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 Vinebre és un poblet ubicat al nord del que aquí a 
Catalunya en diem les terres de l’Ebre, és a dir, en el lloc 
en que el realisme màgic té més sentit després de Macondo, un 
lloc d’aquells on descriu el teu poble i descriuràs el món, la 
frase que Tolstoi va pronunciar en un bon dia, pren un sentit 
ple. Un dels millors, més influents i controvertits 
arquitectes de la història catalana recent, l’Albert Viaplana, 
és fill de Vinebre. Ara que fa sis anys que és mort és 
possible prendre una mica de perspectiva vers la seva figura. 
Una de les primeres coses que es pot afirmar es que l’Albert 
va ser un arquitecte de poble en el sentit més noble que pugui 
tenir aquesta expressió. Format primer com a aparellador, un 
aparellador competent i amb bona fama de saber construir bé, 
no es graduarà com a arquitecte fins als 33 anys, el que el 
convertirà en uns 10 anys més gran que els seus companys de 
promoció. Aquesta visió en perspectiva sobre la seva pròpia 
formació, aquesta maduresa que ja tenia quan va començar a 
estudiar la carrera, va donar com a resultat un arquitecte 
que, enfilat sobre un enorme talent, sabia forçar les 
convencions fins just al límit de ruptura, prenent uns riscos 
que el van convertir en el darrer arquitecte del que podríem 
anomenar l’Escola de Barcelona capaç de produir veritable 
innovació. En Viaplana va projectar sempre en tàndem amb en 
Gabriel Mora, l’Helio Piñón, l’Enric Miralles i el seu fill 
David.  
 El tret més important de l’Albert Viaplana com arquitecte 
va ser la seva capacitat de desaprendre. La seva formació com 
a aparellador el convertia en un virtuós de la construcció 
que, en un moment donat de la seva carrera, decideix 
distanciar-se de la tècnica en una recerca constant del límit. 
Del límit de les estructures, de la funció, de la construcció, 
un límit que el porta a plantejar l’arquitectura més abstracta 
que mai s’hagi proposat al nostre país sense que aquesta deixi 
de ser, però, arquitectura. L’Albert, tot i la seva enorme 
capacitat plàstica, tot i un domini del buit tan virtuós que 
podria equiparar-se al dels propis Chillida o Oteiza, mai 
deixarà de comportar-se com un arquitecte. La seva abstracció 
es queda just en el límit en que es podria pensar que deixa de 
ser arquitectura per convertir-se en escultura. Just en el 
límit. Però la bola cau sempre en la part de l’arquitectura. I 
és aquesta actitud la que converteix en Miralles en un 
producte seu. Dec una part d’aquesta reflexió al gran Joan 
Roig. Mai no et podré estar prou agraït, Joan.  
 L’Albert no va desvincular-se mai de Vinebre, d’on acaba 
essent arquitecte municipal, o alguna cosa semblant a això, 
més per ser fill del poble que per aquest prestigi seu que es 
deuria veure des d’allà amb orgull i amb una certa distància. 



Vinebre és, en certa mesura conceptual, la culminació de 
l’obra de l’Albert. Allà l’Albert, enfrontat a pressupostos 
molt ajustats, a unes exigències de durabilitat molt altes, a 
un ambient calmat, no pot forçar tant els límits de la seva 
arquitectura. És allà on l’Albert es retroba amb la seva 
faceta de constructor virtuós sense deixar de ser aquest 
arquitecte gamberro i provocador amb despatx a Barcelona. És 
un Viaplana domèstic, que no domesticat, un Viaplana d’estar 
per casa. Un Viaplana que, per primer cop en tota la seva 
carrera, tracta els límits amb cura.  
 És impossible glossar el Viaplana de Vinebre sense una 
visita al seu arxiu i una conversa amb la seva família i els 
seus col·laboradors: l’obra és dispersa, fraccionada en 
microntervencions, difícil de seguir i gens publicada. Es 
podria dir amb tota justícia que en Viaplana es va dedicar a 
tenir cura del poble. I això encara es veu quan hi passeges.  
 De les seves obres a Vinebre destaca, potser perquè és un 
edifici acotat i amb això no hi ha volta de full, el que va 
ser la seu de l’Ajuntament, un minúscul edifici que gairebé 
podríem titular com Viaplana unchained. Aquesta obreta és una 
mena de petit miracle. Deu tenir, potser, vuitanta metres 
quadrats construïts, no més. La seva complexitat és 
insondable. L’edifici és una mena de petit cub que, de fet, no 
és un cub perquè el solar no és quadrat, sinó rectangular. Un 
cub de dues plantes treballat amb una mena d’operacions 
geomètriques tant potents com subtils: un buit que fa de porxo 
que fa d’escala enlloc, perquè l’escala té com tres o quatre 
metres d’ample, menjant-se com un 25% de l’espai útil de 
l’edifici en un gest d’una bravura immensa, i és una escala 
que acaba contra una paret, i en una cantonada una porteta de 
80 cm d’ample que connecta dos espais exteriors, perquè 
darrere encara hi fa fred, i la segona escala gira i no es veu 
i després apareixes al pis de dalt i allà hi ha un buit que 
deu ser un altre 25% del solar en forma d’altell sobre una 
mena de planta baixa secreta. I després un balcó que no està 
encarat amb la porta que hi surt, sinó desplaçat lateralment, 
un balcó que, m’hi jugo peles, En Viaplana va projectar 
pensant en Pepe Isbert, que és un balcó que no té cap despatx 
al darrere, tampoc, i finestres que connecten exteriors amb 
exteriors, i joquèsé què més. En fi: que és un edifici que, 
ell solet, donaria per tesi doctoral. I que ara està buit. I 
que, espero, estigui catalogat. No cal dir que aquest edifici 
no ha estat mai publicat. Si, finalment, l’Arxiu Viaplana 
acaba a Vinebre, aquest edifici no podria ser-ne la seu? 
 La funció actual de l’edifici és allotjar el caixer 
automàtic del poble. Poca broma el que això vol dir. Pensem 
que Vinebre té el seu poble més proper a tres quilòmetres, que 
allà el clima és extrem, que la seva població està envellida i 
que, a més, ha perdut el 75% d’aquesta població des de 1850, 
el que dóna un casc del poble dispers, infrahabitat i 
infradotat. En aquestes circumstàncies un caixer és (1) tot un 



servei social i (2) un dels equipaments més importants del 
poble.  

El caixer s’allotja en el porxo de l’edifici. Ubicar-lo 
allà va requerir un petit projecte d’adequació que, he sabut 
recentment, és obre de l’arquitecte Miquel Àngel Julià, que, 
casualment, és la meva referència en quant a retail es 
refereix. En Miquel Àngel va fer una feina totalment anònima, 
una feina que només té una recompensa per a l'arquitecte que 
la fa: que la seva feina esdevingui invisible. El caixer, una 
andròmina de mida considerable, matussera i pintada de colors 
cridaners, una peça de disseny industrial creada per a que 
destaqui per sobre d'un fons, havia d'encaixar amb la major 
dignitat possible en una obra creada per a mirar-se-la dues 
vegades. Els caixers solen tenir dos components: el propi 
caixer i la banderola amb que s'enuncia, un reclam del reclam 
que encara destacava més i que encara quedava pitjor en aquell 
edifici. La posició de la banderola era lògica: el pilar 
exempt que clava l'edifici a terra i en conforma el seu volum, 
identificant i creant l'espai de l'escala. Posició que en 
Miquel Àngel va evitar desplaçant-la al costat del balcó, on 
fa menys mal.  

Fa anys vaig treballar a l'estudi d'en Josep Lluís Mateo. 
El que més se'm preguntava en privat, en aquella atmosfera de 
camaraderia que propicia les confidències, era que qui 
projectava de debò en aquell despatx. Recordo, en aquell 
clima, les mirades d'incredulitat que suscitava la meva 
afirmació que qui projectava en l'estudi d'en Josep Lluís 
Mateo era (és) en Josep Lluís Mateo. El que no vol dir que en 
aquell estudi, com en qualsevol gran estudi, els 
col·laboradors no tinguin un pes, una llibertat, un marge 
d'actuació molt ampli. Un projecte és un fet molt complex. 
Abasta moltes escales. Molts matisos. La seva construcció serà 
un procés llarg i difícil. Impossible que una sola persona ho 
controli. El sistema es pot expandir. Pot créixer. De vegades 
la tasca d'un col·laborador pot ser tan ingrata com fer 
desaparèixer un tros d'edifici per a que no destaqui sobre la 
idea global. De vegades pot ser ajustar un especejament petit 
per a que sembli fet per peces molt grosses. O fer que un 
element tan prosaic com la porteta de sortida per netejar una 
terrassa passi desapercebuda en un pany de vidre net de, posa-
li, cent-cinquanta o dos-cents metres quadrats. O just el 
contrari.  

Tot gran projecte està ple d'èpiques d'aquestes: 
paviments continus que no s'esquerden, recorreguts d’evacuació 
dissimulats, instal·lacions amagades a plena vista integrant-
les, sistemes d'il·luminació que passen desapercebuts semblant 
que el l'espai està il·luminat per sí sol. I mil etcèteres 
més. Sense aquesta tasca anònima, desagraïda (literalment 
desagraïda), aparentment anodina, cap arquitectura de la que 
us agrada existiria. Ni una. Ni mitja. I la gran, enorme 
majoria d'aquestes tasques no es documenten.  



Posar una banderola en el lloc que menys destaqui. Posar 
un paviment amb tanta naturalitat que no sembli ni dissenyat. 
Ser anònim. Tant si ets en Viaplana a Vinebre com si ets un 
col·laborador anònim d’un despatx gran com si ets un noi que, 
després, posarà el caixer a un edifici seu sense que es noti, 
és una tasca noble, imprescindible. Una de les tasques més 
maques i menys reconegudes a les que pugui dedicar-se un 
arquitecte. No existeix cap gran nom, ni un, en tota 
l'arquitectura, sense elles. Serveixi aquest escrit com a 
homenatge.  
 
 


