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L’any 2009 s’ha inaugurat la nova biblioteca de l’ETSAB, amb 
una agradable urbanització de l’espai exterior. També ha arribat 
el pla Bolonya i s’ha aprovat el nou pla d’estudis de l’ETSAB, 
després de deu anys d’entrebancs i discussions per arribar a un 
punt de trobada. Però el Pla d’ambientalització de l’Escola, que 
hauria de participar del futur Pla d’estudis, resta en un calaix 
des del curs 1999-2000; el mateix passa amb el nostre Pla de 
residus 2000 que, malgrat haver estat aprovat a la Junta d’Escola 
per unanimitat i consens general, no arriba a veure la llum i 
es presenta amb petites aportacions per a tota la Universitat, 
allunyant-se del nostre plantejament inicial.

Aquesta imatge de la sostenibilitat pot ser un refl ex del què 
passa a l’entorn universitari i al món professional, urbanístic i 
arquitectònic. Per una banda en el seu nom es fan simulacres 
o maquillatges. Per l’altra, és el camí actual de l’arquitectura, 
que implica tant la incorporació d’artefactes domòtics (que amb 
una bona utilització son efi cients des de fa temps) com verifi ca-
cions tecnocràtiques i extravagants mitjançant programes més o 
menys complicats. I tot amb un objectiu doble:

- Protegir-se de les contradiccions del clima i del canvi climàtic, 
que ens sorprèn sempre.

- Donar resposta a un benestar ideal que no consumeix energia 
o altres recursos energètics per usdefruit de les nostres creacions 
artístiques.

El que més em preocupa en aquests moments és la interpretació 
que es fa de la sostenibilitat. Poc a poc el terme va guanyant 
terreny gràcies a la conscienciació aconseguida pels mitjans de 
comunicació, amb un llenguatge a vegades extremat o equívoc, 
però que va infi ltrant-se i digerint-se amb rapidesa. Hem de re-
cordar, també, la gènesi i conseqüències d’allò que anomenem 
progrés: en el seu nom es van urbanitzar grans extensions de 
sòl, van reduir-se els espais oberts, terrenys agrícoles d’alt valor 
van entrar en competència en el mercat del sòl, s’han emès 
substàncies contaminants a l’atmosfera, s’han generat tones de 
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residus, etc. L’ésser humà ha modifi cat l’entorn a conveniència 
per adequar-lo al seu ritme de vida i ha arribat “el problema” 
generat pel progrés. S’han utilitzat els recursos naturals de ma-
nera inconscient i, quan ens hem parat a pensar que potser no 
són il·limitats, ha sorgit la preocupació. Però és, suposadament, 
el que anomenen progrés.

Ja fa uns quants anys que l’inseparable parella sostenibilitat-
canvi climàtic genera controvèrsia i es torna recorrent en àmbits 
molt diversos, des de l’agricultura, passant per la indústria i fi ns 
arribar també a l’arquitectura. Arreu s’intenta fomentar la sensi-
bilitat ambiental i la reducció dels desplaçaments per fomentar 
una mobilitat sostenible.
        
QUÈ SIGNIFICA REALMENT SOSTENIBILITAT?  
Es defi neix desenvolupament sostenible com aquell que permet 
“que es satisfacin les necessitats de les generacions actuals 
sense comprometre la capacitat de les generacions futures per 
satisfer les seves necessitats». Es tracta, doncs, de ser cons-
cients dels consums energètics per intentar no malgastar les 
reserves naturals del planeta, minimitzar l’impacte humà sobre 
l’ecosistema i assegurar-ne la continuïtat, de manera raonable, 
per al futur.

El canvi climàtic que pateix el planeta es fa més perceptible 
cada any que passa. El Grup intergovernamental d’experts sobre 
el canvi climàtic (GIEC) estima que les properes mutacions del 
clima faran augmentar el risc de sequera i d’inundació en moltes 
regions. Alhora disminuiran els recursos hídrics de regions àri-
des i semi àrides, i la viabilitat de les aglomeracions costaneres 
arreu del món perillarà. Els canvis en el clima provocaran també 
extincions massives d’espècies biològiques, es reduirà el rendi-
ment agrícola i s’incrementaran els problemes lligats a la fam. 
Es destaca, en paral·lel, que un escalfament planetari superior a 
2°C respecte als nivells actuals desencadenaria una disminució 
massiva de la biodiversitat, la baixada de la productivitat agríco-
la mundial i el desglaç dels pols, fet que suposaria un increment 
de 4 a 6 metres del nivell del mar.

En aquest escenari, el repte de l’arquitectura és: com pot partici-
par la nostra disciplina de manera dinàmica i efi cient en l’aposta 
per la sostenibilitat? Quines són les eines de què disposa?

Sembla que, en els darrers anys, la sostenibilitat en l’arquitectura 
ha guanyat protagonisme, però no és cap invenció de la nostra 
època. Des dels primers temps a la Terra, l’ésser humà ha adap-
tat les seves construccions a l’hàbitat que l’envolta, encarant-se 
al sol, aprofi tant l’aigua de pluja, protegint-se del vent, etc. Si 
fem un  breu repàs a la història de la pràctica arquitectònica en 
matèria de sostenibilitat, pensarem en les dècades de 1960 i 
1970, quan van sorgir unes idees que podien semblar ingènues 
pel seu caràcter elemental però que són conceptualment vàlides. 
Aquestes premisses inicials, avui en dia, implanten coherència i 
es recullen en ordenances solars, en el Codi tècnic de l’edifi cació 
(CTE) i en el Decret d’ecoefi ciència, i descriuen els paràmetres 
mediambientals bàsics de la ventilació natural, l’ús de l’energia 
solar, de la bona il·luminació i climatització natural o passiva, 
activa o artifi cial, etc.
                               
Les primeres propostes arquitectòniques es presenten durant els 
anys 1970-1980, amb més o menys encert, com primeres expe-
riències. Malauradament no es desenvolupen perquè en aquell 
moment semblava esvair-se la crisi dels combustibles i la vida 
reprenia el seu curs frenètic a la recerca del gran confort. El ter-
me ja no es refereix només al concepte de confort tèrmic –que 
és la manera com interpretem els arquitectes la paraula–, sinó 
que engloba, alhora, un entorn molt més ampli, intangible, que 
depèn dels gustos, de les sensacions, de les percepcions sen-
sorials i personals, etc. És un àmbit més aviat psicològic, ja que 
produeix sentiments de relaxació i plaer, a més de produir físi-
cament benestar i comoditat. Per aconseguir aquest confort tan 
desitjat i facilitar una “excel·lent qualitat de vida”, cal crear-lo mi-
tjançant necessitats implantades per l’actual mercat de consum. 
En aquest moment, el màrqueting és l’estrella de les empresa 
energètiques d’alt nivell nacionals o internacionals.

urbanització expansiva al
pirineu per a un ús temporal

urbanització dispersa
al cap de creus 



 116 AULA Jocelyne De Botton

Durant la dècada de 1980, la tendència canvia, o més aviat es 
transforma, gràcies a l’actitud més racional del moment. Any rere 
any, les investigacions han evolucionat fi ns a situar-se en l’estat 
actual, en què ja es parla d’edifi cis intel·ligents. L’època és mag-
nífi ca per implantar el perfeccionament de les tècniques emer-
gents i l’objectiu és la recerca de la màxima autonomia possible 
en la utilització dels recursos i la potenciació d’una ventilació 
millor. Aquesta situació encareix la construcció i l’afebleix, ja que 
incorpora comandaments de molta mobilitat que requereixen 
més atenció i manteniment.

L’arquitectura bioclimàtica, o ecològicament conscient, no és tant 
el resultat de l’aplicació de tecnologies especials com el soste-
niment d’una lògica dirigida cap a l’adequació i l’ús positiu de 
les condicions mediambientals. Se’n té cura durant tot el procés 
projectual de l’edifi ci, després en la seva construcció i fi ns que 
és habitat, sense perdre mai de vista la resta de les seves impli-
cacions: constructives, funcionals, estètiques, etc. Totes són im-
prescindibles per a la què es reconeix com a bona arquitectura. 

S’instaura defi nitivament un nou ordre d’importància en els fac-
tors determinants de les solucions construïdes. Totes les eta-
pes del procés constructiu s’haurien d’enfocar, doncs, cap a la 
minimització de les despeses en recursos ambientals i haurien 
d’incidir activament per reforçar el caràcter sostenible de tota 
l’obra. Per aconseguir-ho és imprescindible identifi car i reduir 

les necessitats dels edifi cis en recursos limitats (com ara l’aigua, 
l’energia, etc.) i, en contrast, fomentar l’ús d’altres recursos més 
abundants i disponibles (sol, aigua pluvial, vent, etc.).

Conèixer el clima signifi ca, per tant, saber el que tenim al nostre 
abast per aprofi tar-ho: el sol per escalfar i il·luminar, el vent per 
ventilar, l’aigua de pluja per regar, etc. Parlant de sostenibili-
tat s’acostuma a incidir en cinc àrees: conservació de l’indret, 
conservació de l’aigua, efi ciència energètica, conservació dels 
materials, entorn interior. Aquesta llista, creada per l’US Green 
Building Council, és universal.

D’aquests cinc temes, els dos últims són, en gran part, totalment 
independents del clima i es tornen importants i rellevants arreu 
del planeta. La sostenibilitat neix d’una estreta connexió amb el 
clima on es desenvolupa el projecte arquitectònic: si no se sap 
quins són els recursos de què es disposen i s’utilitzen tècniques 
errònies en el lloc equivocat, veurem com els costos es disparen 
i els resultats queden ben lluny dels buscats inicialment. Vitruvi 
ja esmenta en els seus textos les intencions positives d’una 
arquitectura sostenible. Tota la tecnocràcia utilitzada actualment 
no serà capaç de superar aquestes teories. Fem un breu incís 
per repassar les teories vitruvianes: Vitruvi aborda no només 
un tema sinó diverses fi nalitats pràctiques de la construcció de 
manera que el tractat pot veure’s com una col·lecció de teories 
temàtiques paral·leles del disseny. L’autor no dóna mètodes per 
combinar-les en una síntesi, solament presenta una classifi cació 
(I:3:2) del conjunt de requisits per a construccions: durabilitat 
(fi rmitas), utilitat o “conveniència” (utilitas), agradabilitat (ve-

nustas). Això va romandre com model per a gairebé tota la in-
vestigació posterior: els edifi cis s’entenien majoritàriament com 
a combinacions de característiques més que com entitats holísti-
ques. Amb el pas del temps, una teoria particular, més aviat inde-
pendent, es va desenvolupar per a cada grup de característiques.
Les regles de la forma estètica de Vitruvi van infl uir en gran 
manera tots els escriptors ulteriors. Estan basades en les tra-
dicions gregues d’arquitectura i també en els ensenyaments de 
Pitàgores (ca. 532 aC), d’acord amb les quals l’harmonia es crea 
aplicant les proporcions dels nombres enters. Això es basava en 
observacions anteriors de les cordes afi nades dels instruments i 
també en les proporcions del cos humà. Vitruvi volia aplicar les 
mateixes proporcions també a l’arquitectura. El criteri suprem 
era, tanmateix, l’estima en la qual el públic tenia l’obra. Un edi-
fi ci era bell si la seva aparença era agradable, estava en concor-
dança amb el bon gust i les seves parts seguien les proporcions 
(en llatí, proportio) i la “simetria” de mesures (l’inusual defi nició 
de simetria es troba en I:II:4). 

Reprenem el fi l per tornar a la dècada de 1990, marcada per 
la incorporació dels instruments tecnològics, l’ús dels progra-
mes informàtics i dels càlculs tèrmics i econòmics, que van mar-
car la pauta per a una avaluació i unes previsions dels marges 
d’equivocació possibles per als projectes d’una certa enverga-
dura. Fins fa poc, cada arquitecte era responsable del seu propi 

llums autosuficients amb panell solar incorporat 
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treball i creació, decidia si volia o no volia decantar-se per les 
accions anomenades “verdes”. Ara un nou marc legal  infl ueix en 
la seva presa de decisions i determina, doncs, un nou caràcter en 
la manera de dur a terme l’arquitectura sostenible.

EL CTE, UN ABANS I UN DESPRÉS EN 
L’ARQUITECTURA SOSTENIBLE?
Cap branca del coneixement no hauria de quedar al marge de 
les nefastes previsions sobre el futur del clima al planeta Terra. 
Sembla clar que una postura activa i un canvi d’hàbits són im-
prescindibles per mantenir el fi ns ara existent equilibri del plane-
ta. És per això que l’arquitectura també avança i fa els planteja-
ments oportuns entorn aquesta problemàtica. Així, la necessitat 
de crear noves alternatives a les maneres habituals de producció 
i les demandes energètiques en els edifi cis ve determinada per 
l’evident i creixent ponderació dels problemes mediambientals 
que ens afecten.

És un problema global que implica, directament i indirectament, 
tots els professionals de la construcció. Fa molts anys que en 
arquitectura es pregona la sensibilitat ambientalista, la cura de 
l’entorn natural i construït, el bon ús dels materials i de les ener-
gies utilitzades, la valoració de les orientacions en els plans ur-
banístics, el dret al sol, les reduccions de gàlib per reduir ombres 
projectades, les reduccions d’amplada de parcel·les per facilitar 
les ventilacions passants, la recerca de les energies renovables. 
Només ara, i sota l’obligació d’un Codi tècnic de l’edifi cació (CTE), 
es desperten la societat i els col·legis professionals amb obliga-
cions que, primer, no deixen de ser òbvies i de sentit comú però 
que es presenten en forma de programes complicats i pendents 
de revisió, i, segon, deixen de ser recomanacions per esdevenir 
de compliment obligatori, cosa que recorda als professionals que 
ha arribat l’hora de reciclar els coneixements adquirits i que la 
construcció també és una despesa de recursos naturals disponi-
bles. Així, el CTE es presenta com un complement útil en la ma-
nera de projectar, que proposa afavorir la construcció del futur 
minimitzant els seus efectes sobre el medi ambient i promou la 
coexistència pacífi ca de la natura i l’arquitectura.

Sembla que el CTE, document de referència per als qui es de-
diquen a la construcció, va aprovar-se el 2006 amb recel per 
part dels professionals. En diverses publicacions, Ricardo Aroca, 
degà del COAM, comenta com n’és de difícil fer comprendre a 
les persones que el redacten la problemàtica real de l’edifi cació 
amb què s’enfronten els arquitectes que han de construir. La 
sostenibilitat comença amb el clima: les estratègies anomenades 
verdes simplement ho són perquè treballen amb les condicions 
climàtiques i geogràfi ques que les envolten, en comptes de tre-
ballar en contra seu. Amb aquesta descripció, Meza apunta que 
és imprescindible conèixer les condicions en les quals es treballa 
i es construeix per saber si realment es fa sota criteris sosteni-
bles o no: “S’ha de fer en sincronia amb les condicions donades 
i cal fer-les servir a favor nostre”, afi rma.   
                                  

És realment un assumpte que ens afecta a tots, que no depèn de 
la política ni de les religions, i que esdevé la gran qüestió que re-
voluciona l’economia en general, atès que la fragilitat ecològica 
i el territori devastat són problemes de llarg abast. Fa quaranta 
anys que científi cs multidisciplinars debaten aquests temes. Fa 
quaranta anys va néixer l’ecologia però no tenim referència del 
desenvolupament sostenible. Els fets s’accepten quan arriben, 
però també és veritat que no es volia sentir a dir que els possi-
bles canvis d’actituds arquitectòniques incomodarien els interes-
sos econòmics i els afectarien en milers de milions d’euros. Però 
ara és visible (encara que les dioxines no ho siguin, els càncers 
sí que ho son) i quan es percep la realitat, toca actuar. La socie-
tat combat els que contaminen: l’amiant, els sectors de l’aigua, 
la química, els transports, els residus, l’edifi cació, etc.

LA SITUACIÓ ACTUAL, UN REPTE PER 
A L’ARQUITECTURA DE QUALITAT? 
Les ciutats evolucionen, els deserts avancen, els casquets polars 
es fonen, la immigració arriba. A l’hora d’abordar un pla d’acció 
cal tenir en compte el factor temps i pensar a llarg termini; a més 
cal reprendre les experiències de construccions estalviadores de 
recursos ja conegudes, des de l’aparició de poblats històrics fi ns 
a les últimes experiències limitadores del consum energètic.       

Avaluar la disponibilitat dels recursos en agricultura, indústria, 
transport i construcció és un repte social i econòmic. És neces-
sari revisar aquelles obres que han de perdurar durant segles, 
com ara les infraestructures i l’edifi cació, perquè la seva vida 
útil és molt més llarga que la d’un cotxe, per exemple, que cada 
cinc anys es preveu sigui renovat per un model més efi cient. 
L’evolució és patent: el que fa uns anys preocupava només a 
uns quants ara és el punt de partida per a tothom, i es parla 
de l’estalvi, de l’efi ciència, de l’energia que es consumeix, de 
combustibles, etc.

També cal analitzar els comportaments socials “d’un sol ús” i 
l’edifi cació de gran consum, difícilment controlat, com és el cas 
de moltes obres construïdes i obsoletes. De la defi nició de la pa-
raula “arquitectura” entesa com a part de la feina d’humanitzar 
l’entorn, d’habitar-lo per fer possible l’activitat humana, es des-
prèn que les seves actuacions comporten una transformació que 
cal analitzar i fer encaixar dins d’un sistema general de sostenibi-
litat. Encara que moltes vegades l’edifi cació no hagi tingut com a 
concepte radical la integració mediambiental, les condicions del 
medi natural l’infl uencien d’una manera rotunda. La possibilitat 
d’aprofi tar o, al contrari, de destruir les capacitats d’aquest en-
torn natural, que tant ens agrada, només depèn directament de 
la societat que hi viu i dels professionals que la construeixen, 
que entre d’altres som nosaltres, els arquitectes.


