
No parlaré d’arquitectura, 35_ Com si fos un manifest 

 

Després de 34 escrits encara no he explicat de què va la peli i 
he decidit començar la nova temporada declarant intencions.  

Som fills del nostre temps, el que vol dir que avui, a setembre 
de 2018, l’arquitectura espanyola ha quedat tocadíssima per la 
crisi. No parlo del nivell econòmic, per important que sigui, 
sinó d’allò en que s’ha convertit la professió. El panorama 
actual està marcat, crec, per un retorn als encàrrecs provinents 
de les classes benestants. Dit d’una altra manera: 
l’arquitectura torna a ser cosa de rics. Justifico: la professió 
s’ha diversificat com mai en la seva història. La narració, 
almenys aquí, almenys en determinats cercles, obvia aquesta 
tendència que acabo d’anomenar i es focalitza en les iniciatives 
de baix pressupost destinades no tan sols a qui no es pot 
permetre un arquitecte, sinó a qui no es pot permetre un 
habitatge. Lloable. Però em fa l’efecte que aquestes iniciatives 
són massa poques, estan descoordinades i el seu abast és 
insuficient. El per què d’aquesta situació me’l va donar 
l’arquitecte especialitzat en intervencions d’emergència per al 
quart món(1) Shigeru Ban quan, entrevistat pel periodista Antoni 
Ribas per al diari Ara, va dir que no pensava fer res sobre el 
drama dels refugiats del Mediterrani. No pensava fer-hi res 
perquè no era un problema arquitectònic: era, i és, un problema 
polític. Europa té capacitat de resposta sobrada per a atendre, 
auxiliar i protegir aquesta gent. El problema és que mentre no 
es posen les piles va morint gent. La solució no passa per 
habitatges transitoris. Passa per papers, dret de treball, 
capacitat per pagar impostos. La solució és política.  

Igual amb aquestes iniciatives que he descrit: si s’emprenen des 
del disseny queden molt bé a les revistes. Però la resposta 
torna a ser política, un terreny que, pel que sigui, els 
arquitectes han negligit històricament.  

Mentrestant el reputat arquitecte Marcio Kogan ha construït els 
primers apartaments de Barcelona destinats a ser venuts per més 
de deu milions d’euros. Rafael de la Hoz n’està enllestint uns a 
Madrid que van per aquí.  

Les víctimes principals de tot aquest panorama coincideixen amb 
les víctimes principals de la crisi. Són els membres de la 
classe mitja. L’habitatge per a les classes mitges s’ha 
convertit en la principal víctima arquitectònica que acompanya 
això: desprestigiat, convertit en valor de canvi, constitueix el 
camp d’actuació més conservador i immobilista de tota la nostra 
professió. Tampoc ajuda gens aquesta nova desconfiança, que 
corre el risc d’esdevenir estructural, en el saber transmès. La 
carrera d’arquitectura, amb el seu èmfasi sobre els processos, 
amb la seva formació generalista, n’és també una víctima. No és 



fàcil explicar-se, els interessos són contraposats i, com a 
gremi, no hem sabut trobar la manera d’explicar-nos. Ups.  

 

Vaig començar aquesta plana amb la intenció de penjar allò que 
només pugui visitar-se fàcilment: intervencions públiques, 
exposicions, llibres, etcètera.  

Sense deixar de fer això com a base he decidit ampliar l’abast 
d’aquesta plana.  

L’arquitectura és allò que estructura i identifica un territori. 
Majoritàriament és un fet construït, però no només: pot ser un 
fet comunicacional, pot ser un fet polític. Pot ser gestió. Pot 
ser intervenció sobre el patrimoni. Decididament inclou el 
privat. Decididament inclou emocions. Decididament inclou la 
bellesa com un dret social. El privat afecta i condiciona 
decisivament el públic tan des de la influència física com des 
de la conceptual.  

L’habitatge serà una de les meves prioritats, buscant exemples 
positius allà on faci falta. Fins i tot (o sobretot) ressenyant 
el camp d’experimentació més important que ha tingut mai 
l’habitatge en aquest país: l’habitatge unifamiliar.  

Buscaré la bellesa i l’emoció i els mecanismes que les creen, la 
proporció, els materials, els ordres visuals, la diversitat, per 
sobre de les normes moralitzants que estan acaparant el discurs 
a risc de convertir-se en una mena de moda molesta que només fa 
soroll, incapacitada com està(2) per a convèncer. Així que la 
setmana que ve us preparo un exemple de com fer ciutat 
exclusivament a través de la gestió del privat.  

 

 

(1) Els marginats dels marginats, aquells amb una situació tan 
inestable que corren risc de mort: víctimes de catàstrofes 
naturals, refugiats polítics en trànsit, marginats. Quan 
estudies el tema a fons t’adones de quan porosa pot arribar a 
ser la frontera entre qualsevol dels altres tres mons i aquest 
quart.  

(2) En la majoria dels casos és una excusa per promocionar-se a 
través del disseny. És per això que els col·lectius dedicats a 
l’arquitectura social que més admiro són aquells que m’han 
demostrat capacitat de gestió i resolució sense que això els 
privi de la seva capacitat de somniar.  


