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(Foto: Jaume Prat. El reportatge es completa amb una sessió 
addicional de fotos penjada al blog.) 
 
Les gires dels grups musicals es planifiquen amb mesos o 
anys d'antelació tancant locals, hotels, rodes de premsa i 
el que convingui. El que és l'excepció respecte a com 
s'havia girat sempre: circumstancialment, amb les dates 
sotmeses a variació, equips de so incerts, escenaris 
inestables, hotels barats i uns canvis constants de 
programació que portaven tot sovint a músics com un Keith 
Richards en algun estat etílic més o menys avançat a 
prendre el micròfon enmig d'algun concert i proclamar que 
estic content de ser aquí. Sigui on sigui aquí. No és un 
comentari banal. Durant mil·lenaris aquest viatjar 
incòmode, aquesta deslocalització de l'art i el coneixement 
fins a l'extrem que es pot parlar de que habitaven en un 
no-lloc, en una posició marginal, ha estat l'única forma de 
transmissió cultural i artística coneguda. I intensament 
practicada.  
 
En arquitectura, igual. Des de sempre.  
 
Hi ha hipòtesis raonades que parlen del Pantocràtor de Sant 
Climent de Taüll, una de les cimeres de l'art català, com 
obra d'un artista italià. Com italians van ser també alguns 
dels arquitectes que van concebre la ciutat de Sant 
Petersburg a Rússia. No es pot concebre l'arts & crafts de 
Glasgow sense les influències japoneses. El Moviment Modern 
va fer de la volta catalana un dels elements més expressius 
de l'arquitectura de l'Índia. També puc recordar allò de 
les Giraldes dels USA que vaig ressenyar en aquesta 
columna. Els arquitectes viatgem. Fer-ho és molt més que 
exportar una expertesa professional: és barrejar cultures, 
maneres de fer diferents, punts de vista nous sobre una 
ciutat. La cultura, tota ella, és sempre mestissa. Només no 
ho semblarà quan es reivindiqui erròniament com a pura per 
motius polítics. Que sol coincidir amb quan es vol matar 
aquesta cultura. Que un arquitecte viatgi, miri, treballi 
fora i torni no només és un dels pilars de la professió, 
sinó també de qualsevol vida cultural respectable. Sento 
contradir les normes del quilòmetre zero i de les baixes 
emissions i de totes aquestes parafernàlies que ara s'han 
sacralitzat (per raó que puguin tenir de base), però sense 
intercanvi d'informació no existiria la humanitat com a 
tal.  
 
Aquesta és la base amb la que poder entendre el treball que 
l'estudi de l'arquitecte Jordi Badia va realitzar 
construint l'Escola de Ràdio i Televisió de Katowice, la 



capital de Silèsia, una de les regions industrials d'una 
Polònia que lluita per deixar enrere l'etapa de la 
dictadura comunista.  
 
Sense voler treure cap mèrit a en Jordi i a l'equip que va 
muntar per aquesta ventura (els locals Grupa 5 i Maleccy 
Biuro) la cosa va començar bé gràcies a un encàrrec 
fantàsticament plantejat. Resumint: Katowice va ser 
duríssimament castigada durant la Segona Guerra Mundial (no 
podem oblidar que és una de les ciutats més properes a 
Auszwich). Part del casc antic es reconstrueix i part es 
refà seguint la versió socialista del Moviment Modern a 
base de blocs exempts amb arquitectures que van des d'un 
nivell acceptable fins algunes peces que mereixen molta més 
fama de la que tenen per la seva enorme qualitat. El pitjor 
de Katowice és la diguem-ne frontera entre el teixit 
històric i el nou. La manera com les autoritats han volgut 
pal·liar aquesta situació és posant el campus universitari 
de Silèsia a cavall entre els dos mons com si d'una sutura 
es tractés. La nostra Escola de Ràdio i Televisió és una 
peça clau en aquest conjunt. L'edifici, que per mida i 
programa demanaria estar exempt, s'emplaça en un difícil 
solar a la darrera mançana del casc antic envoltat 
d'edificis d'habitatge que respiren a través d'aquestes 
trames de patis tan centreeuropees que es connecten amb la 
ciutat mitjançant uns portals d'accés que és on es troben 
algunes de les arquitectures més interessants de la ciutat 
per ser, fins on conec, els únics espais de transició que 
Katowice és capaç de proporcionar. En fi: els patis dels 
edificis d'habitatge solen estar mancomunats, de manera que 
el solar on s'ha d'emplaçar l'escola no és un solar 
delimitat per tres mitgeres i una façana, sinó una mena de 
punt de trobada de diversos patis dels edificis 
d'habitatges veïns (fins a sis) filtrat, a més, per la 
preexistència de l'edifici d'una fabriqueta al mig de tot 
com si d'un gra es tractés.  
 
L'escola s'assenta al lloc amb tanta elegància que el 
projecte sembla fàcil. A base d'anar creuant barres (una, 
la principal, es posa a sobre de la fabriqueta i baixa com 
pot a buscar el terra sense tocar-lo) l'escola recull els 
patis veïns, els acaba i en disposa un de central com si 
fos un claustre d'aquells decimonònics que caracteritzaven 
les escoles "d'antes" i dona identitat a l'equipament. Amb 
això tota la part funcional queda resolta ràpidament i amb 
brillantesa: passadissos amb aules a la pastilla principal, 
cada gir del solar aprofitat per a col·locar les peces 
excepcionals, la fabriqueta transformada en biblioteca i 
patis, molts patis per a que respiri tan l'edifici com tot 
el seu entorn. Complicat, brillant i tot. Però totalment 



insuficient com per a justificar la presència d'en Jordi a 
Katowice. Seguim aprofundint.  
 
La primera diferència que marca aquest edifici respecte 
qualsevol altre de la ciutat és la relació dins-fora. De la 
mateixa manera que els arquitectes nòrdics (més al nord 
encara del que ho està Katowice) van inspirar-se en el 
Mediterrani per a introduir la modernitat als seus països, 
en Jordi ha portat la relació dins-fora mediterrània a 
Katowice per modernitzar els seus patis. M'explico: els 
patis de Katowice són un exterior que no està gaire 
connectat amb el seu interior. Entre els dos mons hi ha una 
finestra, un forat, un element que els diferencia 
clarament. L'exterior és una reserva d'espai per on respira 
l'interior. No en el cas dels patis de l'escola. Allà 
exterior i interior són una mateixa cosa. Òbviament no 
poden ser-ho sempre, perquè el clima és el que és, però 
aquí és on entra el disseny: els espais interiors i 
exteriors estan bolcats entre ells, interrelacionats. 
Cosits. L'espai interior sense l'exterior no seria res: un 
quarto petit i sense interès. L'exterior dona caràcter a 
l'interior. L'interior dóna vida a l'exterior. La 
promiscuïtat dels espais que donen als patis interiors de 
l'escola ha fet que aquest edifici es visqui d'una manera 
molt diferent. De fet quan el vaig visitar m'ho van 
explicar divertits: això és un pati per estar fora (sic)! I 
el més divertit és que hi sortim. Fins i tot a l'hivern! 
Curiós que m'ho expliquin així en un lloc on saben què són 
les terrasses exteriors (visiteu la Mariacka i ho veureu). 
Deu ser l'únic pati de tot Katowice on això passa.  
 
La segona diferència d'aquest edifici és la façana: un vel 
de gelosia ceràmica que passa per sobre i pels costats de 
la fabriqueta sense tocar a terra (com si aquesta fos 
l'únic suport de l'edifici) i que amaga tot el que sigui 
que hi hagi al darrera, predominantment una façana de 
vidre. Imagineu: un edifici relativament estret amb un 
interior perforat per uns patis als que es bolca cada espai 
al que li és possible bolcar-s'hi i una façana porosa, més 
un filtre que no pas un tancament. És com ser sempre al mig 
d'alguna cosa. Com si els límits de l'edifici no siguin els 
elements construïts, sinó el que ja existia. I apareix la 
gran pregunta: és l'escola un edifici? És a dir, som davant 
d'un edifici que té la voluntat de tancar uns espais 
projectats per a ús docent o davant d'un mecanisme més 
complex d'apropiació i condicionament d'un espai exterior 
per a fer-hi classes? És a dir, l'escola és un edifici o és 
una protecció per a habilitar l'espai públic per a fer una 
activitat que, de fet, és pública? Només es salven 
d'aquesta consideració els únics interiors purs de 
l'edifici: la biblioteca (condicionada com està pel 



llenguatge de finestres de la fabriqueta), els platós i la 
sala de cinema necessària en un edifici com aquest.  
 
Després: aquesta escola té un tret que no us haurà passat 
desapercebut als que us agradi l'arquitectura de Barcelona: 
el gran deute que té amb l'arquitectura d'En Antoni de 
Moragas i Gallissà, un dels arquitectes màxims de la segona 
meitat del segle XX català, relativament desconegut tot i 
el seu enorme talent per tres coses entrecreuades: primer, 
la seva dedicació gairebé en exclusiva a l'habitatge. 
Segon, la seva condició d'arquitecte-promotor que el va 
portar a emprar solucions atípiques tan enginyoses com 
emocionants en la seva arquitectura i tercer, l'haver 
quedat fora de la reconstrucció de l'espai públic del país 
després de la dictadura i, per tant, l'haver quedat fora de 
les cròniques oficials que van marcar l'èpica de 
l'arquitectura catalana. Moragas va desenvolupar un 
llenguatge molt particular basat primer en una habilíssima 
codificació del sistema constructiu (és a dir, l'edifici 
explica com està construït i s'expressa a partir d'això) i 
en el maneig virtuós dels recursos d'obra: materials de 
rebuig convertits en paviment, etcètera. En Jordi va sentir 
la necessitat d'emprar un totxo especial, cuit amb carbó, 
fosc, imperfecte, que remet al passat industrial i miner de 
Katowice. En els aparells d'aquest totxo, en les atmosferes 
que crea, en la llum que rep, en alguns ambients interiors, 
s'hi poden trobar rastres d'en Moragas com un regal fet a 
la ciutat: l'arquitecte-promotor que intentava dignificar 
el més xungo del porciolisme convertit en una mena de 
presència etèria que dialoga perfectament amb les restes 
d'aquesta Katowice de preguerra en un edifici que ni tan 
sols sé segur si és un edifici. En Moragas juga aquí un 
paper semblant al de les bandes lombardes als absis del 
Pirineu o del Japó a Glasgow o dels rastres inques a Los 
Ángeles o de tants altres préstecs culturals que, a la 
llarga, poden acabar essent més locals que el que s'ha 
parit allà: la ciutat formada per totes aquelles històries 
que hi han anat a parar, assimilades, amb vida pròpia. En 
Jordi, treballant sobre els rastres d'en Moragas, sobre els 
espais mediterranis trasplantats a un altre clima i a una 
altra manera de viure, ha contribuït a aquest mapa secret 
que identifica la ciutat, que permet que es reenamori 
d'ella mateixa, que la fa créixer i que li permeti fer el 
camí de tornada en forma de diàleg. I en breu, espero, hi 
haurà un trosset de Katowice a Barcelona.  
 
 
 


