
No parlaré d’arquitectura, 90_ Tenir cura dels hostes 
 
(Per l’Isaki Lacuesta) 
 

La fotografia no és gaire bona. Mostra una matriu de 
televisors tots diferents col·locats seguint una estricta 
malla ortogonal. Més enllà tres columnes, una d’elles amb un 
extintor blanc enganxat, una escala de tisora i el carrer. A 
l’espai d’exhibició, la sala d’exposicions del COAC de 
Barcelona, se’l sol conèixer com La Peixera, i és el producte 
de deprimir la punta de llança que forma un encreuament de 
carrers que desemboca a la Plaça Nova i envidrar el perímetre. 
Una de les millors sales d’exposició de la ciutat, actualment 
triturada per la presència d’una tenda de souvenirs i 
mobiliari semifix divers, aquí tan sols ocupada només per la 
retícula de televisors. Aquesta fotografia no gaire bona és 
l’únic record conegut de la primera mostra important que va 
fer l’estudi Herzog & de Meuron, aliats amb l’artista Enrique 
Fontanilles per l’ocasió. Som a 1990: altres temps, una altra 
ciutat, més domèstica i més empobrida.  
 

Cada televisor és individual i únic. Cada televisor 
explica, per molt que l’exposició sigui temàtica, una història 
individual i única. La trama els regularitza i colonitza un 
espai que no és ortogonal amb tanta potència que aquest tret 
es fa difícil d’endevinar a la fotografia. La trama dóna 
sentit i unitat al conjunt. La trama ens fa aparèixer l’espai 
que el conté i en realça la seva bellesa. La fa aparèixer, 
fins i tot. La trama adquireix força quan se sap que rere cada 
pantalla hi ha un cas particular.  
 

La fotografia ens mostra el que és, sens dubte, un 
panòptic: un espai que es pot controlar sencer des d’un punt. 
Des d’un punt variable, en aquest cas múltiple. Pots caminar 
al voltant de tot el perímetre i se t’apareixerà una exposició 
diferent a cada pocs metres. I, rere seu, un carrer diferent 
cada pocs metres. 
 

Ara farem una abstracció molt bèstia. En el lloc de cada 
televisió poseu-hi un malalt i feu exactament el mateix. 
Considereu que cada malalt té la seva vida i la seva història 
particular, que és únic i individual i tan respectable com el 
del costat. Tota la suma de malalts estesa en un espai molt 
gran disposats en una trama regular formen un hospital 
especial construït en molt poc temps per a combatre una sola 
malaltia: el nostre ditxós COVID-19, el Coronavirus. Si ho feu 
us trobareu dins del pavelló d’IFEMA, Madrid, on s’està 
combatent aquesta malaltia. Com que no sóc ni viròleg ni 
epidemiòleg ni un expert en salut pública no entraré a 
discutir decisions ni a afegir més soroll en tota aquesta 
confusió.  



 
El que vull és parlar de la bellesa que hi ha implícita 

en aquesta instal·lació. Vull parlar de tots aquests malalts 
junts i de les seves històries i, jo que crec en les bondats 
del nostre sistema sanitari, de com de bé estan atesos. No és 
un comentari irònic.  

 
IFEMA és el recinte firal de Madrid. Es va construir 

entre 1985 i els anys 90. Els pavellons són majoritàriament 
obra dels arquitectes Jerónimo Junquera i Estanislao Pérez 
Pita, amb un pavelló central obra de l’ínclit Paco Sáenz de 
Oíza. El complex forma una espina central hiperconnectada que 
enfila una reserva d’espai ben mantingut, climatitzat i 
impermeabilitzat on hi cap literalment de tot. És a dir, IFEMA 
era, és, la infraestructura perfecta per a muntar un hospital 
de campanya en molt pocs dies, un hospital que no implica 
només l’estesa de llits, sinó totes les instal·lacions 
necessàries per a medicalitzar-los i tots els espais 
necessaris per a assistir-los.  

 
Busco el significat etimològic de la paraula hospital. 

Certifico que té la mateixa arrel que hoste, hotel, hostaleria 
o, evidentment, hospitalitat.  

 
Hospital significa, literalment, tenir cura dels hostes.  
 
Poca cosa més diu de nosaltres com a societat, de qui 

som, de com ens considerem, que la cura que tenim dels hostes. 
Més si aquests hostes estan xungos de salut. En un hospital hi 
trobem dues classes de persones que en realitat són tres. 
Primer hi ha els pacients. Després el personal sanitari que té 
cura d’ells. Finalment els qui mantenen la instal·lació: qui 
la administra, qui la neteja, qui procura que no tingui 
goteres, que no se’n vagi la llum, que funcionin els 
mecanismes, etcètera, i qui cuina per tothom.  

Totes les cultures han tingut en comú el fet de tenir més 
pacients que metges. Molts més. Gairebé sempre el número de 
metges és insuficient, però això xoca amb el fet que no es pot 
disminuir l’exigència sobre la carrera. Convertir un ciutadà 
en metge és farragós, car, costa penes i treballs i a sobre, 
quan no se’ls necessita, es tendeix a oblidar-los.  

La lògica de funcionament necessària per a que un 
hospital tiri endavant és, doncs, el panòptic, on aquests pocs 
poden controlar fàcilment els molts pacients que hi ha des 
d’un sol punt per tal d’assistir-los tan bé com es pugui. Però 
en un hospital normal hi conviuen molts tipus diversos de 
pacients amb molts tipus diversos de metges i altre personal 
sanitari, així que l’esquema tendeix a complicar-se molt. Més 
quan l’exigència social desplaça el focus d’atenció del metge 
al pacient. Neix, aleshores, la pregunta de què vol dir estar 
ben atès. I el que vol dir per a una gran part de la societat 



és estar atès en unes condicions tan individuals com sigui 
possible. És a dir: als hospitals moderns es vol 
individualitzar cada pacient, proporcionar-li una ruta que 
idealment converteixi l’hospital en una mena de bloc de pisos 
on no et creues amb els altres veïns o, en última instància, 
en una col·lecció de suites o pavellons. I els hospitals 
deixen de ser panòptics. Podríem posar com a exemple final 
d’això, un de tants exemples finals, l’Hospital de la 
Cerdanya, on els pacients es relacionen amb les vistes 
llunyanes i el paisatge, vivint d’esquenes a tot allò que farà 
possible la seva curació. La paradoxa: sabem que està bé. 
Sabem que aquesta situació cura, sabem que l’estat anímic dels 
pacients és més positiu. I sabem, també, que és el que 
voldríem que ens passés quan estem ingressats. O el que volem 
que passi amb els nostres parents: ser al centre de tota la 
xarxa hospitalària amb els metges forçats a estendre’s més per 
tal de poder-nos atendre. Aconseguir això ha estat una de las 
majors fites socials de tota la nostra història recent. La 
paradoxa és que el social, el bé comú, s’expressa fent 
possible la màxima individualitat.   

 
Però ara hem de tornar obligatòriament al panòptic i a la 

trama i a l’espai enorme ple de pacients. Hi ha un moment de 
la nostra formació que els arquitectes solem prendre’ns amb 
molt sentit de l’humor, i és quan ens expliquen les hipòtesis 
de càlcul amb que es dimensionen les estructures portants dels 
edificis. L’estructura no es dimensiona pels temps ordinaris, 
sinó per als moments de stress. És l’única manera de fer 
edificis duradors. Però com es compatibilitzen? Un calculista 
s’ho ha d’imaginar tot. Que totes les superfícies planes 
estiguin plenes de gent. Que aquesta gent salti. S’han 
d’imaginar una tempesta. Un terratrèmol. Impactes puntuals. 
Festes. Vibracions de tota mena. Però pot existir un escenari 
en que un edifici estigui suportant alhora una festa, un 
terratrèmol, obres, gent corrents amunt i avall i una tempesta 
amb vents de cent cinquanta per hora? O pots anar descartant 
hipòtesis? A la suma de totes aquestes hipòtesis juntes se’ls 
diu coeficients de seguretat. Quan, algun cop, veieu les obres 
d’un poliesportiu que munta tal quantitat de ferro que penses 
que podria reciclar-se com a base de submarins de la Segona 
Guerra Mundial, bombardejar-lo i l’edifici es quedaria igual 
és per la suma de coeficients de seguretat a la que s’ha vist 
sotmesa l’estructura per normatives que cada cop es volen més 
segures. Per la nostra seguretat, no la derivada de 
l’estàtica, sinó de la imaginació que demostrem imaginant 
casos de stress simultanis.  

Amb el sistema sanitari, igual. Es dimensiona tenint en 
compte unes determinades condicions que poden estar o no ben 
estudiades i que s’administren en funció dels recursos 
designats. Cap test de stress podia preveure això, ni podem 



pagar-nos un sistema que ho pugui aguantar permanentment. És 
una situació d’emergència. I no és l’única que hi ha hagut.  

L’any 1918 es va produir una altra pandèmia global, la 
famosa Grip Espanyola, que, malgrat el nom, no se sap on es va 
originar però sí on no es va originar: a Espanya. El nom, 
però, se li ha quedat. El virus que la va originar s’ha 
seqüenciat. No era una soca particularment virulenta. El 
conjunt de circumstàncies que va originar la pandèmia, se sap 
ara, va ser ambiental i circumstancial: una població que havia 
sofert el primer conflicte global del planeta. Aquesta grip, 
en conseqüència, es va acarnissar en homes joves, majorment 
excombatents. El nombre de morts que va deixar es calcula amb 
una forquilla entre els cinquanta i els cent milions. El 
número d’infectats que va sobreviure suposa un increment del 
vuitanta per cent d’aquest nombre de persones. És a dir: va 
emmalaltir com un deu per cent de la població humana. Les 
imatges que va deixar la gestió d’aquesta pandèmia són tan 
semblants a les actuals que esfereeix: hospitals improvisats 
en sales grans amb llits disposats exactament seguint la 
mateixa malla amb exactament la mateixa distància. Una 
distància d’un segle anul·lada. Òbviament això només és cert 
en termes formals. L’atenció al malalt porta tot un segle 
d’avenços continus i avui tenim molts més recursos al nostre 
abast. Aquesta gran similitud formal, però, corprèn.  

 
Les conseqüències de la nostra aturada són una passada en 

termes ambientals. La natura s’està netejant sola a una 
velocitat pasmosa. Els índexs de contaminació són els menors 
en vint o trenta anys. Les aigües estan més netes i la natura 
recupera el sòl urbà demostrant que l’horror vacui no és una 
metàfora. Aquesta reducció de la contaminació és paral·lela a 
la nostra reducció de mobilitat i a la construcció de les 
nostres lliberats.  

Ara sabem que netejar les nostres ciutats de NO2 costa un 
deu per cent del PIB i molts milions d’aturats.  

No crec que siguem capaços d’equilibrar les dues 
situacions. Sí hem sabut emprendre col·lectivament, 
organitzar-nos col·lectivament. Hi ha bellesa en això. Hi ha 
bellesa en la seva expressió espacial, catedralícia, solemne, 
industriosa. Catedralícia tant en el sentit espacial com 
d’obra feta en comunitat, per cert. I això serà el que 
quedarà, i, amb sort, quedarà el suficient com per a que ens 
impressioni col·lectivament les retines. IFEMA és l’expressió 
d’aquesta obra conjunta, una expressió tan fràgil com precària 
com bella com optimista. Amb limitacions. Amb renúncies. Però 
hem estat capaços de fer-ho.  
  Quedar-nos amb això significarà tenir armes per 
expressar-ho. I espero que trigui a vulgaritzar-se. Per tots.  


