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(Il·lustració: fotograma de Dr. Strangelove, de Stanley 
Kubrick.) 

 

L’arquitectura és difícil de definir. Abstraure una professió 
basada en tot un conjunt complex d’operacions molt diferents 
sempre ho és, i a més hi ha allò dels comitès de savis que la 
volen definir pensant-se que són la llet i el respecte per la 
tradició quan de vegades no n’hi ha per tant, què voleu que us 
digui, que han fracassat estrepitosament dient tot de 
definicions que no entenen ni ells i que no es creu ningú, el 
que motiva que realment no tinguem ni idea de quin és el nostre 
marc d’actuació. Però sí hi ha una cosa segura: els arquitectes 
som molts. Gestionar com ens formem, posar uns mínims controls 
de qualitat al que fem, és un marrón de tals dimensions que, 
senzillament, no se sap com abastar.   

Segona derivada: els arquitectes fem coses que serveixen per a 
que els altres s’hi fiquin a dins i facin altres coses. O que no 
facin res en absolut sense tenir fred o calor, o sense mullar-se 
o morir d’una insolació. Fer aquestes coses que ens abriguen i 
protegeixen i serveixen per a fer altres coses gasta energia. La 
gent que fa coses a dins, o fins i tot la que no fa res en 
absolut, gasta energia. Fer aquestes coses costa calers. Fer que 
els altres facin coses costa calers. L’energia que gastem costa 
calers. En el nostre món no fer res també costa calers. És a 
dir, l’arquitectura costa diners. En produeix i en gasta. 
L’arquitectura costa energia. En produeix i en gasta. 
L’arquitectura, en suma, mou recursos.  

Moure és un verb que, confrontat amb el seu original llatí, té 
doble significat. Moure de fer i moure d’emocionar. La paraula 
emoció conté la paraula moviment al seu interior. El que em ve 
fantàstic per a explicar què és de debò l’arquitectura: un fet 
emocional. Un fet cultural. L’arquitectura és moviment: gastar 
diners, consumir energia, esmerçar recursos i fer que els altres 
els esmercin. Per a fer tot això ens hem de moure, els 
arquitectes i la societat. Moure’ns. Emocionar-nos.  

Tot el que fa un arquitecte algú altre ho fa millor. Hi ha gent 
que gestiona millor els diners, l’energia, la sostenibilitat, 
els recursos. Hi ha gent que dibuixa millor. Hi ha gent que 
construeix millor. L’única cosa que sap fer un arquitecte millor 
que ningú altre és infiltrar-se en una empresa col·lectiva, 
coordinar-la, convertir-la en un lloc comú (mai millor dit) i 
fer-ho d’una manera il·lusionant. Emocionant. O sigui, que 
mogui.  

Els arquitectes no som altra cosa que això.  



Fer arquitectura costa molt i és molt difícil, tant que sempre 
descuides alguna cosa. El que hem descuidat els arquitectes per 
sobre de tot és l’explicació del que fem. De qui som. Els 
arquitectes no tenim relat. L’hem perdut. No el tenim perquè les 
nostres explicacions s’han quedat al marge del debat cultural. I 
del debat social. I ja no parlem del que ens és més propi, que 
és la relació entre aquests dos debats.  

Objectareu, i amb una certa raó, que dir això és molt injust. 
Cada dia es publiquen molts projectes, i ja no parlem de la gran 
quantitat d’articles que volen produir i que produeixen 
coneixement. Cada dia es produeix una quantitat molt bèstia de 
contingut relacionat amb l’arquitectura. Però a penes arriba a 
la societat i a penes interessa. I quan arriba, tot sovint, 
distorsiona la imatge d’un arquitecte. Això en el pitjor dels 
casos. En el normal provoca una gran, enorme, indiferència. I no 
és que la societat sigui tonta o ignorant o mesquina. Es que no 
sabem explicar-nos. No estem ni cent anys llum a prop 
d’explicar-nos una mica bé.   

La comunicació d’arquitectura es basa en dos aspectes molt 
específics del que fem els arquitectes que els propis 
arquitectes hem lluitat per a que s’identifiquin com a 
comunicació d’arquitectura. És a dir: s’està prenent la part pel 
tot, això ens fa mal, molt de mal, i ens quedem tan amples. La 
publicació de projectes és un negoci, perquè encara és un negoci 
que tela la de pasta que mou, conservador, estereotipat, 
encarcarat, repel·lent i molt, molt avorrit. Recordo que fa uns 
pocs anys la revista Arquitectura Viva, una de les que més ha 
contribuït a publicar els projectes d’aquesta manera, tenia una 
secció d’humor.  

És la secció d’humor menys graciosa que hagi vist en tota la 
meva vida. Dic vist perquè era humor visual.  

No és que ofengués i per això no fes gràcia. Es que no feia res 
en absolut. No ofenia. No explicava res. No feia reflexionar. No 
tenia malícia, ni cap mena de doble sentit. No transmetia res de 
res. La secció era una vinyeta amb la forma d’un acudit de la 
que s’havia extret qualsevol cosa que fes gràcia. Aquesta falta 
d’intenció s’extrapola al 99% de comunicació d’arquitectura. El 
més trist és que molta d’aquesta informació es podria aprofitar 
per a fer coses amb criteri, però no. Ni ganes. El resultat: 
parleu amb qualsevol amic o parent vostre que no sigui 
arquitecte. Si li ensenyeu una revista us prendrà per uns pijos 
frívols que només ensenyeu la versió minimalista de les cases 
que surten al primer reportatge de l’Hola, sense mobles ni 
persones operades calçades amb mocassins sense mitjons. Per 
altra banda, les declaracions dels arquitectes tendeixen a ser 
indistingibles de les que fan aquestes persones operades 
calçades amb mocassins sense mitjons. Pregunteu a aquest conegut 
per cinc arquitectes. Si els sap nombrar probablement un d’ells, 



sinó el primer, sigui en Calatrava. Per què? Perquè joder, serà 
el que sigui, però com a mínim emociona.  

 

Ara la bona notícia. L’arquitecte David García-Asenjo Llana 
parla cada divedres a les cinc de la tarda a Territorio 
Comanche, de Julia Otero. Encara millor notícia. Aquella hora és 
una tertúlia cultural en la que, gairebé per primer cop, s’ha 
donat veu a un arquitecte. I a un arquitecte que, important, 
s’ha guanyat la credibilitat. Com? No pas amb el seu doctorat, 
que el té, però que significa poc fora de la universitat: ho ha 
fet enraonant, explicant, escrivint a JotDown i a altres 
mitjans. Demostrant cintura, empatia i connexió. Tant et 
recomana un disc com et parla de cinema com fica l’arquitectura 
al mig de tot això. En David parla d’arquitectura com un 
ciutadà. Com un ciutadà que a més a més és arquitecte. Gràcies a 
això el deu debat és transversal: cultura, emoció, societat. No 
es pot demanar més. En David forma part d’un grup on hi ha 
altres arquitectes com Pedro Torrijos que fan el mateix des de 
JotDown, entre altres mitjans, o com Ter, que ho fa des de 
YouTube, que tenen la gràcia de treballar des d’aquesta 
transversalitat... i la desgràcia de que el que facin no tingui 
cap mena de valor acadèmic, ni cap mena de reconeixement dins la 
professió.  

Excepte que ells són els qui tenen influència. Ells són els que 
creen estats d’opinió. Els qui ens expliquen i ens defensen. 
Perquè, insisteixo, les publicacions ordinàries només provoquen 
indiferència. I la seva voluntat d’aferrar-se el que els queda 
de negoci i seguir insistint en el mateix sense cap mena de 
voluntat crítica només em provoca encara més indiferència. A mi 
i a la resta. Ja s’ho faran. Ells i els seus pocs consumidors.  

Mentres, en David, a qui hem de felicitar molt, i els que 
vinguin, si tenen carisma i gràcia, perquè sinó cauran en la 
indiferència, són els que de debò ens expliquen. I bé que ho 
fan. Així que ja sabeu: cada divendres a les cinc a OndaCero. No 
falteu.  

 


