
No parlaré d’arquitectura, 55_ Abans va ser l’ou. Però no era de 
gallina. 

 

El primer que faig al matí per començar la meva jornada laboral 
és escriure a un bar on, quan entro, ja no haig ni de demanar. 
Em coneixen els cambres, el propietari i alguns clients 
habituals. Un d’ells, la setmana passada, se’m va plantar al 
davant tot content per dir-me que m’explicaria una història 
d’arquitectura que segur que no sabia. Va començar a parlar-me 
dels temples egipcis, que s’orienten est-oest pero no en función 
del sol. Pensar eso sería lo fàcil. El este, por donde sale, es 
la vida. El oeste es la muerte y allí se enterraban los 
sacerdotes. Efectivament, desconeixia la dada. Res millor que 
escriure una mica sobre això per a reflexionar-hi.  

El físic Jorge Wagensberg va publicar a 2002 una recopilació 
d’aforismes titulada Si la naturaleza es la respuesta ¿cuál era 
la pregunta?, entre els quals es compta un dels meus preferits: 
Abans va ser l’ou. Però no era de gallina.  

Sempre que reflexiono apareix un tema que, lluny del que pugui 
semblar, té més repercussions per la nostra vida diària (a 
través, òbviament, de la cultura) del que pugui semblar: els 
inicis abstractes de l’arquitectura. L’ésser humà es diferencia 
de qualsevol altre ésser viu del nostre planeta per la seva 
autoconsciència. És a dir, sabem que som aquí encara que sovint 
ens costi saber per què. Aquest coneixement porta associada una 
voluntat d’afirmació, de fer-se un lloc. D’aquí el títol d’una 
famosa conferència del filòsof Martin Heidegger: Construir, 
habitar, pensar. En aquest ordre. Construir per afirmar que hi 
som. Construir en unes geometries que no estiguin a l’entorn. 
Geometries que, per tant, no tenen res d’abstracte contra el que 
pugui semblar. Són geometries per oposició. Si la natura no fa 
línies rectes, l’home sí. Si la natura usa geometries complexes, 
fragmentades, autoreplicants, l’home usarà geometries senzilles 
que, quan sigui l’hora d’estudiar-les, originaran les 
matemàtiques que permetran crear les lleis per a complicar-les 
i, eventualment, descobrir la lògica subjacent en aquestes 
formes aparentment capritxoses que ens planteja el nostre 
entorn.  

Crec que primer va ser l’orientació est-oest i després el que 
simbolitza. Primer va ser l’ou, doncs. Com primer van ser les 
quadrícules abstractes amb que colonitzem els territoris i 
després el seu ús. Una quadrícula és un posicionament, una 
declaració d’intencions. Aleshores apareixen la geometria i 
l’enginyeria i les regulacions. L’arquitectura, en aquest marc, 
ens recorda tot això i posa els símbols i actua transversalment 
tot unificant l’ús i la funció i la representació.  

Ens aproximarem a aquesta afirmació en dos temps.  



El primer són els nostres temples. El cristianisme no tan sols 
hereta l’orientació est-oest i la torna canònica, convertint-se 
pel camí en una religió solar que permeti absorbir bona part 
dels cultes de la conca mediterrània i expandir-se per tot el 
món: també codifica la vida i la mort de la mateixa manera que 
els egipcis. Els infants són batejats a una pila d’aigua beneïda 
ubicada en una petita capella al costat de la porta principal 
del temple, a l'est. Allà on neix el sol s’ubica el dispositiu 
que permetrà que es neixi a la vida religiosa. Els cementiris 
solien ser, i en molts llocs encara estan, a l’absis de les 
esglésies. Rere ell per la gent del poble, a dins pels prohoms. 
La vida reposa on el sol reposa.  

I dos: Les distribucions de les cases (i dels pisos), fins i tot 
avui en dia, estan codificades segons patrons abstractes i 
simbòlics que aparentment no tenen res a veure ni amb com vivim 
ni amb què necessitem. A falta de la possibilitat de triar 
l’orientació de la casa, la seva distribució (com a mínim la 
canònica que tothom coneix) sol fer-se en funció dels cicles 
dia-nit. Fins i tot tenint en compte que els horaris i els 
hàbits de soroll i d’intimitat dels diversos habitants d’una 
casa solen ser molt diferents. Però no: les distribucions 
agrupen per dia i per nit. A les zones de dia es distingeixen 
dos llocs: un de reunió (el menjador) i un de congregació 
(l’estar). Al primer la idea és veure’s les cares. Al segon, 
aplegar-se al voltant d’un element simbòlic. Primer el foc, que 
en moltes cases era l’únic punt d’escalfor, i ara la televisió.  

Hi ha moltes maneres d’optimitzar distribucions en un habitatge. 
La seva aplicació és lenta, no tant perquè aquestes maneres no 
siguin conegudes com per la resiliència que tenen aquestes 
maneres tan provades, encara que vagin en contra de la 
practicitat. Això és comú a totes les cultures. A Rússia, i a 
molt països ortodoxos, les icones es disposen a un racó, a una 
cantonada que s’ha sacralitzat. Al Japó les cases tenen un pilar 
sagrat, reminiscent del racó dels avantpassats. Aquí solem tenir 
una habitació tan absurda com el rebedor, on s’hi sol disposar 
allò que ens identifica: fotos de familiars, un record estimat, 
símbols religiosos per a qui hi cregui, etcètera. Aquest 
rebedor, a alguns països protestants, pren la forma d’un moble 
de disseny específic per a que es vegi des del carrer com si 
d’una representació de la família es tractés.  

Aquesta és una de les gràcies de l’arquitectura. No pot ser 
perfecta, enginyeril, òptima, perquè necessitem aquesta capa 
simbòlica, en siguem conscients o no. És el que ens fa humans. 
L’arquitectura no tracta d’abstraccions, encara que les usi: 
tracta amb la vida i amb totes les seves contradiccions. Suposo 
que això és el que em volia explicar el senyor del bar.  
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