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Estímul número 1:  

 

Oriol Bohigas ha exercit l’arquitectura des de diverses 
posicions de responsabilitat al llarg de més de seixanta anys. A 
aquest fet se li suma un talent considerable per a l’escriptura, 
tan remarcable, de fet, que mereix passar a la història de les 
lletres catalanes. Els tres volums de les seves memòries (ara 
editats conjuntament), que va escriure durant els darrers trenta 
anys de la seva vida professional, constitueixen un dels 
documents imprescindibles per a entendre tant la formació tan 
del nostre espai públic com de bona part del nostre panorama 
cultural. Les darrers planes les escriu, ja ancià i malalt, en 
plena crisi. En elles, entre d’altres coses, es queixa de que 
les noves generacions d’arquitectes no han acabat de prendre el 
pols a l’arquitectura institucional i representativa del país. 

No és la meva intenció interpretar el seu escrit. Seria 
condescendent. Sí ho és contextualitzar la seva afirmació i 
extreure’n conclusions. Oriol Bohigas és fill del Noucentisme. 
Viurà la Guerra Civil amb un cert grau de lucidesa, començarà a 
exercir en plena autarquia i, ja madur, es comprometrà amb donar 
forma al nou estat democràtic que surt després de la mort de 
Franco. Segueix compromès amb una esquerra militant, 
institucional, representativa, solemne, acostumada a exercir des 
del poder delegat. Molts d’aquests representants es van preparar 
dècades a tal efecte. A la vista queden les coses que van fer, 
que, amb tots els peròs que se’ls pugui afegir, van marcar 
l’arquitectura del país.  

El gruix i la diversitat dels seus encàrrecs va portar-lo a una 
reflexió profunda sobre les arquitectures institucionals, 
reflexió que va fer, sobretot, construint-la. La relació de 
Bohigas i el seu estudi MBM amb el poder no va ser tan directa 
ni tan fàcil com pogués semblar. En un altre episodi de les 
mateixes memòries Bohigas explica com van perdre tota 
oportunitat de construir el Teatre Nacional de Catalunya per 
culpa de la reforma del Teatre Poliorama, on les formes d’un 
teatre a la italiana, amb caixa escènica rere la clàssica quarta 
paret, convivien amb paraments barats de rajola de València i 
serralleries de catàleg considerades poc solemnes, rudes, 
inadequades per a la representació de la representació que 
constitueix assistir a una obra de teatre.  

 

Estímul número 2:  

 



Fa poques setmanes, RCR arquitectes van convidar-me a l’acte 
solemne on se’ls entregava la Medalla d’Or de la Generalitat.  

Era el primer cop que entrava a Palau, i ells, amb aquesta 
autoritat que dona que et premiïn, van demanar a un mosso 
d’esquadra que m’ensenyés la resta de la planta noble del Palau, 
un dels grans edificis del país format per un cos d’un bellíssim 
gòtic civil organitzat al voltant d’un pati i un claustre al que 
es va adossar un edifici renaixentista que anés a buscar la 
plaça de Sant Jaume. El conjunt és magnífic, emocionant: 
arquitectures ben cuidades, reformades per a que encaixin les 
unes amb les altres, adequades segons interessants projectes 
cada pocs anys, el darrer dels quals, portat a terme durant 
l’època Maragall, va aconseguir domesticar aquests espais fent 
conviure el treball diari de polítics i funcionaris amb uns 
espais que tenen tan de solemne com de poc domèstic. El conjunt 
sempre ha mantingut, i encara manté, el to que li correspon.  

És un dels grans exemples d’arquitectura d’aquest país que 
faríem bé de visitar aprofitant qualsevol jornada de portes 
obertes de les que es van organitzant regularment.  

 

Una impressió:  

 

Quan el meu cap va lligar aquests dos estímuls vaig posar-me a 
pensar que igual el problema no és tant prendre el pols a les 
arquitectures institucionals com que aquesta nova generació 
d’arquitectes està exercint durant una crisi institucional 
profunda que m’atreviria a resumir en tres aspectes 
d’importància creixent: el primer, l’aspecte kafkià que han pres 
aquestes institucions, víctimes d’un aparell burocràtic 
ineficient, sobredimensionat en alguns aspectes, desesperadament 
necessitat de personal en d’altres, víctima d’unes normatives 
draconianes que, literalment, l’ofeguen. Segon, una crisi de 
representativitat seriosa: el políticament incorrecte està 
expulsant molta gent vàlida de posicions representatives sense 
que tota aquesta parafernàlia deixi d’excloure bona part de la 
societat, cada cop més dividida i enfrontada. Tercer i més 
rellevant, la societat està canviant de model a marxes forçades 
i de manera irreversible: l’aspecte més rellevant d’aquest canvi 
de model social és una alteració de la nostra piràmide 
demogràfica de conseqüències imprevisibles. Políticament es 
discuteix molt sobre la representativitat de les nostres 
institucions que, en moments puntuals, han arribat a ser 
obviades o doblades per assemblees que exercien la democràcia 
per via directa, a mà alçada. Quan això ha passat les formes 
d’aquesta representació s’han improvisat en el nostre espai 
públic, reciclant llocs com places, carrers o recintes 
poliesportius mentre les arquitectures institucionals quedaven 
intocades.  



Els arquitectes han acostumat a fer bé aquest reciclatge de 
l’institucional quan n’han tingut oportunitat. Allà queden 
episodis com la reforma del Reichstag per part de l’estudi de 
Norman Foster, tan sensible a la memòria històrica com atent a 
la relació entre el poble i els seus representants al col·locar 
físicament el primer per sobre els segons amb aquella galeria 
que permet observar les sessions del Parlament de manera  
directa. Aquesta reforma no ha estat una excepció, sinó un 
episodi més d’una relació entre arquitectura i democràcia 
francament sensible i fructífera.  

És a dir: la representació del poder segueix essent 
institucional, deixant, de moment, aquestes formes alternatives 
de representació com un poder que dobla el primer sense lloc ni 
forma establertes. Sense que ho hagi vist escrit enlloc aquests 
arquitectes de la nova generació (la meva) ho tenen molt clar. 
El tema, doncs, no és tan arquitectònic com de quina manera es 
resol aquesta crisi. Després en construirem el resultat. Estem 
preparats per a fer-ho.  


