
“No hay nada que inventar. Todo debe ser reinventado”. Es uno
de sus Aforismos, que indica su concepto o su manera de enten-
der la arquitectura.

Luigi Snozzi no es un arquitecto mediático y no se le puede
considerar una de las “estrellas” de la arquitectura de hoy,
cuyas obras muchas veces impresionan en las revistas pero
decepcionan en la realidad. Sin embargo es un arquitecto fun-
damental para entender la arquitectura Suiza y Europea de
estos últimos años.

Arquitecto desde el año 1958. Pertenece a la escuela del Ticino.
Junto a Galffeti, Vachini o M. Botta fueron los abanderados de la
arquitectura suiza a partir de los años 70.

Profesor en las escuelas de Ginebra, Zurich, Lausanne y funda-
dor del Instituto de Arquitectura de Montecarasso dedicado al
análisis urbano.

Es uno de los profesionales en los que su compromiso con la
profesión de arquitecto es inseparable con su compromiso con
la Enseñanza.
Sus alumnos le han considerado siempre como un extraordina-
rio profesor. Un maestro que transmitía los conocimientos adqui-
ridos en la experiencia profesional, inculcando las ideas antes
que las formas conceptos antes que los modelos.

Sus obras son rigurosas y tienen en el conocimiento del lugar,
en la lectura crítica del territorio el punto de partida del proce-
so de diseño. Sus obras son sencillas, algunas modestas al lado
de grandes planteamientos. En ellas no hay nada falso, superfi-
cial, innecesario. Y como él afirma muchas veces es un resis-
tente de los auténticos valores de la arquitectura.

Álvaro Siza Vieira afirmaba: Lo que me impresiona de las obras
de L. Snozzi es la racionalidad, la transparente inteligencia, el
eficaz sistema ordenador y, sobre todo, la frescura y la espon-
taneidad en su relación con el territorio.

Yo, que hace más de 20 años que le conozco, le considero un
gran arquitecto. En nombre de la ETSAB, te damos la bienveni-
da y es un honor que inaugures este curso académico. Gracias
por venir. ESTEBAN BONELL COSTA

presentación de la conferencia de Luigi Snozzi en la
inauguración del curso académico 2002-2003 en la escuela
técnica superior de arquitectura de barcelona, etsab.
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“Snozzi fa un esbós on el centre és un gran buit
que queda com a monument contra la guerra delimitat
per un gran mur fet amb les runes del centre destruït.
El centre, més que ser un espai de McDonalds i patates
fregides, passa a ser el lloc del silenci i la reflexió,
on l’únic que queda són els fonaments de les cases
que hi havia hagut.”

L’ARCHITETTURA É VUOTO; TOCA TE DEFINIRLO

La conferència inaugural del curs 2002-2003 (17 de setembre de
2002) va ser a càrrec de l’arquitecte suís Luigi Snozzi. Va ser una
relació de projectes seus on el fil que els uneix és el problema
de l’espai entre els edificis. Així doncs, a partir d’una sèrie
d’aforismes que va escriure quan ensenyava arquitectura a
finals dels anys 60, ens explica cinc projectes d’arquitectura que
mostren també les seves idees urbanístiques, tant a la ciutat
històrica com a la perifèria.

El primer projecte és a Brissago, al Ticino. Un petit poble on
l’Ajuntament es planteja redreçar el riu i construir habitatges i
una escola en un terreny buit al costat del centre històric. Per
Snozzi, que proposa un projecte alternatiu, la solució passa per
contraposar el buit del terreny al ple perfectament definit del
poble. El valor del poble, afirma, passa per la relació dialèctica
entre el buit i el ple. La conclusió a la qual Snozzi arriba amb
aquesta explicació és que, si prenem les ordenances, siguin
d’allà on siguin, i les capgirem, arribarem a una bona resposta.

El segon projecte és en un petit poble italià on se li demana què
es pot fer amb una torre d’aigües existent de l’època feixista.
Però Snozzi, enlloc de donar només una resposta per aquesta
qüestió, el que proposa és refer el centre del poble. Treu el tràn-
sit que actualment hi ha al centre, i demoleix dos edificis. I, si
bé els dos edificis són monuments històrics, amb aquesta “peti-
ta” intervenció s’aconsegueix una solució “extraordinària” per a
aquest poble que no té cap espai públic per viure. Una solució
mínima que aconsegueix el sanejament del centre.

El tercer projecte és un treball que va proposar a estudiants
d’arquitectura de Braunschweig, que finalment van rebutjar de
fer. Es tracta de trobar una idea per reconstruir el centre histò-
ric de la ciutat, bombardejat pels aliats en acabar la Segona
Guerra Mundial. Snozzi fa un esbós on el centre és un gran buit
que queda com a monument contra la guerra delimitat per un
gran mur fet amb les runes del centre destruït. El centre, més
que ser un espai de McDonalds i patates fregides, passa a ser
el lloc del silenci i la reflexió, on l’únic que queda són els fona-
ments de les cases que hi havia hagut.

I de la mateixa manera que a Braunschweig, en els dos projec-
tes on actua a la perifèria de la ciutat també proposa un espai
perfectament delimitat. A Pordenone, Itàlia, es planteja com cal
que sigui el creixement de la ciutat. Snozzi proposa, fora del
casc històric, la delimitació de l’espai amb un anell d’arbres.
Dins d’aquest anell la ciutat creixerà com cregui i com vulgui.
Per Luigi Snozzi els plans de zonificació i creixement no servei-
xen per a res ja que la ciutat es desenvolupa en el temps. És
per això que cal un projecte finit (en aquest cas s’acabarà en el
temps que els arbres triguin a créixer) per permetre a la ciutat
créixer al llarg del temps.

Aquesta mateixa idea també es veu clarament en l’últim projec-
te que va explicar: el projecte per la metròpoli d’Holanda. Par-
tint de la constatació que és una metròpoli que no té un sol
centre sinó que cada ciutat té la seva pròpia especificitat, i
volent impedir que una ciutat creixi sobre una altra, Snozzi par-
teix de la idea que, si es vol una metròpoli, cal que hi hagi un
element que uneixi les diverses ciutats que la conformen.

Aquest element és un gran viaducte per on circula un tren, de
30 metres d’alt i entre 50 i 60 quilòmetres de diàmetre, que
uneix totes les ciutats formant un anell al voltant d’un espai
verd. L’anell verd cal que sigui obert cap al mar i a més a més
tots els arbres s’han de tallar, deixant-hi només tulipes i
vaques. Així, des de dalt del tren, hom té una perspectiva per-
fecta del territori.

Cada entrada de la ciutat estaria assenyalada per dues torres
altes, on no hi hauria els bancs i centres de negocis, sinó els
habitatges dels obrers extracomunitaris, dominant tot el centre
de la ciutat. Aconsegueix fer una gran metròpoli europea on, tal
com passava a Braunschweig, el centre és un espai on hi ha
vaques i tulipes, marcant un límit molt clar entre el dens de la
ciutat i el camp.
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