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IV PREMI AJAC JOVES ARQUITECTES 
 
Del 4 al 31 de març de 2006 
Sala d’Exposicions COAC Tarragona 
 
 
Xerrada : AJAC. Obres de joves arquitectes de la demarcació. 
Gabriel Bosques / David Tapias i Núria Salvadó /Joan Tous. 
 
Dijous, 16 de març a les 19:00h. 
Sala d’Actes COAC Tarragona 
 

 
 

Des que els temps es van fer nous de veritat, ser-en-el-món significa haver-se d’aferrar a l’escorça terrestre i 
pregar a la força de gravitació que no t’abandoni...  

Sloterdijk. Esferes I.  

...però els vents inesperadament bufen de qualsevol banda, i la mateixa facilitat amb què instal·lem el nostre 
llençol de projectes i il·lusions serveix per inflar-lo, escombrar-lo i, de nosaltres, no deixar-ne ni rastre.  

La màxima del mercat per produir insaciablement “l’idèntic” porta a l’extrem el dramatisme de la supervivència 
dels treballs creatius. També l’arquitectura, eina qualificada del principal sector econòmic del país. Moralista i 
arrogant en les formes, servil en el fons, es troba en temps de fricció i canvi que n’alteren els paradigmes de 
coneixement sense deturar la seva imparable maquinària. Temps en què els més febles, els nouvinguts, i fins 
i tots els de força indestructible davant el descoratjament lluiten despietadament per un lloc, un temps i una 
seguretat als quals aferrar-se.  
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El pes implacable del mercat ens recorda, amb cada estrebada del seu avançament, com n’és de relatiu el 
valor de la feina ben feta, de l’esforç i la dedicació, de l’atenció al detall, del sacrifici i l’autoria. La seva força 
s’aferra al nihilisme com la forma més actual de la covardia humana: aquell que, en paraules de John Berger, 
es revela sense pudor com la negativa a creure en cap escala de prioritats més enllà de la cerca del lucre, fi 
última de l’activitat social.  

I en aquestes ens arriba el nostre torn... els joves arquitectes. Així sobrevivim. Instal·lem la nostra taula de 
treball, com una mena de top manta, allí on ens ho permeten i per un temps que ningú no s’aventura a definir. 
Petita parcel·la des d’on oferir producte i servei segons models heretats i amb els que, a empentes i rodolons, 
provem d’avançar.  

Però les condicions han canviat, i la desorientació ens porta pels terrenys relliscosos de la redefinició. 
Mentrestant, observem com la figura de l’arquitecte en la que creiem, la que ens va desvetllar la febre d’una 
professió vocacional, es devalua, s’allunya de la societat i es manté en la màquina productiva com una 
relíquia inevitable gràcies a l’obligatorietat d’una firma que el sistema mateix ja no es creu si no va avalada 
per una assegurança (per quant de temps?).  
Més enllà d’aquests dubtosos privilegiats hi ha la majoria, els qui no tenen ni taula pròpia i es veuen obligats 
a donar la seva feina a 10/8/6 euros l’hora –si no de franc– en un pervers miratge d’avenir que amaga una 
explotació flagrant i impedeix una exigència de drets laborals impròpia del nostre (elevat, suposat) estatus.  

Són temps en què cal treure de sota les nostres petites taules, pròpies o de lloguer, tots aquests temes i 
posar-los sobre la Taula Comuna del Col·legi. Temps de debat i discussió que defineixin un model 
professional vàlid, realista, antiretòric i, sobretot, urgent. Ens hi convoca la nostra doble condició de 
damnificats i còmplices.  

Obrir els ulls suposa despertar del somni. Som conscients de les dificultats que tenim per endavant i de les 
renúncies a les quals ens veurem obligats. Però ens neguem amb fermesa a acceptar la ratificació de la 
precarietat.  

Ens recorda Sloterdijk que viure a l’època moderna significa pagar un preu per l’absència d’embolcalls. 
Aprendrem a viure sense ells, tot fent de les esperances frustrades que ens assolen ocasions per a nous 
intents.  

Jorge G. de la Cámara – Coordinador de l’Exposició.  
 

Seu de Tarragona 
C/ Sant Llorenç 20-22 43003 Tarragona 
Apartat de Correus 968. 43080 Tarragona 
Tel. 977 24 93 67 
Fax 977 23 65 03 
tarragona@coac.net

Per a més informació 
Departament de Comunicació Demarcació de Tarragona  
del COAC: Iolanda Vivancos.  

 977 249367 / : cultura.tar@coac.net
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/
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