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Jardín
Nubes a la deriva, continentes
sonámbulos, países sin sustancia
ni peso, geografías dibujadas
por el sol y borradas por el viento.

Cuatro muros de adobe. Buganvillas:
en sus llamas pacíficas mis ojos
se bañan. Pasa el aire entre murmullos
de follaje y yerbas de rodillas.

El heliotropo con morados pasos
cruza envuelto en su aroma. Hay un profeta:
el fresno –y un meditabundo: el pino.
El jardín es pequeño, el cielo inmenso.

Verdor sobreviviente en mis escombros
en mis ojos te miras y te tocas,
te conoces en mí y en mí te piensas,
en mí duras y en mi te desvaneces.

octavio paz, asueto



De què va, això del paisatgisme?
PER MANUEL RIBAS I PIERA

Helio Piñón 71

L’avinentesa de la primera promoció de titulats paisatgistes sor-
tida de l’escola, és el determinant d’aquest escrit. Paisatgistes, 1a
promoció, Escola, son paraules que vull aclarir en el seu context.

Si partim del Paisatge, definit com la forma sensible del territori
—o si volem, la Forma del territori— a partir d’aquesta afirma-
ció s’encadenen els conceptes. Totes les disciplines —i profes-
sions— basades en el cultiu i definició de la forma són cosines-
germanes, per no dir bessones. Formen el que s’anomena Món
del Disseny.

Jo aposto per la unicitat d’aquesta activitat professional, afirma-
ció aquesta que he afermat des dels meus temps de professor
ordinari d’Urbanisme i Ordenació del Territori a l’ETSAB (1954-
1990). La presència dels arquitectes com a urbanistes és un fet
de tothom conegut. Com s’ha d’entendre sinó, que, malgrat la
competència legal dels enginyers, una immensa majoria de plans
són obra d’arquitectes?

Com s’hauria d’entendre que a l’equip pluridisciplinar que fa
l’urbanisme, gairebé sempre sigui l’arquitecte el cap de colla? La
meva intenció no és menysprear els urbanistes procedents
d’altres contrades professionals, sinó aportar un testimoni ben
conegut a la tesi de la unicitat.

Aquesta introducció urbanística, que tinc molt viscuda, és per
deixar pas al Paisatgisme, del qual moltes vegades he predit que
ha de ser el nou nom de l’Urbanisme. Els dos PFC dels nous gra-
duats en Paisatgisme a l’Escola, aborden paisatges diferents:
Vallvidrera i Sant Boi.

escola tecnica superior d’arquitectura de barcelona
foto: f.g.p. 2003
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Durant el segle XX però, les garden-cities i el corrent higienista
d’abandonar la ciutat vers una segona residència davant del mar
o bé a la muntanya, varen preparar el terreny per a la gran revo-
lució ecologista i de mantenibilitat (sustainability) que ens
acompanya avui, mancats encara com estem de perspectiva his-
tòrica per a avaluar l’enorme importància que tindrà.

El camp d’acció del paisatgista s’ha desbordat: els anomenats
estudis d’impacte ambiental, preceptius per a tota obra pública
a la legislació espanyola en són un exemple, si estan ben fets i
no massa sovint. De la mà d’arquitectes, Lynch, Appleyard, Myer,
Kenzo Tanger han sortit llibres de paisatgisme que enfoquen la
Ruralitat des de l’angle de l’harmonia.

Així, el traçat d’una autopista o d’un ferrocarril, en principi sem-
pre nocius pel paisatge, mitjançant aquest nou paisatgisme que
transcendeix jardins i parcs, procura d’aconseguir impactes
mínims. Anàlogament per a la situació d’una presa o d’una esta-
ció d’esquí. Ningú es preocupa però del que també hauria de ser
tema principal de paisatgisme: la ubicació de les urbanitzacions
i fins i tot d’un estable de gallines o de porcs enmig del camp.
Posteriorment l’ecologisme —no pas l’Ecologia, que és una cièn-
cia—, han encarrilat els paisatgistes vers els derelicted land de
les mines de carbó angleses, els turons de ganga al voltant de
la bocamina les fàbriques abandonades al Ruhr (tema del 1r
premi Rosa Barba), les maresmes, les riberes dels rius malmeses
i també les pedreres abandonades que deixen una perdurable
llaga en el paisatge. Algú dirà: això és tota una altra cosa, els
parcs i els jardins en són una altra. Afirmo que la intenció és
anàloga. Fa poc he descrit el reflex dels Encantats sobre l’Estany
de St. Maurici (Pallars Sobirà) com anàleg al de les torres de la
Sagrada Família sobre l’estany del Parc contigu, dissenyat al final
de la seva vida per l’arquitecte i paisatgista Nicolau M. Rubió i
Tudurí. Paisatge natural i paisatge urbà, posats en paral·lel.

Insistint en aquesta varietat anàloga, he de tornar als dos pro-
jectes PFC, dels recentment titulats paisatgistes a la UPC dels
quals he parlat abans. Ells, en certa manera, han motivat aquest
escrit. Un dels projectes es planteja les repercussions de tota
mena que origina la creació en el vessant nord de Vallvidrera d’un
petit llac. És important ressaltar que l’estudi va més enllà dels
seus límits estrictes i busca assegurar, per a quan l’obra s’hagi
acabat, la restauració paisatgística en els punts malmesos per la
mateixa obra de construcció. L’altre projecte, en una línia més
clàssica, proposa la creació d’itineraris paisatgístics sobre un turó
de Sant Boi. Són temes amb una comú ambició: restablir
l’harmonia en la forma del territori. Es troba aquesta pretensió
molt allunyada de la sensibilitat de l’arquitecte? Certament, no.

I encara, una altra pregunta: és aquest afany d’harmonia territo-
rial quelcom habitual en la formació de l’arquitecte? Certament
tampoc.

Barcelona, octubre 2003.

Ho fan tots però, amb tècniques compositives, bàsicament simi-
lars, cercant una harmonia visual, és a dir una artisticitat formal.
Barregen paisatges naturals amb paisatges agraris i paisatges
plenament urbans.

Què són els paisatges urbans sinó arquitectura extensa, des del
moment que Rossi ens va recordar que la ciutat està feta
d’arquitectures i és l’Arquitectura la que fa la ciutat? Amb això,
pretenc definir la unicitat en els objectius: l’Estètica i la
Composició. Per arribar-hi els mitjans i sobretot l’escala dels mit-
jans, són diferents. Les matèries complementàries (Ciències
Socials i Polítiques i Tecnologies de tot mena en l’Urbanisme,
Estabilitat i Serveis en l’Arquitectura, Botànica i Edafologia en
elPaisatgisme). Són també diferents. Però mantenen, cal contem-
plar els quatre projectes, uns objectius bàsics extremadament
familiars pels arquitectes.

Probablement hi ha diversos paisatgismes. A l’ETSAM per exem-
ple s’han acollit a l’Escola de Forestals i fan un paisatgisme a la
manera tècnica. A Europa, moltes Escoles diferencien i donen
diplomes variats especialitzats però amb la comú titulació
d’Arquitecte del Paisatge.

A Barcelona els fundadors d’aquest Paisatgisme acadèmic
vàrem detectar, primer de tot, la carència de professionals que
anessin més enllà de la formació arquitectònica. Els quals,
seguidament descobrien que la pràctica del paisatgisme,
excepte per als genis i els autodidactes, requeria una formació
semblant però complementària, paral·lela. Així va néixer fa vint-
i-un anys el Màster de Paisatge per a titulats superiors, que
encara existeix amb bona salut. Més tard, Rosa Barba va mal-
dar per posar en marxa una carrera de 2n cicle (per a graduats
universitaris de cicle curt) que malgrat totes les dificultats
intrínseques acaba de graduar amb títol propi una primera pro-
moció d’estudiants.

Ja he dit abans que hi pot haver molts paisatgismes i que així
ha de ser. L’ETSAB, però, ha optat per un paisatgisme que no
oblida l’artisticitat, innata o potencial, del paisatge. Per aquest
motiu, la nova carrera ha nascut i es desenvolupa al redós de la
d’arquitecte, al redós de l’Escola. Però caldrà vetllar per que
mantingui la seva especificitat global. Això va contra la unicitat,
però ja he dit que aquesta es manifesta en la coincidència
d’objectius profunds.

Acceptat tot el que precedeix, he de dir que els camps d’activitat
del paisatgista són múltiples. Tradicionalment Paisatgisme es
confonia amb l’Art dels Jardins. L’extensió, en el segle XVIII,
d’aquest concepte als grans parcs reials o senyorials va continuar
quan en el XIX molts parcs privats van passar a ser estatals o
municipals. Així es manté el disseny del paisatge, molt vinculat
als arquitectes fins a la meitat del segle XX. A casa nostra, J. C.
N. Forestier i N. M. Rubió i Tudurí són els darrers exemples
d’aquesta manera de fer: jardiners il·lustrats.

etsab / foto: f.g.p. 2003
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L’objectiu de la comissió ha estat l’anàlisi d’una mostra de projec-
tes de fi de carrera (pfc) tutoritzats pels tribunals de línia. se n’han
examinat uns setanta pfc, que havien estat qualificats i seleccio-
nats pels tribunals de línia durant les diverses convocatòries del
curs acadèmic 2002-2003 i en la convocatòria de juliol del curs
2001–2002. Són membres de la comissió els professors: Lluís
Cantallops, Francesc Labastida, Helio Piñón i Elena Fernández.

CONCLUSIONS
L'ETSAB hauria de definir de manera concreta, clara i compren-
sible, el tipus –o, més ben dit, els tipus– d'arquitecte que pre-
tén formar; és a dir, situar–los dintre de l’espectre de propòsits
hi ha entre ordenar l’espai construït i sorprendre el públic, en
general. A partir d'aquesta definició, s’hauria d’estructurar la
docència, i en conseqüència, la seva culminació: el PFC.

El PFC hauria de respondre a la definició ja clàssica d'últim exer-
cici acadèmic, antecedent immediat –simulacre, si es vol– del
primer exercici professional.

En el context actual de formació acadèmica de caràcter “gene-
ralista”, la Comissió formula les observacions i recomanacions
següents:

1. SOBRE EL TEMA DEL PFC
Elegir temes que orientin els estudiants a desenvolupar les
capacitats de percepció de l'entorn físic i social del projecte, per
raó de la influència que aquests aspectes han de tenir en la con-
cepció. S’hauria de ser més rigorós amb la tria del solar: en rea-
litat, es tracta de la primera acció del projecte: sovint, sota un
pretès realisme, s’amaga un cert relativisme pragmàtic que ens
sembla contrari al sentit del PFC.

A l’extrem oposat, s’observa una certa tendència a escollir
temes “inversemblants”, només justificables en casos excepcio-
nals, que generalment són suggerits més per l'atractiu ambien-
tal de l'emplaçament o per una idea fantasiosa de l’arquitecte,
que per la capacitat d’afrontar–los des de l’arquitectura. Sorprèn
que dels setanta projectes examinats, només un aborda el pro-
blema de l'habitatge, quan aquest tema –a banda de ser un dels
que generen debats més candents– ocuparà, probablement,
més del 80% de l'activitat professional dels futurs arquitectes.

Cadascú ha de fer l'elecció del tema tenint en compte les seves
possibilitats i els seus recursos tant de concepció com

d’elaboració del projecte: només si l’elecció del tema es consi-
dera un moment essencial del projecte, té sentit deixar–la al cri-
teri de l’estudiant.

a) Pel que fa a l'escala
En general, es recomana evitar programes que, pel seu abast,
propicien projectes que es limiten a descriure gràficament una
il·lusió, en els quals en el cas millor– els organigrames funcionals
substitueixen l'arquitectura. Generalment, aquests programes
s’acaben resolent amb el recurs a models de l’arquitectura més
impersonal, falsament tecnològica, com la que surt a les revistes.
Les “Línies Verticals”, haurien de proposar temes de projecte
mesurats, tant pel que fa a l’escala com al contingut, de manera
que l'estudiant es vegi obligat a abordar la concepció arquitectò-
nica sense excuses de caràcter social o ideològic, i a proposar
solucions amb consistència formal i sentit històric, la qual cosa
contribuirà sens dubte que adquireixin identitat pròpia.

b) Pel que fa al lloc
Es recomana triar llocs que l’estudiant pugui abordar arquitec-
tònicament: és a dir, convé evitar la mentalitat molt generalit-
zada que només cal que un lloc sigui bonic perquè sigui adient
com a tema del PFC. Un lloc serà bo per a algú que sàpiga des-
vetllar, mitjançant l’arquitectura el problema que hi ha implícit
a la seva ocupació. Tant si el lloc està determinat per un entorn
amb una forta presència històrica o monumental com si no, cal
proposar–se que l’estudiant hi sàpiga veure un estímul per al
seu projecte: el lloc, doncs, és una condició del projecte, no tan
sols una dada inevitable. S’hauria d’evitar que les actuacions
sobre edificis existents es limitessin, en molts casos, a un sim-
ple “rentat de cara”, a l'aixecament de plànols d’allò que ja
existeix: projectar sobre el que està construït requereix una
capacitat visual i tècnica que no tothom té en acabar els estu-
dis. Si s’atorga al lloc el paper fonamental que té en la identi-
tat de l’edifici, és evident que convé contrastar la relació entre
projecte i lloc sense gaire esforç: un emplaçament llunyà –o poc
accessible– dificulta la verificació de la proposta, cosa impres-
cindible durant el desenvolupament de qualsevol projecte.

Naturalment, una consideració arquitectònica del lloc evitaria el
desplegament cartogràfic i fotogràfic –sovint adobat amb consi-
deracions històriques sense cap incidència en la proposta– amb
el qual moltes vegades l’estudiant tracta de compensar la
manca d’una idea formal, tant de l’àmbit físic, com el solar con-
cret on decideix intervenir.

c) Pel que fa al programa
Seria desitjable que els tutors ajudessin a corregir algunes idees
confuses del “programa”, que malauradament estan molt este-
ses entre els treballs de PFC: per una banda, les que tendeixen
a reduir–lo a un inventari d’activitats –o dels espais correspo-
nents– que ha de contenir l’edifici, sense cap altra consideració;
d’altre banda, les que el redueixen a una referència difusa al
destí funcional de l’immoble.

Aquestes són patologies gens casuals: en un moment en el què
ja fa varies dècades que l’ arquitectura ha oblidat la dimensió
estimulant del programa vinculada a la seva condició de siste-
ma estructural de requisits és comprensible que l’estudiant ten-
deixi a tecnificar la noció de programa, i tracti de fer–lo exhaus-
tiu, o bé que intenti obviar–lo, com si es tractés d’una rèmora
per als criteris arquitectònics.

En realitat, només assumint el programa com un conjunt estruc-
turat de condicions, es recuperarà la seva condició d’element
suggeridor del projecte i fonament de la identitat de l’edifici.
Recuperar la vella tradició de “l’organigrama funcional” no sem-
bla desencertada, atenent l’ús del programa que s’observa en la
majoria de projectes.

2. SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTE
El defecte més estès és la desarticulació entre els diversos documents,
segons l’escala del dibuix: els plànols generals estan dibuixats sense
consciència constructiva del que s’està representant mentre que els
plànols de detall no tenen en compte la dimensió visual del que des-
criuen. És nota que els detalls s’assumeixen com un tràmit que pres-
criuen les normes, i que, en el cas millor , tracta de demostrar que el
que contenen els plànols generals és possible.

Un projecte complet
S’hauria de transmetre que la concepció actua a partir de la
consciència de sistemes constructius concrets, no a partir
d’entelèquies de realitat dubtosa: el detall és una descripció de
la matèria del projecte, no una demostració de la versemblança
de la proposta. La descripció dels sistemes generals de l’obra
no s'ha de confondre amb la definició exhaustiva de les seves
parts, ni amb la demostració de l’ortodòxia dels càlculs: el que
sí que ha de quedar clar, és el sentit de l’elecció del sistema o
la solució des del punt de vista de la concepció arquitectònica
i l’eficàcia tècnica.

b) Un objecte unitari
Un “projecte complet” s’ha de convertir en “objecte unitari”, no
en un catàleg de diferents maneres d'abordar les parts. El pro-
jecte no és la mera juxtaposició del resultat de disciplines dife-
rents, sinó és una síntesi de criteris realitzada per a una matei-
xa activitat: la concepció i el projecte de l'obra. Per tant, no es
tracta de formar “gestors d'informació”, que basant–se en un
desplegament notable de mitjans tecnogràfics –extrets de forma
acrítica de publicacions especialitzades– converteixin el projec-
te en un collage d’estil tecnològic, incapaç de conviure amb
naturalitat ni amb l’entorn, ni amb els mitjans tècnics assumi-
bles per la indústria local.

L’ordre i la tècnica –la mirada i la raó– no s’han de considerar
valors alternatius, sinó que s'han de referir a una mateixa acti-
vitat formativa i sintètica: la concepció. La construcció s’ha
d'utilitzar com un instrument per concebre, no com una tècnica
per resoldre. No hi pot haver concepció sense tècnica, ni pro-
jecte sense matèria.

c) Pel que fa a l’estructura de suport
S’observa com sovint que l’estructura que suporta l’edifici no
està concebuda com un sistema amb identitat: generalment es
redueix a la simple disposició de pilars, més o menys regular-
ment, entesos com una servitud que té l’arquitectura pel fet que
s’ha de sostenir dreta. Caldria fomentar el reconeixement del
paper regulador dels ordres clàssics, entesos com un sistema
evocador d’una estructura virtual: no s’explica com és que ara,
que es disposa de sistemes constructius similars als que els
ordres clàssics reflecteixen, es menysprea el paper ordenador de
l’estructura de suport.

Dissenyar –no dimensionar– l’estructura vol dir concebre–la en
els termes visuals –atesa la seva materialitat inherent – com a
subsistema de l’edifici, de manera coherent i integrada a la resta
de sistemes del conjunt.

d) Crítica al determinisme de la idea
Un tret generalitzat en els projectes analitzats és l’ús de la “idea”
com a instància de comprovació de la consistència del projecte:
el recurs a la idea no es fa, però, com a reflex abstracte de cap
realitat material –la qual cosa comportaria una dimensió univer-
sal– sinó que s’utilitza en un sentit intermedi entre el desig i
l’esperança; el sentit que adquireix el terme quan algú diu:
“Porto la idea de viatjar el proper estiu”.

Commisió d’avaluació del PFC
de l’etsab
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Sovint l’estudiant es conforma a comprovar que el projecte com-
pleix més o menys allò que tenia idea de fer: l’estatut de la
idea, tal com es fa servir habitualment és el que reflecteix
l’enunciat: “Jo vull que això sigui així, per tant, si això acaba
essent així, això estarà bé”.

La “idea” com a element generador –i alhora verificador– del
projecte inhibeix el judici, de manera que es perverteix el fona-
ment visual subjectiu dels processos estètics, que és suplantat
per l’arbitrarietat aleatòria de la “idea”.

e) Reivindicació de la visualitat essencial del judici
L’ús generalitzat de la “idea” com a criteri –tant de projecte com
de comprovació– inhibeix el judici visual, de manera que abun-
da la convicció que n’hi ha prou que el projecte respongui
d’alguna manera a la idea que el tracta de generar per garantir-
ne la qualitat, amb independència dels seus atributs visuals
específics. S’observa una tendència a obviar qualsevol conside-
ració visual, més enllà de la reproducció de pautes estilístiques
mal interpretades i sovint “passades de moda”.

És evident que el criteri de la moda no hauria de ser rellevant
per la formació d’un arquitecte, però al qui l’utilitzi se li hauria
de demanar –com a mínim una mica

d) “Atenció al que es porta”
Els tutors haurien d’afavorir el desenvolupament de la capacitat
visual de l’estudiant, tant per que pugui ordenar les propostes
amb criteris formals com perquè tingui criteris de judici, que li
permetin verificar els diferents moments del procés de projecte

f) El projecte i la historia
Seria desitjable que els tutors ajudessin els estudiants a distin-
gir entre els valors essencials del projecte, que tenen a veure
amb el temps històric en què s’emmarca, i els trets anecdòtics
i conjunturals, relacionats amb les tendències del mercat del
moment: és a dir, entre aquells aspectes del projecte que poden

suportar el pas del temps i aquells que manifesten impúdica-
ment una data de caducitat.

Per comprovar–ho, només cal fer la hipòtesi d’un canvi estilístic
al tancament –per posar un cas– i tractar d’imaginar el que resta
del projecte: si el projecte, a més de desfigurar–se, mostra un
ordre inconsistent, és que només era una ficció.

g) Representació y concepció
La presentació té cada vegada més relació amb la concepció de
l’arquitectura: l’ordinador ofereix unes possibilitats de concep-
ció i verificació insospitades, que l’estudiant de PFC haurian
d’explorar. Lluny d’utilitzar–lo només per a reproduir parts idèn-
tiques de la solució o estalviar–se repetir plànols –cosa que
suposa fer un ús estrictament instrumental de la màquina–
s’hauria d’aprofitar l’ordinador per tenir simultàniament diverses
visions del que s’està projectant: en dècimes de segon es pot
passar de l’escala 1:200 a la 1:1, la qual cosa representa un ajut
inestimable per ser conscients alhora de “com es veu” i de “com
està construït”.

D’altra banda, la possibilitat de simular espais i relacions entre
ells, amb els atributs de realitat que es vulgui, fa que ara sigui
menys excusable la manca de control visual que mostren una
part important dels PFC: s’oblida massa sovint que l’espai arqui-
tectònic no és un pur espai euclidià. Al contrari té uns atributs
plàstics relacionats amb la seva materialitat, que afecten tant la
qualitat com la percepció de les seqüències espacials que
l’edifici propicia. La dimensió habitable del projecte és una con-
dició indispensable de la seva qualitat arquitectònica.

3. SOBRE L’ACTE DE PRESENTACIÓ I AVALUACIÓ DEL PFC
Les presentacions dels PFC han de recuperar la seva importàn-
cia com a acte docent. En aquest sentit, caldria evitar les situa-
cions, cada vegada més freqüents, en que l'estudiant està sol,
defensant el seu projecte davant dels quatre membres del tri-

bunal, mentre que els altres ponents i els seus amics estan
xerrant en un altre racó de la mateixa aula.

Les condicions de l'acte haurien d’afavorir que es convertís en
“un veritable acte acadèmic”, semblant al de la lectura d’una
tesi doctoral, al qual assistissin, no solament el tribunal i
l’estudiant, sinó també un públic atent i interessat.

Abans de la presentació pública del projecte s’hauria de dispo-
sar de l'expedient acadèmic de l'estudiant, cosa que ajudaria
els membres del tribunal a emetre el judici sobre el treball que
es presenta.

Cal que s’estengui un acta raonada de cada sessió, en la qual
es puguin indicar –encara que sigui breument– les raons que
justifiquen la qualificació.

Alguns dels comentaris escrits dels tribunals, no responen a allò
que s’espera d’un acte acadèmic d’aquesta mena.

4. SOBRE EL TEMPS PER DESENVOLUPAR EL PFC
El “temps oficial” que es concedeix actualment per redactar el
PFC és, evidentment, massa breu. La limitació temporal no per-
met passar d’un dibuix precipitat dels primers plantejaments:
caldria afavorir la maduració que resulta de l'anàlisi crítica de
l'obra pròpia –del professorat, del propi estudiant o dels
amics–, com també la possibilitat de replantejar la proposta: no
s’ha d’oblidar que per a un nombre important d’estudiants el PFC
té un caràcter revelador, perquè els ajuda a prendre consciència
de qüestions importants relacionades amb l’arquitectura.

Proposem que es revisi el període de desenvolupament del P.FC
per dues raons.

La primera, perquè com a últim exercici acadèmic, comporta una
feina de síntesi de tot un període de formació. Per primera vega-

da totes les matèries que s'han estudiat per separat s’han
d'abordar d'una manera unitària, a fi de definir un objecte arqui-
tectònic concret. Tot això requereix el seu temps ja que el pro-
cés, com s'ha dit, no és lineal i demana fer moltes comprova-
cions.

La segona, perquè com a simulació del primer exercici profes-
sional, implica que l'estudiant, ajudat i estimulat pels seus
tutors, ha de ser capaç de trobar una manera d’afrontar el pro-
jecte prou general per donar resposta a la demanda del mercat
al que s’integrarà ben aviat.

LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ DEL PFC DE L’ETSAB
BARCELONA, 20 D'AGOST DE 2003

PS: L’informe anterior ha tractat de respondre a l’esperit de
l’encàrrec rebut de la Direcció, clarament orientat a detectar
els vicis i deficiències de plantejament que poguessin incidir
en un resultat poc satisfactori, per tal de poder–los corregir.
No es tractava, per tant, d’un llibre blanc del PFC. No obstant
això, volem deixar clar que, tal com es porta a terme a
l’ETSAB, el PFC presenta inequívocs aspectes positius: potser
el principal és el sentit constructiu que habitualment es dóna
al treball, és a dir, relacionat amb la construcció d’arquitectura,
no a la seva eventual idealització discursiva, que tant abunda
en altres indrets d’arreu del mon. Aquesta actitud que ha
caracteritzat l’itinerari de l’ETSAB, és fruït –segurament–del
tradicional realisme dels professors que en un ample percen-
tatge plantegen la docència com extensió i conseqüència de
l’exercici professional.
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