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ensar l’arquitectura com una professió creativa 
força a una petita reflexió sobre els dos 
termes de la definició. Que l’arquitecte sigui un 

professional l’obliga a treballar sota encàrrecs públics 
o privats que mouen quantitats de diners importants, 
implicant una gestió cada cop més complexa a 
realitzar entre un estudi o un conjunt d’estudis de 
diversos oficis treballant per una tasca, no ho oblidem, 
al servei d’un ideal social, tasca sempre matisada pel 
filtre d’una voluntat d’expressió personal o col.lectiva, 
molt humana, una voluntat crítica que qüestiona 
permanentment la naturalesa dels nostres espais de 
relació, la seva qualitat, la seva manera de ser usats. 
L’arquitectura no és tan sols una professió creativa: 
també és una professió propositiva d’un abast molt 
superior al de la naturalesa de l’encàrrec. Gairebé sigui 
quin sigui aquest encàrrec. 

... i, com va dir l’arquitecte Jordi Badia al seu article 
del diari Ara, publicat el passat 16 d’octubre, poques 
altres professions deuen estar disposades a reunir 
un grup de col.legues un matí assolellat de tardor 
per a reflexionar sobre l’estat de la professió i el seu 
paper dins la cultura, sigui aquesta cultura la del 
nostre país, l’europea o la global en una trobada 
informal, una jornada celebrada el passat divendres, 
9 d’octubre. 

El marc, el celler Bell Lloc de la Fosca, al costat de 
Palamós, no era neutre. Ni per la seva localització, ni 
pel seu programa ni pel seu promotor. El celler Bell 
Lloc no és un projecte que s’integri al paisatge. És 
una instal.lació que, a través de la seva bellesa, s’hi 
acobla com la peça que li falta i el millora, posant 
les bases per a la seva preservació gràcies a la seva 
mera existència, als usos que proposa i a la seva 
explotació en sentit ampli. Les vinyes que li fan de 
coberta i de façana, que nodreixen el celler de vi, 
en són un bon exemple. El celler no té només un 
programa funcional associat a la producció de vi. La 
seva divulgació i un cert caràcter educatiu, lúdic i 
cultural es superposen amb l’existència d’un porxo, 
un petit auditori exterior, un auditori interior i una sala 
de cates amb caràcter de sala d’estar subterrània 
disposada, al recorregut lineal que forma el vi sota 
terra, després del magatzematge d’ampolles: el raïm 
entra per una banda i surt consumit, a la panxa del 
visitant, per l’altra. 

La relació que l’edifici proposa amb la natura, 
respirant activament a través de la separació de 
les planxes de la seva estructura, amb les lluernes 
obertes a la intempèrie i un control climàtic realitzat 
enterament sense mecanismes de cap tipus, 
confiant tan sols en la inèrcia tèrmica, el microclima 
i la pròpia construcció de l’edifici, és de per sí un 
manifest. No només de la manera d’entendre el món 
de RCR arquitectes, els seus creadors, sinó també 
de la Fundació Focus Engelhorn, que el gestiona en 
nom del seu propietari, creada, precisament, per a 
investigar des de l’art i la cultura aquesta relació de 
l’art, la natura i el paisatge. 

La Fundació Focus Engelhorn va associar-se, per a la 
promoció de la jornada a la que ens referim, amb l’Arts 
Santa Mònica, que veia així explicitada la seva voluntat 
de sortir físicament de la seva seu de les Rambles 
per a dispersar alguns actes per tot el territori català, 
i amb la Fundació Bunka, lligada a RCR arquitectes, 
promotora també d’actes culturals diversos lligats a 
l’activitat de l’estudi.

La trobada, celebrada al celler, va aplegar una vintena 
llarga d’arquitectes de parers i opinions diverses, i va 
quedar enregistrada de cara a la preparació d’una 
publicació posterior que, més que tancar, recollirà 
aquesta diversitat de criteris per tal d’establir un 
posicionament ampli i ric que, per addició, pugui 
configurar un corpus de coneixement que identifiqui 
un aquí i ara de la cultura arquitectònica catalana, que 
ocupa una posició central dins la cultura del país.
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Els temes a debatre van ser tres: 

El primer d’ells va discutir un marc de referència 
global que busca, sobretot a les nostres latituds, on 
això és més possible, un trencament de la bombolla 
enunciada pel Moviment Modern i un contacte més 
estret de l’home amb la natura, amb els seus ritmes, 
amb la foscor de la nit, amb el pas de les estacions, 
amb les variacions de temperatura. Amb el posar-se 
roba a l’hivern i suar a l’estiu, fugint dels ambients 
interposats, el que va derivar en una discussió sobre la 
relació entre l’arquitecte i el client i el seu paper a l’hora 
de suggerir aquests valors.

El segon tema a discutir va versar sobre l’estat de la 
professió, el paper de l’arquitecte i el seu encaix dins 
aquest marc cada cop més diversificat.

El tercer tema de discussió va ser la relació de 
l’arquitectura actual amb la cultura arquitectònica 
catalana. Amb el seu llegat, amb les influències 
forànies i amb el nou accés a la informació que tenen 
els estudiants, el que va derivar en una discussió vers 
la pròpia definició del terme: arquitectura catalana, i si 
aquesta existeix, i què és.

Una trobada informal amb institucions locals i 
membres del món de la cultura va tancar la jornada, 
que es va cloure amb un concert de Cabo San Roque. 
Els membres del grup (enginyera i arquitecte) havien 
seguit prèviament tota la jornada i sumat els seus 
parers als de la resta de participants.

Els altres assistents van ser els arquitectes Rafael 
Aranda, Ramon Vilalta, Carlos Ferrater, Jordi Badia, 
Félix Arranz, Lluís Comerón, Degà del COAC, Ramon 
Sanabria, Josep Bohigas, Toni Gironès, Harquitectes, 
Anna i Eugeni Bach, i Olga Felip sumats als ja citats 
Cabo San Roque, Jaume Reus, director de l’Arts 
Santa Mònica, Manel Guerrero, gestor cultural, i Ricard 
Planas, director de Bonart Cultural.
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Focus d’infiltració
Una jornada de debat a la natura

L’arquitectura no és tan sols una 
professió creativa: també és una 
professió propositiva d’un abast 
molt superior al de la naturalesa de 
l’encàrrec. Gairebé sigui quin sigui 
aquest encàrrec. 

ABSTRACT

Recentment es va cel.lebrar al celler de Bell Lloc, obra  
dels arquitectes RCR, una trobada amb una vintena llarga 
d’arquitectes amb el fi d’establir un posicionament ampli i ric, 
capaç d’identificar un aquí i ara de la cultura arquitectònica 
catalana, que ocupa una posició central dins la cultura del 
país. La iniciativa sorgeix de l’associació de la Fundació Focus 
Engelhorn amb l’Arts Santa Mònica i la Fundació Bunka, 
lligada a RCR arquitectes.

Els temes a debatre van ser: la recerca d’un marc global que 
fomenti un contacte més estret de l’home amb la natura, 
l’estat de la professió, i la relació de l’arquitectura actual amb 
la cultura arquitectònica catalana.
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ABSTRACT

Cincuenta años después de la muerte de Le Corbusier, se 
celebra en la ETSA Valencia el Congreso Internacional “LC2015: 
Le Corbusier, 50 years later”. Este encuentro certifica la 
capacidad de sugestión que hoy en día sigue despertando la 
figura de Le Corbusier entre investigadores. Y aunque entre el 
entorno académico empiezan a sentirse voces cada vez más 
críticas que afirman haber llegado a un cierto agotamiento del 
personaje, su presencia en el contexto arquitectónico sigue 
siendo abundante y actual, lo cual nos lleva a preguntar sobre el 
porqué de su longevidad crítica.

Este artículo se presenta como una crónica del congreso, a 
medio camino entre la reseña crítica y la selección personal de 
extractos.  El lector puede escoger el modo como recorrerla, ya 
sea de manera lineal, a través del texto comentado, o bien de 
forma intercalada, mediante la selección personal de citas que 
hemos escogido entre las más de 130 aportaciones de todo el 
congreso.




