
No parlaré d’arquitectura, 51_ De què parlem quan parlem d’Oíza. 

 

Francisco Javier Sáenz de Oíza és un dels arquitectes més 
importants de la segona meitat del segle XX espanyol, un segle 
que, quan ens referim a l’art, apareix partit en dos per la 
tragèdia de la Guerra Civil i el període autàrquic de l'inici de 
la dictadura. 

La figura d’Oíza s’emmarca en un consens que el deixa (pel que 
fa a Madrid) al capdamunt d’un cànon poc discutit juntament amb 
Alejandro de la Sota, Miguel Fisac i Fernando Higueras. El que 
uneix totes aquestes figures i les altres que em pugui deixar és 
la seva consideració d’artistes. És cert que alguns van ser 
professors. És cert que la seva obra es pot sistematitzar, 
extrapolar, abstraure i usar com a sistema per a crear moltes 
arquitectures atractives, però també és cert que aquesta 
consideració és secundària: a aquests arquitectes se’ls aprecia 
i se’ls mesura per la seva obra. Normal: poques obres d’art 
m’han provocat emocions tan bèsties com les que hagi pogut 
sentir visitant el Rascainfiernos d’Higueras, l’església de 
Fisac de Vitòria o el CENIM de De la Sota. Totes elles es situen 
més enllà de les paraules o de les fotografies.  

També és curiós com aquest consens ha apartat(1) arquitectes amb 
una marcada vessant institucional com Rafael de la Hoz, Oriol 
Bohigas o, abans de la guerra, Josep Puig i Cadafalch, 
l’arquitecte institucional més important que mai hi hagi hagut a 
Espanya. Tots ells han fet esforços d’organització i de govern 
estructurals, definitoris. I a tots ells se’ls segueix jutjant 
per la seva obra construïda obviant que sense el seu concurs i 
els de tants d’altres que han triat aquest camí aquest país 
hagués estat diferent.  

El passat 2018 s’ha celebrat el centenari d’Oíza.  

M’agradaria analitzar-lo com a fenomen comunicatiu. 

I, per desgràcia, hauré de començar aquesta anàlisi dient que 
aquest centenari ha estat un fracàs.  

M’explico: no ha generat el suficient impacte mediàtic, no ha 
permès un debat públic que permeti que ens puguem fer encara més 
nostra la figura d’aquest arquitecte. 

Si considerem l’Oíza artista trobarem que està a l’alçada de 
tòtems com Chillida, Tàpies, Palazuelo, Antonio López o Oteiza. 
Oíza és molt més desconegut que qualsevol d’aquestes figures. I 
la celebració del centenari no ho ha canviat. De fet, fora del 
món de l’arquitectura Oíza és poca cosa més que un nom divorciat 
de la seva obra. I és que estem parlant de l’arquitecte que, 
entre moltíssimes altres coses, ha donat dos dels símbols 
principals del Madrid modern: D'entrada, la torre del Banco de 
Bilbao, que presideix un bon tros del passeig de la Castellana 



aprofitant les visuals lliures que li proporcionen els Nuevos 
Ministerios. La torre del Banco de Bilbao és una de les 
torres(2) més importants d’Europa. Però és que Oíza és també 
l’autor de Torres Blancas, indubtablement un dels edificis 
d’habitatge més importants del món. Torno a quedar-me sense 
paraules per definir què són les Torres Blancas. La seva fama ha 
ultrapassat el món de l’arquitectura i ha passat a la pintura 
d’Antonio López i a l’art més popular de tots: el cinema, tant 
el cinema espanyol, amb pel·lícules tan rellevants com El crack, 
de José Luís Garci, o la recent Tiempo Después(3), de José Luís 
Cuerda, com el de Hollywood: els elfs del Hobbit viuen a Torres 
Blancas, que a més es van convertir en escenari de l’estranya, 
fascinant i hipnòtica The Limits of Control, de Jim Jarmusch, 
que va escriure part del guió en funció d’aquest edifici.  

Aquest centenari celebra exactament el mateix que es celebra amb 
el cànon: un arquitecte famós per la seva obra, que passa per 
sobre de la consideració de la seva figura com a professor o com 
a teòric. Addicionalment, aquest centenari celebra la figura 
d’una persona amb una visió empresarial miop en el millor dels 
casos, d’algú que mai va voler protegir el seu estudi, crear una 
infraestructura que el protegís en temps de crisi, evitant 
prendre socis o abastar més del que ell mateix podia fer 
únicament amb les seves mans. És a dir, Oíza és un reflex de com 
s'ha exercit majoritàriament l'arquitectura en aquest país. 
Aquesta consideració torna a xocar amb la dels arquitectes 
institucionals que he esmentat anteriorment, més amatents en 
aquest sentit: L’estudi de Rafael de la Hoz és actualment molt 
més important que en vida seva. Bohigas va ser capaç de crear 
una infraestructura amb desenes d’empleats, etcètera.  

Això em fa preguntar-me què hem venut amb aquest centenari.  

Els dos esdeveniments més importants han estat una exposició al 
COAM i un llibre escrit pel seu deixeble José Vellés. Els dos 
esdeveniments han celebrat l’Oíza artista. S’ha parlat poc 
d’arquitectura i encara menys de crítica, paper que ha estat 
parcialment suplert per articles publicats a la xarxa. Vellés, 
en el seu llibre (un llibre d'art fantàsticament escrit, per 
cert), glossa les obres com si estiguessin penjades a un museu: 
es lamenta quan s’ha substituït un dels elements originals, 
encara que aquests no responguin als estàndards de confort, 
sostenibilitat i seguretat actuals, i rebutja dues obres com són 
la delegació d’hisenda de Donostia i la facultat d'educació a 
Còrdova tan sols per no haver estat dirigides per 
l’arquitecte(4).  

La celebració d’aquest centenari, emmarcada dins de la 
comunicació del que fem els arquitectes, és totalment 
contradictòria amb els altres missatges que la professió 
s’entesta a proferir: servei, dedicació, valor afegit a l’hora 
de solucionar els problemes enfrontant-los d’arrel fins a fer-
los desaparèixer i convertir-los en punt de partida d’una 



millora urbana. Els valors que transmet Oíza: individualisme, 
obres tractades com un element fràgil, gairebé fora d'aquest 
món, exaltació dels exabruptes d’un polemista que preparava les 
seves aparicions públiques com si d’un actor es tractés, obviant 
qualsevol aspecte que no fos una anàlisi psicoanalítica d’una 
obra que, sense necessitat d’una revisió crítica gaire profunda, 
va moltíssim més enllà d’això.  

I més: si el que hem celebrat és l’Oíza artista, per què no ho 
hem fet als espais tradicionalment reservats a l’art en 
majúscules tals com el Reina Sofia o el MACBA? O fins i tot el 
V&A de Londres, o el MOMA. La figura és perfectament exportable. 
Estem parlant d'un arquitecte que, entre altres coses, va 
convertir Arantzazu en la porta d'entrada de l'art contemporani 
a Espanya, o que va col·laborar al principi i al final de la 
seva vida amb amics com el ja citat Jorge Oteiza, actualment una 
de les figures definitòries, centrals, de l’art espanyol 
contemporani a l’arquitecte. I no va col·laborar-hi en el sentit 
d'incorporar escultures en els seus edificis, sinó d’unir 
arquitectura i escultura com si fossin una sola cosa en 
projectes com la Capella del Camí de Santiago o l’al·lucinant 
proposta de l’Alhondiga, una exaltació de l'espai en brut 
projectada conjuntament amb Juan Daniel Fullaondo.   

És a dir, comunicativament el centenari s’ha quedat a mig camí 
de tot. Sobretot si tenim en compte que els dos missatges no 
tenen per què ser contradictoris. L’arquitectura és un fenomen 
complex. Enlloc d’explicar-lo d’aquesta manera, des d’una 
globalitat ben entesa, des de la incorporació de l'obra com a 
art complementada amb la seva funció social es fragmenta el 
missatge mutilant-lo fins a deixar que es contradigui. Hauríem 
de vendre alhora servei i art. Hauríem de propugnar 
catalogacions més extenses i més compatibles amb l’ús. I, més 
urgent, hauríem de saber com exhibir tot això. Perquè encara no 
en sabem: a les poques exposicions generalistes que s’han fet em 
remeto.  

Mentre això sigui així seguirem confonent el personal, la 
professió se’n ressentirà i figures com la d'Oíza seguiran 
essent injustament desconegudes. 

 

 

(Foto: Ana Amado) 

(1) I he dit apartat, que no menyspreat. Afortunadament.  

(2) Dic torre i no grata-cel perquè només té 103 metres 
d’alçada. No es pot començar a parlar de grata-cel per sota dels 
dos-cents metres i, actualment, diria que no es pot començar a 
parlar de grata-cel per sota dels tres-cents cinquanta metres.  



(3) Tiempo Después fa una cosa estranya: converteix una fusió de 
Torres Blancas i l’Institut Nacional de Patrimoni, de Fernando 
Higueras, en el darrer edifici de la Terra. Per temes de 
producció Higueras guanya a Oíza per golejada i mou una mica a 
confusió, ja que gairebé tot el metratge de l’edifici està rodat 
en aquest segon edifici.  

(4) Estem parlant de dos edificis magnífics, bells, que han 
servit i serveixen bé la comunitat. En el cas del de Donostia 
l’alteració del projecte probablement l’hagi salvat al suplir 
una façana de mur-cortina d’acer que no hagués funcionat per una 
d’obra amb finestres corregudes composada amb gràcia i 
sensibilitat. Però en els dos casos s’ha perdut el plus 
d’intensitat que haguessin tingut amb el concurs de l’artista.  

 

	  


