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Des del punt de vista del contacte acadèmic, resulta difícil precisar la relació que s’estableix 
entre l’àmbit arquitectònic i l’àmbit artístic. Si prenem el cas de les facultats d’Arquitectura de 
la Universitat Politècnica de Catalunya i la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, 
aquesta apreciació esdevé paradoxal atesa la seva proximitat física. A part dels contactes ca-
suals entre estudiants i professorat d’ambdós espais, ja sigui en situacions de baixa intensitat 
com ara en el trajecte diari compartit en transport públic que condueix a ambdós edificis, o bé 
en situacions no previstes de creuament i d’espera en voreres o passos de vianants de l’entorn 
urbà, la manca d’interacció entre usuaris d’un edifici i altre esdevé, indubtablement, conside-
rable. Tanmateix ambdues pràctiques, l’art i l’arquitectura, que semblen discórrer en mons i 
temps paral·lels sense possibilitat de contacte, evidencien múltiples focus d’interès comú.
 
La proposta d’explorar i crear diàleg entre dues facultats veïnes que tenen molt a dir-se és 
una aposta clara per superar les inèrcies dominants que les separen com a agents. Prenent 
ambdós edificis com a metàfora podem remetre’ns a la crisi del concepte d’espai públic entès 
com a lloc de trobada. Per tant, el projecte Inter-Accions esdevé un gest per humanitzar el 
buit que suposa la distància entre dos edificis, per donar veu al silenci entre dos interlocutors. 
La proposta de treball en línies docents comunes que incrementa les oportunitats de relacio-
nar-se ofereix un punt de partida per establir contacte, requisit previ cap a possibles formes 
d’interacció futures.
 
L’experiència d’Inter-Accions es pot associar amb la necessitat de crear processos que es re-
forcin a si mateixos tal com proposa l’urbanista Jan Gehl a Life between buildings a l’hora de 
reactivar la dimensió social a l’espai urbà: «La vida entre los edificios es, potencialmente, un 
proceso que se refuerza a sí mismo. Cuando alguien comienza a hacer algo, hay una clara 
tendencia a que otros se unan, bien para participar ellos mismos o solo para presenciar lo que 
hacen los demás. De este modo, los individuos y los acontecimientos pueden influirse y esti-
mularse mutuamente. Una vez iniciado este proceso, la actividad total es casi siempre mayor 
y más compleja que la suma de las actividades parciales existentes al principio».1 Aquests 
processos positius, creadors de situacions que activen pautes derivades, tenen el potencial 
d’atraure en comptes de repel·lir, d’incloure en comptes de segregar, d’agrupar en comptes de 
dispersar, d’obrir en comptes de tancar. Per tant, metodològicament s’incentiva un procés du-
rable en el temps permetent que «passi alguna cosa perquè passa alguna cosa, perquè passi 
alguna cosa», és a dir, que u més u sumin tres, com a mínim, a propòsit de Gehl. Aquesta lògica 
relacional aplicada també a Inter-Accions demostra la necessitat de diàleg i contacte no tant 
sols per reactivar sinó per produir i construir espai públic a partir del procés més que no pas 
dels resultats: «a dialogical approach to change and transformation is as much about listening 
as talking, and as much about dissent as about consensus; the outcome is always increased 
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understanding and acceptance of difference, and in the best cases leads to mutual action. 
Thus dialogue is both a process of knowledge production and creation, and a basis of appro-
priate social action. It is about meaning making and mutual meaning making».2

 
Aquesta dimensió dialògica acostuma a ser més habitual en metodologies pròpies dels estudis 
culturals, la geografia, la sociologia, l’antropologia urbana o les mateixes belles arts més que no 
pas pròpies de l’arquitectura. Aquesta mancança en l’àmbit acadèmic arquitectònic és un fet 
evident si s’analitzen els plans d’estudi de la major part de programes docents de segon cicle. 
Per tant, procurar una oferta docent que potenciï els estudis espacials crítics des de la vessant 
més humanística és una responsabilitat pendent encara avui de les escoles d’arquitectura, on 
sovint es prioritza el projecte des d’un desenvolupament més científic i tècnic.

Si la qüestió urbana és per tradició un àmbit no exclusiu a la pràctica arquitectònica, què pot 
aportar l’art al camp de l’urbanisme? Inter-Accions respon posant en pràctica un taller que ofe-
reix altres formes de projectar mixtes, espais de diàleg crític on experimentar el contacte entre 
experts d’ambdós àmbits. Però quin urbanisme estaria directament o indirectament propo-
sant aquesta iniciativa? Com seria aquest urbanisme de contacte, d’interacció entre pràctiques 
tècniques i artístiques? Com traduir aquest relat híbrid en morfologia urbana?
 
Com a arquitecta investigadora, i fruit de la meva tesi, m’aventuro a dibuixar i caracteritzar 
l’urbanisme derivat d’Inter-Accions, un urbanisme centrat principalment a reactivar la huma-
nització de l’espai urbà, és a dir, per recuperar la vida i socialització als espais públics, la qual 
cosa es fa intensificant situacions on la vida urbana satisfà el dret ciutadà. La integració i 
autonomia ciutadana serien valors propis d’aquest urbanisme de contacte que promouria el 
retorn a la petita escala tal com van fer els arquitectes morfotipològics per reomplir el buit i 
tornar a fer ambient de carrer. Es tractaria, a escala de barri, d’evitar recorreguts llargs i d’aug-
mentar la possibilitat d’escollir el recorregut per promoure un espai urbà visible i defensable. 
Una altra estratègia que caracteritzaria aquest urbanisme seria la integració a partir de la com-
binació d’usos primaris (equipaments públics com escoles, biblioteques, centres sanitaris) tal 
com va anunciar Jane Jacobs3 per garantir la concurrència de l’espai a través de desplaçaments 
superposats espacialment i temporalment, cosa que generaria nodes aglutinadors i creadors 
de situacions socialitzants, de vida urbana. Concentrar en comptes de dispersar usos per evi-
tar densitats d’ús baixes o usos infrautilitzats també contribuiria a la integració i a facilitar 
l’autonomia al ciutadà. Agrupar situacions socialitzants (usos), no espais físics, permetria que 
els participants d’una situació fossin partícips d’altres esdeveniments que poguessin donar-
se com a conseqüència. Integrar en comptes de segregar diferents usos, és a dir, atraure en 
comptes de repel·lir evitaria l’especialització segons funcions i es permetria el solapament d’u-

INTERACCIONS_CORRECCIO5.indd   31 19/10/2014   20:36:12



32

sos compartits entre col·lectius diversos quant a gènere, edat o ètnia. L’urbanisme d’interacció 
crearia situacions estimulants que convidessin a participar i generar espais de convivència, 
com ara indrets on senzillament estar en companyia: places amb bancs, arbrat, ombres, fonts, 
equipaments, ateneus, bars o petits comerços. Quant als tipus d’edificació propis d’un urbanis-
me de contacte, destacaria pel màxim d’obertures en les façanes de carrer, i evitaria habitatges 
que mirin «endins». Recuperar el parc edificat en lloc de construir-ne un de nou aniria lligat 
al fet d’integrar i reconnectar amb la memòria del lloc, d’incloure i atendre el capital simbòlic i 
invisible que existeix entre el teixit social i l’espai físic urbà.  
 
Aquests criteris conduirien a estructures urbanes espacials obertes i uniformement distribuï-
des com ara assentaments, comunitats orgàniques, agrupacions cèntriques, o carrers amb 
doble façana on el número de portes és proporcional al nombre d’habitatges que fomenten la 
permeabilitat, les possibilitats de trobada a la via pública, les formes de vigilància natural, el 
reconeixement dels veïns i la possibilitat de prendre decisions de forma compartida. En conse-
qüència, aquest urbanisme evitaria sistemes tancats o blocs amb entrada comunitària pel pati 
interior, blocs en forma de corona o disposicions concèntriques on és més difícil poder coincidir 
i generar veïnatge al carrer ja que es genera poca diversitat de recorreguts i, per tant, un espai 
més impermeable, amb menys possibilitat d’interacció. 

Però com detectar les oportunitats de l’arquitecte/urbanista relacional? Per a aquells arqui-
tectes curiosos en aquestes formes de fer híbrides que es trobin davant la complexitat que 
implica afrontar un projecte d’urbanisme relacional, de contacte o d’interacció, recórrer a l’ex-
periència d’alguns artistes de treball comunitari pot ser útil per encoratjar, inspirar i facilitar 
un procés que, a priori, als ulls de l’arquitecte, es pot presentar incert. Prenent en préstec la 
veu de l’artista londinenca Loraine Leeson, la seva experiència aconsellaria als arquitectes 
facilitar processos cocreatius i establir les bases per interrelacionar i aprofitar energies que 
ja flueixen en els contextos on s’intervé i que, posades aquestes energies en comú, gene-
rin nous resultats, de nou d’acord amb el reforçament de processos positius proposat per 
Jan Gehl. L’arquitecte relacional que insinua Leeson tindria moltes possibilitats d’engendrar 
canvis profunds així com d’influenciar altres accions i idees més àmplies derivades. Així però, 
l’artista aconsellaria a aquest arquitecte que entengui que els resultats socials, els seus im-
pactes, se sustenten en un marc públic més ampli que ell mateix, com a artista o arquitecte, 
no controla. En resum, Leeson advertiria a l’arquitecte que faci les coses d’una altra manera, 
que no forci col·laboracions sinó que treballi en les bases perquè s’esdevinguin. Que posi 
l’esforç a trobar formes d’interacció entre l’arquitectura, l’art, l’educació i el territori però que 
sobretot ajudi a crear les condicions per fer-ho possible: «Com a advertència d’un professio-
nal d’un país als polítics d’un altre: facin les coses d’una altra manera. Els beneficis socials no 
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necessiten control social. [...] No forcin col·laboracions, posin les bases perquè s’esdevinguin. 
[...] Trobin nous models d’interacció entre l’art, l’educació i el territori de les quals puguem 
aprendre, però, sobretot, ajudin a crear les condicions perquè això es pugui realitzar.»4 
 
Per tant, el paper de l’arquitecte dins d’un procés col·laboratiu passaria també per proveir 
d’eines metodològiques i facilitar el coneixement tècnic durant el transcurs del procés de 
disseny. La cita següent, en veu d’un arquitecte fictici compromès amb la idea de projecte 
com a procés obert i compartit, resultaria així: «One aspect of my role as an artist [architect] 
is to provide facilitation for the whole creative process. […] Each discipline has its own remit, 
and from my point of view the main function of art [architecture] is the creation of meaning. 
In this sense it is both driving the project and holding together the different inputs until 
something new emerges. In that sense the totality is an artistic [architectonic] process».5 
[n.m.]
 
Tot i que aquesta necessitat era anunciada ja fa més de cinquanta anys, la humanització de 
l’espai, projectar amb aquest esperit social i crític és l’esperança que, indiscutiblement, avui 
pertoca a la responsabilitat de l’arquitecte i del creatiu. Com a membre del Team X, l’arqui-
tecte holandès Jaap Bakema, als anys seixanta, ja alertava que els arquitectes i urbanistes 
podien perdre la seva funció natural si quedaven subordinats a l’economia mecanitzada de 
les administracions polítiques que atropellaven les necessitats socials i menystenien la sen-
sibilitat per la vida en la seva dimensió total: «If we don’t work for an architecture expressing 
three-dimensional human behaviour in total life, architects will lose their natural function 
in society, and they will end as decorators of mechanization-administration schemes. If we 
don’t realize total architecture we will end in no-architecture».6 Quan el concepte d’arqui-
tectura total que defensava Bakema esdevé actualment encara utòpic i quan la pràctica 
artística contemporània planteja nous reptes i preguntes a l’arquitecte es fa palès que la 
reorientació de l’arquitectura suposa encara avui un episodi pendent.

Avui, període en el qual les professions es revisen i reorienten, tal com l’artista ha sabut 
desenvolupar una funció camaleònica, una funció de pirata gràcies a la qual ha estat hàbil 
per endinsar-se en fissures legals i legitimar la seva pràctica, és hora que l’arquitecte integri 
el paper de catalitzador per detonar altres processos, d’etnògraf a l’hora de fer una diagnosi 
objectiva de l’entorn, de transportador de sabers d’altres disciplines, de mediador en un 
procés comunitari o fins i tot de dinamitzador en un procés de col·laboració.
 
Potser és hora justament d’assenyalar els espais latents dins la mateixa arquitectura, de reac-
tivar i aprofitar els seus potencials. Si l’art en certs moments sembla posar en dubte l’arqui-
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tectura alhora que la complementa, aleshores també posa en qüestió la seva formació. En 
definitiva, l’art pot suposar un bon aliat, una alternativa arquitectònica clara per superar els 
límits disciplinaris de l’arquitecte que com a professional es veu abocat a la necessitat de de-
sescolaritzar-se i reeducar-se. «Reeducar-se» tal com havia reclamat l’arquitecte britànic John 
F.C. Turner el 1972 en un intent més per superar les estructures de decisió jeràrquiques que 
condicionen els projectes i proposar formes de gestió cooperativa per fer emergir la creativitat 
total, alhora dels arquitectes i dels ciutadans: «Once confronted through professional contact 
with local realities and the people who live them, the creative specialist or open-minded pro-
fessional is bound to change his or her attitude».7 «Desescolaritzar-se» en el sentit de desco-
lonitzar el seu imaginari dominant. En resum, l’art dins les escoles d’arquitectura pot suposar 
una alternativa metodològica molt precisa per oferir a l’arquitectura la possibilitat d’habilitar 
una mirada crítica cap a ella mateixa, d’habilitar la capacitat d’autodestituir-se i confrontar l’ar-
quitecte amb aquelles decisions que sovint ha donat per suposades, per correctes, per segures. 
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