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_introducció Tal com deia John Ruskin, el temps va emmagat-
zemant informació en la matèria i fa d’ella un 
document, el qual podem llegir per comprendre 
que li ha anat succeint amb el pas del temps. Així 
doncs, s’entén l’existent com a resultat d’una 
superposició de les intervencions del passat.

Les restes del passat alberguen una excepcional 
riquesa informativa, però a més, atorguen a la 
construcció l’atractiu intel·lectual i cultural entre 
generacions, el contrast entre materials i proces-
sos diferents, i la bellesa del contrast entre textu-
res i pàtines. 

Hi ha situacions en què la ruïna o edifici “patri-
monialitzat”, es converteix a vegades per enriquir 
el projecte modern, imposant la seva presència 
única, però obrint-lo, al mateix temps, a meca-
nismes que cada vegada ens van resultant més 
familiars: la superposició, la cirurgia, el reciclatge, 
el desmuntatge, el collage, el canvi d’ús, la pàtina 
i la demolició.
L’arquitectura dóna forma al temps, 



_pensament 
propi

(1)
Exposição no Instituto Inho-
tim de Arte Contemporâneo
Brumadinho, Mina Gerais. 
Brasil.
fotografia de Joan Martí, 
abril 2019.
“Jugàvem amb la superposició 
de capes”

Quan em poso a pensar en arquitectura m’emer-
geixen determinades reflexions, inquietuds i 
imatges. Moltes relacionades amb la meva for-
mació, d’altres amb la meva infància, espais visi-
tats, llibres i converses.

El dia d’avui, al tram final de la carrera, he anat 
recopilant tot un seguit de vivències arquitectòni-
ques i informació, com si es tractés d’una carpeta 
plena de documents amb esbossos, anotacions, 
interessos, rectificacions, referències i influèn-
cies.

La intenció d’aquest projecte és obrir de nou 
aqueta carpeta, (la del meu pensament existent), 
per analitzar la procedència d’aquest seguit de 
superposicions del pensament arquitectònic, les 
quals es troben plasmades als projectes treba-
llats, i  establir connexions entre unes i altres rea-
lizant una lectura per capes de les mateixes.
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“L’arquitectura ocorre en diversos 
temps: abans, durant i després”

Enric Miralles



_abans

Cementiri d’Igualada
Enric Miralles i Carme Pinós
fotografia pròpia
juny 2021.
“El temps com a material 
constructiu”



_els estrats 
en el temps
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s Goya assegurava que “el 
temps també pinta” 

i és evident que en el seu 
transcurs “també construeix”

la pàtina del temps

(1)
Mur pati interior Pinacoteca 

Paulo Mendes da Rocha 
São Paulo (1993-1998)

El rastre de les accions que 
han intervingut en el passat.

fotografia pròpia, 
setembre 2018

(2)
l’envellida porta de Can Geli

Camós, Girona
fotografia pròpia, 

abril 2017
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Tal i com Enric Miralles descrivia amb alguns dels 
seus projectes, entenia el temps com a un mate-
rial constructiu, pensant com aquest aniria enve-
llint en les condicions de l’entorn i clima que el 
fan singular.
Les restes del passat alberguen una excepcio-
nal riquesa informativa, però a més atorguen a la 
construcció l’atractiu intel·lectual del diàleg ar-
ticulat entre generacions, el desafiament tècnic 
de la compatibilitat entre materials i processos 
diferents. L’existent esdevé el resultat del pas 
del temps en forma de capes en contrast entre 
textures i pàtines produïdes a partir dels factors 
climàtics que erosionen i desgasten els materials 
fins a arribar a la seducció estètica.

Estructura, llum, forma i pes fan al·lusió indirecta 
no sols al context, entès com una presència física 
evident, sinó al temps.
L’arquitectura dóna forma al temps, sent aques-
ta el seu contenidor, l’únic lloc eficaç per a guar-
dar-lo, emmagatzemar-lo i enriquir-lo i per tant, 
el seu recipient més preciós.

És la interacció entre l’usuari i l’element arquitec-
tònic el que aporta un contingut, una informació 
al llarg de la seva història. Si es fa una interpreta-
ció tal com fan els arqueòlegs, intèrprets del pas-
sat, es dóna el nom de “cultura material”, llegida 
en els estrats dels jaciments arqueològics, però 
també en les construccions del passat.

“La cultura material 
es llegeix en els estrats 
dels jaciments arqueolò-
gics, però també en 
les construccions del 
passat, acosades per 
l’entropia física que 
erosiona la matèria, 
però també en una atra 
entropia, d’índole social, 
que produeix desordre.”



”solo el 
tiempo lo dirá...”

És una total decepció, visitar un projecte de pre-
mi Pritzker com el de l’escola a Besalú dels RCR 
i trobar-se amb un projecte 10 anys de la seva 
construcció en un estat deplorable en què el mi-
llor moment de l’edifici va ser el de les primeres 
fotografies de l’escola sense infants, per variar.

Cal projectar amb el temps a favor i no en contra.

Tot i això, és difícil evitar les catàstrofes ambien-
tals les quals són totalment imprevisibles. Com 
podien saber les persones que Pompeia que la 
seva ciutat quedaria totalment enterrada? Una 
ciutat en què a mesura que es va desenterrant 
ens dóna més informació del que al seu dia havia 
estat.

Les catàstrofes ambientals no són els únics fac-
tors imprevisibles que malmeten les nostres 
obres i arrasen ciutats. Es tracta de les actuacions 
i accidents provocats pel factor humà. Molts dels 
nostres avantpassats segurament no esperaven 
les atrocitats que ha viscut l’arquitectura del pas-
sat. No és possible evitar o preveure els factors 
del pensament i interessos humans.

(1)
Vista aèria de Prípiat
construïda per acollir els treba-
lladors de la central nuclear de 
Txernòbil i les seves famílies, 
i abandonada després de la 
catàstrofe de 1986
imatge de Hugh Mitton
abril 2019

(2)
Pompeia
la ciutat enterrada el 79 d.C
fotografia de Alberto Rossi
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_factors de 
pensament

Les accions preses al llarg del temps han anat 
lligades a un pensament. Un pensament que al 
llarg varia i intervenen el que defineixo com a fac-
tors del pensament: interessos, circumstàncies 
polítiques, moviments socials i la cultura.  

És comprensible i curiós al mateix temps veure 
com el factor cultural ha estat tan significatiu, la 
diferència entre el pensament occidental i orien-
tal. Per una banda Àsia, fins el dia d’avui, quan un 
temple o palau patien la degradació del temps, 
s’elevava o s’eleva un altre al cantó. Per aquest 
motiu no es destruïa l’antic edifici; se l’abando-
na a l’acció del temps dels segles que s’apropien 
d’ell com una cosa que els pertany, per degra-
dar-lo a poc a poc. 

Per altra banda, el pensament occidental no va 
tenir cap remordiment en la renovació total de les 
ciutats com en el cas de la ciutat de São Paulo. 

Els factors del pensament han tingut un gran pes 
en el desenvolupament de les ciutats en expan-
sió, l’efecte de les demolicions desenfrenades, 
per una banda necessàries i per l’altra excessives 
i injustificades. 

2

(1)
especulació 

immobiliària i ruïna

Visió de l’interior de 
l’Escocesa

fotografia pròpia, 
febrer 2021

(2)
demolició i memòria 

en grans ciutats

Superposició Viaduto Santa 
Ifigênia São Paulo

Va ser impactant el fet de 
passar un any a la ciutat de 
São Paulo i adonar-me del 
gran impacte que va viure. 

Una ciutat plena d’arqui-
tectura i al mateix temps 
caòtica i desmemoriada 

per la gran demolició que 
va viure
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_la doble lliçó 
de l’enderroc
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Bohigas ho deixa ben clar al llibre, la visió actual 
ha fet un gir i per tant, el pensament ha canviat: la 
demolició total de qualsevol edifici històric per a 
donar pas a una nova arquitectura sembla impen-
sable. En altres paraules, l’antic es considera més 
rellevant culturalment que el nou.

És important reflexionar que la demolició no sem-
pre és una connotació negativa, l’enderroc de les 
muralles de Barcelona, mencionat anteriorment, 
n’és un clar exemple. Aquest fet és sens dubte, 
per la ciutat de Barcelona, l’esdeveniment urba-
nístic progressista més important de la Barcelona 
moderna i el punt de partida de la seva definitiva 
configuració.  Com seria actualment la ciutat de 
Barcelona si 150 anys endarrera hi hagués hagut 
el pensament actual?

Cronical Intersect
Gordon Matta-Clark

1975
Anti-monument que con-
templava la poètica de la 

ruïna cívica com a manifest 
de la crítica a la demolició 

desenfrenada degut a  l’es-
peculació del capitalisme.

“L’enderroc de les muralles que encerclaven 
Barcelona és un fer d’una gran transcendèn-

cia en l’evolució de la ciutat, però també és el 
testimoni d’una manera d’entendre la cultura 

urbana amb la priorització dels interessos reals 
de la població activa i les voluntats progres-

sistes que hi germinaven. És el testimoni d’una 
actitud que avui en dia ens semblaria insòlita i 
gairebé impossible si no tinguéssim en compte 

els interessos, les circumstàncies polítiques, 
socials i culturals del seu moment”.

Oriol Bohigas, 
150 anys de l’enderroc de les muralles de Barcelona



_durant

Ca l’Alier
estat previ a la intervenció
Poblenou, Barcelona.

Edifici catalogat en ruïnes 
escollit com a emplaçament 
pel TAP IV. Quin va ser el 
motiu que em va conduïr a triar 
aquest edifici? Quin va ser el 
motiu per l’interès?



_l’interès 
per l’antic
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“el patrimoni no 
és quelcom que existeix, 

sinó que hom el crea” 

(1)
Arc de Constantí

Roma

(2)
Plaça Major

Remodelació del 
Casc Antic de Banyoles

Josep Miàs
2005

Al segle XX, després de molts esforços per acon-
seguir acabar amb les accions marcades pels in-
teressos del capitalisme i l’especulació, arriba el 
patrimoni com a eina de protecció de l’arquitec-
tura del passat, plena d’història en el seu interior.

El patrimoni és un procés d’adaptació lligat a una 
revolució cultural i social en forma de possessió 
de béns. El gest de patrimonialització també pas-
sa per la monumentalització d’aquest, del qual es 
podria diferenciar en dos tipus: Per una banda, el 
monument intencionat; a priori per commemorar 
un fet, per exemple a la mort. Es commemora 
la mort i per evitar la mort de la seva memòria, 
l’oblit. Per altra banda, l’històric que se li ha donat 
un valor a posteriori i se’l determina com a monu-
ment a partir del seu valor històric-artístic.

(3)
Naus de Can Batlló
fotografia pròpia, 
setembre 2020

(4)
National September 11 
Memorial & Museum
M. Arad, P. Walker, D.B. Bond
Nova York (2011)
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monument 
intencionat

monument 
intencionat

monument 
històric

monument 
històric



_la cultura en la 
concepció del 

patrimoni

el patrimoni a la 
cultura oriental

construcció d’una teulada 
seguint el mètode tradicional

Japó
La cultura oriental dona més 

valor a la preservació del 
mètode utilitzat (en aquest 

cas per la construcció), que 
no pas a l’objecte pròpiament 

construït, com s’esdevé a la 
cultura occidental.

El valor patrimonial és variable i no és estable 
al llarg del temps. No significa el mateix ara que 
abans i ni tampoc a tots els països. Tal i com dicta 
del document de Nara, cada cultura ha de des-
envolupar els seus processos i eines d’anàlisi 
del patrimoni. La universalització no rau en l’ho-
mogeneïtzació d’aquest, ni dels seus criteris de 
selecció, sinó en el respecte mutu pel valor que 
cada societat/cultura atorga (i deixa d’atorgar) al 
seu propi patrimoni.

Es regeix principalment, o en gran manera, per 
valors de la contemporaneïtat i entre la mirada 
convergent de l’historiador i opinió pública. Per 
tant, qualsevol cosa pot ser susceptible a ser 
patrimoni. Un fet tranquil·litzador i a l’hora an-
goixant.

En aquest sentit és imprescindible el paper de les 
organitzacions internacionals (com és el cas de la 
UNESCO) que vetllen per l’establiment d’estàn-
dards comuns a qualsevol lloc del Món, així com 
de la consideració i preservació de qualsevol for-
ma de patrimoni.

“La diversitat del patri-
moni cultural existeix 
en l’espai i el temps, i 
requereix respecte per a 
les altres cultures i per 
a tots els aspectes dels 
seus sistemes de creen-
ces. Quan els valors 
culturals semblen estar 
en conflicte, el respecte 
per la diversitat cultural 
exigeix el reconeixement 
de la legitimitat dels 
valors culturals de totes 
les parts.”

“Totes les cultures i les 
societats estan lliga-
des a formes i mitjans 
particulars d’expressió 
tangible i intangible 
que constitueixen el seu 
patrimoni i que hauríen 
de ser respectats”

6è i 7è punt del Document 
de Nara sobre l’Autenti-
citat
UNESCO 1994
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1

_entre l’oblit 
i l’agressió

L’antic és vist culturalment més rellevant que el 
nou, però a partir de quan considerem que una 
edificació és antiga? Constantment em trobo amb 
imatges desoladores de l’estat en què es troben 
referents de l’arquitectura moderna, si és que no 
els han tirat a terra encara.

L’arquitectura moderna pateix una falta de cultu-
ra, sensibilitat, protecció i l’error en cadena de la 
professió fruit de l’emparo de la legalitat.

El moment en què es substitueix el monument 
commemoratiu pel monument històric és quan 
s’atribueix un valor històric i artístic als edificis 
construïts. És en aquest moment, on distingim els 
fonaments del patrimoni contemporani.

“La rellevància cultural 
no és una qüestió de 
temps, sinó  una qüestió 
de mediació.”

Rem Koolhaas

(1)
Sobre la Casa Rozés

José Antonio Coderch 
i Manuel Valls

Roses (1961-1962)
actualment en 
estat decrèpit

(2)
article publicat

captura de pantalla
març 2021

“L’arquitectura moderna està en 
perill. Any rere any veiem, impas-

sibles, l’enderroc, la mutilació, 
o senzillament la degradació de 

desenes d’edificis moderns amb un 
alt interès patrimonial.”

Victor Rahola (1)
Publicació a “Arquitectes 

per l’arquitectura”

(3)
Escuela Nacional de Arte
Ricardo Porro, Vittorio Garatti
La Habana, Cuba (1961)
avui, un edifici abandonat.
Obra declarada Monument 
Nacional l’any 2010.

3
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_el pèndol de 
la història
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Prenc com a partida les interpretacions i pensa-
ment de dos autors, que tot i coincidir seixanta 
anys  de vida i tenir uns antecedents comuns a 
través de l’historicisme, opten per intervenir en 
l’existent de maneres molt allunyades.

Per una banda, la teoria de restauració, tal i com 
entenia Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) i per 
l’altra, la conservació segons John Ruskin (1819-
1900). Restaurar contra conservar.

John Ruskin pensava que els objectes del passat 
eren portadors de la seva pròpia història. Consi-
derava que les ruïnes havien de ser mantingudes 
intactes, sense cap mena d’intervenció. Conside-
rava la restauració un engany  i que la seva posa-
da en marxa podia provocar un dany major que la 
mateixa decadència de l’edifici.      
 
Defensava que la mort era el destí final de tots els 
éssers i coses d’aquest món i que la ruïna física 
de l’objectiu hauria de ser el resultat d’un procés 
més suggerent que aquella intervenció racio-
nal que intentés recuperar la “unitat formal” de 
l’obra.

“Per plantejar el futur és bàsic 
entendre el passat”

Roberto Valle

(1)
Monastery ruin Eldena
Caspar Favid Friedrich (1825)
Friedrich, inspirat amb el 
pensament de John Ruskin, ha 
deixat escrit que el pintor no 
hauria de pintar simplement el 
que es veu, sinó que hauria de 
tornar la vista cap a dins i mirar 
en el seu interior.
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_el pèndol de 
la història
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Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) pensava de 
manera diferent. Amb la seva metodologia racio-
nal, s’oposava a l’historicisme romàntic de Rus-
kin.
Moltes de les seves intervencions van anul·lar 
l’efecte del passat, provocat pel pas del temps, i 
van congelar la història en capritxoses restaura-
cions neo-medievalistes.
Le-Duc utilitzava la paraula restaurar, amb un sig-
nificat modern en el seu dia.
Restaurar, no és mantenir, arreglar o refer; és res-
tablir l’edifici a un estat que pot no haver existit 
mai. 

Compartint el pensament de Ruskin, moltes ve-
gades s’entén la mort de l’arquitectura com al seu 
col·lapse, la incapacitat de continuar amb el seu 
ús. No obstant, a partir d’una mala interpretació 
es pot provocar la destrucció d’una obra i per 
tant, la mort de l’arquitectura, , una mort la qual 
podria haver-se evitat.

Un exemple recent, el cas del projecte de restau-
ració de la Torre medieval del castell de Matrera, 
una interpretació que va donar a lloc una inter-
venció molt criticada fins a ser considerada per 
alguns, un atemptat patrimonial semblant al de 
la restauració de Ecce Homo de Borja.(2)

Doble pintura mural del Ecce 
Homo de Borja

original: Elías García Martínez
1930

restauració: Cecilia Giménez
2012 2

1.1

1.2

(1)
evolució de la Casa Regàs
Studio PER (Clotet, Tusquets)
Llofriu (1970-1972)
estat previ (1.1), ruïna  (1.2), i 
avui dia, xalet de lux desvir-
tuat a causa de la seva recent 
restauració

2



Al segle XX arriba l’honestedat, i amb ella el sentit 
de culpa per haver realitzat reconstruccions fal-
saries. Es va tractar de realçar la veritat intrínseca 
dels materials i de cada període històric, valorant 
tot aquell en la seva justa mesura. D’aquesta ma-
nera, es va iniciar la fase de documentació i del 
rastre de les capes, deixant al temps sedimentar 
en estrats.

Camilo Boito (1836-1914), uneix intuïció i raó; la 
ruïna i forma. Cada estil va recuperar el seu va-
lor i la coincidència amb el seu cicle temporal. 
Boito, en cerca d’una ciència teòrica, va crear 
un manifest de vuit punts que havien de complir 
les intervencions en arquitectura, entre les quals 
destaquen: la necessitat de diferenciar l’antic i 
el reconstruït, de proporcionar referències, de 
deixar constància i carregar de notorietat el ma-
teix procés, en el que la documentació, més que 
la reconstrucció en si mateixa, era l’important. A 
partir d’aquest moment, el mètode d’aquestes 
accions ha estat aplicada a les intervencions so-
bre el patrimoni.

Posterior a Boito, han anat apareixent nous 
teòrics que han expressat el seu pensament en-
vers l’existent. Referents contemporanis passant 
per Cedric Price o Rem Koolhas, els quals ja no 
parlen tant de l’arquitectura com a monument, 
sinó la relació amb l’usuari; fins a Lacaton & Vas-
sal, que deixen clar que no mantenen cap posició 
estètica sobre la ruïna, sinó la de reparar i afegir 
el que falta per poder tornar a activar el lloc.

_el pèndol de 
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1. Diferència de l’estil entre 
l’antic i el nou.

2. Diferenciar els materials 
usats en l’obra.

3. Supressió d’elements 
ornamentals de la part 
restaurada.

4. Exposició de restes o 
peces que s’hagin prescin-
dit o eliminat en el procés 
de restauració.

5. Incisió en cada fragment 
renovat amb un signe que 
indiqui la data i que es 
tracta d’una peça nova.

6. Col·locació d’un epígraf 
descriptiu de l’actuació 
realitzada i exposat en el 
propi bé.

7. Exposició de fotos, plans 
i documents on s’observi el 
procés de l’obra i publica-
ció de les obres de restau-
ració.

8. Notorietat destacant el 
valor de l’autèntic i ressal-
tant el treball realitzat.

Camilo Boito
Els 8 punts del manifest

(1)
Fun Palace

Cedric Price
1961

(2)
Palais de Tokyo

Lacaton & Vassal
París (2012)

1
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El plantejament de Price era en molts casos ac-
tuar en edificis i/o espais els quals es trobaven 
inutilitzats o abandonats, sense la necessitat 
d’un valor patrimonial, per dissenyar-hi un canvi 
continu a partir d’intervencions que incorporen 
nous elements per suplir les mancances del lloc 
i actuar com a catalitzador perquè hi esdevinguin 
uns nous usos. Dispositius que no hipotequen 
l’existent, i que intervenen d’una manera efíme-
ra per en un futur poder desaparèixer i conservar 
l’edifici de manera intacta. 

Aquest mateix pensament és el que aplicava Ri-
cardo Bofill a les cimenteres abandonades de 
Sant Joan Despí, quin valor tenien aquella cons-
trucció en ruïna?

_re-néixer
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“Vaig pensar que una cosa 
horrible podria transfor-

mar-se en bella, de la mateixa 
manera que la idiotesa pot, 
de vegades, transformar-se 

en una genialitat”

Ricardo Bofill

(1)
La Fàbrica

Ricardo Bofill (1973)
A partir d’una demolició 

selectiva de quasi el 60% 
de la fàbrica, va aconseguir 

resoldre d’un complicat 
trencaclosques: adaptar 
unes formes que respo-

nien a unes funcions que 
no tenien a veure amb els 
nous usos als quals havia 

de donar cabuda.

(1.1) estat previ
(1.2) actualitat

fotografia pròpia
febrer 2017

1.1

1.2

Price va entendre que 
l’arquitectura havia de 
canviar amb el temps i 
les seves tècniques per 
permetre a l’arquitecte 
ser aquell agent del 
canvi.

intervenció a l’antic CAP de 
Llinars del Vallès
reutilització i transformació 
de l’espai per a la creació d’un 
nou espai gastronòmic de 
proximitat
projecte propi juntament amb 
Gerard de Prado i Marc Sibecas
primavera 2020



El projecte esdevé el gest de preservació com a 
memòria històrica en una ciutat de São Paulo, to-
talment desmemorialitzada i amb un gest social 
impecable a l’adonar-se que no havia fet falta la 
intervenció de l’arquitecte perquè el barri hi do-
nés un nou ús, tal i com va passar el 2011 al re-
cinte de Can Batlló de Barcelona. 
Lina Bo Bardi, va decidir inserir una torre a l’antic 
recinte industrial per poder-hi encabir, en creixe-
ment vertical, les noves pistes esportives que 
s’exigien i d’aquesta manera, poder preservar 
l’antiga fàbrica i potenciar els nous usos. 
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“Todo ésto debe continuar, 
con toda esta alegría”

Lina Bo Bardi

La millor manera de 
salvar el patrimoni és 
fer-lo servir, donar-li una 
activitat.

Sara de Giles

1.1 1.2

1.3 1.4

2

(1.1 / 1.2)
Antiga fàbrica de barrils del 
barri de Pompeia
São Paulo

(1.3 / 1.4)
Sesc Pompeia
Lina Bo Bardi
São Paulo
fotografia pròpia
octubre 2018

(2)
percepte inicial projecte MUT
el nou ús per a un passat 
industrial
maig 2020



El contemporani pot mantenir la seva identitat i al 
mateix temps estar en harmonia amb l’existent.

Hernán Ruiz, en plena inquisició espanyola , quan 
s’incentivava l’enderroc de les mesquites, va 
apostar per una doble estratègia, inserir la nova 
catedral i la innació a la mesquita a fi de preservar 
l’edifici dalt nivell cultural.

L’arquitectura es salva de l’obsolescència i sem-
bla contemporània, ja que emmarca i replanteja 
la conservació com a culturalment significativa.
Si avui la preservació és l’element habilitant de la 
moneda cultural de l’arquitectura, per què no sim-
plement expandir l’arquitectura per incloure pre-
servació? Per què no s’ensenya la preservació al 
nucli de tots els programes d’arquitectura? Potser 
perquè “tot acte de preservació”, com adverteix 
Koolhaas, “encarna una revisió, una distorsió, fins 
i tot un redisseny”.

Jorge Othero-Pailos

“Heus aquí un cas en què la preservació es troba 
a l’origen de l’arquitectura, però només es pot re-
conèixer retroactivament com a tal: per a qualse-
vol persona que gosés interpretar l’església com a 
preservació a principis del segle XVI hauria posat 
en perill la mesquita, o potser fins i tot la seva la 
vida.”

Rem Koolhaas
Preservation is overtaking us.

_la preservació
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el gest de preservació

Nova catedral i Mesquita de 
Còrdova
El disseny del 1523 d’Hernán 
Ruiz the Elder per a una nova 
catedral perfora el terrat de 
l’Antiga mesquita de Còrdova.

1

“Buscar l’equilibri entre el nou i el vell, 
entre el patrimoni històric i el seu ús 

amb una mirada contemporània, sem-
pre és un repte. Per plantejar el futur, 

és bàsic entendre el passat”

Roberto Valle



Al seu dia, també en busca d’una ciència teòrica, 
Price s’atreveix a fer un llistat de quines haurien 
de ser les estratègies per intervenir en l’existent.
És curiós que tot i plantejar una arquitectura efí-
mera i reversible, les 6 propostes impliquen de 
grans requeriments constructius. Costa d’enten-
dre que Price no plantegés com a estratègia  la 
inacció.

Koolhaas, sense allunyar-se del que intentava 
Boito, opina que cal donar més importància a la 
preservació afirmant que les noves formes ja no 
són rellevants i que el paper de l’arquitecte ha de 
ser el de mediador entre l’existent i l’usuari per 
aspirar a la rellevància cultural. Ens convida a re-
conèixer que un dels pilars de l’arquitectura és la 
necessitat d’un complement constant per supe-
rar l’obsolescència (igual que Price) i per tant, la 
necessitat de preservació, s’enreda amb l’origen 
de qualsevol projecte arquitectònic.

Tota preservació és subjectiva, en tant que qual-
sevol intervenció és una intervenció del lloc i les 
seves preexistències. L’arquitecte (o qui intervé) 
preserva la seva interpretació i lectura del lloc.

A continuació, es mostraran diferents estratègies 
per intervenir en l’existent, acompanyant el ma-
nifest de Price i afegint-ne de noves, detectades 
a partir de l’extracció i anàlisi per capes de les 
intervencions de referents, espais visitats i pro-
jectes treballats que han influenciat en el meu 
pensament.

_la preservació

la
 in

te
rv

en
ci

ó

“Preservation creates rele-
vance without new forms”

Rem Koolhaas

(1)
les 6 estratègies per 
intervenir en l’existent
Cedric Price

1



La intervenció en l’existent a partir de la inacció 
és la manera més efectiva de donar a entendre 
que aquest no s’ha de tocar i que s’ha de preser-
var l’estat en què es troba. Quina millor manera 
d’evitar una mala interpretació deixant clar que 
l’edifici no demana d’una altra forma? 
Aquesta va ser la reflexió que van fer els arquitec-
tes  Lacaton & Vassal per la proposta de la “nova” 
Place Léon Aucoc de Bordeaux a l’adonar-se que 
una modificació no milloraria l’existent.

_inacció
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“Es tracta de canviar el paviment existent per un 
altre, reemplaçar un banc de fusta per un banc 
de pedra amb un disseny més actual, o substi-
tuir un fanal per un altre més de moda? Res de 

tot això significa cap canvi important.
La qualitat, l’encant, la vida existent. 

La plaça ja és bonica.”

Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal

(1)
Place Léon Aucoc
Lacaton & Vassal
Bordeaux (1996)1



El gest de realitzar una intervenció mínima per 
garantir una consolidació estructural per evitar el 
col·lapse, també es podria considerar una estra-
tègia d’inacció? Un bon referent seria el cas de 
l’església de Sant Pere de Corbera d’Ebre, on els 
arquitectes de la manera més lleugera possible, 
van evitar que les esquerdes anessin en augment. 

Es manté la imatge característica de ruïna, una 
exposició de la Batalla de l’Ebre, preservant les 
restes i les esquerdes plenes d’història i els ras-
tres del passat.
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“Des del principi dels treballs una cosa va ser 
clara, la restauració havia de preservar el subtil 

equilibri entre naturalesa i construcció, entre 
exterior i interior, que totes les ruïnes tenen. 

Els raigs solars travessant la lleugera coberta, 
les brises i els cants dels ocells creuant en totes 
direccions les altes naus i el paviment de sorra 

així ho han fet possible. ”

Ferran Vizoso

(2)
petits detalls a l’interior de 
l’església
Corbera d’Ebre
fotografia pròpia
agost 2020

Kintsugi o Kintsukuroi és una 
tècnica per a arreglar fractures 
de la ceràmica amb vernís de 
resina empolvorat o barrejat 
amb pols d’or, plata o platí.

2

Em va sorprendre visitar 
l’edifici i trobar-me amb 
aquest detall. En una 
petita zona amagada de 
l’església, els arquitectes 
van utilitzar el Kintsugi, 
una tècnica centenària 
japonesa que considera 
que la ruptura forma 
part del temps. 

(1)
Intervenció en l’església de 

Corbera d’Ebre
Ferran Vizoso

fotografia pròpia
agost 2020

1



El context ja no és considerar només l’entorn físic 
d’un edifici històric, sinó també el marc estètic, 
cultural i intel·lectual dins el qual té vigència i va-
lor. Avui dia, la solució al problema de millorar el 
context d’un edifici històric ha deixat de ser la de 
generar noves formes que substitueixin o realcin 
a les antigues.

Evgenii Mikhailovskii, argumentava que la feina de 
preservació no implicava canviar l’arquitectura, 
sinó canviar la forma en què es percep. Entenia la 
preservació com l’experiència estètica de l’arqui-
tectura d’un visitant i aconseguir transmetre els 
valors culturals de la millor manera més enllà de 
les tècniques de construcció, per exemple a par-
tir de projeccions, il·luminació, la incorporació de 
sons i altres mecanismes que permeten aportar 
més capes d’informació sense alterar la compo-
sició de l’edifici.

El mode de creativitat de la preservació no es 
basa en la producció de noves formes, sinó en la 
instal·lació d’estètiques sense forma per mediar 
entre l’espectador i l’edifici. Així doncs, va més 
enllà de la preservació tècnica dels edificis per 
incloure la seva interpretació pública i es fa possi-
ble intervenir a l’existent a partir d’una estratègia 
de simulació o recreació per arribar, sense tocar 
l’obra, a la rellevància cultural.

_simulació
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“El treball de preservació ha d’aspirar 
a la modèstia formal, o la manca de 

forma, enfront de l’obra d’arquitectura 
per poder operar més lliurement en un 
altre nivell, el de la mediació cultural”

Evgenii Mikhailovskii

Intervenció efímera 
a partir projeccions

Equip MUT
Can Batlló, Sants

juliol 2020
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“La preservación “tiene lugar”, a 
través de una variedad de tácticas, 

incluida la simulación pura “

Rem Koolhaas

Simulació i recreació de l’evo-
lució de l’absis mitjançant 

projeccions
Sant Climent de Taüll

la Vall de Boí

(1) proposta per la Maison 
Coigneta Saint-Denis (París)
projecte propi juntament amb 
Marçal Roure
2n Premi Internacional del 
concurs MCSC 2020  de París

Col·locació de noves sales 
d’exposició vidriades amb con-
tingut històric que permeten 
una visió constant de l’edifici 
històric, convertint-lo en la 
propia exposició.

(2) Intervenció a les ruïnes 
del Teatre Romà de Tarra-
gona.
Toni Gironès
Tarragona (2013-2018)
fotografia pròpia
juny 2020
Recreació del passat.

1

2
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”Preservation is architecture’s 
formless substitution.”

Rem Koolhaas

del llibre Preservation is 
overtaking us

(1.1) 
Entrada a l’Hotel Furka Blick
OMA
Suïssa (1991)

(1.2 / 1.3) 
Renovació de l’església 
Ste-Marie-Madeleine
Eugène Viollet-le-Duc
1840

(1.4)
Antiga cimentera convertida 
en Museu Ruhr
OMA (2010)
Essen, Alemanya

Anteriorment s’ha parlat de l’obsolescència, 
l’abandonament o el col·lapse de l’arquitectura. 
És per aquest motiu, tot i no compartir en gran 
part el pensament de le-Duc,  que cal destacar 
una part de les seves accions i per ser més con-
cret, a la coneguda substitució d’Eugène Vio-
llet-le-Duc, entre 1840 i 1859, dels capitells de 
columna dins de l’església abacial de Ste.-Ma-
rie-Madeleine a Vézelay, França amb còpies gai-
rebé exactes tallades per mestres paletes amb 
eines medievals. Els antics capitells es van con-
siderar estructuralment deficients, incapaços de 
suportar la càrrega que se’ls exigia i, per tant, 
necessitats d’un complement, que en aquest cas 
va significar substituir-los per rèpliques amb l’ob-
jectiu de salvar l’edifici. Actualment s’entraria en 
la discussió si l’element substituït ha de ser una 
rèplica de l’anterior a partir de nous materials.

Koolhaas s’adona que el concepte de la substi-
tució va més enllà i fa la comparativa de la subs-
titució de Le-Duc amb els seus projectes,  on ell 
considera que el que està fent és substituir aquell 
element que manca en l’existent per donar-li una 
major rellevància i potenciar el projecte i en algu-
nes situacions,poder garantir un nou ús. 

1.1 1.2

1.3 1.4
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Molt sovint, amb el pas dels anys les interven-
cions en l’arquitectura actuen com capes de pin-
tura d’una paret. Una capa a sobre de l’altra a 
causa de les tendències, modes o necessitats del 
moment. Quantes vegades una mateixa perso-
na al llarg de la seva vida pot arribar a pintar una 
mateixa paret? Perquè en algun moment de la 
vida es va decidir canviar el color d’una paret, un 
acabat diferent com ara el gotelé o col·locar hec-
tàrees de terrazo a sobre de paviment hidràulic?

Aquesta successió d’estrats superposats, moltes 
vegades incoherents entre ells, pot donar com a 
resultat la pèrdua de l’interès inicial cultural o tra-
dicional de l’arquitectura.
És en aquest punt on les intervencions del passat 
han llastrat l’edifici i s’opta per recuperar l’essèn-
cia que ha quedat enterrada entre accions del 
passat.

De la mateixa manera que el patrimoni se l’ha 
considerat un fet contemporani, les accions de 
l’usuari també ho són. Accions incentivades per 
les tendències o modes del moment. 

El pas del temps i les inter-
vencions que s’han produït al 

seu interior han acabat per-
dent l’essència de masia. Han 

acabat creant un túnel.

Estat inicial de la Pelleria
Can Batlló
Equip MUT
fotografia pròpia
desembre 2020

L’antiga Masia s’ha convertit 
en un túnel i no s’identifica 
l’arquitectura tradicional que 
ha quedat oculta per les capes 
del temps, l’abandonament i 
males accions.
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estat inicial de 
la Pelleria

Can Batlló, Sants
Equip MUT

desembre 2020

(1.1)
rastres de capes 

superposades als murs
fotografia pròpia

(1.2)
paviment existent de terrazo

fotografia pròpia

(1.3)
Troballa del paviment 
hidràulic inicial ocult 

per la moda del terratzo de la 
dècada dels anys 70

fi de la 1ª fase 
de construcció

Can Batlló, Sants
Equip MUT

gener 2021

(1.4)
La recuperació del paviment 
i relació amb l’exterior, amb 

fusteries  de fusta construïdes 
a partir de fustes reciclades de 

l’interior de les Naus de Can 
Batlló.

(1.5)
La recuperació del mur inte-

rior de pedra enterrat amb de 
morter de ciment i múltiples 

capes de pintura plàstica que 
impedien els murs transpirar 

provocant greus problemes 
d’humitats.

1.1

1.2

1.3

1.4 1.5
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El nucli antic de la ciutat de Banyoles es troba a 
sobre d’una gran quantitat de recorreguts d’aigua 
que antigament eren utilitzats i presents pels ca-
rrers. Més endavant, com en moltes altres ciutats, 
es va pendre la decisió d’enterrar-los perquè era 
prioritari que els cotxes poguessin circular pels 
carrers. Aquest acció va enterrar l’essència de 
nucli antic. 

Finalment el 2011, la intervenció de Josep Miàs 
va aconseguir desenterrar i recuperar l’essència 
dels carrers del nucli antic mostrant de nou els 
recorreguts dels recs i amb el travertí de pavi-
ment, una pedra que caracteritza la ciutat. 

De la mateixa manera que el patrimoni se l’ha 
considerat un fet contemporani, les accions de 
l’usuari també ho són. Accions incentivades per 
les tendències o modes del moment. 

(1.1)
Carrer desconegut
Banyoles
Arxiu històric del Pla de l’Estany
inici segle XX. 

Mostra de la presència de 
l’aigua als carrers. L’aigua 
formava part de la quotidia-
nitat dels veïns i veïnes.

(1.2)
Carrer del Born
Banyoles
Arxiu històric del Pla de l’Estany
2001.

Carrer paral·lel a la plaça 
major, un carrer molt cèn-
tric sense vida.

(1.3)
Projecte de recuperació del 
Casc Antic 
Josep Miàs
Banyoles

Es mostra com l’aigua torna 
a la quotidianitat de les 
persones, però aquesta 
vegada en comptes de 
rentar-hi la roba, els infants 
hi juguen i retornen la vida i 
gràcia als carrers.

1.1 1.2

1.3
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En els últims anys, se li està donant un nou sentit 
a la intervenció en l’existent i la seva preserva-
ció.  L’arquitectura mantenia la seva primícia en 
el camp de la recuperació, reutilització i conser-
vació dels edificis, especialment quan actuava 
en aquelles construccions com a verdaders mo-
numents integrats en l’arquitectura de la ciutat. 
La pèrdua del valor del concepte “monument” i 
l’aplicació, d’aquests nous conceptes de reutilit-
zació a qualsevol arquitectura “ordinària”, està 
deixant pel camí el mètode arqueològic que es 
basava en la recuperació de les capes del passat i 
la seva memòria. El valor inexistent de molts dels 
exemples inclosos en el catàleg de patrimoni re-
cent fa que la teoria de la intervenció giri cap a 
factors ecològics, d’eficiència, o d’estalvi i aban-
doni la precisió investigadora de quan s’actuava 
sobre el veritable contingut històric. 

És obvi que el no invertir en la rehabilitació de 
l’habitatge al centre de les ciutats i fer nova cons-
trucció a la zona metropolitana és menys sosteni-
ble per les emissions de la nova construcció i del 
transport que necessitaran les persones que han 
d’arribar al centre. 

Els processos de reciclatge i reutilització de ma-
terials han generat una manera associada a una 
tendència estètica, de creixement viral, que ame-
naça de tergiversar els objectius inicials. 
Cal saber treballat amb els nous moviments sen-
se oblidar el valor cultural de l’arquitectura.

“En les últimes dècades, l’arqui-
tecte s’ha col·locat a sobre dos 
disfresses, primer la de poten-

ciador del passat i després el 
d’intèrpret de la història, per 

acabar vestint-se d’ecologista.”

Javier Mozas
Revista RECLAIM. 

Els processos Re- com a expiació

Harvest Map
Can Batlló
Equip MUT
febrer 2021

Bossa de material disponible 
a les naus de Can Batlló i 
catalogació segons diferents 
paràmetres per al seu 
posterior ússegons material segons quantitat
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Inconscientment, em passejava per carrers vi-
sitant projectes, pobles, ciutats, i no m’adonava 
que  a partir de la patrimonialització s’havia acon-
seguit garantir la preservació de l’existent. 
Així doncs, es podria considerar la regulació com 
a una estratègia indirecta per intervenir en l’exis-
tent? Si entenem com a una estratègia aquella 
acció que aconsegueix la preservació, també 
hauríem de considerar-la.

Un aspecte per alguns arquitectes odiat, ja que 
impedeix la realització de les seves intervencions 
banals i totalment egoistes, i per altres una sal-
vació del patrimoni. És al segle XX que s’aplica 
aquesta estratègia, a partir del patrimoni per as-
segurar-nos del que volem preservar i evitar les 
accions que es mouen per interessos.

Com serien els carrers si aquesta acció no s’ha-
gués produït mai? Aquest collage esdevindria un 
nou atractiu o senzillament el resultat d’un con-
junt antiestètic fruit de l’interès i l’ignorància d’al-
guns?



_després

incertesa

Aquesta superposició estratificada 
d’intervencions en el temps, i aquesta 

conservació entre el Vell i el nou, ens 
dóna consciència de la nostra condició 

passatgera, ocupants efímers d’un 
espai que fou i serà d’altres.




