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7

Excel·lentíssim Sr. President

il·lustríssims membres de l’Acadèmia,

senyors i senyores, amics,

És per a mi un gran honor trobar-me avui davant de vostès aquí, en aquest 
acte d’ingrés com a nou membre electe d’aquesta tan estimada i respectada Reial 
Acadèmia Catalana de les Belles Arts de Sant Jordi. Aquest és un reconeixe-
ment que no m’esperava i que m’ha agafat per sorpresa, ja que se m’ha passat el 
temps pensant, fent i aprenent arquitectura. Encara emocionat, m’agradaria que 
aquestes primeres paraules fossin per agrair als membres de l’Acadèmia que tin-
guessin en consideració acollir-me per formar part d’aquesta il·lustre Casa i, molt 
especialment, als Acadèmics que van avalar la meva candidatura: Jordi Bonet i 
Armengol, Carlos Ferrater i Lambarri i Joan Antoni Solans i Huguet, sense la 
iniciativa i la generositat dels quals no estaria avui aquí. Gràcies també als arqui-
tectes acadèmics Leopoldo Gil Nebot i Josep Muntañola i Thornberg pel seu 
recolzament incondicional. M’incorporo amb màxima il·lusió i afany a la secció 
d’Arquitectura de l’Acadèmia. Confi o en no decebre la vostra confi ança. 

Prendre possessió d’aquesta plaça d’Acadèmic és un fet que m’omple 
d’orgull i responsabilitat, especialment quan repasso els noms de tots els arqui-
tectes que em van precedir, el llegat dels quals bé podria dibuixar una història de 
l’arquitectura del nostre país.

Vinc a ocupar la plaça del molt il·lustre arquitecte Josep Mª Fargas i 
Falp, nascut a Barcelona en 1926, va cursar estudis a l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona on es va titular en 1952 i es va doctorar en 1967. 
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Va ser professor de Projectes entre 1967 i 1969 i degà del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya i Balears en el període comprès entre 1970 i 1972. Durant la le-
gislatura de 1987 a 1991 va ser Regidor de l’Ajuntament de Barcelona pel grup 
Convergència i Unió. En 1996 va ingressar com Acadèmic en aquesta institució. 
Aquesta molt breu síntesi cronològica de la seva vida és una mostra del caràcter 
inquiet i extraordinàriament actiu que el va acompanyar al llarg de tota la seva 
carrera.

Després d’uns primers anys dedicats principalment al disseny industrial i 
a l’interiorisme, l’adjudicació en 1965 juntament amb l’arquitecte Enric Tous del 
concurs per al projecte de Banca Catalana, en el Passeig de Gràcia, constitueix 
un episodi decisiu de la seva trajectòria com arquitecte. Es tracta d’un magní-
fi c edifi ci en què Fargas va establir les bases de la seva llarga i prolífi ca carrera 

professional. En un context com el del Passeig de Gràcia, la 
serena modernitat de Banca Catalana, amb la seva preciosa 
façana de panells prefabricats i vidre és, no obstant, el resul-
tat d’un enorme esforç tecnològic impropi d’aquella època, 
fi ns al punt que hauríem de buscar els seus referents en la 
millor arquitectura corporativa internacional més que en els 
debats estilístics que llavors presidien l’esfera local.

En el nostre entorn, Fargas va ser, per tant, pioner en 
l’experimentació i l’ús de la tecnologia i la industrialització 
aplicada a l’arquitectura i els seus tancaments, en projectar 
pensant en la durabilitat i el manteniment dels seus edifi -
cis i en l’efi ciència energètica de la seva construcció. El seu 
projecte per al Banc Industrial de Catalunya —més tard 

seu central de Banca Catalana— obra de 1976, és el primer exemple aconseguit 
on la vegetació s’incorpora com a tema central de la seva arquitectura. De la 
mateixa manera, l’edifi ci per al Banc de Bilbao, també a l’Avinguda Diagonal, 
amb el seu generós porxo, exemplifi ca la seva constant recerca de noves solucions 
formals associades als mitjans tècnics disponibles en cada moment. Incomprès 
en l’entorn acadèmic d’aquella època, moltes de les seves propostes resulten ara 
d’extraordinària actualitat.

En el seu discurs d’ingrés a l’Acadèmia, sobre Llibertat i Arquitectura, Fargas 
destacava que els arquitectes no serem lliures si no dominem l’ofi ci i que saber 
construir és conèixer l’ofi ci. He de reconèixer que em sento molt identifi cat amb 
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aquestes paraules. Comparteixo també amb Josep Mª Fargas la passió que va 
sentir per la seva professió, la ferma voluntat de projectar i construir arquitectura 
i la confi ança en la tècnica com garant d’un procés en què el temps de l’acció es 
torna breu i valuós i en el qual, sovint, donar forma a l’obra signifi ca inventar-la 
i, al mateix temps, el mode de fer-la.

No entenc, per tant, la refl exió teòrica com una activitat separada de 
l’acció que caracteritza el projecte arquitectònic; sempre he pensat que és im-
possible ser arquitecte sense actuar simultàniament com a crític, és a dir, sense 
establir una actitud refl exiva vers la pròpia activitat, sent precisament aquesta la 
condició que permet a les obres mostrar-se com autèntiques dipositàries del co-
neixement arquitectònic. Les obres, i no els seus autors, són les protagonistes de 
l’arquitectura, allà on hem de dirigir la mirada. Per tant, com a resposta a l’honor 
que se m’atorga al haver estat escollit membre d’aquesta 
Reial Acadèmia, he cregut convenient exposar alguns dels 
camins recorreguts al llarg del meu treball com arquitecte 
i docent acompanyat de dues obres que tenen una especial 
vinculació amb l’Acadèmia i els premis Coderch convocats 
per aquesta institució: el conjunt residencial Els Químics, 
a Girona, i la reconversió de la illa fi ns fa poc ocupada pels 
laboratoris Uriach, a Barcelona. 

L’elecció d’aquestes dues obres construïdes es deu, 
a més de per l’entranyable relació que estableixen amb 
l’Acadèmia, al que, gràcies a la necessària distància que 
concedeix el pas del temps, em permeten plantejar amb cer-
ta claredat el paper que adopten tres conceptes centrals en 
el pensament i la pràctica de l’arquitectura, i sobre els quals 
m’agradaria divagar al llarg de la meva exposició: memòria, lloc i tècnica. Me-
mòria com pòsit de la història en l’experiència personal, lloc en tant que empre-
mta del temps en un espai determinat i tècnica referida al instrument que posa 
en relació la idea i la realitat. Tres qüestions fonamentals a partir de les quals es 
construeix la problemàtica del fet arquitectònic i que romanen a mode de trama 
elemental i necessària de tota la seva riquesa i multiplicitat.

Així doncs, amb la fi nalitat de poder acoblar el marc d’aquesta refl exió a 
aquests tres conceptes, he d’admetre d’entrada que el meu treball s’inscriu en el 
cicle i l’experiència estètica de la Modernitat. Davant dels múltiples i, al meu en-
tendre, fracassats intents d’enterrar el nostre passat modern —només cal recor-
dar la successió de ismes i revivals que s’han succeït des de la dècada dels 60 fi ns 

llo
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als nostres dies—, encara considero vigent l’enfocament modern de concebre la 
forma no com el objectiu fi nal de l’arquitectura sinó com el resultat d’un relat 
més ampli orientat a establir múltiples relacions amb la realitat, a interpretar-la i 
a proposar un ordre concret que serveixi de suport per a la vida. Aquest enfoca-
ment, obert a construir un marc d’afi nitats amb el món que ens envolta i a fona-
mentar nous vincles amb l’entorn, la tècnica i les necessitats reals de les persones, 

és, des de la meva perspectiva, el que es troba en 
millor posició per donar una resposta vàlida a la 
demanda actual d’una arquitectura que es mos-
tri receptiva i sensible a les activitats de l’home 
i de la societat, alhora que justa i equilibrada en 
la utilització dels recursos tècnics i econòmics, i 
respectuosa i generosa amb l’espai col·lectiu.

En aquest sentit, penso que el llegat de 
l’arquitectura dels anys 50 pot ser considerat, 
encara avui, com una font de coneixement per 
l’exercici de la nostra professió, com una herència 
que ens convida a refl exionar sobre el sentit his-
tòric d’una arquitectura que ja és un estrat més de 
l’escena urbana de la ciutat contemporània. Si ens 
fi xem en l’àmbit internacional, durant la dècada 
posterior a la Segona Guerra Mundial, la millora 
de les tècniques industrials, la incidència de la 
ciència i el pensament pragmàtic, i l’esperança en 
un futur millor van propiciar que, sota l’estela de 
Mies, arquitectes com Jacobsen, Breuer, Buns-

haft  o Eiermann proposessin una nova visió que matisés la imatge que fi ns lla-
vors es tenia del Moviment Modern, tot facilitant que noves geometries i arqui-
tectures renovades s’inserissin amb naturalitat en l’entorn urbà de ciutats com 
Chicago, Nova York, Copenhague o Berlín. Paral·lelament, a Barcelona, davant 
de l’auspici de creixement econòmic, l’obra d’un bon nombre d’arquitectes com 
Coderch, Sostres, Gili, Barba Corsini o Mitjans entre d’altres, la majoria per-
tanyents al Grup R i compromesos amb la regeneració de l’arquitectura i la 
cultura, mostrava l’optimista confi ança en una determinada manera de construir 
l’arquitectura i la ciutat moderna. Avui dia, la seva petjada constitueix un clar 
exponent de la vigència que posseeix una arquitectura sustentada en valors com: 
“la senzillesa conceptual, les encertades solucions a l’organització del programa 

m
d
tr
i 
la
re

l’a
en
l’e
q
tò
l’e
fi 
p
d
ci
u
M

un

Eduardo4.indd   10Eduardo4.indd   10 26/11/14   19:52:1726/11/14   19:52:17



11

en planta, la forma articulada i clara o la disposició ordenada dels seus elements 
constructius” (1), tal i com apuntava Xavier Monteys en aquella publicació —ja 
tot un clàssic— “L’Arquitectura dels Anys Cinquanta a Barcelona”. 

El llegat d’aquesta arquitectura és molt ampli i la 
seva presència generalitzada: vivendes, centres educatius, 
instal·lacions industrials i barris residencials ja formen part 
del patrimoni arquitectònic de les nostres ciutats. Veiem, 
doncs, com l’arquitectura moderna, que tantes vegades ha 
estat acusada de menysprear el passat —opinió, general-
ment, poc atenta a la complicitat que molts arquitectes mo-
derns van establir amb la història i per als qui, com va dir 
Sostres, “la legitimació dels valors històrics ha correspost 
sempre als defensors de la cultura autèntica en cada mo-
ment” (2)—, com aquesta arquitectura ha estat assumida i 
ja és tradició. Tal fet és així fi ns al punt que les estratègies 
d’intervenció en mencionat patrimoni es presenten, avui, 
com un dels grans reptes per al futur d’una arquitectura 
que reivindica la recuperació i la reparació per sobre de la inauguració, en la qual 
la tasca de l’arquitecte ha de tornar al seu camí —que mai no hauria d’haver 
abandonat— de construir allò necessari. 

Dit això, m’agradaria fer menció a com Els Químics i Uriach són projectes que 
es refereixen, d’una manera o altra, a moments concrets d’aquesta història recent. 
Ambdós actuen sobre una estructura industrial del passat amb la fi nalitat de 
transformar-la i convertir-la en el marc per a la vida present, confrontant-se a 
la ciutat existent des d’òptiques distintes: en el cas d’Els Químics, relacionada 
amb la confi guració d’un nou fet urbà a partir de la construcció d’un edifi ci 
i, en el projecte dels antics Laboratoris Uriach, orientada cap a la reconversió 
d’un fragment de la ciutat tradicional i la seva relació amb l’espai públic. Desti-
nats a programes preferentment residencials als quals he dedicat gran part de la 
meva vida professional, ambdós projectes tracten la problemàtica de l’habitatge 
col·lectiu i urbà. És ben sabut que l’exercici de projectar un habitatge consti-
tueix el nucli central de l‘àmbit disciplinari arquitectònic a causa de la bàsica 
necessitat de donar resposta simultània a dues escales que són, alhora, diferents 
i complementàries: la domèstica i la pública. Així, mentre l’àmbit domèstic ens 
du a refl exionar sobre els espais que suporten les activitats de l’home —això que 
entenem per les formes d’habitar—, la dimensió pública tracta sobre la capacitat 

ugu
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de construir ciutat, d’afegir nous ingredients a l’espai urbà tot convertint-lo en 
un lloc específi c i amb història, en defi nitiva, forjat pel temps. 

Aquests relació casa-ciutat, que en Barcelona ens resulta especialment 
pròxima quan pensem en les cases i en les illes del Eixample, ens remet al cèle-
bre postulat de L. B. Alberti, en què la ciutat és entesa com una gran casa i la 
casa com una petita ciutat i, alhora, em dóna peu per rendir homenatge al arqui-
tecte Francesc Mitjans, membre d’honor de l’Acadèmia, de qui l’aportació a la 

cultura de l’arquitectura residencial i a la construcció de la 
Barcelona moderna encara es troba pendent de valorar en 
la seva justa mesura. És sufi cient amb recordar obres com 
els edifi cis Seida, en l’Avinguda de Sarrià, els habitatges per 
a Cubiertas y Tejados a la Via Augusta o el conjunt urbà 
del carrer Escorial, realitzar en col·laboració amb els arqui-
tectes Alemany, Bohigas, Martorell, Ribas i Casas i Ribas 
Piera.

Recentment, amb motiu de l’article per a la revista 
del Departament de Projectes Arquitectònics de l’Escola 
d’Arquitectura de Barcelona, escrivia com, a partir de la 
seva primera i germinal casa del carrer Amigó de 1941, 
tota l’obra de Mitjans, a qui vaig tenir la sort de tenir com a 
professor durant la seva curta estància en l’Escola i amb qui 
vaig col·laborar anys més tard, sembla contenir dues qües-
tions fonamentals. La primera és que, per a Mitjans, cada 
projecte és sempre una oportunitat per completar o enri-
quir l’espai urbà en què s’inscriu o, si és necessari, inventar 
un nou escenari ciutadà fi ns llavors inexistent. La segona té 

a veure amb la idea que tota la seva obra s’alimenta de la seva experiència amb 
l’arquitectura de la casa, amb un entorn domèstic que ell dominava a la perfecció 
i que li permetia crear espais pensats per ser viscuts i gaudits amb una natural 
comoditat. L’essència d’aquests espais, allunyada de tota retòrica, es mantenia 
inalterada en edifi cis destinats a altres usos i programes.

L’arquitectura de Mitjans, com la de molts contemporanis, es produeix 
com una resposta sincera, efi caç i desinhibida a la intensa activitat constructiva 
d’aquells anys; és una arquitectura que tendeix a l’anonimat, tècnicament solvent, 
alhora que imaginativa, sensible al seu ús, a les condicions climàtiques de confort 
interior i que mostra una gran confi ança en els seus atributs formals per tal de 
resoldre les distintes situacions urbanes que el creixement de la ciutat planteja. 
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Em refereixo, doncs, no només als resultats tangibles sinó també a l’actitud dels 
seus protagonistes, a uns valors professionals —i, per tant, ètics— que avui ens 
semblen especialment pròxims i vigents. En aquest sentit, resulta inevitable fer 
esment al moment històric, recent i passat a la vegada, en el qual es convoquen 
els Premis Coderch, en tant que marc temporal 
on es produeixen projectes com Els Químics i 
Uriach. Etapa, a mitjans de la passada dècada, del 
desenvolupament —per no dir boom— immobi-
liari, dels avui tan criticats grans projectes que, 
no obstant, en els millors dels casos i no pocs, 
van donar lloc a obres brillants, compromeses 
i arriscades, tant en l’àmbit públic com privat. 

Parlant, llavors, des del moment actual, en què sembla que l’arquitectura 
hagi caigut en un descrèdit tal que convida a que els arquitectes haguem de des-
fer-nos del nostre propi passat, m’agradaria pensar que aquestes obres a les quals 
m’estic referint es troben tan allunyades del soroll mediàtic del seu moment com 
de l’actual tendència a fer desaparèixer l’arquitectura, a dissoldre-la en el medi, 
com si els arquitectes acabéssim de descobrir ara que la realitat és complexa, 
plural i diversa, com si no hagués estat sempre aquest entorn difós el territori 
habitual i preferit dels arquitectes, com si interpretar la realitat i conduir-la cap a 
un ordre intel·ligible no fos sempre la fi nalitat última de l’arquitectura. En aquest 
sentit, repassant el discurs d’ingrés en l’Acadèmia de l árquitecte José Antonio 
Coderch de 1977 ensopego amb un text que considero menció oportuna: 

“Es ingenuo creer, como se cree, que el ideal y la práctica de nuestra pro-
fesión pueden condensarse en slogans como el sol, la luz, el aire, el verde, 
lo social, lo político y tantos otros. Una base formalística y dogmática, 
sobre todo si es parcial, es mala en sí, salvo en muy raras y catastrófi cas 
ocasiones. De todo esto se deduce, a mi juicio, que en los caminos di-
versos que sigue cada arquitecto consciente tiene que haber algo común, 
algo que debe estar en todos nosotros, sin olvidar la Historia, y su antigua 
sabiduría.” (3)

Crec que davant de l’al·luvió de dades, imatges i impulsos propis del pano-
rama virtual i el mite que l’única arquitectura possible és aquella que es dilueix 
en el seu entorn, aquest quelcom comú que ha d’estar en tots nosaltres, aquesta 
invitació a no oblidar la Història i la seva antiga saviesa a la qual Coderch fa 
referència és, al meu entendre, l’eina que ens permet discernir entre informa-

què
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ció i coneixement, i activar així la imaginació creativa a través del dipòsit de 
l’experiència i del saber acumulat, és a dir, de la memòria.

MEMÒRIA

Així doncs, permetin-me deturar-me uns instants sobre el primer d’aquests tres 
punts que havia senyalat al inici del meu discurs com a fonamentals en l’activitat 
arquitectònica: la memòria.

Com ens ha recordat el professor Carles Martí, el bell aforisme de 
l’historiador Lucien Febvre, “la història s’escriu per al present” (4), ens convida a 
considerar l’experiència del passat com a part del present, a veure la història des 

d’una perspectiva atemporal que pot actualitzar-
se en qualsevol moment a través de la nostra ac-
ció imaginativa, establint analogies entre objec-
tes i episodis separats en l’espai i en el temps. 
Vista des d’aquesta òptica que Martí anomena 
visió sincrònica, la història deixa de ser un tema 
d’especialistes per convertir-se en aquell instru-
ment del projecte que ens permet, precisament, 
recuperar el sentit històric del nostre treball com 

arquitectes. Lloc i memòria apareixen, aleshores, com conceptes complementa-
ris: la memòria com a sediment de la història en l’experiència personal i el lloc 
no només com el paisatge físic defi nit per una sèrie de paràmetres objectius sinó 
també com l’espai on conviuen i se superposen els diversos sediments que el 
temps ha dipositat. 

A l’arquitecte correspon llavors proposar, a través del projecte, la recerca 
pacient i intencionada de nous mons que se sumin a allò existent i construeixin 
sobre ell per tal de confi gurar una nova realitat, com part d’un procés continu, 
obert i sempre inacabat. Així, aquesta idea de continuïtat, d’afegir nous ingre-
dients que transformen el que és anterior sense destruir-lo és, al meu entendre, 
la clau per intervenir en la ciutat d’avui i anticipar la de demà. Sobre aquesta ma-
teixa consciència de continuïtat crec que val la pena recordar un passatge de El 
Teló, assaig escrit per Milan Kundera, on l’autor, al parlar del gènere novel·lístic, 
la seva història constitutiva i les mútues relacions que il·luminen el seu sentit, es 
pronuncia vers l’Ulisses de Joyce de la següent manera:
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“¡I Ulisses! Només pot comprendre-la qui s’hagi familiaritzar amb l’antiga 
passió de l’art de la novel·la, pel misteri del moment present, per la riquesa 
continguda d’un únic segon de vida, per l’escàndol existencial de la insig-
nifi cança. Situat fora del context de la història de la novel·la, Ulisses només 
seria un caprici, la incomprensible extravagància d’un boig.
Desposseïdes de la història de les seves arts, poc queda de les obres 
d’art.” (5)

En aquest paràgraf, Kundera fa referència a com, en el gènere litera-
ri, unes obres il·luminen a les altres de manera que només adquireixen el seu 
vertader sentit en relació a les anteriors, a la història de 
la forma novel·lística, a la història de les arts. El mateix 
és vàlid quant a l’arquitectura: tota obra genuïna, per no 
dir-ne nova, només ho és quan reconeix la seva fi liació i 
s’instal·la en el món d’allò ja conegut. Continuïtat física, 
per tant, que transforma allò existent i continuïtat cultural 
que vincula el nostre treball amb el passat, amb la memòria 
de l’experiència i de la tradició, en el seu sentit etimolò-
gic (del llatí tradere: transmetre, entregar el relleu, prosseguir un procés obert).

En una direcció semblant, la següent cita del arquitecte Cano Lasso, 
extreta de la seva última classe impartida el 26 de novembre de 1996, il·lustra el 
paper de la història i la tradició en la vida del arquitecte:

“Así llegué a entender el sentido de la tradición como un caudal fl uyente, 
como una corriente que nos lleva hacia el futuro. Por ello me interesan las 
obras en las que, independientemente del tiempo, la 
forma o el estilo, esa continuidad del espíritu huma-
no es perceptible, dándonos una larga dimensión en 
el tiempo; una comunicación con distintos tiempos 
pasados, haciéndolos presentes y transmitiéndonos 
una emoción que vibra en nosotros como vibró en 
otros hombres.” (6)

Assumir la tradició, també la de l’arquitectura mo-
derna, implica, per tant, renunciar a procediments expe-
ditius de tàbula rasa, alhora que ens predisposa a treballar 
amb la realitat del present —aquella realitat complexa i contradictòria a què 
abans feia referència—, per conèixer-la i actuar sobre ella a través del projecte. 
La possibilitat d’entendre el projecte com interpretació de la realitat ens remet 
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a la idea de Vitruvi segons la qual aquest neix de la meditació i la invenció, en-
tenent per meditació, i cito, “l’esforç intel·lectual, refl exiu, atent i vigilant” i per 
invenció “l’efecte d’aquest esforç mental, que dóna solució a problemes obscurs i 
la raó de la nova cosa trobada” (7). Tradició, refl exió i invenció apareixen, llavors, 
com components essencials del procés formatiu d’una arquitectura que aspira a 
prolongar la cultura i inserir-se amb naturalitat en un temps i en un lloc preci-
sos. 

Un clar antecedent d’aquesta aspiració el trobem en el pensament i 
l’arquitectura de Josep MªSostres, l’obra del qual, curta però intensa, ha estat 
objecte de creixent estudi i admiració des de la seva mort, que va tenir lloc en 
1984. Tota l’obra de Sostres es caracteritza per una gran lucidesa conceptual, 
resultat d’una profunda refl exió teòrica en què es fa patent el seu interès per 
dotar de sentit històric a la modernitat, dins de la qual, tal i com ell mateix re-

coneix, s’inscriu tot el seu treball. Així doncs, obres com 
les cases de Torredembarra o les cases Moratiel i Agustí es 
converteixen en clars exemples de la tensió dialèctica que 
s’estableix entre la seva adscripció moderna i els valors cul-
turals associats a la consciència de la història, el lloc i les 
tècniques constructives. 

No obstant, potser sigui en l’edifi ci del Noticiero 
Universal on la seva idea —i cito— que “la vertadera obra 
d’art neix d’un acte selectiu d’autolimitació” com “un bon 
camí per arribar a la perfecció, en termes artístics” (8) ad-
quireix la seva vertadera dimensió. Per a molts de nosaltres, 
arquitectes formats en la dècada dels anys setanta, El Siero, 
avui molt desfi gurat, és, o millor dit, va ser, gràcies a unes 

proporcions tan ajustades, a una depurada referència al context i a la contenció 
en l’ús de recursos expressius, el referent d’una arquitectura culta i atemporal 
que mostrava un possible camí de continuïtat de la tradició moderna, un camí de 
confl uència entre l’espai i el temps, entre el lloc i la memòria. L’efecte que l’edifi ci 
de Sostres provocava en l’Eixample de Cerdà és semblant al que descriu Peter 
Zumthor en aquesta preciosa cita sobre la consciència de canvi i continuïtat en 
la naturalesa: 

“(…) un llença una pedra a l’aigua: la sorra s’arremolina i torna a assentar-
se. La pertorbació fou necessària i la pedra ha trobat el seu lloc. Tot i així, 
l’estany ja no és el mateix que abans (…)” (9)
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LLOC

I així, de la mà de Zumthor, m’agradaria ocupar-me a continuació del que seria 
la condició física de l’estany mateix, és a dir, del segon concepte que he enunciat 
en l’inici d’aquest escrit: el lloc.

Confesso que l’arquitectura que m’interessa és aquella que es troba estre-
tament lligada a la construcció, aquella que ajusta discurs i acte i es materialitza 
en un sòl determinat i únic. El punt de partida sempre és el lloc, aquella rea-
litat repleta de informació que els arquitectes denominem emplaçament. En la 
seva àmplia accepció, és el que dota a l’arquitectura del seu 
necessari contacte amb la realitat, el que li atorga la seva 
condició de pertinència, el que la fa sostenible i li permet 
mostrar els seus atributs com objecte específi c. Però, tal 
i com ens recordava el nostre president Solans en el seu 
discurs d’ingrés a l’Acadèmia, el lloc és també un entorn 
particular, ric en signifi cats, motor de interaccions socials 
i experiències per a la comunitat. És allò que possibilita la 
posada en valor del que és local en un món global, allò que 
garanteix que l’arquitectura respongui a les necessitats reals de les persones, que 
sigui útil i efi caç en el seu sentit més ampli. En defi nitiva, és el que converteix 
a l’arquitectura en necessària. El lloc, entès des d’aquesta òptica ampliada, és, 
doncs, el territori de l’arquitectura. 

No és aquesta l’ocasió per fer un estudi sobre les múltiples aproximacions 
a la noció de lloc i la seva relació amb el fet arquitectònic, però sí potser per as-
senyalar que l’arquitectura mai no és un fet aïllat i que el territori manipulat per 
l’home no es limita a la ciutat tradicional sinó que abasteix cada vegada major 
extensió i complexitat. Així doncs, davant de la tendència a considerar la ciutat i 
la natura com dues realitats separades, observem com la creixent magnitud dels 
fenòmens urbans i els difosos límits de la ciutat contemporània, on la presència 
de fragments de natura queden atrapats en el seu interior pel traçat de les infra-
estructures, constitueixen avui els signes de la identitat del paisatge metropolità. 
Aquests mateixos són els que defi neixen el camp d’acció de l’arquitectura com 
una activitat orientada cap a la transformació de l’entorn natural per convertir-lo 
en un lloc productiu i habitable on les petjades d’aquesta acció transformadora 
siguin apreciades com formes perdurables de cultura i civilització. 

Respecte això últim, Lewis Mumford, en el seu llibre “Les Dècades Fos-
ques”, escrit en 1931, deia:

de l
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“A vegades es considera que la infl uència de la terra només té sentit en 
condicions primitives de vida. Se suposa que amb l’arribada de la civi-
lització, això és, amb el comerç, la fabricació de productes i les ciutats 
organitzades, la terra disminueix la seva importància. En realitat, la terra 
augmenta la seva importància amb la civilització: la naturalesa com sis-

tema d’interessos i activitats és una de les principals crea-
cions de l’home civilitzat. [...] A mesura que l’home aprèn 
a controlar el seu medi físic es torna més complexa la seva 
relació amb la terra: l’arada i la destral, el martell i l’aixada, 
deixen petjades en tots els trets del paisatge, des del cim de 
les muntanyes fi ns l’extrem més baix de la vall: els marges 

del riu es reconfi guren, s’aprofundeix la badia, es formen terrasses en els 
turons, es tendeix un pont sobre el torrent, la vegetació natural es millora 
o modifi ca amb noves importacions; així es canvia l’aspecte sencer de la 
terra.” (10)

En aquest paràgraf, Mumford ens parla de l’acció del home sobre la terra, 
sobre una natura que deixa de ser verge per transformar-se en un paisatge modi-
fi cat, construït i, potser, en el millor dels casos, civilitzat. I així successivament: 
llocs i paisatges que l’arquitectura o l’urbanisme, la enginyeria, l’agricultura i la 
hidràulica transformen en altres, nous i iguals alhora, mentre afegeixen signifi -
cats, instruments i valors associats a un temps present. Avui, aquests signifi cats, 
venen de la mà d’un món en constant mutació tècnica i digital, d’unes ciutats que 
creixen i desplacen el centre de gravetat del seu espai físic, cultural i econòmic, 
de la construcció accelerada d’operacions de gran escala i de la urgent necessitat 
de llocs públics que permetin el retrobament entre l’home, la ciutat i la natura. 

És precisament la construcció d’aquests últims, els llocs públics, el que 
ens dóna peu a traçar el paral·lelisme entre projecte urbà i projecte edifi cato-
ri i on, contràriament a l’opinió generalitzada, podem mostrar la capacitat de 
l’arquitectura moderna per confi gurar espais urbans signifi catius. Exposaré breu-
ment dos casos. El primer fa referència al conjunt edifi cat pel Federal Center a 
Chicago, obra de Mies van der Rohe construïda entre 1959 i 1973. Mies ja havia 
experimentat a fi nals dels anys quaranta, en els apartaments Lake Shore Drive, 
com la posada en valor del buit entre les dos torres i la permeabilitat de l’espai en 
planta baixa li permetien treure el màxim rendiment al solar triangular situat da-
vant del Llac Michigan. Però és en el projecte pel Federal Center de Chicago on, 
al meu entendre, la dimensió urbana de l’obra construïda de Mies assoleix la seva 
màxima expressió. Com en Lake Shore Drive, Mies parteix de l’avantatge que el 
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teixit edifi cat del Loop de Chicago no és aquell sòlid continu característic de la 
ciutat històrica a què fa referència Collin Rowe en el seu llibre “Ciutat Collage”, 
sinó que està format per la successió més o menys bigarrada 
d’edifi cis alts i aïllats propis de la city americana, entre els 
que es troben uns veïns de gran valor arquitectònic, com 
l’admirat Monadnock —obra de Burbhamm i Root de 1891 
i el Marquette, de Holabird i Roche de 1894—. En aquest 
entorn, Mies pot treballar amb comoditat la disposició dels 
seus volums purs i cristal·lins, tres edifi cis d’acer negre mat 
i vidre situats en el carrer Deaborn, entre Jackson i Adams. 

Tinc un record inesborrable de la primera vegada que vaig veure aquest 
espai urbà: va ser en 1984, el primer any de la meva estància com estudiant de 
doctorat i professor assistent en la Universitat de Michigan; la visita al Federal 
Centre amb els alumnes va ser, durant aquells anys, un episodi insubstituïble del 
programa del curs de projectes. El conjunt està format per dues torres prismàti-
ques i un cos baix. La primera torre, de 30 plantes, es troba alineada en el costat 
Est, en el carrer Deaborn, i es destina als jutjats; la segona, 
més alta, de 45 plantes, se situa perpendicularment al cos-
tat Sud i alberga les ofi cines federals. Finalment, l’ofi cina 
de correus és un edifi ci quadrat, d’una sola planta de 10 m 
d’altura, desplaçada cap al costat Oest per alliberar el sòl de 
la plaça. No m’estendré en la descripció d’aquesta obra tan 
coneguda, però sí m’agradaria remarcar la forma en com les 
dues torres altes confi guren un diedre abstracte que actua 
com teló de fons de la intensa escena urbana que s’estén 
fi ns els carrers Adams i Clark. Situats a la plaça tenim la 
impressió de trobar-nos en un lloc públic interior de la ciutat on es combinen 
percepcions contraposades de recolliment i obertura, de verticalitat i extensió 
horitzontal en la nostra visió com vianants, defi nida per una línia imaginària que 
uneix l’ofi cina de correus i els porxos de les torres. Se’ns mostra, llavors, el diàleg 
entre l’arquitectura de maó i terracota de l’Escola de Chicago —amb el seu co-
rresponent esquelet d’acer—, les superfícies abstractes i cristal·lines de les torres 
miesianes i el vermell intens de l’escultura de Calder. 

Un altre exemple, en aquest cas més pròxim, d’aquesta sensibilitat urbana 
de l’arquitectura moderna el trobem en pràcticament tota l’obra del arquitecte 
anteriorment mencionat Francesc Mitjans. En aquesta ocasió, comentaré alguns 
aspectes, potser desconeguts, del projecte per al Club Nàutic de Barcelona. 
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Entre 1958 i 1962, Mitjans treballa en aquest projecte considerant tres 
possibles emplaçaments successius. En el primer, sorprenentment situat en la 
confl uència del Moll Bosch i Alsina (avui Moll de La Fusta) i el Moll d’Espanya, 
Mitjans ofereix una resposta brillant i atrevida, d’una gran ressonància ciutada-
na, al implicar el nou edifi ci en l’ordenació del front marítim del Passeig de Co-
lom comprès entre Via Laietana i la plaça dels Ducs de Medinaceli. De l’escassa 
documentació de què disposem —una planta de situació i dues perspectives— i 
de la informació proporcionada pel seu fi ll, Juan Pablo Mitjans, es desprèn la 
idea inicial de construir un edifi ci sobre l’aigua que connecti ambdós molls. El 
nou Club Nàutic dibuixaria la perpendicular a la bisectriu de l’angle defi nit 

per aquestes dues traces i delimitaria una làmi-
na d’aigua triangular destinada a l’amarrador de 
les embarcacions de mida mitjana. Amb aquesta 
operació, Mitjans converteix el vèrtex de la dàr-
sena, amb tota probabilitat el lloc més residual i 
inservible del port esportiu, en el protagonista 
del projecte. Aquesta passa a ser una peça d’aigua 
dins de la ciutat, l’avantsala del nou edifi ci i del 
nou paisatge urbà defi nit pel propi club, els tin-
glats i el remodelat Moll Bosch i Alsina. 

L’edifi ci es disposa, així, com a pont en-
tre la ciutat i el port, entre el Moll d’Espanya 
i la plaça-balcó que s’obre en el Passeig de Co-
lom. Es tracta d’una proposta en què les zones 
enjardinades i els espais oberts al mar se suc-
ceeixen en correspondència amb la trama urbana 
i en la qual els episodis com la Plaça dels Ducs 
de Medinaceli, el Palau de la Capitania —antic 

Convent de la Mercè— o la Via Laietana ofereixen les pautes per a l’ordenació 
del nou front marítim que Mitjans ens proposa. En resum, l’encàrrec per al 
Club Nàutic, lluny de constituir un episodi aïllat i inconnex, és el pretext que 
l’arquitecte utilitza per intervenir i oferir-nos la seva visió sobre aquest enclava-
ment de la ciutat i per, a través de l’arquitectura, explorar les seves possibilitats 
de transformació. Abandonada la temptadora i atrevida idea de construir sobre 
l’aigua, el projecte es trasllada, primer, a l’extrem del moll i, fi nalment, al costat 
nord-oest del seu tram central, al que serà la seva ubicació defi nitiva, entre els 
tinglats i el mar, mirant a la ciutat. 
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TÈCNICA

Però si l’arquitectura precisa d’un lloc on assentar-se és la seva dimensió tècnica, 
el tercer dels punts a què vull fer referència, el que materialitza la seva construc-
ció; l’instrument que atorga al projecte la capacitat de concretar una conjectura 
conceptual en una realitat material; el conjunt de coneixements propis de l’ofi ci 
que permet a l’arquitecte unir pensament i construcció. És el domini de la tèc-
nica el que facilita l’accés a la pràctica artística i això, com tots els que som aquí 
presents sabem, és tasca de tota una vida.

“L’arquitectura va néixer fa cinc mil anys en Stone-
henge. Un cop ultimada la col·locació del primer ar-
quitrau, va néixer una forma de coneixement humà, 
la vertadera naturalesa del qual consistirà en la cons-
trucció de la llum.” (11)

Amb aquestes paraules inicia Livio Vacchini la 
descripció del famós temple megalític en el seu llibre 
Obres Mestres. En elles trobem la condició primera de 
l’arquitectura llur “única i irrenunciable característica 
d’ordre pràctic —diu Vacchini— és la de suportar un sostre”, subratllant així el 
caràcter tècnic i instrumental de l’activitat de l’arquitecte. Si al començar parlava 
de les obres com subjecte de l’arquitectura, ara voldria tornar la mirada cap a 
aquest esforç material i tècnic que implica la seva construcció, cap a la profunda 
relació amb el procés de generació de la forma i, molt especialment, amb el paper 
que exerceix l’estructura portant com el bastiment que determina l’ordre formal 
de tota arquitectura. 

El rol de l’estructura com element essencial en la defi nició espacial de 
l’arquitectura moderna és paral·lel al que exerceixen els 
sistemes murari i columnari en l’Antiguitat Clàssica i el 
Renaixement, o l’arc d’ogiva i volta de creueria en tant 
que sistema generador que posa en relació i al qual que-
den subordinades totes les parts. Cada sistema construc-
tiu implica una adscripció disciplinar i ens ofereix les lleis 
que permeten la seva construcció lògica i, per tant, la seva 
intel·ligibilitat. Rafael Moneo, en la conclusió de la seva 
conferència “L’Arribada d’una Nova Tècnica a l’Arquitectura: Les Estructures 
Reticulars de Formigó” pronunciada en 1975, al parlar de la Casa del Fascio de 
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Terragni, ressalta la intensa relació que, en aquest cas, s’estableix entre els termes 
estructura, tècnica i arquitectura. L’estructura, referida aquí al entramat reticu-
lar, deixa de ser un mer instrument de suport per convertir-se en element que 
proporciona, regularitza, dirigeix i construeix l’espai: estructura, construcció i 
arquitectura acaben sent la mateixa cosa.

Aquesta intensa relació podem trobar-la, també, entre la tradició cons-
tructiva americana del baloon frame i l’obra jove de Frank Gehry. El baloon 

frame consisteix en una estructura de fusta, lleugera i molt 
econòmica, composta per petites peces de secció rectan-
gular disposades a molt curta distància. Aquest sistema, 
que no distingeix entre elements primaris i secundaris, 
construeix terres, parets i sostres, amb un comportament 
similar al d’una membrana, permetent situacions i respostes 
que en cap cas podem trobar en la rigidesa disciplinar dels 
mètodes tradicionals. Les múltiples possibilitats i la fl exibi-
litat que ofereix aquest sistema tan elemental són explotades 
i reinterpretades sense prejudicis per Gehry en les cases 
primeres que va fer a Los Angeles i expliquen, en bona 
mesura, l’evolució de la seva obra posterior. 

No obstant, tal vegada sigui la construcció en altura 
on la vinculació entre arquitectura i tècnica adquireixen la 

seva expressió més signifi cativa: el gratacel, aquell fenomen tan simptomàtic de 
l’evolució de les tècniques constructives, de les estructures i del tràfi c vertical de 
fardells i persones, es va convertir ràpidament, a fi nals del segle XIX, en el tipus 
edifi catiu per excel·lència de la city americana, l’aparell arquitectònic que omplia 
la indiferent retícula jeff ersoniana. En el context europeu, l’aparició del gratacel 
va permetre a arquitectes com Mies i Le Corbusier individualitzar un model que 
va dotar de signifi cat arquitectònic a la tecnifi cació i va aportar principis extra-
polables per a la construcció de la ciutat contemporània. 

L’evolució tipològica del gratacel ha anat, doncs, de la mà del desenvolupa-
ment de la tècnica constructiva, les estructures, els tancaments, la mecanització 
de l’ambient i els sistemes d’elevació. Una història que últimament sembla haver-
se desplaçat a l’àmbit de les noves potències econòmiques del medi i l’extrem 
orient, donant lloc a una cursa accelerada vers una fi ta que sembla cada dia més 
propera al llegendari gratacel High Mile de Frank Lloyd Wright. Amb tot, el 
Banc de la Xina a Hong Kong, un gratacel construït en 1989, és, al meu parer, 
el millor exemple, encara avui, per mostrar les implicacions formals de la seva 
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estructura i per il·lustrar com aquesta magnífi ca torre sorgeix del diàleg entre 
l’arquitecte, Ieoh Ming Pei, i l’enginyer, Leslie Robertson, responsable també de 
l’estructura de les desaparegudes Torres Bessones de Nova York. 

Sempre m’ha interessat la construcció en altura: a principis dels noranta, 
amb motiu del projecte per una important institució fi nancera del nostre país, 
vaig tenir l’ocasió de conèixer tant a Pei com a Robertson i col·laborar intensa-
ment amb ambdós. La possibilitat de disposar d’un material de primera mà em 
va permetre entendre com aquesta torre, situada 
en unes condicions naturals i urbanes de màxi-
ma adversitat —la força del vent a Hong Kong 
és quatre vegades superior a la càrrega sísmica 
de Tokio— és un dels pocs exemples relativa-
ment recents, per no dir-ne l’únic, que recolzat 
en una tecnologia d’avantguarda proposa noves 
hipòtesis estructurals i fi guratives al problema de 
construcció en altura. Així, el Banc de la Xina 
combina en un únic sistema tridimensional el que 
fi ns llavors era objecte de dues estructures sepa-
rades: una per a les càrregues gravitatòries i una 
altra pels esforços horitzontals de vent i sisme, 
confi rmant, d’aquesta manera, un clar i defi nitiu distanciament vers als últims 
grans gratacels moderns construïts a principis dels setanta, el feix de tubs de 
la torre Sears de Chicago de 1974 i el tub del World Trade Center de Nova 
York de 1973, l’estructura del qual, dissenyada 
per Robertson, incorporava un sistema pioner 
d’absorció de les empentes del vent a través de 
la façana. 

La intuïció fi gurativa de l’arquitecte de 
descompondre el prisma original en peces ascen-
dents de planta triangular —Pei, que amb aquest 
gest tracta d’evocar el creixement del bambú, ja 
havia donat mostres de la seva habilitat en l’ús 
de geometries obliqües a la National Gallery de 
Washington i el Louvre de París— aquesta in-
tuïció fi gurativa, dic, és assumida per Robertson 
per proposar un esquema espacial complet que, com ja havien anticipat Louis 
Khan al seu projecte del Gratacel de Formigó i Myron Goldsmith en les seva fa-
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mosa tesi sobre la relació entre dimensió i tipus estructural, 
fusiona forma i tècnica a través de l’expressió cristal·lina de 
la seva estructura tridimensional. 
 Arribats a aquest punt, conscient del risc que sempre 
comporta parlar de la pròpia obra, i més encara després de 
la breu però intensa col·lecció d’exemples amb els quals he 
intentat il·lustrar aquest escrit, m’agradaria mostrar a con-
tinuació com la memòria, el lloc i la tècnica, aquesta trama 
elemental a què, fi ns ara, he vingut fent referència, m’ha 
acompanyat en l’exercici de la meva professió. 

ELS QUÍMICS

Els conceptes de lloc i memòria es troben molt presents en el projecte d’Els 
Químics. Es tractava de confi gurar un nou fragment de ciutat i una nova realitat 
urbana, a partir de la construcció d’un edifi ci residencial i d’entendre la ciutat 
com arquitectura en un sector industrial situat al sud del centre històric. Girona 
ha experimentat en les últimes dècades una profunda i positiva transformació 

que li ha permès desfer-se del seu aire vetust i 
adoptar les característiques d’una ciutat moder-
na, ben comunicada i equipada. En paral·lel a la 
remodelació i revitalització de la ciutat històrica, 
s’ha produït una extensió cap al sud de les no-
ves àrees residencials que han ocupat els terrenys 
d’antics equipaments obsolets o fragments de la 
perifèria industrial.

Així va ocórrer amb el sector d’Els Quí-
mics, la fàbrica del qual va començar a quedar en 
desús cap al 1990. El conjunt posseïa un element 

arquitectònic de considerable valor: una xemeneia de maons de secció circular, 
l’esveltesa i l’altura de la qual —56 metres— la convertien en una referència 
de tota la zona sud de la ciutat, fi ns al punt de formar part del catàleg de peces 
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d’obligada conservació de tota Girona. Per aquest motiu, tant l’Ajuntament com 
els antics propietaris, de nacionalitat italiana, al plantejar-se la reconversió del 
sòl industrial, van pensar en la fi gura d’Aldo Rossi, que havia fet del tema de les 
xemeneies troncocòniques una de les principals icones de la seva arquitectura.

Aquest projecte ens remet a la dècada de 1960, a Aldo Rossi i al seu llibre 
“L’Arquitectura de la Ciutat”, text de capçalera per a molts estudiants fi ns ben 
entrat als anys 80. El que realment fou essencial 
en la visió de Rossi va ser el descobriment que 
arquitectura i ciutat eren dos termes indissocia-
bles i que l’arquitectura de la ciutat podia ser en-
tesa com el principal artefacte cultural produït 
per l’home i la dipositària de la seva memòria 
col·lectiva. Ja en 1976, Alan Colquhuon planteja-
va la qüestió de si l’arquitectura havia de ser con-
siderada com un sistema referit exclusivament a 
ell mateix, amb les seves pròpies contradiccions i 
el seu propi sistema de valors o si, per al contrari, 
era un producte social, una entitat que sorgeix 
com a resultat de forces alienes a ella mateixa 
(12). La tendència clarament decantada, llavors, 
cap a la primera opció —en la qual s’inscrivien 
les idees d’Aldo Rossi— no s’explicava no-
més a partir del cansament que havia provocat 
l’arquitectura moderna i de les critiques cap a 
la seva correlativa urbana sinó, també, assenyala 
Colquhoun, “com a reacció vers la debilitat d’una 
posició teòrica que havia estat past dels sistemes metodològics, de la poètica de 
la tecnologia, del realisme social o, fi ns i tot, de discussions semiològiques, tot 
amb objecte de desmantellar els valors arquitectònics, el que Reyner Banham 
denominava bagatge cultural”.

Parlar, per tant, d’aquest projecte implica enfrontar-se al llegat cultural 
d’Aldo Rossi i als seus ensenyaments sobre l’arquitectura de la ciutat. Per a Ros-
si, la forma de la residència és inseparable de l’espai urbà que genera: un únic 
gest ha de defi nir-los a ambdós. La forma dels edifi cis residencials és susceptible 
d’ésser reconeguda en la mesura en què constitueix el motlle del espai urbà. I si 

met
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aquest espai aspira a ser un lloc públic signifi catiu, els edifi cis residencials que el 
sustenten han d’assumir una relativa condició monumental i convertir-se, alhora, 
en element de referència per aquella part de la ciutat. Això és el que Rossi va 
intuir que podia ocorre en el solar d’Els Químics.

Com és freqüent en les trames perifèriques, el sector presentava una geo-
metria complexa on la traça dels carrers i la posició de les construccions seguien 

directrius disferents i deixaven sense resoldre la 
qüestió de l’estricta alineació de l’edifi cació. El 
primer projecte d’Aldo Rossi per a Girona, re-
dactat al 1994, part d’aquesta observació i repro-
dueix aquella varietat de trames que ja existia en 
el lloc. És un projecte molt potent i interessant 
que sorgeix de la intersecció de dos tipus residen-
cials. L’estructura principal, a base de grans edi-
fi cis col·lectius, es disposa continuant les traces 
de l’antiga fàbrica i crea un gran front construït, 
l’alineació del qual no coincideix amb la del ca-
rrer del Marquès de Caldes, la més important del 
sector. Una estructura secundària, formada per 
una trama de cases baixes que prenen la direcció 
d’un carrer transversal reforça, per contrast, el 
caràcter monumental de l’edifi cació principal.

En el centre d’aquest gran front edifi cat es 
construeix un vestíbul urbà que engloba la xeme-
neia i que, a través d’un portal, s’obre a una plaça 
tancada que constitueix el centre de gravetat del 
conjunt. Rossi fa al·lusió explícitament a alguns 
arquetips de la tradició urbana espanyola, tals 
com el Carrer Major i la Plaça Major, amb una 
literalitat que pot tenir quelcom d’ingenu però 
que, en qualsevol cas, deixa clar els seus interes-
sos i objectius. Altres referències més pròximes 
en el temps ens venen també a la ment: entre 

d’altres, el conjunt de la Jarrenstadt de Karl Schneider a Hamburg o la Karl 
Marx Hof de Karl Ehn a Viena. La característica comuna de totes elles és la 
voluntat de servir-se de la residència col·lectiva, inclòs la de caràcter més econò-
mic, per formar parts recognoscibles de la ciutat. És a dir, es tracta de considerar 
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l’àrea residencial com un principi actiu de l’estructura urbana i no com a mer 
subproducte del traçat viari. 

Tot i així, el que es percep veient la maqueta del projecte de Rossi és una 
certa difi cultat dimensional que posa en crisi algunes de les opcions preses. Per 
exemple, l’atrofi a que pateix el vestíbul urbà que allotja la xemeneia fa difícil 
comparar-lo amb un Carrer Major i les dimensions de la plaça res tenen a veure 
amb l’exemple de la Plaça Major de Salamanca que ell cita en la memòria del 
projecte. Per altra part, en paral·lel al 
treball de Rossi, l’Ajuntament de Gi-
rona va desenvolupar un Pla Especial 
que alterava substancialment el paper 
del carrer Marquès de Caldes i impo-
sava com a criteri general l’exigència 
d’alinear l’edifi cació amb el traçat del 
carrer. El projecte de Rossi va ha-
ver de sotmetre’s llavors a un procés 
d’adaptació a aquells requeriments del 
qual, al meu judici, no va sortir-ne be-
nefi ciat. 

La mort de Rossi, que va succeir a 
Milà a l’agost de 1997, i el canvi de 
propietat expliquen la nostra inter-
venció en aquest projecte, redactat en 
col·laboració amb Carles Martí, arqui-
tecte, professor incomparable, estimat 
amic i gran coneixedor i difusor a fi -
nals dels anys setanta del pensament 
d’Aldo Rossi. Rossi havia entès que el 
solar d’Els Químics era un lloc amb memòria i que podia convertir-se en un 
focus de centralitat urbana i en un lloc públic recognoscible dins de l’extensió 
de la ciutat contemporània. Aquell va ser també, des del principi, un dels nostres 
objectius prioritaris. 

A partir d’allà estava clar que les nostres solucions arquitectòniques es-
pecífi ques divergirien respecte a les de l’arquitecte italià. Encara mantenint les 
línies generals —les dimensions, l’organització en grans patis o el protagonisme 

mem
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urbà del conjunt— els nostres primers croquis 
tractaven d’obrir la plaça a la ciutat i de posar en 
relació la nova edifi cació residencial amb les tra-
mes i situacions pròximes tot buscant una major 
interacció entre elles. Alhora, intentàvem alliberar 
la xemeneia de la resta d’elements i donar-li una 
condició autònoma per a que pogués jugar un pa-
per més complex en la percepció de l’espai urbà. 
Vam voler, també, ampliar el camp de referències 
a altres exemples de l’arquitectura moderna, com 
els blocs à redent de Le Corbusier i, sobretot, a 
una aplicació concreta d’aquell principi que bé 
coneixíem: la Casa Bloc, construïda entre 1934 
i 1936 pel GATCPAC. No obstant, la cita de 
la Casa Bloc no podia ser literal sobretot perquè 
el projecte d’Els Químics s’organitzava en tres 
semi-patis i no en dos, amb la qual cosa apareixia 
un lloc urbà central que no formava part dels in-
gredients constitutius de la Casa Bloc.

Un dels canvis més importants és l’obertura 
del pati central, originalment tancat segons el 
model d’una Plaça Major. En el nou projecte se 
suprimeix el costat nord, canviant així el paper 
de la xemeneia, abans confi nada per dos cossos i 
ara referència urbana lliure en tota la seva altu-
ra i mida. Seguint aquests mateixos principis, es 
va eliminar el basament que delimitava el solar 
convertint-lo en un gran monument. La base de 
l’edifi ci perd l’antiga consistència i el complex 
s’obre amb serenitat a la ciutat circumdant. La 
xemeneia continua sent el focus de la composi-
ció però, al quedar exempta, assumeix la tasca 
d’articular els dos espais públics principals que 
generen l’edifi cació: el passeig al llarg del carrer 
Marquès de Caldes i la plaça central.

La xemeneia presideix la plaça i se situa 
en el seu eix, però la seva base quadrangular està 
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girada respecte la directriu tal i com ho estava la fàbrica. El conjunt s’estira fi ns 
abastir tot el solar: els dos patis dels extrems s’obren al sud, a la bona orientació, 
i passen a ser espais enjardinats lligats a l’esfera domèstica. El central, en canvi, 
és una plaça pública pavimentada que s’obre al nord i a la visió de la ciutat. La 
façana nord, més austera, assumeix la representativitat arquitectònica del conjunt 
i ofereix la dimensió urbana que el lloc sembla reclamar. El passeig acompanya 
la rasant del carrer i busca l’ajust amb els nivells topogràfi cs dels diversos espais 
lliures. Les escletxes laterals permeten que el sol d’hivern penetri a la plaça. 
L’arquitectura de la residència assumeix en aquest cas una relativa condició mo-
numental.

URIACH

L’altre projecte que m’agradaria presentar, la reconversió per usos residencials de 
la illa fi ns fa poc ocupada pels laboratoris Uriach, em permetrà profunditzar en 
les idees que he anat exposant fi ns ara. Al igual que en el cas anterior, aquesta in-
tervenció s’explica dins del procés sistemàtic de 
desplaçament de les activitats industrials cap a la 
perifèria; un procés que provoca la renovació dels 
terrenys ocupats per dites construccions indus-
trials creant, així, noves expectatives de millora 
en les condicions ambientals i urbanes del barri.

No obstant, en relació a Els Químics, 
Uriach presentava dues condicions de partida 
diferents. La primera és que el projecte es desen-
volupava en un teixit urbà dens i compacte, el ba-
rri del Clot, a Barcelona, aquell lloc de transició 
on l’Eixample es desdibuixa de forma progres-
siva per connectar amb els antics nuclis urbans 
existents, tal i com ocorre amb Sarrià, Gràcia o, 
com en aquest cas, Sant Martí de Provençals. La 
segona és que no es tractava d’una operació de 
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nova planta sinó de la intervenció en un conjunt heterogeni format per peces de 
distinta naturalesa entre les quals destacava la imponent estructura fabril del 
carrer Ripollès i l’edifi ci per a les ofi cines i els laboratoris, construït en 1958 
segons el projecte arquitectònic de Manel Ribas Piera. Aquest edifi ci, compost 
per un cos baix i allargat i una torre de set plantes, és un dels millors exemples 
d’arquitectura d’adscripció funcionalista de la seva època. Sorprenentment, no-

més la torre, situada a la cantonada dels carrers 
Nació i Degà Bahí, es trobava inclosa en el Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Monumen-
tal i Històric del districte.

Aquesta realitat complexa i heterogènia va 
fer que, des del inici, ens plantegéssim la neces-
sitat de recórrer a una estratègia basada en tres 
criteris de intervenció: la rehabilitació d’uns edi-
fi cis d’alt valor patrimonial que serien transfor-
mats per acollir nous usos residencials; la reforma 
integral d’un gran contenidor industrial a partir 
de l’aprofi tament de la seva estructura; i la cons-
trucció d’un cos de nova planta que completés 
el programa edifi catori. Molt aviat vam entendre 
que el projecte havia de pivotar sobre l’edifi ci de 
Ribas Piera, la conservació del qual no només 
s’explicava des de la seva condició d’emblema de 
l’arquitectura moderna sinó, també, des de la seva 
posició privilegiada per organitzar una seqüència 
d’espais lliures que poguessin integrar-se amb 
naturalitat en la trama urbana existent. Passar de 
la illa tancada que proposava la normativa urba-
nística a una composició oberta que reconegués 
la singularitat de la torre va ser, llavors, el repte 
que el projecte havia d’abordar. 

I fou aquí on va entrar en joc l’enorme 
edifi ci industrial: un volum de cinc plantes, vint 

metres de fondària i una estructura mixta que defi nia uns grans pòrtics de més 
de deu metres de llum. El rescat d’aquesta estructura, en principi poc apta per 
acollir habitatges, es va revelar, no obstant, com la clau que va fer possible tot el 
projecte. El seu enderrocament hagués comportat substituir-lo per un cos resi-
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dencial de nova planta, de menor altura i profunditat, amb 
la conseqüent pèrdua de sostre construït i la corresponent 
densifi cació de la resta de la illa. El seu aprofi tament, en 
canvi, va permetre buidar l’entorn de la torre i alliberar, en 
bona mesura, la planta baixa del cos lineal, tot propiciant la 
formació d’una sèrie d’espais lliures, públics i privats, que 
abastien tota la dimensió de la illa des de la plaça, a través 
de l’edifi ci, fi ns el carrer Nació. Va ser així com, fent ús 
del coneixement disciplinar, del record de les crugies estre-
tes i allargades de la ciutat gòtica-medieval i de les Unitats 
d’Habitació de Le Corbusier, vam veure com aquesta gran 
estructura podia allotjar unes unitats en dúplex que, servi-
des per un corredor central, resolguessin la total fondaria 
del bloc. Els habitatges resultats pagarien el peatge d’un 
accés des del nivell de les habitacions però, a canvi, dis-
posarien d’unes generoses superfícies i unes sales sempre 
orientades a migdia. 

És ja un tòpic la frase que diu que no hi ha bon pro-

jecte sense un bon client. I és ben certa: en aquest cas, sense la 
complicitat de Josep Mª Grau, màxim responsable llavors 
de l’empresa promotora i sense la valentia de posar en el 
mercat uns habitatges que s’allunyaven, i molt, de les con-
vencions a l’ús, no s’haguessin pogut desencadenar les deci-
sions que van permetre salvar de la piqueta el cos lineal an-
nex a la torre i cedir a la ciutat l’espai de la nova plaça. Grau 
va compartir la idea que Uriach, el lloc hermètic ocupat per 
la industria farmacèutica, es podia transformar en una nova 
realitat urbana oberta a la ciutat, suport de nous espais per 
a la residencia i el treball. Un cop més, com deia Alejandro 
de la Sota, es complia allò de donar “liebre por gato”.

Val la pena ara realitzar un parell de consideracions 
sobre l’actuació en l’edifi ci protegit de Ribas Piera ja que 
mostra les difi cultats que, tot sovint, comporta la interven-
ció en el patrimoni arquitectònic modern. La primera té 
a veure amb la creença generalitzada, i en la meva opinió 
sovint equivocada, de que un edifi ci del passat pot suportar 
qualsevol nou ús o programa. En aquest cas, l’adequació per 
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habitatges de les plantes superiors de l’antiga torre d’ofi cines 
ens plantejava la pregunta sobre la pertinença del gran es-
forç tècnic i econòmic necessari per adaptar el fi nestram 
original d’unes façanes extraordinàriament planes als re-
queriments de confort i habitabilitat del moment. La segona 
fa referència a la pròpia condició material de l’arquitectura. 
Així, mentre que les construccions antigues tendeixen a 
perdurar gràcies a la massa i la inèrcia dels seus materials, 
les obres modernes semblen suportar pitjor el pas del temps 
a causa tant de la lleugeresa de la seva estructura, com del 
caràcter industrial i perible de les seves tècniques construc-
tives. Per aquest motiu, la intervenció sobre l’edifi ci modern 
quasi sempre comporta la successiva eliminació de les dife-
rents capes que el conformen. Al fi nal, l’arquitectura quasi 
desapareix, només queda l’esquelet, en el nostre cas, frà-
gil i extraordinàriament esvelt, per tornar a començar, per 
donar inici al desafi ament tècnic de la seva reconstrucció.

Crec que la lliçó que vam aprendre a Uriach resumeix en 
gran mesura el que s’ha dit fi ns ara: la necessitat de dotar de 
sentit històric al nostre treball a través de l’ús conscient de 
la memòria com instrument per al present; la capacitat de 
l’arquitectura per transformar el lloc en el qual es materia-
litza i, així, enriquir l‘espai públic, aquella parcel·la que és 
de tots; i la permanent obligació d’aprofundir en el coneixe-
ment de l’ofi ci i de la seva dimensió tècnica, la construcció, 
per habilitar allò existent i donar forma al que és nou.

Però, per sobre de tot, aquest projecte em dóna peu 
a abordar la següent refl exió fi nal dirigida especialment als 
estudiants i als joves arquitectes que ara inicien la seva ana-
dura professional. Al llarg d’aquests últims anys, l’exercici 
de l’arquitectura s’ha vist profundament alterat per un en-
torn econòmic que ha posat en qüestió valors tradicional-
ment associats a la disciplina, afavorint l’aparició de noves 
formes alternatives de fer i treballar que fan de l’ecologia, 
la sostenibilitat, la participació o l’activisme, camps d’acció 
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d’una professió que tracta de trobar una ma-
jor complicitat amb les persones i la societat. 
Paral·lelament, sota la pressió de la constant 
evolució tecnològica i de la creixent complexi-
tat instrumental, el despatx professional com a 
model d’organització gremial està sent substituït 
per grans ofi cines multidisciplinàries on la tasca 
de l’arquitecte es dilueix en un magma profund 
i informe. Així doncs, davant d’aquest panorama 
contradictori, que tendeix a dissoldre la respon-
sabilitat del fet construït entre agents diversos i anònims, m’agradaria pensar 
que projectes com Uriach mostren que la complexitat, en les seves múltiples 
manifestacions, és sovint inherent a l’arquitectura i que és missió de l’arquitecte, 
gràcies a la seva formació transversal i generalista, gestionar-la per, a través de 
l’acció compromesa sobre allò concret i quotidià, realitzar el que és propi de la 
seva professió: construir espais aptes per a la vida.

Moltes gràcies.

anò
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GLOSSA DEL NOU ACADÈMIC

L’acadèmia acull a l’arquitecte Eduard Gascón en substitució del nostre com-
pany que va traspassar, Josep Mª Fargas Falp. Dues personalitats que m’atreviria 
a senyalar que separades en el temps prop d’uns vint-i-cinc anys, marquen els 
projectes centrals de l’arquitectura que identifi ca la modernitat del país. Edifi cis 
terciaris, edifi cis d’equipaments, edifi cis d’habitatge, i actuacions urbanístiques 
emblemàtiques de les noves oportunitats urbanes creades.

Dues aproximacions diferents que responen a moments arquitectònics 
també diferents, però a la recerca d’una posada al dia de l’arquitectura moder-
na quant a materials i tècniques constructives, però allunyada d’artifi cialitats i 
formalismes distorsionadors. Dues aproximacions a la recerca d’una arquitec-
tura ben fonamentada i que deriva de les preocupacions i refl exions que acaba 
d’exposar el nou acadèmic sota els condicionants de la Memòria, el Lloc i la 
Tècnica. És una arquitectura que tracta no amb l’originalitat, en el signifi cat 
donat en l’actualitat a aquesta paraula, sinó amb la Veritat. Una arquitectura que 
pretén parlar des del seu propi llenguatge sense posar-se al servei de missatges i 
signifi cats que li són externs. 

Quant a partir dels anys seixanta, es perd el rigor per a una arquitectura 
racional al servei de la seva funció social, pels nous corrents del brutalisme, el 
metabolisme, el postmodernisme, l’arquitectura icònica i fi nalment la descons-

Eduardo4.indd   39Eduardo4.indd   39 26/11/14   19:52:3126/11/14   19:52:31



40

trucció, comprovar que segueix havent-hi una recerca arquitectònica rigorosa 
a partir dels criteris exposats em sembla el camí més segur per esdevenir en el 
futur un referent al marge de modes i anècdotes i aconseguir l’arquitectura que 
necessitem per confi gurar un país de qualitat. No parlem d’aquells països on 
l’arquitectura ha desaparegut al reduir-se a una vulgar construcció. Un nombre 
de països més vast del que seria raonable esperar, han abandonat l’arquitectura 
segurament per com el mercat ha confi gurat l’encàrrec arquitectònic i per com 
aquella ha perdut tota consideració social. No es tenen en compte les funcions 
que la bona arquitectura compleix per construir la bona comunitat. 

Tots al llarg de la nostra professió hem cercat una llei constructiva com 
principi primer que expliqui la confi guració del món i la seva constant evolució, 
des del món orgànic, al social i d’aquests al dels artefactes que ens donem, i de 
entre ells, els de l’arquitectura. Pels bons arquitectes, la forma de l’arquitectura 
no és aleatòria, sino que deriva d’una nova llei física de la complexitat que és 
un primer principi de naturalesa física i constructiva. Allà on hi ha vida hi ha 
moviment, fl ux i tots els sistemes on hi ha fl ux generen forma i estructura a fi  de 
facilitar el moviment d’aquell fl ux a través de la forma que pren el seu context, 
per reconduir aquells fl uxos. Com fa poc ens exposava en Gascón, sempre a 
través d’un concret lloc. Lloc que li presenta diferents menes de resistències i 
que el disseny a base d’evolucionar al llarg del temps intenta millorar en la seva 
efi ciència a la canalització del conjunt de les diferents sol·licitacions que inci-
deixen en el projecte arquitectònic. L’arquitectura ha de contrarestar la força de 
la gravetat que tot ho mou i amb l’ajut del sol, ha de minimitzar el segon principi 
de la termodinàmica que tot ho dirigeix cap a fer-ho tot irreversible, tendir a la 
uniformitat i la dissipació i en darrer terme cap a la mort. 

En l’evolució d’aquest disseny els clàssics des de Vitruvi a l’Alberti hi 
veien tres requeriments, la fi rmitas, la utilitas i la venustas. La solidesa, la como-
ditat i la bellesa feien front als fl uxos a la resistència i tensions dels materials, als 
fl uxos dels requeriments espacials de les activitats que hi tenen lloc i, la tercera, 
a les exigències de l’elegància, l’alegria i la bellesa. Bona arquitectura que relacio-
nem amb serenitat, permanència, integritat, i calidesa.

En l’arquitectura d’en Gascón la tècnica té a veure sense cap mena de 
dubte amb la fi rmitas, però fonamentada a partir d’un bon ús dels materials i 
dels actuals processos constructius en relació intima amb la forma que adopta la 
construcció sense entrar en cap punt amb contradicció amb ella. 

La memòria conforme un altra lectura diferent de la utilitas. L’arquitectura 
és la cobertura i el transfons de la pròpia vida, un receptacle que ha de ser sen-
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sible, que ens ha de commoure. I aquesta capacitat de transmetre té a veure amb 
la memòria. L’afi nitat amb el lloc i la seva comprensió no es pot entendre sense 
la memòria. Edifi cis que sembla ens parlin dient que pertanyent a aquell lloc i a 
la seva història.

Mentre la venustas ve intrínsecament relacionada amb el lloc reprenent 
la necessitat de llegir l’aspecte tipològic que pren cada arquitectura en funció 
del lloc on es situa i per tant recuperant les aportacions de les propostes dels 
anys seixanta de la intima relació que es dona entre morfologia urbana, context, i 
tipologia arquitectònica, text. El lloc condiciona com una concreta arquitectura 
s’ha de relacionar amb el seu context construït i espacial, però al mateix temps el 
paper qualifi cador de cada nova intervenció arquitectònica va alterant la qualitat 
del lloc i mantenint-li la vitalitat.

Li confereix el signifi cat com ens ensenyava als seixanta Aldous van Eyck. 
Cada lloc individual ha d’adquirir una identitat específi ca, no només a través 
d’assignar una funció específi ca a cada lloc sinó sobrepassant-lo, a través d’un 
signifi cat i d’uns objectius més amplis. Aquesta signifi cació més amplia ve ad-
quirida per la resposta que la gent dona a les propietats latents que són inherents 
a qualsevol forma que ha estat concebuda amb profunditat. Els edifi cis tenen 
l’obligació de donar nova vida als llocs per a què no entrin en necrosi i mort. 
Els edifi cis no solament han de donar la impressió d’estar fortament arrelats 
al lloc sinó que ho han d’aconseguir-ho. Ser part natural del seu entorn. i per 
aconseguir-ho treballen amb això que en diem l’espai, un espai gens abstracte, 
un misteriós buit que els edifi cis han de saber fer vibrar.

Aquesta és la recerca que a través de la seva obra porta a terme el nostre 
nou acadèmic i que esperem donarà singular brillantor a la nostra institució en 
benefi ci del país i de la seva internacionalment reconeguda Arquitectura.

Joan Antoni Solans Huguet

Arquitecte

President de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
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