
En defensa de l’arquitectura
1 títol d’aquest article

E podría ser En defensa de
l’enginyeria. El fet que hi
hagiqui s’estigui plante-
jant que els enginyers

puguin signar els projectes d’arqui-
tectura no és una bona soluci6 als
problemes de la professió. L’arqui-
tectura i l’enginyeria són discipli-
nes massa importants, de massa pes
a la societat, de massa anima, si
se’m permet, per aigualir-les en un
tot que pot engegar a dida l’ex-
ceHencia acumulada durant moltes
generacions. Eljoc de tensions en-
tre una disciplina i l’altra té, per da-
munt del fet objectual, una dimen-
sió dialectica i poetica. Es aquesta
dimensió la que cal potenciar, de
manera que encara es facin més im-
portants i autentiques les dues dis-
ciplines professionals.

Em vull centrar tanmateix en Par-
quitectura, tan maltractada darrera-
menta causa de la maltempsada im-
pressionant que travessem. No fa
gaires dies gaudia del plaer immens
de la conversa amb la Carme Pinós.
Més que un estudi, la Carme treba-
lla en una llar, a casa, en un lloc amb
personalitat, ple de racons i d’espais
oberts; hmbits per ala reflexió, per al
tancament creatiu en un mateix; hm-
bits per a la conversa cooperativa,
per ala presentació dialogal. El món
creatiu de la Carme i del seu equip es -
devé atmosfera en aquell pis fanths-
tic de l’Eixample barceloní. Ella és
capag de traduir-la després en fets fí-
sics, incontestables, d’una organici-
tat adaptada al medi en que desenvo-
lupa la forma concreta. Aquest és el
misteri que incorpora l’arquitectura:
la forma de sobte esdevé m6bil, ad-
quireix personalitat pr6pia i genera
entre les parets, a través de les gelo-
sies, en un pati interior, una atmos-
fera farcida d’knima. Grhcies ales es-
tructures que s’entrecreuen, als pi-
lars que les suporten, i a lesjhsseres
que les estintolen, generen espais de
vida i per a la vida nous.
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El secret de l’arquitectura que es-
timem és el de rehumanitzar-nos.
Les persones hem inventat l’h~bitat
fonamental, all~ on veritablement
passa tot, on avancem com a comu-
nitats humanes: la ciutat. Les ciu-
tats necessiten els arquitectes i ne-
cessiten els enginyers. Barcelona és
filla de totes dues disciplines: un en-
ginyer, un arquitecte i un moviment
arquitectbnic expliquen la revolu-
ció de la societat catalana que va en-
tre el 1850 i el 1936. Amb Cerd/t,
Gaudí i el GATCPAC, Barcelona va
afegint personalitat fins a esdevenir
la ciutat única que és avui. No som
prou conscients de fins a quin punt
la manera com vivim a casa i al car-
rer és producte del que som, i al ma-
teix temps ens va conformant indi-
vidualment i col-lectiva. Els nostres
arquitectes combinen la disciplina
tecnica amb una capacitat d’apro-
fundiment inteHectual que els con-
verteix en una peqa clau a l’hora de
configurar-nos comunithriament.

Aixb és així des de tots els punts
de vista: la mala arquitectura gene-
ra din~miques negatives. L’arqui-

Els nostres arquitectes
combinen la disciplina

t~cnica amb profunditat
intel.lectual: són peces claus

a l’hora de configurar-nos
comunit~wiament

tectura adotzenada, l’arquitectura
convertida en commodity comerci-
al o en pur manierisme, que hiha de
tot, ens llasta i genera espais de des-
confort i de dissolució col.lectiva.
L’arquitectnrail’urbanisme de l’Es-
cola de Barcelona ha ensenyat al
m~ n que l’excel’lencia ha d’anar ne-
cesshriament unida a la socialitza-
ció de la qualitat, a l’accessibilitat
general al confort, a la generació
d’espais col.lectius referencials.

No ens podempermetre, per tant,
deixar de fer de l’arquitectura un
dels eixos vertebradors i definitoris
del que és capaq de produir Catalu-
nya. Cedir a la temptació de fer bai-
xar el llistó és el camí directe ala de-
pauperació intel.lectual i professi-
onal. Dissoldre les disciplines en una
de sola comportarh alallargaperdre
la tradició de construir bé, s61ida-
ment, que no vol dir que les cases no
caiguin, sin~ construir a partir de la
praxi sorgida de la reflexió.

Mal com ara no hem patit per la
possible desaparició d’aquest capital
únic amb que cornpta el país. Cada
despatx era capaq de generar-ne d’al-
tres d’arquitectes j oves i encara més
creatius. La marca d’aigua del país és
la qualitat de les nostres places i dels
nostres carrers. De les nostres cuines
i sales d’estar. La crisifa que molts ar-
quitectes joves marxin a cercar llocs
on desenvolupar la potencia creativa.
Cal que treballemj unts perque un dia
puguin i vulguin tornar. Hem de tre-
ballar amb la universitat per incoFpo-
rar els alumnes ales empreses abans
d’acabar els estndis. Hem de fer que
els més grans, quan els baixa la vida
professional plenament activa, pu-
guin dedicar-se a traspassar l’expe-
ri~ncia als més j oyes. L’arqnitectura
és una de les hnimes fonamentals de
Barcelona, que vol dir de tots nosal-
tres. L’hem de potenciar, iho hem de
fer pensant que dedicant-nos-hi fem
la nostra capital i el nostre país veri-
tables referents de qualitat de vida i
d’eqnitat.
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