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Ha de ser ara i ja. La fam de novetat que governa la 
comunicació d’arquitectura converteix en vell qualsevol 
edifici de més de sis mesos en un panorama que té alguna 
cosa de fugida endavant. El que no deixa de ser una bona 
manera d’esborrar la crítica publicada des del moment en 
que es demonitzen la reflexió, la visió perspectiva, tot 
allò que et permeti saber on ets i per què es fa el que es 
fa.  
 
Hi ha edificis que s’han d’explicar molt més tard de la 
seva entrega perquè sinó no tenen sentit, edificis que han 
nascut per ser vells i, paradoxalment, quan agafen una mica 
d’edat ja han perdut l’interès dels editors. És el cas de 
la residència d’estudiants inaugurada fa prop de deu anys 
que hi ha al costat de l’escola d’arquitectura de Sant 
Cugat obra dels estudis Harquitectes i Data AE. No ha 
tingut gaire sentit parlar de l’edifici fins ara per tres 
raons: U, necessitava saber si l’edifici tenia èxit. Dos, 
necessitava prendre distància vers la polèmica que va 
envoltar la seva construcció i Tres, les plantes havien de 
créixer. Anem per ordre:  
 
U: Aquesta residència és un edifici públic, o semipúblic, 
pagat amb els nostres diners. Un edifici públic està bé que 
tingui èxit. Hi ha un binomi fonamental a tenir en compte 
quan es parla d’arquitectura pública: la relació entre el 
risc que implica desenvolupar determinades arquitectures i 
la necessitat de garantir la inversió. Sense prendre riscos 
no hi ha avenç. El risc sempre tindrà alguna cosa d’assaig-
error. El tema està en saber com i per què t’arrisques. El 
panorama arquitectònic, conservador de per sí, està 
incrementant cada cop més els nivells d’aquest 
conservadorisme, el que ha portat a potenciar sobretot la 
part epidèrmica de l’arquitectura. És a dir, les façanes, 
els jocs cosmètics, la decoració aplicada. Molts edificis 
públics i privats acaben essent un esquelet definit 
prèviament per un project manager, per l’assessor d’un 
polític i/o per una enginyeria, esquelet convenientment 
maquillat per un arquitecte. Quan més d’hora que tard 
aquest maquillatge cau l’arquitectura se’n va. Però en 
realitat no se n’ha anat: mai hi ha hagut arquitectura.  
 
Un arquitectes és, primer que res, algú que controla un 
pressupost. El control del pressupost és la clau per a 
prendre qualsevol decisió estructural. Després aquest 
mateix arquitecte necessita poder controlar l’emplaçament, 



la distribució del programa, la seva gestió per paquets 
mitjançant la disposició d’una estructura resistent, d’unes 
instal·lacions i d’uns accessos. Finalment ha de decidir 
quines parts de l’edifici s’han de climatitzar.  
La resta és decoració.  
 
La residència és un edifici on es va poder gestionar tot 
això. És un edifici que ha sortit bé. La capa de l’ús la ha 
millorat. El temps dignifica l’estructura. Però, és clar, 
l’edifici és una residència d’estudiants. Els llits 
tendeixen a no fer-se. Les taules es queden plenes de 
coses. Les cortines són de qualsevol material. Hi ha roba 
estesa. Cada làmpada de cada taula és diferent, això quan 
no són totes de l’Ikea que hi ha a 20 minuts en cotxe. La 
dimensió 13, Rue del Percebe que pren tot l’assumpte xoca 
frontalment amb aquesta voluntat de presentar edificis 
ordenadets, prístins, com acabats de desprecintar, que 
manifesten les publicacions d’arquitectura.  
 
Dos: la construcció. L’edifici s’organitza en dues bandes 
paral·leles d’habitacions que deixen un espai buit i 
descobert entre elles organitzat com una mena de jardí dur 
que serveix com a espai de relació per a tota la colònia. 
Cada habitació és una caixa de formigó prefabricat, com una 
mena de O molt llarga amb una tapa foradada per una 
finestra en un dels extrems, que es porta les 
instal·lacions, s’aguanta a sí mateixa i suporta una altra 
habitació igual a sobre. A això se li adossen unes 
passarel·les i unes escales, es folra amb una façana i una 
coberta que eviti les goteres i l’edifici ja està fet.  
Si prefabriques una caixa tindràs un problema: estaràs 
transportant aire. Transportar aire és car i ineficient. 
L’edifici ha quedat com una mena de prototip que ara no 
recordo si s’ha repetit poc o directament no s’ha repetit 
més. La lògica del contenidor està present en totes les 
decisions de l’obra. La seva volumetria no amaga en cap 
moment que és una acumulació de caixes. Les seves façanes 
queden ritmades per les finestres. Tot aquest ordre tan 
sever té només una excepció: l’entrada, que es fa traient 
un parell de contenidors per tal de formar una mena de 
passatge transversal que, aprofitant la diferència d’una 
planta que hi ha entre les dues cares de la parcel·la, 
forma una mena de passatge interior que enriqueix molt 
l’edifici. La façana és un folre de zenc d’aquests 
contenidors. La coberta és encara més divertida: plana. 
Completament plana. M’explico: normalment les cobertes 
planes no són planes. Són cobertes de molt baixa pendent 
que condueixen l’aigua vers uns embornals. En aquest cas la 
coberta és plana. Plana-plana. Dos forats a cada banda amb 
una mena de gàrgola que es transforma en una de les peces 
de zenc de la façana (peça que es va patinant, embrutant de 



calç, distingint de les seves veïnes) fan el fet. Per tant 
la línia de cornisa pot ser molt baixeta. Es més: ha de ser 
molt baixeta per evitar que l’aigua s’acumuli. Per tant 
l’edifici s’assembla més encara a l’acumulació de caixes 
que és. En resum: es tracta d’un edifici on no hi ha res 
impostat. Les proporcions són casolanes. Ergonòmiques. El 
resultat és domèstic. Domèstic per a qui l’habita i 
domèstic per al seu entorn. No destorba. Es limita a 
tranquil·litzar el veïnat, matisant lleugerament (ja que no 
pot competir amb ell) l’aspecte suburbà del seu entorn, i, 
en la poca mida en la que és possible que ho faci, 
urbanitzar-lo una mica més.  
 
Tres: la vegetació. Explicació brevíssima: hi ha dues 
escoles de paisatgisme al món, la francesa i l’anglesa. La 
francesa, la més popular, sotmet la vegetació, la domina 
fent-li prendre qualsevol forma menys la forma que té quan 
creix silvestre. Els arbres tractats a la francesa semblen 
esferes, cilindres, piràmides. Els francesos volen que es 
noti que la natura està antropitzada, controlada, 
domesticada. L’escola anglesa és una conseqüència de la 
francesa i és més subtil i perfecta. Té el mateix grau de 
control que el paisatgisme francès, però no l’exhibeix. Es 
selecciona curosament quin arbre es plantarà i on. Un cop 
fet, es deixa créixer al seu aire fins que pren un aire més 
natural que la pròpia natura. Els arbres tendeixen a formar 
un bosc, mecanisme competencial que practica un comunisme 
perfecte al sacrificar cada arbre individual pel bé de la 
salut del conjunt. El paisatgisme anglès deixa créixer els 
arbres individualment, els cuida, els adoba i els rega fins 
que prenen unes mides monumentals. Els arbres dels jardins 
anglesos estan hipervitaminats, culturitzats, ben 
desenvolupats i cuidats. Part del paisatgisme actual és 
hereu d’aquest paisatgisme anglès amb una salvedat 
important: ha barrejat aquesta manera d’entendre les 
plantes amb l’economia productiva, amb les tècniques 
purament agrícoles deixant créixer, però, les plantes fins 
aquest punt exuberant dels jardins anglesos i (després) 
nord-americans. Segueixo. A més o menys metre vint de 
distància de les dues façanes llargues de la residència 
s’ha disposat una malla metàl·lica d’aquelles de galliner 
que les recobreix enterament com a suport d’una plantació 
d’heures que s’ha menjat completament l’edifici, 
especialment a la façana sud, doblegant-se una mica per les 
façanes laterals. L’edifici és la capsa que he descrit a 
l’apartat anterior, una capsa folrada d’una vegetació 
exuberant que perd la fulla a l’hivern (restant l’entramat 
de branques) i protegeix i privatitza les habitacions, que 
poden estar així obertes al carrer. És a dir: s’han plantat 
unes heures a distàncies regulars, se’ls ha donat un suport 
que els fa prendre la forma d’edifici. Les heures no es 



poden ni es mantenen gaire. Són heures plantades amb 
aquesta lògica anglesa que les deixa desenvolupar-se fins a 
esdevenir unes senyores heures que fan goig de mirar. La 
protecció solar de l’edifici ens parla d’una capa natural 
antropitzada i exuberant alhora, controlada per a que la 
geometria de l’edifici no es perdi en cap moment.  
 
Aquesta tendència a usar la vegetació com una capa més de 
l’edifici, insubstituïble en el seu paper de reguladora de 
la llum i la privacitat, és el tret més contemporani 
d’aquest edifici. El que difumina la barrera entre jardí, 
paisatgisme, arquitectura i fins i tot urbanisme, fonent-
los en una sola cosa com sempre hauria de ser en aquest 
moment en que les lluites competencials estan deixant 
l’arquitectura convertida en un pur maquillatge epidèrmic 
sense interès. En aquest edifici hi ha moments en que la 
vista pot travessar perfectament tota la massa construïda a 
través de finestres que s’aboquen a altres finestres que 
tenen una visual neta sobre el pati. No hi ha cap idea de 
maquillatge. Es tracta d’un organisme on estructura, 
tancament, expressió i ús ens parlen absolutament del 
mateix. Els arquitectes han controlat cada decisió i, 
millor encara, les han usat de manera tranquil·la.  
 
... i l’edifici es fa mirar. És bonic. Fa il·lusió passar-
hi per davant. O un edifici és capaç d’expressar-se, de 
mostrar personalitat, d’engrescar, de moure algun tipus 
d’emoció o, senzillament, no és arquitectura. Aquest té com 
un aire permanent d’acabar-se de despertar, una cosa com 
desordenada i imperfecta que es diu a sí mateix residència 
d'estudiants abans i tot de veure cap estudiant creuant-ne 
la porta, edifici amb aquest aire d’estar per casa, però 
d’estar per casa descalç, amb uns bòxers del Primark i una 
samarreta de Metalistería Martínez i una cervesa que 
(merda) no s’ha refredat del tot però ve de gust igual, 
però sense perdre aquest aire institucional en el més o 
menys bon sentit. Les heures, no sé si expressament, o bé 
ni tan sols són totes de la mateixa espècie o bé cada una 
ha volgut créixer a la seva manera. Imprescindible visitar-
lo un mínim de quatre cops l’any coincidint amb cada 
estació. Sinó no el podeu criticar.  
 


