteca 
purgada ideològicament: tots els llibres que hi havia mereixien 
ser a una biblioteca municipal. Els llibres crítics amb aquests 
havien estat desterrats. És a dir: Karl Marx sí, Adam Smith no. 
Eiseistein sí, Griffith no. L'alternoteca desterrava la formació 
d'un pensament crític.   

Actualment l’edifici ha estat transformat en una oficina jove 
que ocupa com pot aquest rastre convertit ara en una de les 
pitjor mostres d’arquitectura d'una ciutat que té un dels 
pitjors parcs d’arquitectura pública de tots els voltants de 
Barcelona.  

Entregar un equipament a la ciutat, gestionar tot l’espai públic 
que hi ha al seu voltant, col·locar aquest sistema d'equipaments 
d’una manera lògica és, o hauria de ser, tasca d’un consistori. 
Recuperar l’interès en aquest tipus de política és peremptori. 
Aconseguir que la gent que participa amb aquestes iniciatives 
s’hi apunti els donarà la visió estratègica de la que han mancat 
fins ara i les seves energies es canalitzaran per al que el 
municipi necessita, evitant aquests nyaps. Val la pena.  

  

(Foto: Jaume Prat, juliol 2018) 

(1) L’altre dia (un dia diferent al del dinar amb el meu amic) 
l’antropòleg Manuel Delgado explicava que s’escrivia amb Jordi 
Cuixart sobre les fogueres de Sant Joan, preses com a exemple de 
que els carrers seran sempre nostres.  



(2) Excepte per dos edificis fantàstics projectats per Josep 
Lluís Mateo que demostren allò que deia abans: una ciutat és 
molt més que la suma de projectes individuals, bons o dolents.  

(3) Això és un rastre romà. No sempre els hem de buscar en 
temples o aqüeductes, sinó també en detalls com aquests: masies 
girades 45º respecte al nord seguint una trama secreta que 
organitzava tot l’Imperi.  


