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Si hagués de triar un, i només un, aspecte per a definir 
qualsevol societat triaria l’educació sense dubtar-ho. 
M’interessa tant que ja fa anys que he optat per viure’l de 
primera mà: soc professor, he visitat desenes d’escoles, n’he 
projectat no poques i n’he construït dues des del primer esbós 
fins a l’entrada dels nens, experiència que em remet a unes 
paraules que em va dir Oriol Bohigas en una de les poques 
ocasions que he tingut per xerrar amb ell amb calma: érem més 
lliures construint escoles durant el franquisme que en 
democràcia. L’afirmació és bastant greu si tenim en compte que 
el mestre Bohigas no és un nostàlgic d’èpoques oblidables i sí 
és, en canvi, un dels directors de l’estudi que ha construït 
algunes de les millors arquitectures educatives que ha vist el 
nostre país i també algun altre. Busqueu, sinó, el Gimnàs Jean-
Paul Sartre de Berlín (que no és un gimnàs, sinó el nom que allà 
donen a un cert tipus d'institut gran) i ja m’ho sabreu dir. 
Bohigas, en la seva lucidesa, es queixa de la 
sobrenormativització de les arquitectures educatives actuals, 
dignes representants (per desgràcia) de dos dels trets que estan 
matant les nostres polítiques progressistes: la reacció i 
l’estandardització.  

És a dir: detecto una tendència preocupant a abandonar les 
propostes pròpies per a reduir la política a l’anul·lació de les 
polítiques conservadores, convertides així en les que marquen 
l’agenda. Aquesta reacció té el triple inconvenient de legitimar 
aquestes polítiques, de donar-los el valor que no tenen i de 
deixar el corpus progressista buit i sense estructura.  

L’estandardització és la conseqüència d’un igualitarisme 
malentès que, més que fer conviure les diferències, les aplana 
convertint en dogma allò que de bona fe es creu que és adequat 
estigmatitzant aquesta diferència. El que em porta a recordar 
unes recents declaracions del filòsof Richard Sennett, que 
definia una ciutat i la societat que allotja no com un mecanisme 
de creació d’una comunitat, sinó com un mecanisme de 
reconeixement de, convivència amb i respecte per l’Altre. D’un 
Altre que seguirà essent Altre malgrat els nostres esforços. 
Aquest mecanisme de respecte per l’Altre també pot implicar la 
nostra eventual protecció d’ell. O viceversa.  

Tot això més la voluntat d’evitar-se problemes i denúncies marca 
les nostres arquitectures educatives públiques, cada cop de 
pitjor qualitat per molt que ho vulguem negar posant per bandera 
els bons exemples que afortunadament es segueixen i es seguiran 
construint. Una darrera cosa: les arquitectures docents 
públiques, en aquest afany estandarditzador, no es projecten 
dialogant amb l’equip directiu i amb el claustre de professors 
que l’han d’habitar, sinó amb pedagogs que no faran mai una 
classe ni en aquesta ni en cap altra escola que hagin ajudat a 



projectar. Aquests despropòsit pot implicar que les escoles 
muntin elements (com reixes de ventilació, per exemple) 
literalment blindats per tal d’evitar la seva vandalització: 
enlloc d’ensenyar a l’alumnat a cuidar i respectar el material 
se’ls deixa maltractar-lo confiant en que les solucions 
constructives seran més fortes que la seva voluntat, o altres 
elements com mecanismes antisuïcidi muntats a les finestres de 
les aules de la planta baixa. I no, aquestes anècdotes no me les 
han explicat: les he viscudes jo mateix. Les que m’han explicat 
les corregeixen i les augmenten.  

Ara ens posarem optimismes.  

L’estudi d’arquitectes Archikubik (dirigit per Marc Chalamanch, 
Miquel Lacasta i Carmen Santana) ha acabat fa poc la construcció 
de la darrera fase (per ara, crec) de l’Escola Súnion, ubicada a 
la part alta de Barcelona. L’escola s’ha dissenyat en unes 
condicions diametralment oposades a les que acabo de descriure: 
el projecte ha passat per sobre de totes aquestes normatives 
kafkianes per convertir-se en un diàleg entre els tots els 
agents implicats (claustre educatiu, promotors, alumnes) que ha 
adequat l’arquitectura al sistema educatiu que es practica. El 
que no treu cap mèrit al que han fet, ja que no podem ser tan 
ingenus per pensar que les bones condicions per a realitzar un 
projecte garanteixin automàticament la seva qualitat. Creure-
s’ho és una mostra d’aquest pensament reaccionari que acabo de 
denunciar.  

Les premisses de projecte són prou interessants.  

Començaré dient que, comparada amb una escola pública, aquesta 
no té ni mitja hòstia. És a dir: no estem parlant d’una 
arquitectura blindada, sinó d’una arquitectura necessàriament 
robusta per aguantar una enorme intensitat d’ús que ha de ser, 
no obstant, respectada i mantinguda pels seus habitants no tan 
sols per a que tingui sentit, sinó per a que pugui existir.  

Segon, l’ús dels espais segueix un comunisme perfecte. 
L’especialització es produeix per número d’alumnes o per 
activitat. És a dir: hi ha espais grans i petits, espais que 
poden servir per accions concretes com dibuixar o menjar o fer 
gimnàs, i espais que poden estar calefactats o no, ser exteriors 
o no i/o tenir un condicionament sonor més o menys complert. Un 
cop establerta aquesta jerarquia la distribució de l’alumnat es 
realitza diàriament. O sigui: cada dia l’escola és diferent. 
Primer aquesta distribució es realitzava mitjançant una enorme 
pissarra ubicada al vestíbul, després amb pantalles de plasma i 
ara amb una aplicació del mòbil. No es tracta d’un fet menor, 
perquè implica que tots els alumnes de tots els cursos habiten 
tot l’espai. No hi ha zonificació, no hi ha un atrinxerament per 
territoris. Hi ha 2000 persones usant tot l’espai tota l’estona 
al mateix temps. No es pot descriure la sensació d’identitat i 
comunitat que dona això. Només es pot viure quan ho visites.  



Tercer: racons. Tota l’escola està feta de racons. Súnion aplica 
el mètode Montessori, que divideix els alumnes per grups 
naturals (és a dir, els amics que es creen a l’escola), els 
potencia i els converteix en la base de l’educació. Sovint el 
mestre fa classe només a la meitat del grup, que és 
l’encarregada de transmetre els coneixements a l’altra meitat, 
intensificant el sentiment de responsabilitat tan individual com 
social. Tot això implica que qualsevol espai susceptible de 
convertir-se en un racó ha de ser tractat com a tal. Racons que 
són això: racons, no espais tancats, sinó espais que 
l’arquitectura discrimina subtilment dels espais de pas sense 
tancar-los. La pròpia façana de l’escola està feta, precisament, 
de racons, exhibits orgullosament penjats al bell mig d’un pany 
homogeni de lamel·les que evitin la radiació solat excessiva. I 
més: tota l’escola és accessible als alumnes. Sencera. Des del 
soterrani fins a les cobertes els espais estan oberts a tothom. 
Una fascinant dansa entre els diversos habitants de l’edifici 
converteix aquesta distribució en homogènia.  

Quart: transparència. Transparència literal. El vidre és un dels 
elements més presents a tota l’escola. Les portes són de vidre. 
Les façanes són de vidre. Les divisions entre la classe i el 
passadís són de vidre. Algunes divisions entre classes són de 
vidre. Els tancaments dels despatxos, de la secretaria, del 
menjador, són de vidre. Vidre de no gaires prestacions: un vidre 
i ja. La tecnologia aniria en contra de l’ús de l’espai, ja que 
si un alumne crida i fa soroll i se sent a través dels vidres de 
tancament els altres el fan callar ràpidament. I l’autoregulació 
funciona.  

La transparència és un dels temes que més m’interessa tant en 
l’arquitectura com per les implicacions socials que presenta. No 
és aquest el lloc on parlar d’això, però sí el de fer-ho notar, 
perquè una transparència perfecta no és tan desitjable com pugui 
semblar. Més aviat aixeca sospites. Però precisament per això 
està l’arquitectura: per respondre també davant d’aquestes 
sospites. Un dels fets més importants de l’arquitectura de 
Súnion (de totes les arquitectures d’Archikubik que 
m’interessen, de fet) és el seu aspecte bastard, circumstancial, 
contaminat de realitat. La transparència de Súnion és bastant 
sui generis: la pròpia configuració espacial de l’escola, que 
s’estén per dos edificis existents, un d’ells considerablement 
transformat i ampliat, l’altre no tant, perquè la seva 
estructura inicial ja era bastant bona i una de les bondats dels 
arquitectes és, precisament, la de treure partit d’aquesta 
circumstància, la pròpia configuració espacial no admet tipus 
purs ni perfectes ni esquemes tant directes. Els passadissos es 
retorcen, les crugies estructurals són diferents, les classes de 
vegades tenen portes molt gruixudes, tant gruixudes que hi ha un 
despatx entre elles i el passadís, i d’altres molt primes, i la 
relació amb els vidres pot ser frontal i tangencial i la 
condició del propi vidre pot variar d’una opacitat total fins a 



una transparència total segons la nostra posició relativa, i la 
subtilesa que crea tot això només fa que ajudar l’arquitectura i 
les intencions dels promotors. Súnion és el contrari d’una idea 
platònica: és una materialització imperfecta que treu partit 
d’aquestes imperfeccions, les potencia i les converteix en un 
mecanisme relacional molt més poderós que no pas un hipotètic 
edifici de nova planta en un solar que no tingués cap tipus de 
condicionant constructiu ni urbanístic. Súnion no és una reacció 
davant totes aquestes adversitats: és una proposta en tota 
regla, la proposta d’un edifici flexible que no té cap espai que 
serveixi a la perfecció per res, convertint alumnat i professors 
en habitants actius. Aquest tipus d’arquitectura que negocia amb 
dos edificis, que posa pegats, que procura cohesionar situacions 
molt diverses es converteix en un element actiu de l’educació 
precisament per la seva imperfecció, precisament perquè obliga a 
pensar qui l'habita. La prova d’això és que és indestriable del 
que hi passa. Súnion no té cap mena de sentit si no està ple 
d’alumnes, si no es veuen els racons ocupats, les terrasses 
plenes, les classes ocupades. L’ús és, en aquest cas, 
l’arquitectura.  

Tornem, per acabar, al mestre Bohigas, que m’explicava que volia 
que totes aquelles escoles que feia el seu estudi als setanta 
fossin com ciutats. Petites ciutats amb patis com a places, 
passadissos com a carrers, aules com a cases, on l’assignatura 
d’educació per a la ciutadania no calgués perquè la pròpia 
arquitectura ja educava l’alumnat en això de manera immanent. 
Súnion té aquest esperit, però d’una altra manera. L’escola no 
és una ciutat, ni està concebuda com a tal. L’escola és un barri 
de la ciutat de veritat que està a fora. La transparència de 
l’arquitectura relaciona els espais amb els carrers, els 
edificis propers i llunyans, amb el paisatge urbà, amb els 
vianants i amb els cotxes. L’escola no és una maqueta de la 
realitat, sinó un mecanisme que relaciona els alumnes amb ella 
proveint-los d’un entorn més o menys controlat per a que 
s’eduquin, tan complex i contradictori com el món exterior.  

Els programadors de l’educació pública farien bé de prendre’n 
bona nota.  

 

(Foto: Adrià Goula. Usada amb autorització dels arquitectes.) 

 


