
No parlaré d’arquitectura, 86_ Lectures epidèrmiques 
 
Dues coses de les que estic convençut: Primer, els 
arquitectes (jo també, reconec) som uns reaccionaris molt 
inconscients o directament perillosos, alguna cosa així com 
un paio que condueix un Hummer a 180 pel carril contrari de 
l’autopista mentre li explica amb tota tranquil·litat al 
copilot, ja resignat a la mort, que són els altres els que 
van en direcció equivocada. Segon, que la distància que 
separa les nostres competències i el nostre saber del 
ciutadà que no ha estudiat arquitectura cada cop és menor, 
com cada cop és menor la distància que separa la nostra 
impotència de la del ciutadà que no ha estudiat 
arquitectura.  
 
M’explico: està de moda parlar de la crisi del nostre model 
de ciutat. I dic expressament està de moda perquè aquest 
debat, el segon més important que puguem tenir avui en dia 
després del de la gestió del territori, està sotmès als 
vaivens de l’actualitat. No és constant. Es composa 
majorment d’opinions d’altres sentides d’oïdes d’altra gent 
que les ha sentit d’oïdes d’algú que les ha llegit malament 
repetides fins que deixen de tenir sentit, siguin o no 
pertinents aquestes primeres opinions, per cert.  
 
No fa ni una setmana el primer debat més important, el de 
la gestió del territori, ens esclatava als morros a 
l’aixecar-se la natura, dir ola k ase i mostrar-nos com de 
fràgil és el nostre estat de les coses. La gestió del 
territori és un tema que m’obsessiona. Com més en sé més 
m’adono de tot el que em falta per saber. Una de les poques 
coses que sé és que qualsevol solució que arribi ha de ser 
necessàriament política. Però ups, avui tenim uns polítics, 
siguin del partit que siguin, en el millor dels casos 
mediocres, en el pitjor curt-terministes, inconscients, poc 
preparats, això sense oblidar que és el gremi de tota la 
societat amb més presència de psicòpates i narcisistes 
perversos. En tots els partits i de tots els colors 
polítics. Pregunteu als psicòlegs. En fi, que aquesta 
qüestió de la gestió del territori ens ha confrontat amb el 
fet que un col·lectiu, un municipi o qualsevol institució 
menor que una diputació (i a una diputació li ve just) o un 
govern regional o central no pot fer absolutament res per 
aquest tema. Aleshores es munten uns concerts solidaris, es 
comparteixen algunes fotografies i vídeos en xarxes 
socials, alguns d’ells filmats a Tailàndia, per cert, i, 
senzillament, ens oblidem del tema perquè a ningú li agrada 
sentir-se impotent. Però el pitjor és que el tema segueix 
oblidat quan fem l’única cosa útil que podem fer al 
respecte, que és votar. Sempre ens quedarà queixar-nos.  
 



Aquest reaccionarisme dels arquitectes ve d’una creença tan 
prepotent com supersticiosa: pensar que els problemes 
s’arreglen dissenyant. Afirmo: el disseny no és 
arquitectura. El disseny és, en el millor dels casos, un 
instrument, idealment la distància més curta, que 
materialitza una idea d’arquitectura. Una reflexió: farà un 
parell d’anys sentia l’arquitecte Itziar González explicar 
que la inversió més important de la reforma de les Rambles 
de Barcelona quedaria enterrada, el que demostrava la 
capacitat de pensament infraestructural amb la que s’emprèn 
aquesta reforma -que posa èmfasi en allò veritablement 
important i evidencia la seriositat de la seva resposta. 
Aquesta part del projecte, la més important i cara, és 
l’única que no ha estat sotmesa a cap procés participatiu. 
No es pot. No en sabem prou. Es pren la decisió, entren els 
tècnics i solucionen el problema. Allò que es discutirà 
serà el més superficial -literalment superficial- i barat 
mentre la infraestructura que suportarà el projecte haurà 
estat decidida, com ha de ser, per uns tècnics escollits 
mitjançant un concurs públic. Ser conscients d’això ens fa 
ser més madurs a l’hora d’acceptar els límits d’allò que 
podem o no podem fer. No podem influir en el més important 
del disseny del projecte, però sí podem votar els polítics 
que endegaran el concurs que el posarà en marxa. I això és 
molt de poder.  
 
Molts dels arquitectes saben això, com sabem que l’escala 
del disseny epidèrmic, tangible, no acostuma a solucionar 
gairebé cap problema. Però seguim posant èmfasi en aquesta 
escala i és això el que ens converteix en uns reaccionaris. 
Addicionalment, la dificultat d’accés i debat dels grans 
projectes infraestructurals ens mena a un sentiment 
d’impotència molt semblant al que, com a ciutadans, ens fa 
apartar la mirada de les coses que no podem controlar, com 
la gestió del territori o, cada cop més, les 
infraestructures dels nostres edificis, amb tota la 
impotència que això genera. Això ens confronta amb els 
límits de la nostra mirada. El que veiem és l’epidermis de 
les coses. Allò superficial. Els talls, les disseccions, 
són per als experts, que paguen el tribut o de pensar en 
abstraccions quan s’enfronten amb aquests problemes o de 
veure sempre la profunditat de les coses obviant que, tot 
sovint, la bellesa necessita anar acompanyada d’una certa 
superficialitat. La pell és un refugi. Curiós com tres dels 
artistes més importants de tot el segle XX, Salvador Dalí, 
Joseph Beuys i Andy Warhol, van fer tota la seva carrera 
pensant en la pell. Perquè, com deia aquest darrer, el 
profund és a la superfície. Que de vegades s’agita, 
s’esgarrinxa i es trenca. Ens sol fer por mirar el que es 
mostra en casos així.  
 



 


