
 
LA VALORACIÓ ARTÍSTICA DE L’ARQUITECTURA 
 
Un atribut (?) de l’arquitectura és el valor artístic. Es tracta d’un aspecte difícil 
de precisar, amb gran quantitat d’interpretacions. Pot ser és romàntica i 
funcional. Romàntica perquè considera que el valor artístic de l’arquitectura és 
la qualitat o conjunt de qualitats que fan que l’edifici agradi, impressioni, 
modifiqui l’estat d’ànim, produeixi benestar, desperti el delit, la calma o estimuli 
els sentiments. Funcional, perquè considera que la bellesa és una funció més, 
diferent de l’utilitat i que no la representa. 
 
Observis doncs que el valor artístic no depèn solament de l’obra, sinó que 
també depèn de l’observador i de totes les seves circumstàncies com són 
l’època, cultura, experiència, interessos, prejudicis o necessitats. 
 
M’ho va il·lustrar una monja sud-americana entrant a Santa Maria del Mar al 
exclamar: “Aquí sí que provoca rezar”. Feia falta que l’edifici fos impressionant, 
però també que la monja projectés la impressió que li produïa sobre la seva 
forma d’expressió, que és la pregària. 
 
Ara bé, no tots els edificis tenen valor artístic. N’hi ha que es conformen amb 
servir per a l’ús material al que es destinen, tot i que no s’hi haurien de 
conformar. 
 
El valor artístic no és autònom ni suficient, ja que l’arquitectura és un art pràctic 
que no solament contempla altres aspectes físics i funcionals, sinó que també 
s’ha de materialitzar. 
 
El que no està clar és que la bellesa de l’obra arquitectònica sigui una 
conseqüència pràctica de l’adequació a l’ús. “Prima le parole e poi la musica?” 
 
Podríem convenir en principi que la bona arquitectura és la que té valor artístic, 
està ben construïda i serveix. Però, com tot, aquesta definició té uns límits 
perquè hi ha excepcions. No crec que l’obra d’Alvar Alto es desqualifiqui perquè 
té els aplacats massa prims. O que el banc del Parc Güell perdi interès degut a 
que els fleixos que l’armaven es van oxidar. A vegades els problemes materials 
poden tenir solucions. Els artístics no. 
 
L’enregistrament del “Sempre libera” cantat per la Mercè Capsir el 1928 és 
desastrós, però posa la pell de gallina cada vegada que l’escoltes. Un bon 
mestre pot ensenyar sota un arbre.  
I molts exemples més. 
 
Compte amb l’aplicació indiscriminada dels dogmes universals. 
 
Observació: els afeccionats a la relació entre la forma i el contingut trobaran 
una al·legoria molt divertida al “Capriccio” de R. Strauss, 1942. 
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