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La realitat dels edificis que veiem dia a dia als 
nostres camps i ciutats, reflexa aquella trista 
indiferència - dels que van ser estudiants 
d’arquitectura i avui són professionals d’aquest ofici 
– respecte del paisatge i el Medi Ambient. Aquests 
s’han fet servir fins ara per aterrar tecnologies, 
materials i estils que no parlen o entenen el context 
mediambiental en el que són projectats i construïts. 
 
La Història de la Humanitat s’estudia i ve 
representada de vàries maneres. Potser la més 
important i la que més ens incumbeix en aquest 
document és l’arquitectura, on ‘l’estil’ amb el que es 
van construir i encara avui es construeixen molt 
edificis reflexa la utilització del poder per a 
impressionar al poble. Són construccions 
imponents, edificacions que recullen els 
pensaments sobre teoria i estètica de cada època, 
sobre la manera de construir, les tecnologies 
conegudes i la supremacia de l’home sobre la 
natura2.   
 
Entendre d’on prové aquesta actitud professional 
tan personalista i arbitrària respecte a la natura i el 
medi ambient, ens porta a buscar a les bases de la 
mateixa formació dels arquitectes.  
 
Les escoles d’Arquitectura reuneixen el més selecte 
dels professionals en exercici, però en general, cap 
d’ells posseeix una formació pedagògica pròpia 
d’un professor o formador de futurs arquitectes, 
molt important sobretot a l’àrea de projecte 
d’edificis. És en aquesta àrea on les afirmacions o 
influències del professor fan els primers estralls en 
la formació del futur arquitecte. 
 

                                                           
1 Arquitecte. Estudiant de doctorat a la UPC 
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A vegades, la prioritat docent consisteix en orientar 
l’estudiant cap a la reproducció de l’estil de moda, a 
resoldre calcant o fotocopiant els moviments 
vigents o més recents respecte a la imatge de la 
arquitectura, o a emular al professor estrella de 
torn.  
 
Però el que està clar és que, en general, no 
s’orienta l’alumne en la necessitat d’entendre les 
variables ambientals, en les possibilitats 
d’aprofitament de les energies renovables i les 
solucions bioclimàtiques com a recursos 
compositius, com a solucions espacials, com a 
possibles gènesis d’una proposta poètica, i  molt 
menys encara, en el plaer que implica projectar 
amb les possibilitats i valors que la natura ofereix. 
Això comportaria una orientació per a produir un 
edifici que reprodueixi les condicions de confort en 
el seu interior i en la seva imatge exterior, les 
necessitats d’un programa o l’estructura i la forma 
que configura un edifici. Això, cal reconèixer-ho, és 
una tasca realment difícil, però indispensable, per la 
qual cosa no es justifica de cap manera que no 
configuri el plantejament generalitzat del 
professorat de projectes arquitectònics de les 
nostres escoles d’arquitectura. 
 
Estimular per a desenvolupar en el futur 
professional de l’arquitectura una actitud ètica cap 
el medi ambient, significa conduir-lo pel camí en el 
qual s’observa que les variables ambientals en 
comptes de disminuir el potencial poètic d’un edifici, 
el reforcen amb aspectes com la transparència, la 
llum, els materials, les formes i la seva relació amb 
el paisatge. 
 
Aquests criteris són considerats per alguns 
arquitectes que, com Renzo Piano tenen la seva 
postura pròpia davant del tema i denominen 
aquesta aptitud com a sostenible, "...la sostenibilitat 
consisteix en construir pensant en el futur, no 
només tenint en compte la resistència física d’un 
edifici, si no pensant també en la seva resistència 
estilística, en els usos del futur i en la resistència 
del propi planeta i dels seus recursos energètics..."3 
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Fig. 1. Dibuix. Centre Cultural Naumea, Renzo Piano, 
Imatge extreta de: www.Renzopiano.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des del punt de vista tècnic, dins del procés de 
formació de l’estudiant se l’ha de preparar per a 
estar informat sobre els últims avanços en les àrees 

de control climàtic, sistemes de ventilació, 
renovació i conducció d’aire, etc..  
També amb l’ajuda de la informàtica podran 
resoldre i aprendre a concretar solucions d’edificis 
tenint en compte les variables ambientals, fet que 
comença a fer-se indispensable en projectes 
arquitectònics de qualsevol envergadura.  
 
Per a desenvolupar les diverses variables que ha 
de controlar i processar l’estudiant d’arquitectura, la 
orientació desenvolupada pel professor ha d’oferir 
estratègies, mètodes i tècniques per a que ell 
mateix aprengui a "sentir i percebre" el lloc amb el 
seus innombrables continguts sensitius, físics i 
culturals, amb els quals podrà proposar idees 
arquitectòniques per a donar resposta a les 
necessitats del programa, constructives i 
bioclimàtiques de la edificació. “...Es tracta de 
criteris científics que han d’aplicar-se de manera 
humana...”4 
 
L’arquitectura que recupera aquestes variables 
ambientals com a base del projecte arquitectònic, 
torna a un primer pla de la formació de l’estudiant 
aspectes tant immaterials que reconeix en 
l’essència del lloc (una idea sobre la qual treballar) 
com aspectes materials (la mesura de tots aquells 
paràmetres físics amb els quals la geometria i 
matemàtica de l’arquitectura permeten arribar a 
produir un disseny). 
 
Deia Pepe Cerón, professor a la meva època 
d’estudiant: "...el més gran que té un arquitecte és 
el seu propi ego..." - frase que amb el temps vaig 
anar comprenent -. 
És la vanitat induïda en l’estudiant en formació la 
que el portarà a produir edificis amb el seu estil o 
segell personal, gràcies al bagatge intel·lectual 
adquirit per estudis, treball i entorn. 
Actitud que, en opinió de l’autor, ha de ser motiu de 
profunda anàlisi per part de les escoles i acadèmies 
d’arquitectura perquè, també és cert que l’essència 
dels llocs amb les seves característiques 
mediambientals, culturals i paisatgístiques, permet 
que es pugui desenvolupar una manera de construir 
i una imatge que representar pròpia i unívoca de la 
edificació que contingui igualment el seu programa 
funcional. 
 
Orientar la construcció d’edificis arrelats al lloc, és a 
dir, contextualitzats física i culturalment gràcies a la 
resposta referida al clima, permet que sigui la 
mateixa arquitectura la que adopti el seu propi estil. 
Vivim en llocs diferents, amb entorns culturals 
diferents i amb necessitats diferents, llavors, ¿per 
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Fig. 2. Vista aèria. Centre Cultural Naumea, Renzo 
Piano, Imatge extreta de: www.Renzopiano.com 

 

 
 
Fig 3. Alçat. Centre Cultural Naumea, Renzo Piano, 
Imatge extreta de: www.Renzopiano.com 
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què produir estils semblants com si desitgéssim 
imitar-nos mútuament?. 
 
L’estil de moda, o inventat sota criteris estrictament 
teòrics, no és més que una camisa de força per al 
propi estudiant. Aquest, encara no sap perquè 
desenvolupa un projecte en funció d’una manera de 
fer que no és una altra que la del gust i aparença 
visual amb la qual “s’identifica”, però que, com a 
tècnic responsable d’un ofici, no es correspon amb 
l’ètica des de la qual ha de treballar donada la 
rellevància que te la seva feina per a la societat.  
 
Un edifici pot i ha de ser considerat com un ésser 
viu que te múltiples relacions amb el seu medi 
ambient, s’alimenta i es protegeix d’ell, dialoga 
formalment amb l’entorn gràcies a les solucions 
bioclimàtiques, produint un valor afegit a la 
edificació. 
El valor de la estètica, segons descriu Umberto 
Eco: "...no s’identifica sempre amb la novetat 
tècnica, tot i que l’ús de les noves tècniques pot 
ésser símptoma d’una imaginació fresca, que és 
condició important per l’èxit estètic..."5 
 
En el món actual, paral·lelament als grans 
moviments econòmics es mouen les tècniques i les 
tecnologies, amb les quals s’intercanvien 
coneixements i s’aconsegueixen establir nous 
poders a diferents regions del planeta. 
Aquest procés d’expansió i creixement econòmic 
permet que la cultura i els serveis actualment es 
globalitzin, però l’arquitectura sempre ha estat una 
barreja de regionalisme i universalitat. Tot i que es 
generalitzi aquesta globalització, l’arquitectura té les 
seves arrels pròpies, es manté com a fet local en la 
majoria de casos, i això, per la seva banda la fa 
universal, perquè les funcions i els principis humans 
ho permeten. 
 
L’arquitectura és una natura artificial construïda per 
l’home, però això no significa que les formes, les 
tècniques i les tecnologies en general puguin ser 
aplicades universalment. Tampoc es pot afirmar 
que en determinats llocs només es pugui projectar i 
construir de manera tradicional, a vegades, els 
requeriments socials, en ser partícips dels 
constants intercanvis de la economia del mon, 
poden ésser de caràcter universal, com en el cas 
d’aeroports, ports marítims, etc.. 
 
Tot i que existeixen valors formals, tècniques i 
tecnologies globals, els aspectes culturals, 
antropològics, socials, psicològics i ambientals 
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aporten les variables en les quals l’estudiant ha de 
basar-se en el moment de projectar. Les variables 
de confort no són només coeficients, són molt més 
que això, comprometen l’arquitecte davant de 
l’usuari, determinen el seu grau de control de la 
sensació i, per tant, la qualitat de vida d’aquest.  
 
En definitiva, produir edificis en els que la forma 
material ve definida per criteris immaterials com són 
l’aire, el sol o l’aigua, ha de ser avui en dia l’objectiu 
de la formació del futur arquitecte. Més enllà de la 
forma i la imatge gratuïta, l’arquitectura ha de ser 
una fàbrica d’emocions i sensacions. 
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