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L’incendi de Notre Dame de París ha generat una commoció global. 
He decidit donar-me uns dies de reflexió perquè ja des del 
primer moment em va semblar que aquest incendi ha radiografiat 
el nostre món, permetent extreure no poques conclusions útils 
sobre la posició que ocupa en ell l’arquitectura. Em centraré, 
per tant, en aquesta desgràcia des del punt de vista 
comunicatiu.  

L’incendi d’una catedral és una mostra de la fi del món 
quotidiana. De catedrals se n’han cremat moltes. Gairebé totes, 
de fet. D’aquí ve la qualificació de quotidià. Cada cop que una 
catedral es crema l’incendi és vist com un fet apocalíptic: un 
símbol definitiu, sovint el símbol popular més poderós d’un 
burg, desapareix i s’ha de tornar a refer amb penes i treballs. 
La mateixa Notre Dame havia patit profundes reformes que, unides 
a etapes d'ostracisme profund, van haver de ser pal·liades a 
partir de mitjans del segle XIX, quan es va recuperar per a 
convertir-se en una construcció veritablement popular. Mentre 
veia com cremava sentia com els informatius donaven xifres de 
visites de turistes. Milions. Això és la primera cosa important 
que es va remarcar de Notre Dame. Se’n va remarcar ràpidament 
una segona: Notre Dame forma part estructural del paisatge de 
París. I ja.  

Les xarxes socials, que no els informatius, van recalcar tres 
coses encara més importants que aquestes dues: 

-Notre Dame és un temple cristià important.  

-Notre Dame ha estat, i és, un punt de trobada de diverses arts. 
S'havia escrit sobre ella. S’havia filmat. S’havia pintat. Part 
de la història de l’art recent, dels impressionistes a Picasso, 
ha representat aquesta catedral.  

-Notre Dame és una peça d’arquitectura d’una importància 
excepcional.  

 

El filòsof Bernat Dedéu, a les dotze hores de l’incendi, 
declarava que el dol que s’havia organitzat és un dol per un 
aspecte material d’un món marcat per la virtualitat. Notre Dame 
és una certesa, un punt d’àncora fins i tot per qui no la hagi 
tocat mai. Notre Dame existeix des de sempre dins d’aquesta 
memòria orwelliana que tots tenim quan estem relaxats. Notre 
Dame simbolitza tot allò que havia estat allà des de sempre. 
Cosa totalment certa en la nostra escala temporal. Els meus avis 
havien conegut la mateixa Notre Dame que jo, agulla de Viollet-
le-Duc inclosa, ja que encara que aquesta tenia poc més de cent 
cal pensar que cent anys és MOLT de temps. Més que una vida.  



Visitar Notre Dame era visitar aquest punt d’àncora. Era visitar 
un lloc que no canvia mai, etern en la nostra escala temporal.  

Dues coses més: 

-El debat sobre la seva reconstrucció és ja un metadebat. És un 
debat veritablement popular per molt que només una part de la 
societat està preparada per tenir-lo, perquè el clima en que 
s’està celebrant és el clima en que es celebra qualsevol debat 
en l’actualitat: amb opinions en que conta més l’emoció que la 
preparació immerses en un clima en que les pseudociències 
competeixen obertament amb la línia estructural del nostre 
pensament, amb opinions que, quan són percebudes com a 
benintencionades, adquireixen un caràcter de superioritat moral 
que fàcilment esdevé llei inqüestionable per molt que aquestes 
passin per sobre d’altres opinions basades en coneixements que, 
no ho oblidem, acostumen a estar adquirits amb molta feina i 
dedicació.  

-Els diners, els molts diners recaptats ràpidament per a la 
reconstrucció de la catedral són diners destinats a la 
restauració d’aquest punt d’àncora. No estem pagant la 
restitució d’una catedral. Estem comprant estabilitat mental, un 
punt fix en un món en que tot avança a velocitat tan desbocada 
que fa por encara que molts d’aquests canvis siguin positius.  

 

Amb tot això trobo que s’ha parlat molt poc d’arquitectura. Ja 
s’ha convocat un concurs d’idees per una nova agulla, concurs 
que s’ha debatut i trolejat a bastament. També s’han bolcat 
motes opinions interessants, rellevants i amb criteri defensant 
qualsevol de les tres opcions: desfer l’agulla i no posar res, 
refer l’agulla de Viollet-le-Duc o proposar-ne una de nova. 
Aquestes opinions, algunes d’elles ben fonamentades i 
argumentades, no són, però, el que ha triomfat.  

I és que l’incendi ha agafat l’arquitectura en un moment 
complicat, profundament immersa en una doble crisi de la que 
m’agradaria parlar per a entendre aquest fenomen comunicatiu: 
una crisi de la concepció de l’arquitectura i una crisi dels 
propis arquitectes.  

En aquest moment la percepció del que és la bona arquitectura és 
moral. Si l’arquitectura és moral els procediments, els 
processos arquitectònics han de ser també morals. La metodologia 
ha de ser moral. Els sistemes d’avaluació i els propis judicis a 
les obres són morals. Actualment l’arquitectura ha de ser 
sostenible, participativa, de gènere, amb poca petja de carboni, 
de quilòmetre zero, cradle-to-cradle, passiva, domòtica, barata, 
estable, clear-code, biològica, amb bon feng shui i mil 
etcèteres més. L’arquitectura serà rellevant si el procediment 
és rellevant.  

Encara no tenim ni idea del mal que ens ha fet tot això.  



Tots aquests -ismes que acabo de descriure són importants. Molt 
importants. No pot haver-hi cap dubte sobre això, ni tinc la més 
mínima voluntat de frivolització al respecte. La meva postura 
sobre això, defensada per molts arquitectes rellevants, és que 
tot això és tan important com que un edifici s’aguanti. Ningú 
demana a un arquitecte que un edifici s’aguanti. Es considera 
que el propi ofici et porta a que sigui així. Ídem amb aquests -
ismes. Si són importants han de ser d’ofici. No se’n pot fer 
bandera de la mateixa manera que quan acabem un edifici no ens 
posem a la porta saltant i botant i cridant “mira, s’aguanta! 
S’aguanta!”  

L’arquitectura és una altra cosa.  

L’arquitectura és somni. És disrupció. L’arquitectura fa 
il·lusió. L’arquitectura és emoció. És representació. 
L’arquitectura és un dels instruments més importants que tenim 
per a la construcció d’una societat. Si la construïm mitjançant 
construccions anodines sostenibles amb sostres a 2,20 per major 
eficiència i amb passadissos de 1,20 aquesta serà la societat 
que tindrem: moral, obsessivament, abassegadorament moral, d'una 
moral pública i impostada enlloc d'una moral privada, íntima i 
més sentida. Fins que aquesta moral ens ofegui.  

Notre Dame és el contrari d’això. Notre Dame és una catedral. 
Notre Dame és grandiloqüent. Meravellosa. Emocionant. Notre Dame 
no necessita ser sostenible. Notre Dame fa plorar. Notre dame fa 
plorar a qualsevol: a un sintoista, a un musulmà, a un ateu. 
Notre Dame és un cant a la humanitat. Mil elogis a la 
generositat dels cristians que van ser capaços de construir una 
cosa tan universal.  

Als cristians arquitectes, per cert.  

Perquè Notre Dame la van fer arquitectes. O mestres d’obres o 
artistes pensant com a tals, m’és igual. Oblidem Viollet-le-Duc. 
Notre Dame és una idea, una idea que va partir d’un o d’uns pocs 
caps que, independentment del títol o del nom, pensaven com 
arquitectes. Aquests van ser capaços d’engrescar el poble que la 
havia de sufragar i els artesans que la havien de construir i 
tots junts la van convertir en una obra coral. Els rosetons de 
Notre Dame: arquitectura. Els bancs per a seure: arquitectura. I 
el gran orgue, i els retaules, i les pintures i la creu i les 
claus de volta i els capitells de les columnes. I l’espai que 
ens emocionava, i els gràcils arcbotants. Tot això és 
arquitectura. Notre Dame és un cant a l’arquitectura, una obra 
d’art total on fins i tot la música que s’hi tocava es convertia 
en part d’aquesta arquitectura. Arquitectura veritablement 
humana, transcendent i popular. Molt popular.  

És això el que hem de reivindicar els arquitectes. Gens fàcil de 
fer si pensem que mentrestant perdem el temps dedicant llibres i 
números monogràfics de revistes als procediments i a la 
moralitat, o, millor dit, a la doble moral, si posem l’èmfasi en 



representacions que només entenem nosaltres mateixos en un 
discurs elitista, oficialista i repel·lent.  

El resultat d’això és la campanya Keep architects away from 
Notre Dame, una campanya absurda, ridícula i desgraciadament 
comprensible davant la poca empatia que estem demostrant. 
Nosaltres, el que comuniquem i, com no, algunes de les primeres 
propostes que incideixen en aquests aspectes morals. Mentre 
sigui així no podem queixar-nos del que ens està passant. Ni de 
per què el procés de reconstrucció de la catedral corre risc de 
fer-se amb els arquitectes com a protagonistes secundaris. Però 
hey, sempre podem seguir-nos queixant que no ens entenen.  

 

 


