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 L’estètica moderna és filla d’un boig sifilític que va 
morir arruïnat i oblidat de tothom amb poc més de seixanta 
anys. He escrit això com a cliffhanger per a arquitectes, que 
pensaran de seguida en Adolf Loos, el personatge que va 
demostrar que a l’austeritat s’hi arriba per la via de 
l’excés, però no. En realitat el mestre Loos va limitar-se a 
construir l’obra d’un altre senyor que va morir noranta-tres 
anys abans que ell en idèntiques circumstàncies, si 
substitueixes la pederàstia per la ludopatia com a causa de 
ruïna. Adolf Loos moria el 23 d’agost de 1933 amb seixanta-dos 
anys. George Bryan Brummell moria el 30 de març de 1840 amb 
seixanta-un anys. George Bryan Brummell només va produir una 
obra: Ell mateix. El títol de l’obra: el Bell Brummell, més 
conegut com a Beau Brummell. La història, que és una cabrona, 
ha aconseguit que una colònia dissenyada expressament per a 
cunyats li prengui el nom a aquest individu que, 
paradoxalment, odiava profundament els perfums.  
 El Bell Brummell és el personatge clau per a que l’art 
entri en la modernitat fixant el paradigma contemporani de 
l’elegància. El Bell Brummell és el creador del concepte del 
dandisme. Enfrontat a una cort que identificava elegància amb 
additaments, ornamentacions, colors, sobrevestits, folres, 
perfums, perruques i maquillatges, ell reduirà la indumentària 
a la mínima expressió. La base: la higiene personal. El Bell 
Brummell no es perfuma. Es renta. No es posa perruca. Es 
pentina. No es posa guants. Es fa la manicura. No necessitarà 
altre ornament que la corbata d’Eton adequadament nuada. No 
necessita altres colors que el blanc, el negre i el gris. 
Desposseït de tot allò superflu, el tall, la qualitat de les 
teles, el llustre de les botes (aconseguit a base de rentar-
les amb xampany francès) i, per sobre de tot, la conjunció de 
la indumentària esdevindran la seva marca. Ràpidament aquesta 
marca quedarà convertida en el paradigma de l’elegància fins 
avui en dia. La nostra indumentària, la manera de moure’s, de 
comportar-se, de seure, és a dir, la nostra etiqueta, són la 
seva. Sense cap mena de variació. Giorgio Armani, Alexander 
McQueen o Yohji Yamamoto no són més que els hereus directes 
del Bell Brummell. La seva preocupació per la indumentària, 
per allò que està en contacte amb el nostre cos, per allò que 
ens relaciona de manera directa amb els altres, és el que 
defineix la civilització. Perquè el vestit és la civilització.  

I el vestit és l’arquitectura. Perquè l’arquitectura 
sempre s’ha vestit. Els criteris que vesteixen l’arquitectura 
moderna són els del Bell Brummell. No, no és casualitat que el 
tema que més interessava Adolf Loos, el pare de l’estètica 
moderna, fos la moda. No és casualitat que el principal client 



d’Adolf Loos fos la sastreria Goldmann & Salatsch. Ni és 
casualitat que l’Emperador Francesc Josep, un dels darrers 
guardes de l’antiga estètica, manés tapiar, enrabiat, les 
finestres del seu palau que miraven l’edifici que en Loos va 
bastir a 1911 per a aquests sastres al número 3 de la 
Michaelerplatz, Viena.  

 
En Josep Ferrando, un altre arquitecte molt interessat en 

la moda, ha enllestit el que per a mi és el millor edifici de 
tota la seva carrera, l’edifici Sáenz Valiente de la 
Universitat Torcuato di Tella de Buenos Aires, Argentina. 
Aquest edifici es pot definir com una estructura amb el mínim 
vestit possible per a ser considerada arquitectura, un vestit 
mínim sense cap esperit minimalista: un vestit mínim que 
incorpora tots els elements necessaris, sense falsejar-los ni 
amagar-los rere juntes o parets, sinó deixats allà a la vista 
sense additaments ni sobreafegits, sense plomes ni perfums. El 
que hi ha és el que es necessita per a que l’edifici pugui ser 
un edifici: portes, finestres, fusteries, goterons, gàrgoles, 
etcètera. El que hi ha, sense amagar-se, es transcendeix i es 
transforma en arquitectura plena. Just com feia el Bell 
Brummell.  

A Sud-Amèrica el títol d’arquitectura no ha sorgit, com a 
Europa, de les facultats de Belles Arts. A Sud-Amèrica la 
formació de l’arquitecte sorgeix com una extensió de 
l’enginyeria. La carrera d’arquitecte a Sud-Amèrica no és art 
aguantat. És estructura transcendida. I és aquesta la raó per 
la que la millor arquitectura sud-americana, tan diferent de 
l’europea, tan apreciada aquí sense acabar-la, però, 
d’entendre, s’expressi a partir d’un agosarament estructural 
que Europa ens pot arribar a semblar de mal gust. Mentre que a 
Europa una casa es realitza aguantant una distribució, a Sud-
Amèrica una casa es realitza cobrint la superfície necessària 
amb els mínims elements estructurals possibles (és a dir, 
mitjançant grans llums) per a gestionar l’espai cobert a 
posteriori. Per això és tan senzill trobar-se cases amb llums 
estructurals de 15 metres o amb grans voladissos.  

Fixar-se en l’estructura, treballar amb ella, concebre 
l’edifici des d’aquest element és la millor manera de 
treballar amb el lloc que es podia fer per a emprendre aquest 
projecte. I més: fins on sé qualsevol arquitectura s’aguanta 
amb l’estructura. Treballar amb l’estructura, organitzar-la, 
dir les coses importants amb ella és arribar a l’expressió 
plena d’aquest art. Tot l’entorn d’aquest edifici, comptant el 
propi campus de la Universitat Torcuato di Tella, està ple 
d’edificis que s’expressen principalment a través de la seva 
estructura. Especialment si es té en compte que l’edifici està 
a un quart de quilòmetre de El Monumental, l’estadi de River 
Plate, magnífica obra dels arquitectes Aslan i Ezcurra, una 
fantàstica instal·lació per a 70000 espectadors que és, també, 
una estructura vestida (literalment) de diumenge. 



L’edifici Sáenz Valiente està concebut amb una càrrega de 
representativitat molt superior al de la resta del campus. És 
la peça destinada a identificar-lo. És l’embrió del seu 
desenvolupament futur. Paradoxa: L’arquitectura a Sud-Amèrica 
es desenvolupa a partir de l’enginyeria però, com a tot arreu, 
l’estil al que tendeixen els edificis institucionals és l’únic 
i veritable estil internacional que existeix: el classicisme. 
Aquest edifici respon a això mitjançant un planteig 
estructural adequat. Ras i curt: el cos sobre rasant s’inscriu 
en un solar rectangular més aviat allargassat. Les façanes 
llargues de l’edifici són portants i, entre elles, s’estenen 
unes jàsseres de gran llum. Això repetit sis plantes és 
l’edifici. Les façanes llargues estructurals són una trama 
ortogonal de pilars i jàsseres. El joc que la defineix és 
senzill: sobre una alçada base de forjat, que es duplica per 
formar la planta baixa, la façana redueix tres vegades la seva 
llum estructural. Si definim el mòdul entre pilars com el de 
les plantes superiors, la primera i la segona tenen un mòdul 
doble. La planta baixa té un mòdul triple del de les plantes 
primera i segona. És a dir: l’estructura és un arbre que, des 
de troncs potents en planta baixa, es ramifica fins arribar a 
dalt de tot. Òbviament un arbre abstracte, gens figuratiu, la 
mínima expressió d’un arbre. El llenguatge és el dels elements 
constructius i no hi ha lloc per a metàfores. Aquest 
esmicolament de l’edifici en alçada i aquest aire vagament 
vegetal són una de les dues aclucades d’ull al classicisme que 
hi ha en aquest edifici. De la segona ens n’ocupem més tard. I 
més: les jàsseres que travessen tota la superfície de 
l’edifici van perdent cantell conforme van pujant i es van 
duplicant. Cada cop que es dupliquen perden 25 cm. de cantell, 
de manera que les tres plantes superiors tenen més alçada de 
sostre aparent que les dues de sota, perquè hi ha dues alçades 
de sostre: la real, de 4,20 metres de forjat a forjat, i 
l’aparent, definida pel pla virtual de les jàsseres. Tot 
aquest joc de mides que defineix aquest sistema tant abstracte 
que podria dictar-se per telèfon no té un origen abstracte, 
sinó tan concret com els edificis que l’envolten, naus de 8,40 
metres d’alçada amb una preciosa estructura de formigó armat. 
És a dir: l’edifici Sáenz Valiente és, en realitat, un sistema 
abstracte fet a base de relacions molt concretes amb l’entorn: 
és un edifici expressat a base de l’estructura com els seus 
veïns amb l’origen del seu sistema en les dimensions de 
l’estructura d’aquests veïns.  

Un edifici, per a que funcioni, ha d’acabar bé. Acabar 
vol dir arribar al cel d’una manera digna i entregar-se als 
veïns d’una manera digna. La darrera planta d’aquest edifici 
està buida, formant una terrassa. La darrera planta, gairebé 
tota sencera a l’aire lliure, necessita estar menys vestida 
que les altres. La nuesa significa aire, el mateix aire del 
cel. L’edifici, sense perdre factor de forma, amb una 
estructura densa, s’entrega contra el cel aire contra aire. 



Buit contra buit. Lateralment l’edifici vola un mòdul 
estructural sencer. Un edifici clàssic ha de tenir cantonades 
per a que ho sigui. Però aquest edifici necessita estar en 
continuïtat amb les naus laterals. Solució: l’edifici perd la 
cantonada en la planta baixa per volar tot un mòdul i escapar-
se lateralment. L’edifici clàssic està suspès del no-res. La 
seva planta baixa presenta una total continuïtat amb les naus 
adjacents que la han inspirat.  

A l’interior: vestit. Elements afegits a partir de 
l’estructura. La segona aclucada d’ulls al classicisme és 
l’escala, una escala oberta que fa de bon recórrer i que 
organitza les plantes nobles (i que no anul·la les escales 
d’incendis obligatòries: ah, la normativa). A part de 
l’escala, una planta d’altell penjada del sostre de la planta 
baixa. La resta: implementeries que van solucionant el 
programa de la manera més senzilla i econòmica possible i, 
quan l’edifici es destapa, plantes. El verd com a relació amb 
el cel.  

Però encara no us he explicat el millor d’aquest edifici, 
i és molt senzill: el millor que té aquest edifici és que no 
sé què és. No sé per a què serveix. No sé quin programa té. No 
ho sé vol dir que no ho he volgut saber. I no ho he volgut 
saber perquè un edifici plantejat amb tal confiança en les 
dues armes principals dels arquitectes, la geometria i 
l’estructura, pot ser qualsevol cosa. Pot ser un aulari. Pot 
ser administració. Pot ser una escola de primària. Pot ser una 
guarderia. Pot ser una biblioteca. Pot ser un centre cívic. 
Pot ser habitatge. Podria ser un hospital satèl·lit COVID, i 
sense tanta parafernàlia idiota. La quantitat d’usos que pot 
suportar amb eficàcia i dignitat un planteig com aquest és, 
literalment, inimaginable. La flexibilitat dels edificis no es 
comenta. No s’enuncia. Es construeix. I aquest és un edifici 
absolutament flexible. Tant que ni tan sols té un nom basat en 
la seva funció. N'hi ha suficient amb el nom de la persona que 
s’ha volgut homenatjar. El planteig radical, l’abstracció, les 
relacions, han creat un organisme amb una doble distància amb 
el lloc: la nul·la que li dóna l’arrelament a les dimensions, 
a les estructures veïnes, i l’abstracta que li dóna aquest ús 
subtil del classicisme. No es necessita res més per a bastir 
aquest sistema. La resta d’història ja la faran els seus 
habitants.  

 
 
 


