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La NIT, la LLUM i l’ENTORN fan i són ARQUITECTURA. Nit i entorn, com a temps i espai; la llum (artificial) com a eina 
creadora de lligams. Cal donar visibilitat i afirmar que l’arquitectura també té la seva component nocturna i que és la 
llum artificial qui la posa en relació amb l’entorn. Entorn que físicament és el mateix però que temporalment i 
perceptivament canvia. Cal mostrar com la utilització de la llum per a la il·luminació respon a aquest entorn i com 
l’arquitecte enfoca el canvi d’ús, resposta i presència en la ciutat nocturna. Avui podem afirmar que estem en un 
moment de superació d’una UTOPIA, que ens permet d’entendre la il·luminació com un element EFÍMER.  En un 
moment, on cal posar INTENCIÓ per dialogar amb l’entorn, i decidir si la nostra resposta és ALEATÒRIA, NECESSÀRIA o 
ABSURDA. Aquesta, vindrà determinada per la FUNCIÓ, l’ÚS o el SÍMBOL dins la ciutat; hauria de ser alhora elemental i 
complexa; i implica buscar una HUMANITZACIÓ de la problemàtica dins de la CIUTAT i de la SOCIETAT.                                              

Scheerbart recollia l’utopia dels expressionistes: “Ciutats i altres llocs han de ser distingits sempre per torres... sota la 
regla de l’arquitectura de vidre,..., totes les torres han d’esdevenir torres de llum ... i la nit pot esdevenir dia. La nit, de 
fet, pot ser més gloriosa que el dia, i independent de l’esplendor de la nit estelada, que,..., ens és, de fet, invisible” 
(Scheerbart, 1914). Moneo parlant sobre el Kursaal reflexionava sobre utopia en l’actualitat tot dient: “Ara les utopies 
en general i en arquitectura en particular, no són un exercici d’imaginar el futur sinó més aviat un esforç de fabular com 
era el passat que creiem millor i restaurar-lo. És com si la societat actual ja hagués fins i tot sobrepassat i destruït les 
utopies i calgués altre cop tornar al khôra perquè ens les re-presenti altre cop” (Moneo, 2000). Afirmem que el temps 
ha demostrat que la majoria de les utopies expressionistes eren realitzables però que aquestes no són la resposta al 
món ideal que es perseguia. Potser cal tornar al khôra perquè ens ajudi a crear-ne de noves a una escala més humana. 

La tesi de Ricoeur diu que la intenció es relaciona amb l’acció desitjada i també amb l’acció que es pot descriure, 
explicar. El per què? Ens porta a un què? I a un qui?. Cal pensar la il·luminació nocturna i l’arquitecte hi ha de posar tota 
la intenció per a reflectir-hi la voluntat, ja sigui la pròpia, la del propietari, de l’usuari o encara millor la de la comunitat 
o la que el krôra demana.  Aquesta no pot ser delegada a un altre actor i ha d’existir des de l’inici del procés conceptual, 
cosa que requereix treballar en equips pluridisciplinars. Aquesta no pot ser una conseqüència derivada de la diürna ja 
que la presència o absència diürna i nocturna d’una arquitectura són independents i són fruit, o haurien de ser fruit, 
d’una decisió presa en diàleg i en relació amb l’entorn ciutat (entès de la manera més amplia possible). 

En la il·luminació nocturna se superposen dues capes essencialment, l’enllumenat públic (que podrien definir com a 
planificat) i les il·luminacions puntuals d’edificis. Aquestes, a les que hem demanat intenció, sovint són il·luminacions 
lligades a l’aleatorietat fruit de la necessitat, de la voluntat o fins i tot potser de l’absurditat. A l’hora de definir 
necessitat el més habitual és fer al·lusió a la piràmide de Maslow.  La transposició d’aquest model a l’escenari de la 
ciutat nocturna ens porta a identificar la «necessitats de dèficit» a la funció, ús o símbol. Allò que cal per al benestar en 
la ciutat nocturna, i que, si hom en manca, pot produir desequilibris interns, i també allò que cal per a l’adquisició de 
valors socioculturals necessaris en el comportament urbà. I «autorealització/motivació de creixement» als casos que 
siguin capaços de crear noves dinàmiques en la nit urbana. Els plans d’il·luminació urbans intenten posar les bases 
perquè en el moment en què es crea la necessitat dins de l’aleatorietat, la ciutat de nit sàpiga donar la resposta 
correcta i no es caigui en l’absurditat buscant sempre a mantenir o a millorar la llegibilitat de la ciutat perquè aquesta 
sigui acollidora pels seus habitants, treballadors i visitants. La necessitat pot venir de l’edifici o de la ciutat: si ve de 
l’edifici, la relacionarem amb l’activitat, amb l’ús mentre que, si ve de la ciutat, la relacionarem amb la funció. Així 
constatem que la funció sempre es defineix per respecte al conjunt i que aquesta pot ser generada per la voluntat de la 
comunitat, per una convenció social. És una qüestió de llenguatge. L’enllumenat i les il·luminacions arquitectòniques o 
d’espais públics exteriors singulars tenen funció de guiatge, de referència, informativa, aglutinadora social i de creadors 
d’ambients acollidors, però alhora poden tenir funció representativa, simbòlica o publicitaria; per singularitzar els 
camins, reforçar els nodes, referenciar els límits, delimitar barris o crear fites.  

La nit demana als arquitectes de fer ús del pensament divergent o lateral (Giuilford /De Bono) per usar la creativitat i la 
imaginació per donar resposta al problema que ens ocupa i que ens demana una resposta d’alt nivell: una resposta 
elemental i complexa alhora, ja que es tracta de buscar solucions a problemes nous que necessiten noves idees. 


