
No parlaré d’arquitectura, 92_ La Torre de Babel, remake 
 
 La Bíblia és el llibre que millor demostra que Déu no 
existeix. Al mateix temps la Bíblia esdevé un compendi 
perfecte de tot allò que som els humans, per bé i per be, que 
diu el mestre Casasses. Fa tot just un any es cremava la Casa 
de Déu. La seva agulla es desplomava sobre les voltes, les 
pedres es sobreescalfaven i esclataven i el morter es 
degradava, les parts de fusta centenàries quedaven arrasades i 
una mica més i ens fotem tot l’edifici per barret. Encara no 
s’ha pogut acabar de calibrar la gravetat dels danys que va 
sofrir.  
 Un dels mites més interessants que recull la Bíblia és el 
de la Torre de Babel, un monument a l’ambició humana que va 
acabar amb el seu col·lapse i amb la divisió irreversible de 
tots els que la van emprendre. No es pot comparar l’agulla de 
Notre Dame amb la Torre de Babel perquè la van construir i 
acabar i va esdevenir un símbol i va ser un projecte estimat i 
va sobreviure 155 anys. El que ha passat des de l’incendi fins 
avui, en canvi, sí que té un cert paral·lelisme amb aquest 
mite: a hores d’ara la reconstrucció està parada (no només pel 
coronavirus, s’entén) i el seu projecte, encara inexistent, ha 
deixat en ridícul primer i dividit després el col·lectiu dels 
arquitectes.  
 Notre Dame és una construcció suma d’un projecte fort, 
contundent, suplementat al llarg del temps per altres 
projectes complementaris producte de decisions molt valentes, 
capaç d’assimilar en la seva realització una miríada d’obres 
d’autors que sumaven el seu talent a aquesta idea fins a 
fondre-s’hi i potenciar-la en un procés divers a l’idea que 
actualment es té dels projectes parcipatius, sempre a la 
recerca d’un mínim denominador comú que sovint cau en una 
mediocritat insofrible. A Notre Dame la suma de decisions i 
obres individuals es fon en una obra que és una metaobra amb 
capacitat de retre comptes no només de totes aquestes feines, 
sinó de qui les ha promogut, pagat o suportat com a societat.  
 Ara, el desconcert.  
 El primer que va passar després de l’incendi van ser una 
suma d’iniciatives privades d’arquitectes en una cursa boja 
per aconseguir un projecte amb capacitat i carisma com per 
tornar-se viral i, per tant, esdevenir una empresa 
col·lectiva. Després això va quedar vehiculat per un concurs 
d’idees sense cap altre objectiu que la participació popular 
decidís quin d’aquests projectes, projectes teòrics sense 
possibilitat de tirar endavant, recordem, era el millor per a 
absolutament res fora d’una publicació que el recollís. El 
resultat va ser precisament aquest: una col·lecció de crits 
infructuosos, de propostes exhibicionistes sense sentit ni 
objectiu, desconcertades i, per regla general, espantosament 
dolentes, excepte algunes (molt poques, com aquella que 
proposava reconstruir el teulat només amb vegetació) que 



aconseguien l’objectiu d’obtenir algunes reflexions més o 
menys vàlides.  
 
 És propi dels temps de crisi creure en que qualsevol 
temps passat tan sols ha servit per arribar fins on som ara, i 
que aquest aquí i ara culmina la història d’una manera 
finalista. El mil·lenarisme, qualsevol dels mil·lenarismes, no 
és més que una altra manifestació sobre el tema. Aquesta mena 
de pensament està caracteritzant la mentalitat de no pocs dels 
arquitectes actuals, i, particularment, de no poques 
tendències de l’arquitectura jove, les que tendeixen a 
culpabilitzar els arquitectes precedents de l’estat actual de 
les coses al capdavant. Lligat a aquest sentiment finalista 
apareix un sentiment de poc respecte vers el patrimoni, que 
apareix com una cosa morta, motiu pel qual es menysprea i es 
desconeix de manera gairebé absoluta, el que redunda en 
aquesta profecia autocomplerta que diu que aquest patrimoni no 
té sentit.  
 La pràctica totalitat de les propostes de reconstrucció 
presentades per a Notre Dame està caracteritzada per tres 
factors: Primer, Una profunda, olímpica ignorància vers 
l’edifici original, segon, un gran agosarament a l’hora de 
proposar motivat tant per el primer fer, després pensar, típic 
de tota una escola de pensament i per aquest menyspreu vers 
l’existent, vist com el suport d’una nova intervenció que 
passa per sobre la catedral com si aquesta no importés per a 
res. S’objectarà que Viollet-le-Duc també va fer i no pensar 
amb una certa displicència vers l’edifici original. Cert. La 
diferència és la seva actitud vers aquest edifici original, 
que era la base per al seu propi projecte en un llegat que 
volia continuista encara que aquesta continuïtat es tractés 
amb tot l’agosarament possible. I anem al tercer punt: els 
projectes han estat redactats amb una mentalitat neoliberal, 
fins i tot en els nombrosos casos en que protesten contra el 
neoliberalisme imperant, a l’hora d’administrar els recursos: 
la raó moral, la fe cega en la proposta, un cert optimisme 
naïf i aquest sentiment finalista fan pensar els seus autors 
que una administració única, disfressada, si convé, 
d’administració col·legiada, és el millor per a l’execució del 
projecte, vist com un procés tancat, expressat en una 
infografia que no deixa lloc ni a la imaginació ni a la 
interpretació. És aquesta mentalitat neoliberal la que tracta 
el nou projecte com allò susceptible de generar una imatge de 
marca, la que permet que aparegui la ironia i justifica aquest 
menyspreu profund, fins aquest sentiment de superioritat, vers 
la catedral cremada.  
 Però.  
 Si Déu no existeix no pot habitar cap casa. Què és, 
aleshores, el que habita a Notre Dame? Senzill: la catedral 
expressa la nostra voluntat de representació. Expressa el 
nostre desig de grandesa. La nostra voluntat de desafiar la 



gravetat. Notre Dame és la casa que expressa la nostra 
voluntat d’esdevenir comunitat. També és un dipòsit de les 
nostres contradiccions, de les nostres diferències, de la 
nostra capacitat de consens. En resum: Notre Dame és casa 
nostra perquè Notre Dame expressa tot allò que ens fa humans. 
Novament per bé i per be. Menysprear-la és menysprear-nos. I, 
si no ens agrada el que representa (la visió jeràrquica, 
supersticiosa, fal·locèntica, etcètera), podem pensar que ha 
posat les bases que han propiciat el canvi vers la nostra 
manera de pensar actual. I que representa el nostre llegat 
cultural. Menysprear tot això és propi d’aquests temps de 
crisi. Menysprear tot això és representar un sentiment que 
flota en l’aire acceptant-lo acríticament, sense qüestionar-
lo, més acompanyant-lo que volent-lo matisar. És fer 
seguidisme i perdre, per tant, tot el que un arquitecte té de 
visionari i de crític vers la societat a qui serveix. Perquè 
ser visionari i crític no és proposar ni voladissos ni grans 
estructures ni grandiloqüències. Això ho sap fer qualsevol 
sense que calgui ser arquitecte. Ser visionari i crític és 
copsar el pols de la societat i actuar en conseqüència, 
combatent, discutint i matisant si cal. Paradoxalment, aquest 
seguidisme, aquesta expressió del que és la societat, aquest 
posar-la davant d’un mirall deformant per a que s’hi vegi 
reflectida, no ha estat ben vista per ella i ha matat el 
missatger. O potser, senzillament, aquesta mateixa societat ha 
entès d’una manera més directa que la tasca d’un arquitecte és 
construir aquesta societat, no proposar reflexions iròniques 
sobre un patrimoni que, després de ser gairebé destruït per un 
incendi, corre el risc de que el menyspreu i la suficiència 
acabin la feina.  
 
 Tendeixo a ser optimista sobre el rol dels arquitectes. 
N’hi ha hagut de brillants a totes les èpoques i en totes les 
circumstàncies, i n’hi ha hagut de brillants fins a les 
èpoques estilísticament i professionalment més grises de la 
nostra història, que n’hi ha hagut. I moltes. Pateixo més 
aviat per la definició de la professió que no pas per la 
qualitat dels arquitectes. Pateixo pel divorci que aquest 
concurs ha representat quan una sèrie d’estudis s’han llençat 
a la piscina proposant a la desesperada i han comprovat que la 
piscina estava buida. En aquest context és una bona pista el 
silenci dels grans, dels estudis conformats amb capacitat de 
proposar i gestionar el projecte, estudis que estan arraulits 
esperant, agafant idees, preparats per elaborar la bateria de 
propostes d’on sortirà la bona, de ben segur més conservadora 
i possibilista, bateria de propostes que comptarà amb el 
concurs dels experts (dels experts de debò, s’entén) i que, 
per tant, seran millors tan sols perquè s’hauran formulat les 
preguntes adequades i perquè partiran de l’existent, valorant-
lo i posant-lo al dia. No tinc cap dubte que Notre Dame es 
reconstruirà, i en tinc pocs que el projecte tindrà interès. 



Em preocupa bastant més que el no haver fet autocrítica, el no 
haver discutit seriosament el que ha passat segueixi dividint 
la professió fins que, en un futur no massa llunyà, això 
derivi en una divisió irreversible del món dels arquitectes 
que farà que hi perdem tots. Serà aleshores quan descobrirem 
que els mites són mites fins que deixen de ser-ho i t’esclaten 
a la cara, i aquest remake de la Torre de Babel es construirà 
i aguantarà i serà el símbol d’aquesta divisió. I a ningú que 
no sigui arquitecte li importarà en absolut.  
 
 
 
 
 


