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Recordo amb molta nostàlgia els anys de batxiller, tant per la seva vessant adolescent com
per l’acadèmica. Però, reflexionant més sobre aquest període, haig de reconèixer que, i d’una
manera més diluïda, també els recordo pels edificis que vaig haver de «patir» durant el meu
pas per l’ensenyament secundari.
Durant el primer any, els meus companys i jo mateix vam ser objecte de la provisionalitat d’unes
edificacions prefabricades, vulgarment anomenades «barracons», adaptades per compensar
la greu manca d’equipaments educatius dels anys 80. Posteriorment, al llarg de la resta de
cursos, vam descobrir tots plegats les incomoditats d’un edifici habilitat com a institut però
no pensat com a tal.

IES Castelló d’Empúries.
Josep Benedito i Rovira / Santi Orteu i Palou

Fullejant aquesta revista, hom agraeix l’esforç de tots els agents implicats en la creació de
nous centres d’ensenyament secundari. Uns edificis concebuts a partir d’uns programes

Flexibilitat per l’articulació

funcionals eficients —potser també massa rígids— i amb un grau de control i de garantia prou
satisfactori. Amb tot això, la comunitat educativa en general, encapçalada pels professors,

Al llarg dels últims anys s’han construït a Catalunya una gran quantitat
de centres d’ensenyament secundari; a causa en un primer moment dels
dèficits globals d’equipaments escolars amb relació a les necessitats,
més tard pels dèficits locals derivats del diferent creixement de la població
o els seus moviments i reajustaments i, finalment, per la reestructuració
provocada per l’aplicació de la LOGSE amb els seus nous cicles.

reconeix la qualitat dels seus centres a l’hora de poder gaudir d’espais enriquidors, acadèmica
i arquitectònicament parlant.
Tot plegat, em satisfà que la meva generació sigui una de les últimes a patir la manca d’edificis
pensats realment per a l’ensenyament.

Juan M. Zaguirre, director d’AT

Reflexions sobre els criteris de disseny dels edificis escolars
Un dels fets que caracteritza els anys noranta i principis del segle XXI
a Catalunya és el canvi de residència d’una part important de la població
d’un lloc a l’altre del territori. Les constants variacions i l’augment del
nombre d’habitants a comarques com el Vallès Occidental, el Vallès
Oriental, el Maresme, el Baix Llobregat, el Baix Penedès i altres poblacions
de Tarragona i Girona ha implicat, i continua implicant, una constant
necessitat de construcció de noves escoles i/o l’ampliació de les ja
existents en llocs on fa uns anys la població es podia considerar estabilitzada.
A aquests fets cal afegir el fenomen de la immigració que els últims anys
ha arribat i arriba a Catalunya. Molta mà d’obra nouvinguda, sovint amb
escassa qualificació professional, és absorbida per la construcció en
general, amb les conseqüències que aquest fet implica.
La necessitat de donar resposta a la demanda de noves construccions
escolars en un termini curt de temps fa que la implicació del disseny
d’aquestes construccions en tot el procés sigui evident. Ara més que
mai, la programació de construccions escolars necessita disposar de la
màxima informació referent a on i quan s’ha de construir una escola. Ara
més que mai, cal considerar l’arquitectura escolar com una necessitat
social. Ara més que mai, és necessari controlar els terminis reals de
redacció dels projectes, els terminis de l’execució de les obres, i la
implicació econòmica de tota aquesta programació.
Tots aquests fets plantegen a l’arquitectura i la construcció escolar
diverses reflexions que desenvoluparem de manera resumida:
1. Flexibilitat i ampliacions dels edificis escolars
La concepció d’un edifici escolar ha de donar resposta a les necessitats
pedagògiques del sistema educatiu. Moltes vegades l’arquitectura d’un
centre docent ha anat més enllà fent aportacions i suggeriments que han
estat incorporats posteriorment al sistema educatiu. Amb els anys,
aquests sistemes educatius han anat canviant i introduint profundes
modificacions en l’ensenyament.
L’evolució dels canvis i les noves aportacions de la pedagogia es produeixen
en períodes de temps generalment més curts que la durada eficaç, o vida
útil, d’un edifici. Això significa per a l’edifici escolar unes modificacions
en la concepció i el disseny inicial dels espais que molts edificis han
suportat malament o senzillament no han suportat.
Cal dissenyar edificis flexibles, adaptables a diversos usos, i, el que és
més important, ampliables. Els edificis escolars han d’admetre la possibilitat
de redistribucions i canvis d’ús dels espais. D’aquí la importància de situar
correctament elements com les escales, els nuclis de serveis, les
instal·lacions, etc.
L’edifici ha de poder créixer de manera fàcil. Qualsevol disseny d’un edifici
docent ha de preveure una futura ampliació. Això vol dir que, depenent
de la superfície i les característiques del solar on s’ha de construir l’escola,
caldrà pensar en un edifici compacte, desenvolupat en planta baixa i pisos
o bé només en planta baixa, etc.
L’escola s’obre, cada cop més, a la societat. Cada cop més haurà d’admetre
i incorporar noves demandes i requeriments socials. D’aquí la necessitat
de la polivalència dels espais.
2. Nous sistemes constructius
Cal fer un pas endavant aprofitant i aprofundint el desenvolupament
industrial de les noves tecnologies constructives. Abans parlàvem de la
necessitat de donar resposta a la demanda de noves construccions
escolars en un termini curt de temps. Des de la tècnica i la indústria,
es poden aportar solucions i alternatives a la construcció tradicional.
Amb la utilització de tecnologies industrialitzades s’assoleixen unes
reduccions dels terminis d’execució de les obres realment notables. És
important que l’arquitecte col·labori en l’evolució de totes aquestes
tecnologies i la indústria participi activament en el desenvolupament del
projecte arquitectònic. Cal, doncs, aprofitar la industrialització de materials,
sistemes i processos, no oblidant mai que l’edifici és un conjunt i no una
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superposició d’elements. La tecnologia ha de ser un instrument, mai una
finalitat.
El canvi i l’evolució dels sistemes constructius conduiran, indubtablement,
a un canvi de formes, i en definitiva, a un canvi de models en l’arquitectura
escolar.
3. Manteniment
El manteniment d’un centre escolar comença en el seu disseny. L’edifici
ha de facilitar-ne el futur manteniment. La forma de l’edifici, l’orientació
dels espais, l’elecció dels materials de façana, les fusteries, les dimensions
de les finestres, les proteccions solars, els materials d’acabats interiors,
els paviments, la previsió dels accessos a llocs determinats de l’edifici,
el disseny de les instal·lacions, l’accessibilitat d’aquestes instal·lacions,
etc. Sovint, els problemes que presenta un edifici tenen l’origen en
mancances del projecte o de l’execució de l’obra. Si un problema es
repeteix, probablement és un defecte de l’edifici. El gran nombre de
centres escolars construïts en els darrers anys fa possible recollir d’una
manera sistemàtica experiències de les diferents solucions constructives
utilitzades.
L’avaluació del cost real del manteniment dels edificis escolars, amb
caràcter previ a la seva construcció, pot determinar la conveniència o no
de determinades solucions arquitectòniques.
L’arquitecte té a les seves mans la possibilitat d’introduir i associar el
concepte de bona arquitectura amb el d’arquitectura «mantenible» o, si
es vol, sostenible.
4. Noves tecnologies i construcció sostenible
La incorporació de les noves tecnologies, especialment les que fan
referència a l’aprofitament i l’estalvi energètic i a la defensa del medi
ambient, pot significar, en el cas d’una escola, un motiu i un incentiu
pedagògic. Per tant, cal potenciar aquestes tecnologies, establint una
coherència entre la forma de l’actual sistema de finançament del
manteniment d’un centre docent i la introducció d’aquestes noves
tecnologies. La introducció cal que es faci de manera rigorosa, progressiva,
segura i amb garanties. És molt important transmetre la informació
tècnica necessària als gestors del centre educatiu per assolir una utilització
correcta d’aquestes tecnologies.
Atès que la incorporació a l’escola de tot tipus d’instruments de
telecomunicació és ja un requeriment en els plantejaments pedagògics,
el disseny d’un centre docent ha de preveure de bon principi la instal·lació
d’aquestes infraestructures.
La construcció sostenible no pot consistir només a fer millor allò que s’ha
fet sempre. Necessita un esforç per repensar tot el que fa referència a
l’arquitectura i la construcció. Caldrà redefinir molts conceptes.

Josep Manuel Oliva i Hernández
Subdirector general de Supervisió de Construccions Escolars
i Equipaments Educatius

Afortunadament, els diferents responsables de les construccions escolars
de la Generalitat de Catalunya han fet front als amplis programes (a
vegades urgents...) mantenint el principi, per nosaltres evident, d’«una
escola, un lloc, un arquitecte, un projecte» sense atendre als cants de
sirena de les falses solucions consistents en projectes tipus, edificis
industrialitzats, solucions estàndard, etc. que haurien anul·lat el potencial
d’idoneïtat i d’identitat de cada projecte i el seu paper en la configuració
del lloc que l’acull.
Cada emplaçament és diferent, cada arquitecte és diferent, però tots els
programes funcionals són idèntics i s’apliquen rigorosament. Tanmateix,
amb l’evolució derivada de l’aplicació de la LOGSE, no tots els centres
són iguals pel que fa al seu projecte educatiu o model pedagògic. Cadascun
dels centres adopta un perfil propi en funció de la seva implantació i la
seva història.
D’altra banda, els bons edificis tenen una notable capacitat de ser utilitzats
de maneres alternatives i això és el que finalment passa amb els centres
escolars. És a dir, que un cert grau d’adaptació a la diversitat dels centres
s’obté mitjançant una utilització dels espais diferent de la pautada (no
parlem de modificacions en l’edifici, sinó d’usos diferents als previstos).
Els programes per a la creació de nous equipaments docents d’ensenyament
secundari promoguts pel Departament d’Ensenyament i gestionats per
GISA han assolit un alt grau d’ajustament pel que fa al compliment dels
programes funcionals, control tècnic del projecte, encaix econòmic,
garantia de viabilitat, etc. Creiem que després de la quantitat de centres
d’ensenyament secundari que s’han construït, hauria de ser possible en
aquest moment fer front a la seva construcció sense la urgència que ha
caracteritzat algunes fases d’aquest procés.
L’arquitectura escolar catalana podria fer un pas endavant a partir d’una
doble flexibilització:
a. la flexibilització del programa funcional de cada edifici a partir d’un
programa de referència en funció de les peculiaritats dels centres
b. la flexibilització de l’aplicació d’aquests programes en cada cas concret
en funció de criteris arquitectònics.
Aquests marges no haurien de donar lloc, necessàriament, a un increment
de les superfícies, sinó a la priorització d’uns espais per davant d’altres.
Amb tot això, previsiblement, l’agrupació estructurada d’una sèrie
d’elements repetits de diverses mides amb unes determinades pautes
d’empaquetament característic d’aquest tipus d’edifici es mantindria,
però s’ampliaria el repertori de formes d’articulació entre ells.
Creiem que així es potenciarien les possibilitats de creació d’espais de
relació interessants, diversos i enriquidors de la vida del centre. Aquest
és possiblement un dels dèficits característics de molts dels projectes
de l’última etapa.
Creiem que el bagatge d’experiència tant dels tècnics del Departament
d’Ensenyament com de GISA, que finalment tenen a càrrec seu la gestió
dels projectes i de les obres, permetria canalitzar correctament aquesta
obertura arquitectònica sense sacrificar la resta d’objectius tècnics i
econòmics que, sens dubte, cal assegurar des de l’Administració, i també
permetria incrementar la participació i la implicació dels usuaris en el
procés de creació dels seus centres.

Josep Benedito, Santi Orteu i Glòria Piferrer, arquitectes.
IES St. Andreu de la Barca.
Josep Benedito i Rovira / Gloria Piferrer i Cabezas
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IES de Torredembarra
L’edifici de l’IES de Torredembarra es va inaugurar el dia 7 d’abril de 1996.
Sembla que les primeres especificacions del projecte van ser modificades
al llarg de la seva realització. La definició del mapa escolar de la població
no era prou clara i es va haver de rectificar la capacitat de l’edifici i també
els tipus d’ensenyaments que s’havien previst en un començament. Però
l’edifici es va acabar i nosaltres vam poder començar la primavera en un
nou escenari.
Fins aquell dia, els gairebé 900 alumnes i 73 adults havíem estat en un
altre edifici clarament insuficient, la capacitat del qual ja feia molt de
temps que havia quedat desbordada. El 60 % de les activitats lectives
es duien a terme en aules prefabricades amb els consegüents problemes
d’acústica, climatització, lluminositat, aïllament, espais comuns escassos
i inadequats... El primer dia que vàrem poder entrar al nou edifici ens
vàrem adonar del que és un entorn positiu per al treball quotidià. Tots,
els estudiants i els adults, ens sentíem amb més dignitat professional,
en un escenari que, ara sí, era el que corresponia a la nostra obra.
Què ens aportaven les noves instal·lacions? Per què ens era més agradable
acudir a aquest edifici? Analitzem-ne algunes de les raons:
I. El conjunt: ubicació i estructura principal
L’edifici és construït a la perifèria de la població, en una zona de cases
unifamiliars d’escassa altura, proper a camps de conreu, però al mateix
temps no gaire allunyat del nucli de la vila. La major part dels alumnes
hi acudeixen a peu. El solar és el punt més elevat de la vila i des de
qualsevol aula es té una vista esplèndida, tant cap al costat de la marina
com cap als camps de l’interior. L’arquitecte ha sabut aprofitar aquest
fet obrint totes les aules cap a l’exterior amb grans finestrals.
Aquesta distribució de les aules és possible gràcies a la idea més original
d’aquest edifici respecte a la gran majoria d’escoles i instituts del nostre
país: el gran pati central quadrat, al voltant del qual es disposen totes
les dependències docents. És una recuperació contemporània dels antics
monestirs i de les antigues universitats medievals. Aquest pati dóna
intimitat, aïlla de la vida exterior, i crea alhora un espai comú per a la
vida interior i de reflexió, tant comunitària com personal, tot i que amb
la presència del nombrós i juvenil alumnat sovint s’omple d’una gran
cridòria que trenca el seu recolliment. Aquest gran pati central contribueix
al fet que tot l’institut aparegui com un espai unitari i comú per a cadascun
dels seus habitants a diferència de la nostra situació anterior: l’institut
començava i acabava al barracó.
Aquest pati central té una coberta que permet una ventilació excel·lent
de l’interior de l’edifici, encara que en algunes ocasions el fort vent de
llevant es fa notar de manera excessiva i el consum de calefacció es
dispara una mica.
Tant l’interior com l’exterior de l’edifici creen una impressió agradable,
elegant i moderna, tant per les seves formes i volums com pel seu color
blanc, tan mediterrani. A aquesta sensació contribueixen els múltiples
detalls estètics que hi ha per tot l’edifici: les formes i la semblança de

la façana principal, els petits elements disposats per trencar la monotonia
de passadissos i superfícies, etc.
La qualitat i la modernitat dels materials utilitzats —formigó, fusta,
alumini, ceràmica i vidre— en permeten una conservació fàcil i duradora.
Cal destacar la resistència de la fusta utilitzada per a les portes i els
vidres per als gran finestrals.
Tot plegat es tracta d’un edifici segur, agradable i funcional al mateix
temps.
II. Amb una mica més de detall
L’interior de l’edifici té quatre zones ben diferenciades per atendre quatre
funcions: la part administrativa i de gestió, la part dedicada a activitats
docents, la zona esportiva i la part destinada a altres serveis (cuina,
cafeteria i menjador).
a. Els espais amb funcions administratives són de fàcil accés per al públic
adult que hi ha d’acudir. Són lluny dels espais docents i esportius i això
fa que resulti un entorn agradable per a la feina d’oficina i de despatx.
Si calgués reformar alguna cosa, nosaltres proposaríem tres canvis:
• Caldria procurar una sala de professors amb més llum natural. Es
tracta d’un espai molt freqüentat al llarg de tota la jornada i és l’única
dependència en la qual, actualment, hi ha llum artificial totes les hores
del dia.
• Caldria evitar la funció de passadís de la secretaria. S’ha convertit en
el pas cap als despatxos de direcció i també cap als lavabos dels
professors. Es va intentar obrir una via alternativa, però la secretaria
continua essent un pas cap a altres llocs.
• Finalment, la porta d’accés per a adults situada en aquesta zona ha
d’estar controlada permanentment. No oblidem que els alumnes d’ESO
no poden sortir de l’edifici, però els professors, subministradors, pares,
etc. poden demanar entrada en qualsevol moment. Aquest control
correspon al personal de serveis que té la seva seu en un altre lloc
ben distant. S’evitarien problemes d’organització i d’horaris si la seu
del personal de serveis estigués a la zona d’accés d’adults o bé si hi
hagués una sola porta controlable des de la seu del personal de serveis.
b. Els espais per a activitats docents estan distribuïts entorn del pati
central. Allí, a les quatre plantes, hi ha les aules i els despatxos dels
professors. Ja hem comentat les bondats d’aquesta distribució. Però
volem afegir una altra bondat: l’amplitud dels elements comuns (escales
i passadissos). En efecte, en els minuts entre classes, en les entrades
i sortides, hi són presents una multiplicitat de relacions humanes, amors
i desamors, intercanvi de deures, complicitats, alegries i frustracions
compartides, etc. que són una part important de la intensa vida d’un
centre docent d’adolescents. Els passadissos són els escenaris de tota
aquesta vitalitat, encara que de vegades els professors hàgim de dir amb
la cara seriosa que ja està bé d’arribar tard a classe. Però l’escenari és
ampli, bonic, lluminós. És un bon lloc per a una troballa de minuts amb
els amics. Hauria estat molt pràctica una finestra des de la consergeria
al pati central per poder controlar una mica alguns d’aquests moviments.
Els espais tancats, encara que compleixen estrictament les disposicions
legals quant a la superfície, en realitat no donen sensació d’amplitud. Hi
ha despatxos que són insuficients i aules que són massa atapeïdes. Va
ser una bona idea proporcionar a cada aula una mena de visera per
apaivagar la presència del sol directe, encara que també ha calgut
incorporar unes cortines. Per assegurar la ventilació de cada aula, es
varen utilitzar vidres abatibles. És una bona solució, però una mica cara

de manteniment. D’altra banda, la sonoritat de les aules és, en general,
bona.
Els accessos de les escales als passadissos de cada planta són una mica
problemàtics: a les hores de màxima afluència, les portes d’accés a cada
planta són insuficients. En una eventual evacuació, aquestes portes serien
l’element limitant.
c. La zona esportiva és amplia i diversificada. Hi ha llocs per a esports,
però també per a una conversa, per contemplar el mar, per caminar, etc.
La seva orientació cap al sud la fa espectacularment lluminosa. Però
encara seria millor si hi hagués algun espai amb coberta que donés
protecció els dies de pluja i alguns dies de maig i juny especialment
calorosos. La seva independència la fa especialment accessible a usuaris
no vinculats a l’institut. En aquests moments hi ha nombrosos esportistes
que fan aquí el seu entrenament en finalitzar el temps escolar. Alguns
dies, les pistes estan ocupades fins a les 23.00 h.
El gimnàs és ampli, es poden fer diverses activitats alhora, però és una
llàstima que la seva alçada no permeti fer determinats tipus de competicions,
com ara bàsquet o voleibol. D’altra banda, com que les finestres s’obren
cap a dins, suposen un perill per als nois que hi són i que estan corrent,
concentrats en el seu esport i no veuen la cantonada o el vidre d’una
finestra.
d. La part destinada a cuina i menjador és la que presenta més mancances
en el disseny. Es va voler fer una zona amb el mateix criteri d’independència
que les altres zones, la qual cosa obligava a un accés diferenciat. Aquest
accés havia de ser utilitzat per només quatre persones (dues de la cuina
i dues de la neteja). En realitat no es fa servir. La zona situada darrere
la cuina és, actualment, un espai en desús, amb unes dependències
tancades i amb humitats.
En el conjunt de l’edifici trobem a faltar dues dependències:
Una sala d’actes: a vegades hem de dur a terme actes davant un públic
nombrós (projeccions de pel·lícules, xerrades, informacions a pares,
funcions de teatre, etc.) i no tenim el lloc adequat. Encara que
provisionalment fem servir un espai que és una mica més ampli que la
resta d’aules, ens aniria molt bé poder disposar d’una sala d’actes. Si
aquesta sala tingués un accés directe al carrer, es podria fer servir també
per a actes de la ciutat i potser l’Ajuntament de la vila podria col·laborar
en la construcció.
Un magatzem: cal un espai per guardar els cada vegada més nombrosos
expedients acadèmics, les eines d’utilització esporàdica que poc a poc
anem adquirint, els pupitres i les cadires que estan pendents de reparació,
etc. Hi ha espai suficient i en tenim la necessitat. Potser ha arribat el
moment de fer créixer una mica el nostre edifici.
III. Per acabar
Ja han passat set anys. L’edifici continua essent un lloc agradable. És un
escenari en el qual ens trobem molt a gust representant i vivint el nostre
paper. Les reparacions que cal fer són les pròpies d’un edifici ocupat per
més de 600 persones. Ha suportat pluges, petites ampliacions
d’instal·lacions i conduccions, petites agressions, ha estat testimoni de
moltes alegries i també de moltes decepcions... però ens continua obrint
les portes cada dia. Ens sentim contents de la seva bellesa i de la seva
fidelitat.

Lluís Català, Jaume López, Xavier Folch, José A. Altemir,
professorat de l’IES Torredembarra

Escoles com catedrals
Una arquitectura d’Emili Donato en un poble de Catalunya
L’arquitectura d’Emili Donato té com una secreta vocació de monumentalitat.
Però és una monumentalitat fora de retòrica, carregada d’intenció civil i
assolida per mitjà de la impregnació i del sintetisme de les formes. I això
és així tant pels grans complexos residencials de la perifèria com pels
edificis públics i les escoles. És una arquitectura que intenta imposarse en el paisatge propiciant el reconeixement immediat per mitjà de la
força de la imatge i la claredat d’implantació, però també per mitjà del
seu caràcter volumètric i mural i de la unitat del material (generalment
maó).
L’Arboç és una vila de Catalunya al sud de Barcelona. Especialment
marcada per una sèrie de fastuoses residències de finals del segle XIX
i principis del XX, construïdes, com a tantes províncies d’Europa, pels
emigrants retornats: algunes com castells morescs; i una de singularíssima
a l’extrem del poble que comprèn una còpia en miniatura de la Giralda
de Sevilla. A Emili Donato se li demanava de construir l’escola primària
al costat nord de la vila, damunt d’un declivi que discorre dolçament cap
a una plana cultivada i rica en vinyes. L’edifici ha estat posat al límit
septentrional del solar, com si es tractés d’un marge o mur llarguíssim
que tanca l’edificat i mira al camp. De cara al poble s’ha fet una esplanada

que ja ha assolit el sentit i l’ús d’una plaça pública. L’edifici no ha estat
pensat solament com a «catedral laica» i com a lloc de la vida col·lectiva
del poble; la seva arquitectura també ha estat construïda anàlogament
a una catedral: al centre, una nau il·luminada des de dalt que és el lloc
simbòlic i l’espai de reconeixement de l’escola; als costats, com capelles,
dues fileres d’aules en tres pisos. Com a altres escoles de Donato, les
aules estan reagrupades en blocs paral·lelepipèdics autònoms que
l’organitzen com a sistema de volums.
L’espai intern és impressionant: sobre un extrem, l’accés al gimnàs; a
l’altre, l’escalinata que condueix als pisos superiors; als costats llargs,
les galeries o passadissos que distribueixen les aules, apantallats per
plafons acústics que conformen una trama semitransparent. La llum plou
des de dalt d’una claraboia llarga i estreta, excèntrica a l’eix de la nau, i
es refracta sobre el joc de les estructures internes. De nit, a fora, es
transforma en una capsa lluminosa sobreposada a la massa fosca dels
maons, quasi realitzant les antigues fantasies de la Glasarchitektur de
Scheerbart o Taut. Hi ha una certa continuïtat en la història de l’arquitectura
moderna entre els intents de realitzar un gran espai unitari i al qual faci
referència tot l’edifici, on donen els ambients com en una plaça pública:

des de la Borsa de Berlage a Amsterdam, al Politècnic de Moser a Zuric,
o a les oficines Larkin de Wright. Però cal no oblidar que la principal
tipologia que dibuixa el paisatge rural de Catalunya és la de la «masia»,
i les masies son edificis massissos d’una, dues o tres naus, on sovint la
nau principal és la sala col·lectiva; els tipus més domèstics s’alternen
amb d’altres més monumentals, però l’edifici es constitueix sempre com
un fet unitari. Ens agrada pensar que aquesta escola deriva tant de les
masies com de les grans esglésies, tant de les basíliques civils de
l’antiguitat com de les obres de l’arquitectura moderna. Ens agrada pensar
que veiem l’arquitectura com un conjunt d’experiències permanents,
independents de l’època, posades davant nostre per dibuixar les idees i
les possibilitats. I que l’arquitectura romangui impregnada d’aquest
respirar de l’experiència del temps.

Daniele Vitale
(Publicat en portuguès amb el títol «Escolas como catedrais» a Arquitectura e
vida, Editorial Loja da Imagen, Lisboa, núm. 10, novembre de 2000, pàg. 46-51)

IES L’Arboç. Emili Donato
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IES del Camp de Tarragona
1995
IES Salou
Pau Pérez i Rafael Bertran

Tal com s’ha esmentat en la descripció del solar, a causa
dels condicionants urbanístics i de titularitat dels terrenys,
s’ha plantejat la construcció de l’institut en dues fases, de
manera que en la primera, i de forma immediata, es pugui
bastir la part més important del centre, és a dir, els espais
docents que permetin el desenvolupament de la gran majoria
d’activitats que s’hi preveuen. Per aquesta raó s’ha
concentrat l’edificació principal en els terrenys actualment
disponibles, i que al mateix temps són els d’accés més fàcil,
ja que coincideixen amb la zona més propera als vials
urbanitzats.
Per a una segona fase de les obres s’ha deixat la part
destinada més específicament a les activitats esportives i
d’educació física (gimnàs, pistes i una part important del
pati/jardí).
En qualsevol cas, s’ha concebut el projecte d’una manera
global, amb la qual, a més de donar resposta a aquests
condicionants, s’aconsegueixi un resultat final coherent i
unitari.
La disposició de l’edifici en el solar pretén controlar la forma
i el caràcter dels espais no edificats de cara a optimitzarne l’ús i la configuració paisatgística.
És per això que la planta baixa —que per exigències del
programa ha de ser forçosament extensa— es desenvolupa

1996
IES Vila-seca
Jordi Sardà i Jordi Bergadà

Fotos: JTFM
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de manera que abraça una part important dels espais
lliures, fet que la converteix al mateix temps en façana al
carrer i en tanca del recinte escolar en gairebé tres dels
seus quatre costats. Els espais resultants de la zona de
reculada obligada per les ordenances es proposa que
s’integrin a la vorera exterior (ampliant-la) amb un tractament
que combina zones enjardinades, zones pavimentades i
esglaonats i rampes que salven els desnivells entre la
rasant dels carrers i els accessos al centre escolar.
Amb aquesta solució entenem que es millora el caràcter
d’aquests espais entre edificació i tanca que esdevenen,
quasi sempre, inaprofitables i residuals.
La situació relativa dels elements de comunicació interiors
—passadissos i escales— respecte a les diverses
dependències s’ha projectat amb la intenció de reduir al
màxim els recorreguts entre els espais d’ús més freqüent
per un mateix grup de persones.
En planta baixa, a part de l’accés principal, es disposen
diferents portes de comunicació entre espais interiors i
exteriors —carrer i pati— que, a més de facilitar l’evacuació,
permeten funcionaments autònoms de diverses zones del
centre (com per exemple: administració / departaments
/ professors; sala d’actes / cafeteria; tallers; gimnàs /
pati de jocs / pista esportiva, etc.).

Les plantes pis són ocupades totalment per espais
estrictament docents (aules normals, aules específiques,
laboratoris) i els serveis corresponents.
S’ha intentat situar les obertures de les dependències
d’acord amb l’orientació més adequada al seu ús i, a fi de
reduir els efectes de les orientacions més solanes, es
disposa d’una volada a cada planta que al mateix temps
protegeix els tancaments exteriors de les conseqüències
de les pluges i les filtracions.
Pels condicionants de les rasants, l’espai de la cambra
sanitària resta amb unes dimensions força còmodes que
permeten el pas i la distribució registrable de les principals
instal·lacions de l’edifici, com també la ubicació de la sala
de calderes —amb ventilació directa a l’exterior—, aljub
d’aigua potable i maquinària de l’ascensor.
En el procés de redacció del projecte s’ha tingut en compte
la normativa vigent per a construccions escolars, com
també les recomanacions de tipus general referents al
programa de necessitats i als aspectes funcionals i
constructius d’instal·lacions.

1998
IES Torredembarra
Josep Llinàs

Fotos: Lourdes Jansana

Amb relació a la majoria de treballs que he fet, aquesta
obra disposava d'un solar extraordinari: situat sobre un
petit turó al límit de Torredembarra, tenia unes vistes
esplèndides en totes direccions: cap al mar o cap al paisatge
suaument ondulat del Camp de Tarragona. També les
característiques concretes del solar eren molt favorables:
superfície més que sobrada per complir el programa de
l'edifici, lleuger pendent cap al mar i comunicació amb el
poble tan sols per un dels seus límits: el límit oest. Els
altres límits ja eren el paisatge natural.
L'únic límit urbà que abans esmentava, el límit oest, està
format per una extensa superfície de cases unifamiliars
aïllades que arriba al casc urbà.
Un edifici regular, quadrat, amb un gran pati central, em
permetia:
• Resoldre el programa amb una relació correcta entre
passadissos d'accés i espais de treball.
• Tancar una part de l'espai exterior indeterminat en un
pati. Amb això l'edifici s'apropia, d'alguna manera, d'alguna
de les qualitats d'aquest espai exterior, a Tarragona:
lluminositat, neteja, temperatura, assolellament. Controlar
aquest aire exterior, propiciant la formació d'una espècie
de microclima, cobrint el pati i protegint-lo de l'entrada

directa del sol, ha sigut un dels objectius fonamentals
del projecte.
• En oposició a l'arquitectura disgregada del teixit
d’habitatges unifamiliars pel qual s'arriba, oferir a la
ciutat un volum compacte, que s'identifica i autoafirma
com a edifici públic, i que voluntàriament exhibeix el seu
origen cúbic, les seves dimensions i la seva centralitat.
• El paral·lelepípede que resulta de 39 x 39 x 10 m, pateix
dues últimes manipulacions:
1. Se’n segrega cap a l’accés, cap a l’oest, un cos d'una
planta, l'Administració, amb l'objectiu que es presenti
com una petita avançada de l'edifici que rep a qui arriba
des del poble.
2. La línia horitzontal que defineix el límit superior de
l'edifici és artificialment desfigurada amb la voluntat
d'establir un diàleg o una comunicació, o un intercanvi
amb el pla blau enorme del cel, que és a Tarragona una
part fonamental del paisatge.

1998
IES El Morell
Pau Pérez i Jordi Granell
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1998
IES “Ramon de la Torre”

Torredembarra

Xavier Olivé
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2000
Ampliació IES “Martí l’Humà”
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Montblanc

Carles Espinós i Pilar Ríos
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Foto: autors del projecte

2001
IES “Narcís Oller”

Valls

Francesc Pernàs Galí

0

Fotos: CASA, Consultors i Arquitectes, S.L.

2002
IES Sant Pere i Sant Pau,

Tarragona

Anton Pàmies

0

Fotos: Carles Fargas
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La «Escola del Treball»
Presencia de una idea
Foto procedente de la Guía de Tarragona y su Provincia, por Luis M.ª Mezquida. Ed. Doimarjo, 1946

En el año 1931 se produce un acontecimiento fundamental para el
racionalismo arquitectónico de Tarragona: la construcción de la Escola
del Treball, obra del arquitecto J. M.ª Monravà López (1905-1999).
La «escuela de trabajo», concepto amparado en la línea pedagógica que
fomentara la Generalitat Republicana para construcciones escolares,
venía a proponerse como un edificio nuevo. Un edificio que, sin apartarse
de soluciones tipológicas de planta cerrada y simétrica, se mantuvo fiel
a los postulados del GATCPAC que Monravà compartía y que supo
mantener hasta el final de la obra en los primeros años 40, una vez el
grupo ya había quedado disuelto.
El edificio, formado por un cuerpo central de tres plantas donde se sitúan
las aulas, queda seccionado horizontalmente por unos amplios ventanales
corridos que, resueltos con perfilería de acero, resiguen, enrasándose

al plano de fachada, la redondez perimetral de las esquinas.
Un gran espacio central cubierto y las aulas laterales, destinadas a
talleres, que se prolongan a una altura completan el conjunto.
Obviando los aspectos formales que constituyen el núcleo genuinamente
constructivo del proyecto, este edificio nos interesa particularmente por
su dimensión simbólica, aquella que la arquitectura adquiere cuando
interpreta la realidad del lugar mediante una idea figurativa.
Situado en un solar estrecho y pronunciadamente agudo, el edificio se
proyecta de manera que todo él está dirigido a enfatizar la idea circular
del Plan de 1922, que preveía un crecimiento radial de la ciudad centrado
en la plaza Imperial Tarraco.
Con su posicionamiento, el edificio reconoce la presencia de una plaza
circular veinte años antes de que cualquier otra edificación o iniciativa

materializasen aquella idea y otros tantos hasta que la plaza quedara
definitivamente urbanizada. Anticipando las pautas para el entendimiento
conjunto de todo el inmenso terreno que lo rodeaba, la personalidad e
intuición que Monravà supo dar a la idea como algo esencial en el desarrollo
de un proyecto desencadenó un episodio urbanístico esencial para la
comprensión de la actual ciudad.

Jordi Guerrero, arquitecto
Bibliografía
• Bohigas, Oriol: Arquitectura Española de la Segunda República, Tusquets
Editor, 1970.
• Parcerisa i Bundó, Josep: La forma urbis. Cinc ciutats sota sospita.

El claustre
de l’institut Salvador Vilaseca de Reus
La història
El convent franciscà fou vestit a cavall dels segles XV i XVI. El 22 d’agost
de 1836, nit de Sta. Magdalena, fou cremat, seguint la crema de convents
de l’època. Cap al 1839 es va intentar vendre les restes de l’edifici i, en
no trobar cap postor, l’Ajuntament de Reus demanà l’edifici per establirhi un centre d’educació secundària. El primer mestre s’hi va instal·lar el
1838 per ensenyar matemàtiques i, durant el període de 1858 a 1868,
s’hi instal·laren els escolapis, amb estudiants com Eduard Toda i Antoni
Gaudí.
Des de 1949 fins a 1966, l’arquitecte reusenc Pere Benavent de Barberà
dugué a terme la restauració de l’església i l’institut.
El 1954 fou anomenat «Institut Gaudí».
L’any 1988, l’arquitecte Joan Figuerola i Mestre inicià els estudis per dur
a terme un seguit d’intervencions, que van durar fins al 1995.
L’any 2002, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat, endegà
les feines de restauració del claustre i les façanes, i l’Ajuntament de Reus
inicià les feines de restauració del jardí.
L’edifici i el jardí
El conjunt de l’edificació de l’Institut Salvador Vilaseca és avui el fruit de
les successives intervencions dutes a terme a l’edifici del que fou el
convent del franciscans.
Organitzat entorn del claustre renaixentista de planta quadrada, el claustre
té porxada en planta baixa i és tancat a les plantes altes. A la part central
del claustre hi ha el jardí, de composició neobarroca, amb els quatre
extrems dedicats a diferents ambients vegetals de la zona mediterrània.
El conjunt del claustre té un gran valor arquitectònic per la seva composició
i l’encertada geometria, com també per la seva puresa estilística
renaixentista, que s’ha conservat fins als nostres dies.
La façana principal segueix a grans trets la traça anterior a la intervenció
de Pere Benavent de Barberà i resulta interrompuda pel cos annex a
l’església, antic atri i porteria. És ordenada per la portalada d’accés
situada a la part central. Té una composició diferent a dreta i esquerra
de la portalada o part central, per tal de donar a conèixer en façana els
espais representatius del centre a mà esquerra i l’aulari de la part dreta.
La diferenciació es reforça per la realització de columnes falses a tota

alçada a la banda esquerra, amb esgrafiats al parament entre finestral
de planta primera i finestra de planta segona. La composició s’unifica en
sentit vertical en situar un basament remarcat a la part baixa i parament
a doble alçada a la resta, per coronar-se amb el ràfec de coberta.
El jardí presentava un estat decadent, per la manca de manteniment
eficient. Hi va contribuir la proliferació de coloms que habitaven als arbres,
cornises i forats de les façanes interiors, fins a arribar a situacions
extremes a nivell sanitari que malmetien la vegetació existent.
La intervenció
La intervenció al claustre tenia com a objectius:
1. Consolidar els elements arquitectònics del claustre i les façanes
malmesos pel pas del temps rehabilitant els revestiments i acabats.
2. Potenciar el conjunt del claustre i les façanes per destacar-ne el valor.
3. Dotar el conjunt de cornises, repeus i òculs amb elements protectors
contra els coloms.
4. Suprimir les instal·lacions vistes pels porxos del claustre i les façanes
conduint-les per les galeries soterrades, i minimitzar al màxim el seu pas
exterior.
5. Il·luminar el porxo del claustre de manera que proporcioni la intensitat
necessària i alhora potenciï els valors arquitectònics del claustre.
6. Substituir el paviment ceràmic del claustre per cairó ceràmic, tot fent
una nova base.
La intervenció del jardí tenia com a objectius:
1. Consolidar la vegetació del jardí del claustre malmesa pel pas del
temps i la manca de manteniment adequat.
2. Potenciar el conjunt vegetal per destacar-ne el valor traient els
elements vegetals distorsionadors, replantant els tarongers que mancaven,
dotant les zones triangulars de vegetació arbustiva per potenciar els
diferents conjunts, com també la plantació d’entapissants de les zones
de parterre per completar el conjunt de vegetació.
3. Dotar el conjunt del jardí d’una zona preparada per dur-hi a terme
activitats culturals.
4. Il·luminar el jardí del claustre de manera diferenciada pel que fa a
façanes, llum ambiental, llum de recorregut i passeig, i d’il·luminació de
vegetació.
5. Dotar les zones de pas de paviment amb llambordins col·locats sobre
sorra.
6. Reordenar i potenciar el pati interior del claustre per tal que pugui
ser utilitzat amb aquesta finalitat, alhora que per a altres usos culturals.
Una vegada fetes les obres corresponents, tant el claustre, com les
façanes, com el jardí han recuperat l’aspecte arquitectònic i paisatgístic
que mereixen, alhora que s’ha recuperat l’espai per a unes activitats
culturals i docents més lúdiques. La recuperació de la biblioteca i l’antiga
aula 2, al mateix temps que la resta d’obres, ofereixen un claustre i un
jardí dignes tant per als estudiants i els professors, com per al visitant
que busca l’Antoni Gaudí d’estudiant.

Josep Huguet i Monné, arquitecte
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L’institut Gabriel Ferrater de Reus
Notes sobre la recuperació de l’antic Col·legi del Roser
Al contrari d’algunes opcions més contemporànies, ens vàrem decidir
finalment per una transició molt poc acusada entre allò vell i allò nou;
vam mantenir la mateixa altura de coronament, el mateix ritme i la mateixa
proporció dels buits de finestrals i el mateix estucat. Únicament vam
deixar de fer els medallons de totxo vist projectats per Adell a les agulles
entre finestres i vam disposar una coberta plana invertida en lloc de
teulades, fet que en certa mesura posava en evidència el cos ampliat i
permetia una bona visió dels frontons clàssics amb els quals es remataven
les dues ales laterals.
Pel que fa a les plantes, també es va pretendre donar continuïtat al clar
esquema d’aula-passadís i per això es va allargar fins a la nova façana
posterior mantenint la mateixa secció. A la part central es van anar
disposant les aules especials a les dues plantes superiors i els tallers i
laboratoris a la planta baixa, comunicant-se per un passadís il·luminat
per quatre patis que a la vegada completaven la il·luminació natural
d’aquestes aules.
Dues escales «protegides» situades al fons dels dos grans patis que
envolten la capella del Roser permetien l’evacuació de l’ampliació esmentada
i complementaven les dues escales ja existents als extrems oposats.

Façana principal durant les obres

L’origen de la meva intervenció en la recuperació de l’antic Col·legi de la
Sagrada Família de Reus per a un nou centre docent es remunta a l’any
1992, quan en Josep Benedito em demana d’actuar-hi per tal d’ubicarhi la nova Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la recent
creada Universitat Rovira i Virgili.
Atès que llavors la meva col·laboració en el projecte i la direcció de l’Illa
Diagonal em suposava molta dedicació, i davant la magnitud i la
transcendència que per a mi tenia un projecte com el d’una facultat, però
també sense voler deixar passar una ocasió com aquesta i a la meva
ciutat, vaig recórrer a l’amic Pau Pérez per si podia col·laborar en un
encàrrec tan atractiu.
Com s’ha vist, la resposta fou tan entusiasta que des de llavors ho hem
continuat fent en diferents projectes.
Tanmateix, l’avantprojecte presentat finalment no es va poder dur a bon
terme atesa la migradesa dels terrenys de què hom disposava; i, per
sort, la visió de futur de les autoritats municipals i de la Universitat foren
decisives a l’hora de reconduir el projecte cap al nou Campus de Bellisens,
el qual vàrem planificar i urbanitzar des de zero fins a culminar amb la
construcció de la nova facultat i la recuperació del Mas Vila de Barberà
com a deganat.
Al cap d’un parell d’anys, i en ple procés de malifetes al col·legi del Roser
de la carretera de Montblanc, el company Santi Delàs del Departament
d’Ensenyament em va consultar sobre la viabilitat real de recuperar-lo
com a nou centre d’ensenyament secundari, ja que des d’algun sector se
li volia fer veure que el millor era enderrocar-lo i fer-ne un de nou.
Mentrestant, els debats a nivell local respecte de la reforma del mapa
escolar eren constants i tenien l’objectiu de convèncer la Generalitat de
la construcció d’un nou IES: el que havia de ser el Reus VII; per això calia
donar una resposta immediata.
El meu informe positiu, valorant l’arquitectura tant de la mateixa capella
del Roser com de la construïda al seu voltant per l’arquitecte Adell als
anys cinquanta conformant una imatge entranyable per a molts reusencs,
tot i respondre plenament a l’època de la dictadura, va fer que finalment
el Departament es decidís a ubicar-hi el Reus III, el qual ja estava funcionant
feia anys prop de la Boca de la Mina, però ampliant-ne les seves línies
educatives fins a assolir un IES 5/3+2, és a dir, un institut d’ensenyament
secundari per a cinc línies d’ESO i 3 línies de batxillerat, més dues aules
complementàries. Es tractaria d’un centre per a uns 800 alumnes, el
més gran que hem projectat a banda de la facultat esmentada, que era
gairebé per a 2.000 alumnes.
El setembre de 1995, el Consell Escolar Municipal, davant la proposta
ja estudiada pel Departament, va prendre finalment la decisió de no
enderrocar l’edificació i recuperar-la per a un institut que, per acord del
claustre, s’anomenaria Gabriel Ferrater, en homenatge al gran poeta
reusenc.

També es disposava del projecte redactat per Francesc de Paula Adell
(Riudecanyes 1909 –Barcelona 1979), un arquitecte del mateix Ministerio
però amb fortes arrels a Reus, que va construir diverses obres
emblemàtiques a la ciutat, pròpies o amb la col·laboració d’Antoni Sardà.
L’octubre de 1957, tot i no haver acabat del tot les obres adjudicades
a l’empresa local Hermanos Llevat, que encara van durar fins a la seva
inauguració al maig de 1960, es va posar en funcionament el col·legi,
confiat als Pares Salesians, que s’hi van quedar fins al 1971, en què el
van abandonar per no poder assolir els estudis de formació professional,
entre altres raons supralocals.
Fou llavors quan Àngela Pujol, directora de l’Institut Gaudí, va fer les
gestions oportunes per convèncer els Pares de la Sagrada Família, amb
llarga tradició docent a Reus, perquè se’n fessin càrrec i s’hi establissin.
El 1973 van aconseguir independitzar-se, tant de l’Institut Gaudí com del
col·legi nacional Rubió i Ors i, tot i assolir un gran arrelament, finalment
el van abandonar el 1991 per diversos desacords amb l’Ajuntament,
després d’haver construït un nou centre amb recursos propis a l’avinguda
del Pare Manyanet.
Durant la seva estada, s’havien dut a terme diversos reforços estructurals
i s’havia cobert un dels patis interiors per situar-hi el gimnàs.
És llavors, l’any 1995, que després d’uns anys de complet abandonament,
comencen les nostres intervencions fins a la seva recuperació actual.
El projecte d’intervenció
A grans trets, estructuraré els comentaris partint de tres intervencions
prou diferenciades: la urbanització exterior, la de la mateixa ampliació i
les de recuperació del conjunt arquitectònic ja existent.

• La urbanització exterior
Exteriorment, preteníem ordenar els diferents patis de jocs que envoltaven
l’edifici. Per això es van disposar les dues pistes de joc centrades a la
façana cap a la carretera i es van envoltar amb una trama d’arbrat de
fulla caduca, passant-la fins i tot pel nou aparcament de professors,
situat a la banda nord. Així es va canviar completament la imatge del
gran paviment saturat de pistes de joc que s’oferia fins a l’inici de les
obres.
L’ampliació del pati de jocs pel costat sud en uns mil metres quadrats
va millorar també sensiblement la fisonomia des dels nous jutjats.
• L’ampliació
Sens dubte, l’ampliació del centre existent era necessària per assolir el
programa d’un IES 5/3. La vàrem plantejar per la banda de ponent, fins
a arribar a l’alineació del carrer Alcalde Segimón, atès que era la més
sensata, i perquè només suposava l’enderroc de l’ala més baixa destinada
antigament a serveis ja obsolets.
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Possiblement cometent un error històric —atès que la seva alta qualitat
arquitectònica hauria merescut mantenir-la aïllada i envoltada d’un parc—
el cas és que, com he esmentat al principi, l’any 1950 es va decidir
construir un col·legi menor amb residència per a estudiants d’ensenyament
secundari seguint el projecte de l’arquitecte Adell. Bàsicament, el seu
plantejament era envoltar la capella amb quatre ales destinades a aules,
dormitoris i serveis, i crear així un pati a cada costat que permetés
il·luminar el passadís de distribució i la mateixa capella del Roser.
L’ala nord sobresortia de la resta pel fet d’incloure un teatre amb amfiteatre,
apte per a sis-centes persones, el qual havia arribat amb prou bon estat
fins a l’abandonament del centre.
D’aquesta manera, la capella va perdre les seves façanes originals i
restava en segon terme, com el cor del col·legi. Ara la importància es
donava a la façana principal, a la qual dins un estil clàssic d’ordre toscà
s’incorporaven elements històrics com la portalada de l’atri i els escuts
dels frontons, procedents dels antics quarters de cavalleria enrunats feia
pocs anys.
El nostre projecte pretenia respectar al màxim el projecte d’Adell, perquè
els usos finals tampoc no havien canviat tant i perquè, com ja hem
esmentat, es volia mantenir una imatge prou identificada a nivell urbà.
1
Per això pràcticament només es van restaurar les tres façanes no
afectades per l’ampliació posterior i es va actuar a l’interior. L’actuació
més important va ser la transformació del teatre en sala de gimnàstica
apta per a actuacions teatrals i actes diversos, i la de la capella del Roser,
a la nova biblioteca del centre o del barri, una vegada dessacralitzada.
Per reconvertir el teatre, es va rebaixar tot el nivell de la platea per tal
d’assolir més altura lliure sota l’amfiteatre i es van disposar els vestuaris
sota l’escenari. També es va obrir una gran lluerna al sostre que es podia
enfosquir lleugerament per permetre determinades actuacions teatrals.
A la capella, les actuacions van ser encara més importants: es va igualar
tot el paviment a un sol nivell i es va acabar amb lloses de pedra de Sénia
polida. Es va enderrocar l’antiga sagristia que envaïa un dels patis laterals,
refent la capella de la dreta de l’absis amb una nova volta de creuaria
com l’existent a l’altre costat. També es va fer una escala nova fins al
cor, destinat ara a hemeroteca. Respectant les pintures de la cúpula que
algun historiador atribueix a Flaugier, es va pintar tot l’espai de blanc, i
va assolir una lluminositat que havia perdut feia anys amb l’afegit de
diferents pintures murals religioses ja invisibles.
Unes instal·lacions especials que inclouen climatització permeten ara la
seva utilització com a sala de lectura d’una biblioteca possiblement
infrautilitzada.

Equip redactor del projecte:
Anton Pàmies, Pau Pérez i Anton Banús, arquitectes; Josep Canela,
arquitecte col·laborador en l’aixecament de plànols; Jesús Álvarez,
arquitecte tècnic; PROENAR, enginyeria d’estructures; i LERSO, enginyeria
d’instal·lacions.
Equip tècnic director: Anton Pàmies, arquitecte; Jesús Alvarez, arquitecte
tècnic; LERSO, enginyers; PROENAR, estructures.
Empresa contractista: Obras y Servicios Hispania (OSHSA); cap d’obra,
Roberto Garcia.
Seguiment tècnic per part del Departament d’Ensenyament: J. M. Compte
i J. M. Vilella, arquitectes tècnics.
Empresa de control de qualitat: COTCA S. A.

Ressenya històrica de l’edifici per recuperar
El 1954 es posava la primera pedra del que havia de ser un Colegio
menor amb internat, el més gran per construir a l’Estat, i adscrit a
l’Institut Gaudí de Reus.
Per arribar a aquesta data, a mitjan 1950, amb la fundació del Patronat
de l’Obra Salesiana, ja s’havia assolit la cessió al Ministerio de Educación
Nacional dels terrenys municipals que envoltaven l’ermita del Roser, la
d’una part dels terrenys del forn del Llevat situats just al seu darrere fins
arribar al projectat carrer Alcalde Segimón i la de la mateixa capella, que
se cedia per part de l’arquebisbe Arriba y Castro, amb la condició que
s’hi continués celebrant el culte com fins aleshores.

• La recuperació de l’edifici existent
La capella del Roser
Es tracta d’una capella d’estil renaixentista bastida entre els segles XVI
i XVII, lleugerament anterior al santuari de Misericòrdia, però de dimensions
semblants i amb les voltes de més llum encara. Històricament havia
servit de culte inicialment a Sant Roc i després a la verge del Roser,
lligada sempre a un llatzeret per als malalts de pesta, condició molt
normal en aquells temps. Posteriorment, al seu voltant s’hi va disposar
el cementiri fins al seu trasllat al lloc actual a finals del segle XIX.

Foto antiga de la capella del Roser abans de la construcció del Col·legi menor.

Bibliografia: Història a l’entorn de l’ermita de la Mare de Déu del
Roser de Reus (del s. XVI al XIX), autora: M. Carme Bernal i Mir editat l’abril de 2003.

Façana de l’ala sud amb l’ampliació Aspecte dels patis interiors de l’ampliació

A la resta de les ales, les actuacions van ser molt respectuoses i es van
mantenir els mateixos finestrals i crugies adequant el programa a les
superfícies disponibles. Així, a la planta baixa, es va tancar l’atri amb
unes vidrieres i es va obtenir un ampli vestíbul; a la seva dreta s’hi va
agrupar l’administració del centre i a l’esquerra, tots els departaments.
A l’ala sud s’hi van aplegar les aules de batxillerat i a l’ala nord, les
d’ensenyament obligatori.
Per últim, els patis dels costats de l’antiga capella es van buidar i
regularitzar com devien estar al principi, es van fer accessibles i es van
urbanitzar amb escocells lineals i uns pollancres.

• Alguns aspectes sobre la construcció
L’estructura
A la part existent es van respectar les parets de càrrega i els forjats de
biguetes, els quals es van reforçar amb perfils d’acer laminat sota els
nous falsos sostres.
També es van mantenir els cavalls prefabricats de formigó armat per a la
formació de les cobertes de les tres ales i del teatre i es van substituir els
de fusta en mal estat de la coberta de la capella per uns de metàl·lics.
En l’ampliació es va plantejar una estructura porticada metàl·lica i uns
forjats a base de lloses alveolars per cobrir les grans llums de 10 a 12 m.
Les cobertes
A la part existent es van mantenir les teulades aprofitant els cavalls de
formigó però es van refer disposant corretges de xapa i plaques de
Estat actual
1 Planta baixa
2 Planta semi-soterrani
3 Façana principal sud

Interior de la capella del Roser, transformada en biblioteca (durant les obres del
1997 i una vegada acabades, el 1998).

La nova sala de gimnàstica (amb
claraboia) i un aspecte de l’anterior
teatre durant les obres de
transformació

fibrociment i teula ceràmica per alleugerir al màxim. En tota l’ampliació
es va disposar una coberta plana invertida acabada amb grava i es van
cobrir els patis interiors amb vidre laminat.

Els tancaments exteriors
Es va continuar utilitzant la fàbrica de totxo revestida amb morter de calç
tipus Texcal, amb cambres d’aire i aïllament de poliestirè. Les fusteries
exteriors són de perfileria d’alumini oxilacat en blanc i els vidres, amb
cambra aïllant i laminats en els casos necessaris.
Falsos sostres
Es van disposar falsos sostres a totes les dependències de tipus registrable
amb planxes de llana de roca i amb les lluminàries fluorescents encastades.
Paviments
Per la seva lleugeresa es va escollir per regla general un paviment de
ceràmica tipus porcellànic amb acabat polimeritzat. Únicament es va
exceptuar el vestíbul d’accés i tota l’antiga capella, on es van disposar
lloses de pedra de Sénia polida, com també la sala de gimnàstica on era
obligat disposar un paviment flexible de PVC.
Instal·lacions
Malgrat les recomanacions contràries del Departament, la casuística de
l’edifici justificava que la majoria d’aquestes es disposessin sota falsos
sostres fàcilment registrables.
Les instal·lacions d’il·luminació es van resoldre en la seva majoria amb
lluminàries fluorescents encastades o suspeses, exceptuant només els

Estructura metàl·lica de l’ampliació projectada a la banda posterior
Fotos: Anton Pàmies

projectors espectaculars instal·lats de manera indirecta a l’antiga capella
i al vestíbul.
La sala de gimnàstica i la gran biblioteca gaudeixen de climatització per
fan coils murals. A la resta de dependències només es va instal·lar una
calefacció convencional amb radiadors d’aigua.
Pel que fa a les instal·lacions d’informàtica, per primera vegada i a banda
de les mateixes aules, ja es va poder fer una instal·lació de veu i dades
almenys a tots els departaments de professors.

Anton Pàmies Martorell, arquitecte

Estat modificat
1 Planta baixa
2 Planta semi-soterrani
3 Façana principal sud
4 secció AA
5 secció BB
6 secció DD

4

2

2
5

1

1

3

3

6

El nou IES Gabriel Ferrater i Soler
Aquest curs 2003-2004 ja no tenim a l’institut cap dels alumnes que
van començar els estudis a l’antiga seu de l’IES Gabriel Ferrater i Soler,
l’edifici de la partida del Coubit. Cap alumne no enyora l’antiga ruta del
Pere Mata amb l’autobús tot deturant-se per l’estretíssim pontet, ni la
piuladissa dels ocells al voltant de les finestres, ni les passejades a la
Boca de la Mina. Tampoc l’entorn ple d’oliveres amb un cel aclaparador
que envoltava les muntanyes i les unia amb el mar, tan proper.
Ara, els sis anys d’ús de l’edifici que envolta la històrica ermita de la
carretera de Montblanc, sàviament projectat l’any 1996 pels arquitectes
Anton Pàmies Martorell i Pau Pérez Jové, amb la col·laboració d’Antoni
Banús, i construït sota la direcció del primer, ens permetem reflexionar
sobre les aportacions fetes en aquesta edificació que, de manera curiosa,
resulta estimada i recordada per tot aquell qui n’ha esdevingut usuari en
alguna de les diverses etapes del seu funcionament des de finals de la
dècada dels cinquanta.

baixa, ara s’hi apleguen els laboratoris, les aules-taller, les d’informàtica
i en general totes les aules especials i les tutories; i això s’ha dut a terme
a les tres plantes. És en aquesta zona on llueixen les vidrieres que tanquen
els patis interiors que, com pous de llum, travessen les tres plantes.
D’una banda aporten lluminositat, i de l’altra, la seva transparència permet
la comunicació visual entre els tres nivells. També cal destacar la instal·lació
de làmines metàl·liques, a manera de persianes, a quasi la totalitat dels
finestrals de l’edifici, la qual cosa és molt apreciada pels alumnes, ja que
consideren que aquestes làmines recullen molt bé la llum natural i la
projecten cap a l’interior de cada espai.
Una aportació de la qual s’està traient molt profit és la cafeteria-menjador.
De proporcions generoses, les parets de vitralls la comuniquen amb el
jardí. Els arbres del carrer actuen com a teló de fons.

En conjunt, la remodelació va respectar l’estructura primera, ja de tres
plantes i amb generosos passadissos que, comunicats amb els claustres,
ordenaven les aules lateralment.

La reconversió de l’antic teatre en gimnàs ha permès, en certa manera,
conservar el teatre, i això ens permet esperar una propera intervenció:
la construcció del definitiu gimnàs aïllat, a l’exterior, tot just al costat
dels jutjats, permetrà tornar al teatre la seva funció, juntament amb la
sala d’actes.

Tanmateix, al costat de muntanya la intervenció ha estat molt innovadora.
On antigament els hermanos tenien les cuines i el menjador en planta

També és remarcable l’àmplia i lluminosa sala de professors dotada de
tres grans finestrals que miren a mar.

Però, sens dubte, la joia de l’institut, allò de què tots els alumnes estan
cofois, ha resultat ser la biblioteca. Està instal·lada a l’antiga ermita
renaixentista del Roser, ocupa simbòlicament el centre de la planta, i és
talment el cor de l’institut. Aquest espai permet a cada alumne sentirse suficientment aïllat i tranquil per dur a terme les tasques d’estudi tot
triant el seu particular racó.
Per últim, cal destacar l’aula de música, ubicada damunt la sala de
professors. S’hi accedeix per unes escales particulars i justament ocupa
la part central de la façana principal. Comunica directament amb les dues
torres simètriques disposades a manera de campanars per l’arquitecte
Adell en projectar inicialment el centre docent.
Si hi pugeu, podreu guaitar en totes direccions. En un dia net, després
d’una ventada, el cel et pren la vista cap a la muntanya i ràpidament te
la retorna al mar.

Teresa Felip Capdevila
Directora de l’IES Gabriel Ferrater de Reus
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Fotos: Jordi Granell
Piràmide graonada de Djesert a Saqqara, construida per Imhotep
Temple funerari de la reina Hatshepsut a Deir el-Bahari, edificat per Senenmut

“Colossos de Memnon”, que s’aixecaven davant del primer piló del temple
funerari d’Amenhotep III a Tebes oest, obra d’Amenhotep fill d’Hapu.

Arquitectes de l’antic Egipte
Sens dubte, una de les raons per les quals l’antic Egipte exerceix una
fascinació tan gran en la nostra societat actual és la magnitud i la
singularitat de la seva arquitectura monumental. També per als antics
egipcis els monuments arquitectònics eren creacions molt especials. En
efecte, a l’Egipte dels faraons, l’arquitectura —com les altres tècniques—
no era una activitat profana, sinó que tenia un caràcter sagrat. I això
per dues raons. En primer lloc, perquè les grans construccions eren la
plasmació en el món sensible d’arquetipus espacials transcendents: la
piràmide evocava el Turó Primordial de la cosmogonia; el temple era una
reproducció del mateix cosmos; l’hipogeu reial de la Vall dels Reis
simbolitzava els camins terrestres o celestes cap al més enllà... I en
segon lloc perquè, amb els seus monuments, els grans faraons contribuïen
a completar la creació, iniciada pels déus al principi dels temps. Piràmides,
recintes funeraris, palaus, temples i hipogeus eren elements que modificaven
i redefinien el paisatge, que feien més «acabat» el món, i tenien sempre
un simbolisme còsmic, «natural»: la piràmide s’assimilava a una muntanya;
la sala hipòstila d’un temple, a les maresmes amb canyes; els terres dels
temples, a la «terra negra» d’Egipte; els sostres, al cel...
Els tres arquitectes més famosos de la història de l’Egipte faraònic són
Imhotep, arquitecte del rei Djoser, de la III dinastia, que va viure cap al
2650 a. C.; Senenmut, arquitecte de la reina Hatsepsut, de la dinastia
XVIII, que va viure la primera meitat del segle XV a. C.; i Amenhotep fill
d’Hapu, arquitecte del rei Amenhotep III, també de la dinastia XVIII, que
va viure a cavall dels segles XV i XIV a. C. Tots ells són reconeguts per
les seves innovacions singulars en el terreny de l’arquitectura monumental,
tant pel que fa a les tècniques constructives com pel que fa al simbolisme
de les edificacions. El primer i el darrer van arribar a ser divinitzats, per
la seva personalitat i pel significat cultural i religiós de la seva obra, fet
excepcional a Egipte i que no es va produir amb cap altre ésser «humà».
Imhotep va ser l’arquitecte de Djoser, primer rei de la III dinastia i fundador
del Regne Antic o Edat de les Piràmides. En aquesta època, la capital
d’Egipte era a Memfis, ciutat situada una mica més al sud que l’actual
Caire, a la ribera occidental del Nil. La necròpolis reial es trobava al

desert adjacent, a la regió coneguda avui com Saqqara. Allà, Imhotep es
va immortalitzar com a arquitecte construint per a Djoser un recinte
funerari monumental, únic tant per l’estructura com pel simbolisme. Era
el primer cop que a Egipte es construïa un monument de les dimensions
d’aquest. En aquest, Imhotep va fer servir per primer cop la pedra com
a material constructiu exclusiu (fins llavors s’havia fet servir bàsicament
el tovot).
El complex funerari de Djoser-Imhotep representa el punt d’arribada d’una
tradició arquitectonicosimbòlica ancestral i el punt de partida d’una de
nova. Fins a aquell moment, les tombes dels reis havien consistit en
mastabes o recintes de planta quadrangular que imitaven el palau reial,
amb els seus murs exteriors modulats en entrants i sortints. Simbòlicament,
es «jugava» amb la identificació entre el cosmos, el palau, la tomba i el
mateix rei. En efecte, segons la doctrina de la reialesa més antiga de
l’Egipte faraònic, el rei s’identificava amb Horus (el déu falcó del cel que
simbolitzava el cosmos) i, per tant, amb el mateix cosmos, segons una
manera de pensar que a nosaltres ens és aliena però que és molt comuna
a l’Àfrica, tant antiga com actual. En virtut d’aquesta identificació, tot allò
que succeeix al rei repercuteix en el país i en la societat humana. Per
això, cal preservar el rei pur i vigorós. Una de les maneres de fer-ho és
per mitjà de l’anomenat heb Sed, o «festival de rejoveniment», un seguit
de cerimònies que asseguren la perenne joventut del rei. Si el rei s’identifica
amb el cosmos, també el palau reial, on el rei —Horus— viu, és una
representació del cosmos, un microcosmos. És per això que el rei egipci
és designat amb l’expressió per aa, «casa gran», «palau», d’on ve el
nostre mot «faraó». Els edificis funeraris reials anteriors a la III dinastia
recullen i sintetitzen totes aquestes creences: la tomba representa el
palau, que representa el cosmos, que representa Horus, que representa
el rei. És a dir, la tomba és una manifestació tangible del rei, és «el rei
fet arquitectura». A més, els recintes funeraris acullen un pati per tal
que el rei pugui continuar celebrant el heb Sed al més enllà, fet que li
conferirà joventut eterna, és a dir, la vida eterna.
Imhotep reprèn fidelment aquestes idees ancestrals en el complex funerari
que construeix pel seu senyor Djoser, però ho fa en clau monumental. De
fet, la mateixa pedra comporta un simbolisme de perennitat i d’eternitat,
que se suma al ja expressat per les formes arquitectòniques. El complex
de Djoser és, en efecte, un recinte rectangular, amb un mur exterior
modulat en entrants i sortints, amb patis per a la celebració del heb Sed
ultraterrenal, amb dependències que imiten les del palau reial de Memfis,
amb un temple per al culte funerari del rei (com a Memfis, hi ha un temple
per al culte a les divinitats de la ciutat), i àdhuc amb una mastaba de
planta quadrangular, l’anomenada «tomba del sud», adossada a l’interior
del mur sud del recinte, com a record de les antigues estructures
d’enterrament.
Com dèiem, però, el complex de Djoser és també el punt de partida de
noves tradicions arquitectonicosimbòliques. L’element que domina el
complex no és cap dels que ja hem descrit, sinó la gran piràmide graonada
que es troba al bell mig, de 60 m d’alçada, la primera de la història
d’Egipte. Com hem assenyalat, la piràmide representa el Turó Primordial
de la creació. Es tracta d’un símbol solar per excel·lència. En efecte,
Imhotep era summe sacerdot del déu sol Ra, que s’adorava a Heliòpolis
(= «la ciutat del Sol»), situada al nord de Memfis. Les doctrines
cosmogòniques d’Heliòpolis explicaven que, al principi, només existia un
obscur i informe oceà primordial i que, en un moment donat, sobre aquest
oceà va aparèixer miraculosament un Turó Primordial, la primera terra
eixuta; damunt d’aquest, també miraculosament, es va manifestar la
divinitat solar, que a continuació va pujar cap al cel, i va iniciar la vida i
el temps tal com els homes els coneixen. Com Ra, el rei difunt pujarà al
cel des de la seva piràmide per renéixer en el més enllà celeste. La
cosmogonia solar es fonia així amb les antigues creences funeràries de
la reialesa, de caire còsmic, i el complex de Djoser representava la
plasmació arquitectònica d’aquesta intersecció de tradicions.

a l’Alt Egipte, capital del país en aquesta època, on s’adora Amon, el déu
del poder polític i militar i de l’expansionisme egipci. Sabem que Senenmut
va fer diverses construccions a Tebes, però la que li ha reportat la fama
és el cèlebre temple funerari de Hatsepsut o temple de Dayr al-Bahri, a
la necròpolis tebana, és a dir, a la muntanya desèrtica de la ribera
occidental del Nil davant de Tebes (que s’aixecava a la ribera oriental).
L’originalitat del temple de Dayr al-Bahri rau en la seva disposició
topogràfica, aprofitant un circ natural de roca de la muntanya tebana, al
qual s’insereix harmoniosament. Aquí, natura i arquitectura s’uneixen en
un conjunt paisatgístic i monumental espectacular. El temple, construït
en 15 anys i segons un eix Est-Oest, consisteix en un seguit de pòrtics,
rampes i terrasses, progressivament més elevats, que es van endinsant
en el circ rocós i en la mateixa muntanya. El santuari, a l’extrem oest,
està totalment excavat a la roca. A més de l’«eix principal», el complex
del temple incloïa altres recintes, com les capelles dedicades a la deessa
Hathor, al déu Anubis, al culte reial o al culte solar, esplèndidament
decorades amb relleus policromats. A l’època Ptolemaica, el santuari del
temple va ser ampliat per encabir-hi el culte dels dos arquitectes divinitzats:
Imhotep i Amenhotep fill d’Hapu. Senenmut, tot i que sembla que ho va
pretendre, no va ser mai divinitzat.
Mig segle més tard que Senenmut va viure el darrer dels tres grans
arquitectes de l’Egipte faraònic: Amenhotep fill d’Hapu. D’orígens humils,
Amenhotep va destacar de seguida per la seva intel·ligència i la seva
saviesa, i va fer carrera a la cort tebana, on va esdevenir un dels homes
de confiança del faraó Amenhotep III. A Amenhotep fill d’Hapu es deuen,
entre altres edificis, el temple funerari d’Amenhotep III i el gran temple
d’Amon a Soleb, a l’Alta Núbia, al sud de la tercera cascada del Nil. El
primer és el més gran dels temples funeraris de la necròpolis tebana i
va ser construït tot ell a la plana al·luvial, al límit del desert, i no en el
mateix desert com tota la resta. Això va ser la causa de la seva desaparició,
atesa la inestabilitat del subsòl: avui només romanen en peu les dues
gegantines estàtues que flanquejaven l’entrada del temple, els famosos
«colossos de Mèmnon».
Tant en el temple funerari del rei com en el de Soleb, Amenhotep va
introduir una important innovació arquitectònica. Llevat del temple funerari
de Hatsepsut, tot ell una «excepció», els temples d’aquesta època consistien
en una successió de pilons (portes monumentals amb una construcció
en forma trapezoïdal a cada costat), patis, sales hipòstiles i cambres
íntimes de culte. Amenhotep va afegir dos elements nous: una via
processional monumental i un pati porticat al qual aquella s’obria, dedicat
al culte solar. En el temple funerari d’Amenhotep III, aquests elements
estan integrats al bell mig del conjunt, després dels dos patis principals.
A Soleb, en canvi, constitueixen l’entrada del complex arquitectònic, el
mateix que succeeix a la part més antiga del famós temple de Luxor,
construït a Tebes també durant el regnat d’Amenhotep III (pel mateix
Amenhotep fill d’Hapu?). La nova estructura arquitectònica de via
processional més pati per al culte solar té, un cop més, una explicació
simbòlica. En efecte, Amenhotep III fou el pare d’Amenhotep IV-Akhenaton,
el faraó que va promoure el culte monoteista del déu solar Aton. Durant
el regnat del primer, però, les creences solars ja van gaudir d’un gran
predicament a la cort; tant, que Amenhotep III és anomenat de vegades
pels egiptòlegs «Faraó Sol». Així com a la III dinastia la innovació
arquitectònica d’Imhotep s’havia produït com a resposta al progressiu
avenç de les creences i del culte solar, ara la innovació d’Amenhotep fill
d’Hapu responia de nou a la necessitat de donar expressió espacial i ritual
a les idees solars novament en expansió.
Tant Imhotep com Amenhotep fill d’Hapu van ser divinitzats en època
tardana i es van convertir en dues de les més sol·licitades divinitats de
la saviesa i de la salut. D’«instruments» cosmogònics dels déus van passar
a ser consellers, mitjancers i guaridors dels homes.

Josep Cervelló Autuori, egiptòleg

El segon arquitecte a qui farem referència és Senenmut, que va viure
més d’un mil·lenni més tard que Imhotep i va servir la reina Hatsepsut,
de la dinastia XVIII, ja en el Regne Nou. Espacialment, ara som a Tebes,

Comunidad de Madrid

Ampliación para ciclos formativos en el IES Joan Miró de San Sebastián de los Reyes
Promotor:

Consejería de Educación, Dir. Gral. de Infraestructuras y
Servicios de la Comunidad de Madrid.
Francisco A. Calzas Cejo, arq. de la DGI i SS.
CIP Arquitectos, S. L., arq. Julián Domínguez Huerta.
Alfonso Mateos del Cid, Manuel Olmos Ortego, arq. tècnics
de la DGI i SS.
Control de calidad:
Cercha, S. A.
Empresa constructora: Ortiz, S. A.

1

El proyecto se plantea como ampliación para los ciclos formativos del
Instituto Joan Miró, cuya configuración es el resultado de las sucesivas
incorporaciones de distintas edificaciones dentro del recinto escolar.
El programa de necesidades fue elaborado por la dirección del Centro
con la colaboración y el consentimiento de las autoridades educativas, y
se recogió y plasmó fielmente en el presente proyecto.
Dada la imposibilidad de plantear la mencionada ampliación dentro de la
parcela escolar por falta de espacio disponible, se aportó un nuevo solar,
único espacio libre en el conjunto de la manzana, sobre el que se efectúa
la implantación de la ampliación programada.
El proyecto gira en torno a una idea matriz consistente en dos muros
ortogonales a los que se adosan los espacios docentes.
Se utilizan sistemas y materiales que permiten una conservación y un
mantenimiento sencillos de realizar y no costosos.
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3

4

1. Planta baja
2. Alzado principal
3. Alzado lateral (mediodía)
4. Sección transversal

Arquitecto:
Asistencia técnica:
Arquitecto técnico:
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Metròpol-i
Amb aquestes paraules voldria compartir una experiència vital alhora que
una petita troballa entorn del Teatre Metropol, obra de J. M. Jujol,
reformat i ampliat per Josep Llinàs.
Avui dia, el Teatre juga un paper fonamental en el panorama cultural de
Tarragona com a entitat consolidada. Ocupa un solar que travessa tota
l’illa i li dóna dues façanes, una a la Rambla i una altra al carrer Armanyà.
La que dóna al carrer més concorregut de la ciutat està encotillada dins
els paràmetres reguladors de l’època en què fou gestada, i la secundària
és al servei del Teatre. És per això que l’edifici es desenvolupa amb tota
la seva força en el pati interior de l’illa. Aquesta disposició geomètrica
de l’edifici és la clau que obre la porta de la imaginació de J. M. Jujol.
Als meus ulls, la gran aportació que s’ha fet i en la qual han participat
des de les administracions fins a les companyies de teatre, passant per
tot l’equip tècnic tant de la nova intervenció com del manteniment, ha
estat conservar intacte el caràcter gairebé màgic que respirava (i continua
respirant) aquest edifici tan emblemàtic que, abocat a l’interior de l’illa,
s’allunya dels ulls assedegats de la ciutat. Així, aquest aïllament esdevé
una eina de doble tall que hauria pogut condemnar l’edifici per falta de
repercussió visual.
Dit d’una altra manera: moltes de les intervencions, ja siguin públiques
o privades, que es fan en el marc contemporani només actuen a llocs
que el gran públic pugui valorar per després recompensar (amb vots,
compres, etc.) i, a més, s’acostumen a fer de manera desafortunada,
fregant el gris espiritual i gairebé sempre contaminades pels «marges
de benefici», paraula clau de l’«homo economicus» que no provoca una
despesa sense assegurar-se uns guanys a curt o mitjà termini. Aquesta
actitud, entre d’altres, ens ha dut a viure amuntegats formant metròpolis,
llocs on hi ha tantes coses per fer que sempre estem ocupats, llocs on
sempre falta temps, ja que tot va tan ràpid que hem acabat idolatrant
el passat. El passat és avui més valorat que mai, segurament perquè les
coses van massa de pressa i, si et descuides, gairebé no hi ha temps
ni per pensar. Aquesta velocitat marca la cultura contemporània: vehicles
més ràpids, ordinadors més potents... decisions precipitades. Quan fem
una foto en moviment, surt borrosa, difosa, poc definida. Com més
velocitat acumuli aquest moviment, més boirosa sortirà. Tot aquest
magnífic desplegament de mitjans que estem desenvolupant les societats
occidentals —i les que s’estan occidentalitzant— de frenesí descontrolat
ens duu cap a una superficialitat supina en totes les nostres actuacions.
Tots els camps se’n ressenten i la nostra essència, en conseqüència,
també. És aquesta la superficialitat que el Metropol dissol.

la mevacasa

Aquestes observacions són
en gran part fruit d’una
mena de relació estranya
amb el Teatre Metropol, al
principi involuntària i
posteriorment més
provocada, que ha tingut
lloc al llarg de la meva vida:
jugant, estenent la roba i
desestenent-la a la galeria, uns 20 m2 a la nostra disposició,
sempre que no s’enfadés l’àvia que cosia a la vora. És
una finestra gegant a un pati interior d’illa que ha resultat
ser especial. Sempre m’havia cridat l’atenció aquell edifici
que era, llavors quan era petit, subconscientment diferent.
Sempre m’havien intrigat, i encara ho fan, els símbols
que Jujol perpetuà en rajola blanca a les cobertes, la sinuositat de la
coberta, la peculiaritat de les obertures i l’asimetria de les baranes.
Després va venir una campanya de promoció de Jujol amb una exposició
al mateix Metropol. Jo devia tenir 16 anys, i vaig descobrir la raó de ser
d’aquella pertorbació que l’edifici em produïa: l’havia fet un gran arquitecte.
Gran sorpresa la meva en comprovar que tot aquell món exterior tenia
una correspondència interior. Recordo la fantasia dels detalls, les
ondulacions del sostre, la raresa del paviment i l’estructura metàl·lica
vista. Tot seguit vingueren uns temps d’obres i les nostres incursions
nocturnes amb mon germà i mon cosí a «investigar» es van convertir en
la meva primera «visita d’obra». Actualment la casa de l’àvia ja ha quedat
enrere i els meus contactes amb el Metropol han esdevingut cada cop
més esporàdics. Si dins meu hi ha algun arquitecte, puc assegurar que
aquest edifici algun dia el va despertar.
La meva satisfacció és adonar-me ara, després d’haver estat espectador
privilegiat, de l’evolució que l’edifici ha viscut, de l’excepcionalitat d’aquesta
intervenció que, lluny d’alimentar el virus capitalista, dignifica la nostra
condició humana en no sotmetre’s als paràmetres habitualment decadents
de la nostra «sacietat». I poder valorar la feina d’en Llinàs, gran coneixedor
de Jujol, que estableix una connexió que desafia el temps amb una actuació
exemplar de diàleg generacional, que combina la puresa del patrimoni

Fotos: autor

arquitectònic llegat amb el refinament sofisticat de la contemporaneïtat,
connectant ambdós temps per osmosi*.
I adonar-me també que hi ha una illa sensorial, una illa envoltada per
un mar, que aquest cop és la ciutat, que l’ofega per deixar-la respirar.
Un lloc embadalit en el seu virtuosisme, aliè al circumdant, fet a
mida d’una imaginació, o dues, o tres, amb una harmonia que se
celebra tot l’any amb un perpetu foc d’artifici, tribut d’un pati veí.
És l’ illa Metropol, de la mar metròpoli, i tots hi estem convidats!

Marc Binefa Vilà
* Osmosi: transferència de dissolvent d’una solució diluïda
cap a una solució concentrada a través d’una membrana
semipermeable.
És a dir, un element passa de manera selectiva a través
d’una membrana. L’element és la qualitat de l’edifici, la
membrana és el temps.

ACTIVITATS DE LA DEMARCACIÓ
juny>desembre 2003

la mevaciutat

El CoAC al Parc Infantil de Nadal
A les ciutats de Reus i Tarragona, l’Àrea de Cultura de la Demarcació
de Tarragona del CoAC ha organitzat durant les festes de Nadal (22
de desembre – 4 de gener) als PARCS INFANTILS respectius, les
activitats «la mevaciutat» i «la mevacasa».
L’objectiu s’ha centrat fonamentalment a despertar la capacitat dels
nens per interpretar el seu entorn i estimular la reflexió sobre les
causes que han dut a terme la construcció de les ciutats i els seus
edificis mitjançant un llenguatge molt directe, entenedor i atractiu.
El contingut educatiu d’aquests exercicis lúdics ha atorgat a les
activitats un valor afegit.
L’activitat «la mevaciutat» consistia a vincular els més petits amb
el seu entorn geogràfic més pròxim. L’activitat es desenvolupava
sobre un fotoplànol trepitjable de grans dimensions de la ciutat a
la qual pertanyia el PARC INFANTIL.

Exposicions VISIONS DEL CAMP

Xerrades

III BIENNAL D’ARQUITECTURA ALEJANDRO DE LA SOTA
Inauguració i lliurament de premis 7 de juliol.

IDEES, DIBUIX I FORMES, a càrrec d’Emili Donato.
Presentació del llibre “Dibuixos d’Arquitectura”, d’Emili
Donato, a càrrec de Jordi Sardà.

REFLEXIONS MIES. Una reflexió visual sobre el Pavelló Mies
van der Rohe de Barcelona.
Fotografies de Lluís Casals.

OBRA RECENT: DES DEL NÀUTIC DE TARRAGONA AL PORT
FÒRUM BARCELONA 2004, a càrrec de David Baena i Toni
Casamor, arquitectes. Dins l’exposició ARQUITECTURA DEL
SOL.

UN PROJECTE EN ELS SEUS CROQUIS. L’INSTITUT DE L’ARBOÇ
Emili Donato.

RAMON SASTRE SASTRE
Dins l’exposició PFC.

III BIENNAL D’ARQUITECTURA ALEJANDRO DE LA SOTA
LLoc: Auditori Josep Carreras de Vila-seca
Inauguració de l’exposició i presentació del catàleg dimecres
17 de setembre a les 20.00 h.
Itinerància de l’exposició:
Reus. Sala Fortuny. Centre de Lectura
Falset. Biblioteca comarcal Estrem i Fa.

EL GRATACELS DOBLE. Reflexió de l’obra de Mies
A càrrec de Miquel M. Usandizaga i Calparsoro, arquitecte.

Visites
Jornades

PRESENTACIÓ REVISTA AT
VISITA CASA BONET. Salou.

Sobre el fotoplànol, i amb l’ajuda dels monitors, s’ubicaven carrers,
places, parcs, equipaments, habitatges… mitjançant peces de fusta
que ajudaven a interpretar volumètricament el creixement de la
ciutat.

PREMIS FAD

1% CULTURAL: FEM REVIURE EL NOSTRE PATRIMONI
A càrrec de Carles Solsona, arquitecte i coordinador de
l’1% Cultural; Montserrat Adroer, arquitecte, cap d’equip
de Nuclis Antics-2 de l’Institut Català del Sòl; Joan Figuerola,
arquitecte; Anton Pàmies, arquitecte.
Organitza: CoAC Tarragona / Generalitat de Catalunya.

PFC 2001 - 2003

TELECOMUNICACIONS

PORTO. Fotografies d’Eulàlia Grau.
Dates: de l’11 de desembre al 31 de gener.

CURS PRESENTACIÓ DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓ
SISMORRESISTENT: PART GENERAL I EDIFICACIÓ NCSE-02

El fet que els nens poguessin jugar sobre un fotoplànol de la seva
ciutat, situar casa seva, la seva escola i els recorreguts més
freqüents, ha estat un bon incentiu perquè els nens s’involucressin
en el joc.

ARQUITECTURA DE L’AVANTGUARDA SOVIÈTICA
Carlos Flores Pazos.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ARQUITECTURA NOUCENTISTA A
REUS” Lloc: Casa Gasull (C/ Sant Joan, 29, Reus).

L’altra activitat, «la mevacasa», consistia a construir un edifici de
dimensions reduïdes. Prèviament, el monitor explicava als nens els
elements que formen els edificis i la seva funció, mitjançant un símil
entre el cos humà i un edifici, relacionant l’estructura amb l’esquelet,
les instal·lacions amb els òrgans i els tancaments amb la pell.
El fet de treure el joc d’escala i que els nens formessin part d’un
grup que muntava una construcció amb peces grans ha cridat molt
la seva atenció.
Aquestes activitats han permès apropar els valors cromàtics,
volumètrics i formals dels infants al món de l’arquitectura.

Sílvia Amorós i Goretti Guillén, arquitectes

ARQUITECTURA DEL SOL
Lloc: Reial Club Nàutic Tarragona. Port Esportiu

... a debat L’AMPLIACIÓ DEL MUSEU NACIONAL ARQUEOLÒGIC DE
TARRAGONA, UN CONCURS DESERT
Francesc Tarrats, director MNAT i representants dels equips
que van participar al concurs d’ampliació del MNAT.

CURS ICAD-T
CURS ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
NOU DECRET MÍNIMS D’HABITABILITAT

Xerrades ARTURO FREDIANI SARFATI, arquitecte
Premi FAD 2003 d’Arquitectura per la Casa Garriga-Poc.
RAMÓN PICÓ VALIMAÑA I JAVIER LÓPEZ RIVERA
Premi FAD 2003 Espais Exteriors pel “Sendero del Pinar de la
Algaida”.
TERTÚLIA LA INCIDÈNCIA DE LA NOVA LLEI D’URBANISME ALS
PETITS MUNICIPIS
Amb Pere J. Torrent Ribert, cap dels serveis jurídics de la
Diputació de Tarragona.
Organitza: AASAP.
PLA DIRECTOR D’INDÚSTRIA I TURISME AL CAMP DE TARRAGONA
A càrrec de Joan Llort i Corbella, director general d’Urbanisme
de la Generalitat de Catalunya.

projecte i coordinació de l’activitat
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