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La ciutat d’Olot presenta dues característiques que, combinades, 
la converteixen en una de les més singulars de Catalunya. De 
fundació romana, està envoltada i permeada per un parc natural 
que deixa tres volcans actius, el Montolivet, la Garrinada i el 
Montsacopa(1) com a centre de la ciutat, dotada, a més, d’una 
vida cultural(2) extraordinària que té als seus orígens en 
l’Escola d’Art fundada a primers del segle XVIII per tal de 
formar artistes per a la potent indústria local d’estampació 
tèxtil, vida cultural que perviu avui en dia i que ha llegat, 
entre altres coses, una escena arquitectònica local amb un 
número inusualment alt d’estudis d’arquitectura interessants.  

L’Ajuntament local, per desgràcia, porta anys desconcertat 
encadenant una mala decisió urbanística rere l’altre producte, 
entre d’altres coses, d’una desconfiança manifesta en els 
tècnics, i més singularment en els arquitectes(3). Olot, dotada 
d’una bona salut econòmica, afronta actualment la consolidació 
d’un nou teixit urbà molt més gran el centre del qual ja no serà 
la plaça major de tota la vida, sinó els volcans, el més 
important dels quals, per la seva posició central, és el 
Montsacopa. La decisió amb que s’engega l’explicació del 
projecte que us porto comença amb una mala intuïció 
benintencionada sobre con afrontar aquest repte. Consisteix en 
la col·locació d’una petita ciutat esportiva, si tal nom té 
sentit donades les dimensions del municipi, a la falda del 
Montsacopa oposada al casc històric, que quan arriba al pla es 
converteix en un potent polígon industrial. La Ciutat Esportiva, 
doncs, queda en una estranya posició que l’empresona entre la 
falda del volcà (bé) i aquest polígon que expulsa el teixit 
residencial de les seves immediacions (uix), estranyesa 
reforçada per dos fets més: u, la ciutat no té la mida suficient 
com per dotar-se d’una xarxa de transport públic rentable i, per 
tant, força als usuaris de la ciutat a l’ús del cotxe per 
accedir-hi i dos, la col·locació lògica de l’equipament el deixa 
ben bé un parell de metres per sobre la cota del carrer 
dificultant molt la seva capacitat per fer ciutat. Unim a això 
el fet que l’entrada al recinte s’enfronta a un gegantí 
escorxador que mata 3000 porcs al dia i el despropòsit estarà 
complet.  

Les condicions en que s’ha projectat aquesta Ciutat Esportiva 
són igualment indignants. Des del primer moment el consistori va 
partir el projecte en dos: els camps de joc i l’equipament que 
els serveix. Els camps de joc van ser entregats a una 
enginyeria, que ha construït... bé, uns camps de joc. Els 
treballs de condicionament del lloc són d’una insensibilitat que 
frega l’actuació criminal. Els bellíssims terraplens de greda 
volcànica, d’un color negre viu que sempre sembla acabat de 



rentar i que tan bé conjuga amb qualsevol planta que hi creixi 
s’han consolidat tapant-los amb una mena de plàstics clavats a 
la falda de la muntanya que treuen tot el caràcter al lloc. Quan 
ets al camp de joc ja no ets a Olot. No ets enlloc.  

Per als arquitectes es va reservar l’equipament que serveix les 
pistes. No és gens aventurat pensar que la intenció de 
l’Ajuntament era no contractar-ne cap, o almenys no contractar 
cap arquitecte que tingués intenció d’actuar com a tal. Alguna 
raó legal ho deuria impedir. L’estudi escollit per a rematar la 
feina, amb instruccions expresses, però, de no interferir en el 
treball de l’enginyeria, ha estat el local Un Parell 
d’Arquitectes, format per Guillem Molinerr(4) i Eduard Callís. 
Que, afortunadament, han portat l’arquitectura allà on no 
s’esperava que hi fos.  

La gènesi del projecte: Si allò és una Ciutat Esportiva bé haurà 
de tenir un Àgora, no? I això és el que han fet. En Guillem i 
l’Eduard han construït un buit que ho estructuri tot. Sí: 
construït, perquè els buits es construeixen. El petit programa 
de la construcció (un accés, un bar, una taquilla, uns 
vestidors) ha esta organitzat de tal manera que s’activa 
mitjançant una mena de placeta que connecta els dos camps de joc 
i unifica l’espai. No, mentida: que fa aparèixer l’espai, 
formalitzat mitjançant una porxada més gran que l’edifici, 
integrada amb molta gràcia a les construccions cobertes, que a 
tal efecte escalonen la seva silueta en un gest que, a més, 
possibilita que els interiors funcionin millor. La porxada es 
construeix amb el material més barat a l’abast dels arquitectes, 
un bloc de formigó industrial de color gris deixat a la vista, 
material amb un magnífic envelliment que juga molt bé tan amb 
l’entorn industrial que apareix a una banda com amb el natural 
de l’altra. Tot amb aquella dignitat, amb un esplèndid sentit de 
la bellesa, amb unes proporcions i una disposició que ho 
emparenten amb la millor arquitectura clàssica sense cap mena de 
necessitat de fer un pessebre mimètic: només hi ha construcció 
pura, gràcia i sensibilitat.  

El projecte fa molt més que crear un lloc: crea també les 
condicions necessàries per a discutir-lo. Si l’execució de 
l’encàrrec hagués estat mediocre no hi hauria lloc i, per tant, 
no hi hauria discussió sobre ell. Només hi hauria una 
oportunitat perduda. Aquesta Ciutat Esportiva reobre un debat 
urbà que abasta molt més que aquesta petita construcció. Serà 
feina de l’Ajuntament recollir el guant i escoltar, i confiar 
en, els arquitectes capaços dels que disposa la ciutat. El seu 
entorn natural i el seu llegat cultural s’ho mereixen.  

 

(1) La mitologia garrotxina, comarca amb gairebé quaranta 
volcans, és riquíssima. Hi ha volcans i volcanes els 
quals poden ser bons i dolents independentment del seu 
sexe. És fàcil saber dels volcans bons perquè el seu 



accés és franc i fàcil. Tots els meus intents de saber 
més sobre els volcans dolents han topat contra un mur de 
silenci que inclou fins i tot els geòlegs més erudits. 
Si algú me’n sap dir res més prometo un nou escrit.  

(2) Entre altres coses la ciutat té la segona plaça de toros 
més antiga d’Espanya (la primera és Ronda) ubicada, 
bellíssim detall, sobre un cràter secundari del 
Montsacopa. De tota manera la discussió sobre els 
volcans garrotxins és acadèmica perquè els geòlegs 
afirmen que quan tornin a eruptar la lava s’obrirà camí 
a través de la formació de nous cràters.  

(3) Desconfiança, insisteixo, tan o més indignant si es 
coneix la tradició de bona arquitectura i de bons 
professionals implicats que ha tingut i que manté la 
ciutat.  

(4) Tots dos companys estan molt implicats en la vida 
cultural de l’Olot, però, a més, en Guillem és professor 
d’aquesta Escola d’Art que he mencionat.  
 


