
 
LES LIMITACIONS DE L’ARQUITECTE 
 
El Reial Decret 1000/2010 sobre visat obligatori, suprimeix la obligatorietat del 
visat del projecte bàsic. Per a defensar-lo, s’han tornat a sentir veus 
apocalíptiques atribuint a l’arquitecte els mals dels sector de la construcció. 
Sector que, en els darrers anys, no ha servit ni per a donar feina a un 
percentatge considerable de treballadors. 
  
A continuació s’explica per què l’arquitecte no és protagonista ni te gaire 
capacitat de decisió. Simplement participa, però no pren les decisions 
transcendents. Per començar, els problemes de l’arquitectura actual no són 
independents dels problemes del sector de la construcció i de tota la societat (i 
del món?). Fins i tot podríem considerar que se’n deriven: 
 
− Construcció = especulació. No es tracta de construir habitatges perquè hi 

vagin a viure. Es tracta de construir habitatges per invertir. O és que 
l’edificació del camp de l’Espanyol ha millorat el problema de l’habitatge de 
Barcelona? 

− La fusió de les grans empreses constructores i les UTE. 
− La transformació del constructor en contractista sense personal. 
− Les maniobres de l’administració per esquivar la llei de les administracions 

públiques. 
− La necessitat creixent, per sobreviure, de constituir una empresa o una 

societat. 
− La desaparició dels paletes i dels oficis. 
− La subcontractació a la baixa. 
− Els terminis escanyats. 
− El descompte d’honoraris. 
− La diferencia creixent entre el que es paga per una partida i el que cobra qui 

la fa. 
− La falta de participació i d’atenció a la persona, que és una característica 

general del neo-lliberalisme imperant. 
 
L’arquitecte no és doncs l’únic culpable, ni el principal. Ha de bregar, millor o 
pitjor, amb aquestes circumstancies que determinen els límits de les seves 
possibilitats. El seu producte no depèn solament, ni principalment, de les seves 
opinions, voluntats ni coneixements. 
 
Podem il·lustrar-ho amb un exemple procedent de la comèdia musical. Si una 
comèdia musical no ven en poques setmanes totes les localitats d’uns quants 
mesos, l’empresa promotora la retira. Això vol dir que el compositor ho ha de 
tenir en compte. Ha de prendre les decisions de projecte en funció d’aquest 
condicionament. Seria un contrasentit criticar una comèdia musical perquè te 
les cançons encomanadisses o l’argument melodramàtic, ja que sense 
aquestes característiques no podria existir. Com sortiria una comèdia musical, 
sinó s’haguessin de vendre tantes localitats en poc temps? 
 



Una altra faula que ha prosperat és la de la patologia de la construcció derivada 
dels defectes de projecte. Ho diuen algunes estadístiques que s’han fet de 
manera que surti aquesta conclusió. 
 
 
La major part de la patologia de l’edificació procedeix de defectes d’execució o, 
més ben dit, del desconeixement de com s’ha de construir. Els treballadors de 
la construcció ja no són paletes i no en saben. El constructor ha desaparegut i 
s’ha convertit en gestor. El cap d’obra és eventual o en porta més d’una. Se l’hi 
exigeixen resultats econòmics. Es passa més estona fent números que 
preocupant-se de la construcció. Fins n’hi ha que no són de l’empresa i estan 
contractats com a lliberals sense sou a percentatge del que estalviin.  Tot es 
subcontracta a la baixa amb terminis escanyats. El resultat ha de ser 
necessàriament defectuós, digui el que digui el projecte. 
 
L’atribució al projecte dels defectes de construcció es basa en que el plec de 
condicions no explica amb detall com s’ha de construir tot. Ho ha de fer? Si una 
paret està inclinada, és culpa del projecte perquè no explica com es construeix 
una paret a plom? Si cau l’enrajolat, de qui és la culpa? Del paleta que no sap 
enrajolar, del projecte que no ho explica o del contractista que ha llogat un 
individu (molt barat) que no en té ni idea? 
 
És el cas del Walden deSan Just. A una empresa com “Dragados y 
Construcciones”, se li ha d’explicar com s’aplaca de rasilla una paret de Ytong? 
 
Anant molt més lluny, diu que hi va haver un temps en que no feia falta detallar 
les escales perquè els paletes les sabien replantejar i construir . Si l’escala no 
casava, el mateix paleta l’enderrocava, la repetia i no se’n assabentava ningú. 
 
El projecte d’execució enciclopèdic no és la solució, perquè no pot suplir la falta 
de coneixements ni pot preveure els canvis que es realitzaran. 
 


