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COAC

ACTUALITAT
ELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, A DEBAT
AL COAC

obtenir resultats notables en la gestió d’aquests residus, a banda de les millores en la seguretat de les obres i en el medi.

Els proppassats 23 i 30 de gener, van tenir lloc al COAC dues

La segona jornada, dedicada a materials i productes reciclats a

jornades, organitzades conjuntament per les Àrees de Medi

la construcció, es va complementar amb una exposició

ambient i de Seguretat i Salut/Residus de l’Oficina Consultora

instal·lada a la Sala Picasso que va permetre veure i tocar mate-

Tècnica (OCT) i el Centre Català del Reciclatge (CCR), del De-

rials i productes realitzats a partir del reciclatge de residus, tant

partament de Medi Ambient i Habitatge, que van permetre fer

de plàstic, vidre, pneumàtics com d’obra.

un repàs a la situació real de la minimització i valoració dels re-

La investigació sobre nous materials i la propera incorporació a

sidus i quins materials hi ha a disposició del tècnic.

la instrucció EHE d’un annex sobre utilització d’àrid reciclat en

La primera jornada va estar dedicada a la gestió dels residus de

el formigó estructural, van fer palesa, i així es va deixar clar a la

construcció que generen les obres de demolició i construcció.

jornada, la importància de la investigació en nous productes i

L’atenció de la jornada es va centrar en com establir sistemes

la necessitat de valorar el residu, no tan sols pel seu ús imme-

eficaços per a la gestió dels residus d’obra, des de la minimitza-

diat, sinó també perquè es perfila com la matèria primera del

ció dels mateixos a la seva reutilització.

futur per obtenir nous materials.

Es va tractar de manera especial l’eliminació dels residus que

A banda d’una presentació pública d’alguns productes ela-

contenen amiant, amb l’exposició clara dels procediments es-

borats amb materials reciclats per part del Departament de

tablerts per la legislació, sobre el seu tractament i disposició en

Medi Ambient, es va parlar de l’imminent Decret d’Ecoefi-

abocadors autoritzats.

ciència, que promourà la utilització de materials reciclats, la

Les experiències sobre el tractament i gestió dels residus dutes

reutilització de residus i la gestió eficaç dels mateixos, fent

a terme per dues empreses, una constructora i l’altra de serveis

obligatòria l’adopció de plans de gestió de residus que fo-

a l’obra, van servir per il·lustrar que, es pot actuar i es poden

mentin la seva valoració.

IMPULS A LA SIGNATURA DIGITAL
La presidenta de GISA, Pilar de Torres; el director general de

L’acord permet que els arquitectes demanin i retirin per Internet

Caja de Arquitectos, Antoni Ferrer i el degà del COAC, Jesús

els certificats necessaris pels concursos de GISA. Per últim, GISA

Alonso van subscriure el passat 20 de febrer una ampliació dels

tindrà accés directe al servidor del COAC per tal de verificar els

acords signats per les tres entitats en relació a l’establiment

certificats rebuts i validar la seva signatura electrònica.

d’un aval global que permetés garantir el compliment per part
dels arquitectes de totes les obligacions derivades de la seva
participació en licitacions convocades per GISA.
Mitjançant els nous termes acordats, GISA admet les certificacions necessàries per participar als concursos que convoca,
emeses pel COAC en format electrònic i signades digitalment
pel secretari de la Demarcació corresponent. Aquests certificats
contenen tant la informació de col·legiació com la de l’aval de
Caja de Arquitectos.
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ELS ARQUITECTES
PORTEN
EL TEATRE A CASA
Jornades internacionals d’anàlisi i debat sobre el teatre com a
patrimoni i les seves necessitats escèniques
El debat sobre la reconstrucció “tal com eren i on eren” –com’era e dov’era– i la reivindicació d’alternatives a la tipologia convencional de la sala “a la italiana” –públic
davant de l’escenari– van ser les dues qüestions més destacades dels temes tractats
en el XXVIII Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic organitzat per
l’AADIPA i celebrat el passat mes de desembre. Durant quatre dies –del dijous 15 al
diumenge 18– arquitectes, especialistes en intervencions en teatres, professionals
de la representació escènica –autors, directors, escenògrafs, coreògrafs, artistes…– i
responsables de l’Administració van intercanviar experiències, sensibilitats i preocupacions en una trobada d’aquestes característiques sense precedents al món.
L’abast del curs –36 ponències, amb 46 ponents, i set taules rodones amb 43 participants– justifica plenament el qualificatiu de “Jornades Internacionals”, que ha
quedat ja encunyat per a futures convocatòries del Curset.
Al llarg d’aquestes jornades, concebudes inicialment per a reflexió general sobre el
sentit de les reconstruccions d’edificis patrimonials i la confrontació d’idees sobre
allò que és nou, vell, autèntic o fals, el debat va adquirir gran volada tant per la vàlua dels ponents com per l’alçada assolida en els debats oberts. Més de 185 cursetistes inscrits en van ser testimonis.
Per Xavier Fabré, director del Curset, es va aconseguir sobradament l’objectiu d’establir un diàleg distès –“polièdric, polifònic i policromàtic”– sobre el continent i el

Teatro de l’Scala de Milà.

Corral de Comedias de Almagro.
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contingut del teatre. Es va fer realitat, amb escreix, allò que va

cuperació d’usos. El lema d’algunes de les ponències –“un pa-

demanar a la sessió inaugural: “Volem que la gent del teatre

trimoni feble”, “amfitrió tirànic”, “platea abrupta”– resumei-

ens expliquin les seves experiències i necessitats i que ens di-

xen les piruetes que sovint es veuen obligats a fer els profes-

guin què volen de nosaltres, el arquitectes.” O, com va expres-

sionals de l’arquitectura per atendre les necessitats de la

sar el degà, Jesús Alonso: “La funció dramàtica no pot ser in-

representació escènica. En general, les explicacions van de-

dependent de l’edifici que l’acull.”

mostrar que les intervencions en teatres històrics són complexes, de llarg recorregut i que canvien amb el pas del temps.
Presenten, fins i tot, problemes de consciència. Què passa

L’ARQUITECTURA

quan l’arquitecte s’adona de l’existència d’un teatre primigeni
que té més valor històric que aquell en què estan treballant?

El rigor amb què es fan les intervencions va quedar palès tant

Es va fer palès que és possible compaginar la recuperació pa-

en els projectes a gran escala –la Fenice de Venècia, el Petruz-

trimonial sense trair l’encàrrec. Alguns ponents van fer gala de

zelli de Bari, i l’Scala de Milà i el Mariinsky de Sant Petersburg–

claredat expositiva com a professors universitaris i altres de la

com en els de petita i mitjana mida: Kursaal de Manresa, Me-

seva capacitat de sorprendre per la ironia, la paradoxa i fins i

tropol de Tarragona, Apol·lo de Vilanova i la Geltrú, el Gil Vi-

tot l’humor. Tot, evidentment, des del coneixement profund

cente de Barcelos i el teatre-circ de Braga (ambdós a Portu-

dels temes tractats.

gal), el Principal de Maó, el Municipal de Girona, el Corral de
Comedias d’Almagro, el Cervantes de Béjar, el Lizeo de Gernika, el Martí de l’Havana, el Calderón de la Barca de Vallado-

Alguns dels participants al viatge a Itàlia, al balcó del teatre de la
Fenice. Foto: Ramon Fusté.

did, el Principal de Sabadell, el Lliure de Barcelona i el Campos Elíseos de Bilbao. Les recuperacions del Fortuny i del
Bartrina de Reus es van explicar des de punt de vista de l’Administració municipal. En total, 19 projectes sis a l’estranger,
vuit a Catalunya i Balears i altres cinc a la resta de la Península
comentats per alguns dels seus autors. Rehabilitació, reconstrucció, recuperació, remodelació, restauració, ampliació, totes les formes d’intervenció es van posar sobre la taula, i després van ser debatudes amb els cursetistes.
Les quatre jornades, en sessions de matí i tarda-nit –cada ponent disposava de 45 minuts per a la seva exposició–, van evidenciar diferents maneres de treballar en un patrimoni viu
que reclama una extraordinària sensibilitat i eficàcia en la re-

Teatre de la Fenice. Foto: Alfons Ollé

Teatre Municipal de Girona.
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Taula rodona de clausura al Mercat de les Flors
amb Federico Correa, Xavier Fabré, Santiago
Fajardo i Josep Francesc Guardia.

RECONSTRUIR, CONSERVAR

només preserva la memòria històrica

EL MÓN ESCÈNIC

de la burgesia.
Un dels debats destacats va girar en-

Els partidaris –i implicats– de construir

Les intervencions dels arquitectes es van

torn a la idea que cal parlar de conser-

“tal com era i on era”, particularment el

alternar amb les de la gent del teatre, la

vació més que de reconstrucció. Hi ha

professor Carlo Blasi, cap de la recons-

representació de la qual va ser excep-

reconstruccions que obeeixen a la ne-

trucció del Petruzzelli de Bari, van de-

cional: els directors d’escena Silvia Fer-

cessitat de preservar la memòria histò-

fensar la seva postura amb fermesa i tota

rando (també autora i actriu), Mario

rica –pont a la ciutat herzegovina de

mena de justificacions que l’avalaven.

Gas, Joan Font (Comediants), Joan Ma-

Mostar o el Campanille de la plaça

En qualsevol cas, es va manifestar el ri-

tabosch (Gran Teatre del Liceu), Joan

de Sant Marc de Venècia– que no són

gor documental amb què treballen els

Domènech (Teatre Nacional de Catalu-

qüestionades i altres, com les del Liceu,

responsables de les reconstruccions dels

nya) i Ignacio García (teatre Español de

l’Scala i el Petruzzelli, tots destruïts pel

grans símbols de la música i de la identi-

Madrid), els escenògrafs Jean-Guy Lecat

foc, que susciten tota mena de debats

ficació ciutadana.

i Quim Roy, el coreògraf i ballarí Toni

per part dels qui esgrimeixen els seus

Mira i l’artista polifacètic i escriptor Pe-

elevats costos o dels qui sostenen que

rejaume. Van excusar la seva assistència

T
Jesús Aldama

E

A
Higini Arau

T

R
Carlo Blasi
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l’autor Sergi Belbel i el director Lluís Pas-

namitzar les activitats artístiques, en es-

El dijous dia 15 cursetistes i ponents van

qual, aquest darrer per intervenció qui-

pecial de representació dramàtica. En

estar convidats a un sopar-refrigeri al Li-

rúrgica.

aquests moments l’Administració es tro-

ceu. Per cert que, malgrat que el coli-

La superació de la tipologia convencio-

ba desbordada per l’aclaparadora res-

seu barceloní no va comptar amb una

nal de la sala “a la italiana” va ser una

posta que els ajuntaments han donat a

ponència específica, va ser un referent

de les demandes més reiterades i la que

la proposta del Pla d’Equipaments Cul-

constant al llarg de totes les jornades

va suscitar més controvèrsies. La gent

turals engegat per la Generalitat amb

compartint protagonisme especialment

del teatre va reclamar l’atenció dels ar-

l’objectiu d’integrar un circuit d’arts es-

amb l’Scala de Milà i el Mariinsky de

quitectes per facilitar l’activitat escèni-

cèniques sense precedents. Per satisfer

Sant Petersburg, la gran factoria mun-

ca i la seva implicació per superar la

les demandes es necessitaran uns 55 mi-

dial de teatre, on poden arribar a treba-

barrera de l’anomenada “quarta paret”

lions d’euros. Concretament s’han pre-

llar 1.500 persones alhora. Higini Arau,

invisible que a la immensa majoria de

sentat 314 sol·licituds –la gran majoria

autor dels projectes acústics de l’Scala i

les sales limita l’aproximació de l’espec-

de sales polivalents– que han superat les

el Liceu, va fer ostensible la seva presèn-

tador al drama. Un teló psicològic que

previsions més optimistes.

cia en els debats. Mario Botta va dir-ne

el director Peter Brook i l’escenògraf

Per part de la Diputació es van fer pale-

que a l’Scala havia convertit el miracle

Jean-Guy Lecat s’esforcen a eliminar en

ses les premisses que acompanyen el

de San Ambrosio amb “il miracolo de

el seus muntatges des de fa més de 25

plantejament de qualsevol intervenció.

Sant’Higinio”. Les reflexions de Federi-

anys. Un dels paradigmes de la sala po-

Amb una constatació: no es pot anar

co Correa, fetes a partir d’un estudi per-

livalent és el teatre Lliure del Mercat de

amb idees preconcebudes a l’hora de

sonal sobre els teatres d’òpera de tot el

les Flors. Altres avenços en aquest sentit

planificar un equipament teatral.

món –les millors sales són les del Liceu

es troben en els teatres-circ (el cremat

de Barcelona i del Colón de Buenos Ai-

Apol·lo de Vilanova i la Geltrú, i les
exemplars rehabilitacions d’Albacete i

res– van tancar amb brillantor les Jorna-

ALTRES ACTIVITATS

Braga).

des al Teatre Lliure del Mercat de les
Flors.

Les Jornades van estar precedides d’un

Totes les ponències i debats seran re-

viatge col·lectiu, els primers dies de de-

collits en una publicació amb més de

sembre, a Itàlia, on es van visitar, entre

300 pàgines en els idiomes originals

d’altres monuments, l’Scala de Milà, la

dels ponents –català, castellà, italià,

Representants de la Generalitat i la Di-

Fenice de Venècia i els tres primers tea-

portugués i francès– i amb una traduc-

putació –Ramon Bosch, Oriol Picas, An-

tres de l’era moderna: l’Olímpico de Vi-

ció a l’anglès.

toni Cabré i Yves Chapon, arquitecte

cenza (Andrea Palladio), l’Olímpico de

programador– van demostrar la deter-

Sabbioneta (Vincenzo Scamozzi) i el Far-

minació de les Administracions per di-

nese de Parma (Giambattista Aleotti).

LES ADMINISTRACIONS

Elisabetta Fabbri

Xavier Fabré

J. Francesc Guardia

Febrer 2006
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Fotos: Jordi Pareto i arxius.
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QUATRE COLISEUS: L’SCALA,
LA FENICE, PETRUZZELLI I MARIINSKY
Liceu a part, les reconstruccions del

d’entendre un patrimoni que és feble

Gran Teatro La Fenice de Venècia i del

–no només als grans teatres d’òpera–

Petruzzelli de Bari, juntament amb l’am-

aguditza tots els problemes”.

L’SCALA
El Teatro alla Scala de Milà es va construir

pliació i restauració del Teatro alla Scala

entre 1776 i 1778 segons un projecte de

de Milà i la reorganització del sistema

Giuseppe Piermarini. Va ser el primer del

escènic del teatre Mariinsky de Sant Pe-

món a disposar de llum de gas, elèctrica

L’Scala de Milà

tersburg, han estat les intervencions

i aire condicionat. Convertit en símbol de

més importants realitzades a coliseus

l’operística mundial, des de llavors ha es-

d’òpera i dansa d’Europa en totes les

tat objecte de múltiples intervencions de

èpoques. Aquests quatre projectes van

tot tipus i afegits. L’any 1943 va rebre

ser exhaustivament explicats a les jorna-

l’impacte de les bombes i va ser remode-

des del Curset. També, molt succinta-

lat amb recursos molt precaris. Les últi-

ment, a la intervenció al Théâtre de la

mes obres van començar l’any 2000 de

Cité Internationale de París, i es va fer

la mà de Mario Botta, l’ampliació, i d’Eli-

esment del concurs guanyat per Domi-

sabetta Fabbri, la restauració de la part

nique Perrault per a una segona sala del

monumental.

Mariinsky.
A llarg de les explicacions va quedar pa-

L’ampliació

lès que les intervencions efectuades als

Amb la premissa d’una operació basada

teatres, del més petit al més gran, són

en el silenci, Mario Botta va alliberar

absolutament extrapolables a qualsevol

l’edifici de Piermarini dels espais agre-

escala. Segons va observar Xavier Fabré,

gats caòticament al llarg de dos segles i

“les solucions, les voluntats, les maneres

va construir, ex novo, dos volums –un
gran poliedre i un paral·lelepípede de

TRAÇOS
MARIO BOTTA

“LA MÀGIA DE LA SALA A LA ITALIANA
NO HA ESTAT SUPERADA”
✓ Què és l’arquitectura?

✓ Amb quins tres adjectius definiria la seva arquitectura?

L’organització de l’espai de la vida de l’home.

Correcta, honesta i contemporània.

✓ Està en crisi el model de l’escena a la italiana?

✓ Quina és la seva premissa bàsica davant d’un nou pro-

La sala del teatre a la italiana permet que tot el públic, o

jecte?

quasi tot, estigui sobre l’escena. Aquesta màgia encara

La lectura del lloc.

no ha estat superada.
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base ovalada– capaços d’encabir tots els

nari. L’estructura actual és de 13 plantes

XIX van ser les peces objecte de la res-

elements que necessita l’escenificació

(38 metres) i uns 18 metres soterrats.

tauració realitzada por Elisabetta Fabri,

moderna. Tot amb extraordinària preci-

Dues màquines escèniques amb una do-

una restauració “rigorosament conser-

sió i un llenguatge actual respectuós

ble graella. Sales d’assaig a quatre nivells.

vadora”. L’arquitecta confessà que quan

amb el passat. Conscient de la impor-

Una intervenció forta a la sala amb sis pi-

l’any 2000 va rebre l’encàrrec es va pre-

tància urbana d’un edifici al centre de

sos de llotges, amb una altura de 56 me-

guntar: restaurar sí, però què? Perquè

la ciutat –l’altura no supera la d’altres

tres (18 de soterrats). El resultat final pro-

l’Scala, en els seus 225 anys de vida, ha-

volums històrics–, va ser conscient de

posa la millor de les recuperacions

via sofert tota mena de remodelacions,

la idea inicial del teatre com a lloc on la

possibles d’allò que era obligat conser-

retocs, canvis i intervencions –1807,

gent podia “somniar altres mons”.

var. Si l’afegit del segle XIX va dotar l’edi-

1830, 1850, 1856, 1860, 1886, 1930 i

Botta va començar a treballar el projecte

fici d’un sistema teatral “modern”, en el

1970–, segons que va revelar un ex-

l’any 2001 entrant “per la porta de ser-

projecte del segle XXI s’hi distingeixen

haustiu estudi històric.

vei” d’un concurs guanyat per una em-

els dos sectors de la caixa escènica, un

A partir d’aquests coneixements, es va

presa que li va encarregar el projecte

que reforça l’eix de l’antic teatre de Pier-

procedir a la recuperació d’elements

d’execució. S’enderroca l’anomenada

marini, i un altre que atorga significat als

que s’amagaven sota una sèrie de capes

Piccola Scala dels anys 50 i es construeix

elements del segle XIX desenvolupats

a mena de paranys, després de procedir

un escenari lateral. Sobre la coberta, de

com a peces de serveis. Des del Duomo

a efectuar anàlisis espectrogràfiques de

manera autònoma, s’aixequen dos vo-

s’aprecia la contraposició del llenguatge

pintures i daurats, que van recuperar les

lums: la torre escènica, amb les sales d’as-

abstracte no figuratiu de les zones altes i

tonalitats suaus originals. Es van rescatar

saigs i els serveis amb camerinos, amb

la consolidació del figuratiu propi de l’ar-

marbres sota 11 capes de pintura, trac-

connexions verticals que menen a l’esce-

quitectura neoclàssica.

tar paviments amb 26 tipus diferents de

Sobre Higini Arau, que va signar el pro-

marbres i aplicar-ne de nous amb peces

jecte acústic, Botta va dir: “Quan arriba-

d’argila fabricada artesanalment, es van

va l’emperador Arau –venia amb l’au-

recuperar totalment les llotges històri-

reola de la feina feta al Liceu– es posava

ques encara que eliminant, per la nor-

la catifa vermella. En lloc del de San-

mativa, els cortinatges (mantuara) i es

t’Ambrosio, a l’Scala es va fer el “mira-

van substituir les portes del segle XIX

colo de Sant’Iginio.”

però fent a mà l’última capa de pintura.
En resum, l’objectiu era “preservar la
sala i el foyer com a espais màgics amb

La sala de Piermarini, el foyer, uns por-

la fórmula de no a allò fals antic i als ele-

xos interiors i un vell casino del segle

ments moderns sense tractar”.

✓ Ordinador o llapis per a projectar?

✓ A part de l’arquitectura, a quina activitat dedica més

Llapis, llapis.

temps?

✓ Quina obra o obres del segle XX posaria com a exemple

A l’arquitectura.

de bona arquitectura?

✓ Quin llibre i quina pel·lícula recomanaria?

L’Assemblea Nacional de Dacca i el Kimbell Art Museum,

Crónica de una muerte anunciada, de García Már-

ambdues de Louis Kahn, i els treballs de Tadao Ando.

quez, i Uccellacci e uccellini, de Pasolini, interpretada

✓ A quin arquitecte li atorgaria el Premi Pritzker?

per Totò.

Tadao Ando ja el té. El donaria a Juan Navarro Baldeweg.
✓ Un lloc on tornar sempre que pugui?

Fotos: Jordi Pareto i Arxiu

Venècia.
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EL PETRUZZELLI

T
E
A

Façana posterior de la Fenice. Foto: Alfons Ollé

LA FENICE

Petruzzelli de Bari

respostes a necessitats de serveis, camerinos, caixa escènica, laboratoris, sales

T
R
E
S

Massimo Scheurer i Giovanni da Pozzo

d’assaig, adaptacions tecnològiques, et-

es van proposar anar més enllà del con-

cètera. I que reclamava també una nova

cepte “com era i on era” per a la recons-

“ànima” per a un edifici en una ciutat

trucció de la Fenice, un teatre singular

que suporta malament la modernitat.

que requeria criteris igualment singulars

Els autors van reconèixer haver fet en-

per recuperar allò que hi havia abans de

trar l’arquitectura “de puntetes” a l’edi-

l’incendi de 1996, abastant la conserva-

fici històric, del qual se’n van buidar els

ció, l’adaptació i la transformació. Reco-

interiors, organitzant-los i tractant les fa-

Segons el professor Carlo Blasi, si bé un

neixen que no es pot reconstruir “com

çanes amb un respecte absolut. Consta

edifici es pot reconstruir “on era”, és del

estava”, però sí reproduir la seva essència

de cinc edificis connectats –es van expli-

tot impossible reconstruir “com era”. Co-

utilitzant els mateixos materials per acon-

car al detall– cadascun amb un projecte

m’era e dov’era és una vella polèmica sor-

seguir la continuïtat històrica de tot l’edi-

diferent, aconseguint continuïtat en el

gida a Itàlia arran de la reconstrucció del

fici, especialment a partir dels elements

circuit escènic. Tots els elements tecno-

campanar de l’església de Sant Marc de

decoratius. En aquest sentit, el treball dels

lògics són pràcticament invisibles.

Venècia, destruït per un terratrèmol l’any

artesans ha estat cabdal, tant per la de-

La sala d’assaig (sala Apol·línia) es va

1902, i recuperada arran dels incendis

coració històrica com per la general.

projectar amb una visió arquitectònica

del Petruzzelli (1991), la Fenice (1996) i

Scheurer i Da Pozzo sostenen que el ca-

que recull el pas del temps i reprodueix

del Liceu (1994), tots ells recuperats tal

ràcter de l’edifici s’ha mantingut “grà-

l’estètica universal de Palladio. Aquesta

“com eren”. Blasi va intentar convèncer,

cies a un projecte que va saber escol-

sala –“màgica, perfecta, versàtil, poliva-

amb excel·lent didactisme, que l’exem-

tar”. La Fenice no es va tractar solament

lent, per donar resposta a diferents ne-

ple del Petruzzelli –el teatre més gran del

com un monument, sinó que requeria

cessitats”– es va inaugurar el 2003.

sud d’Itàlia, amb 2.000 localitats– demostra que és possible reconstruir un tea-

Sala d’assajos de la Fenice. Foto: Alfons Ollé.
Encavallades de la Fenice. Foto: Ramon Fusté.

tre mantenint la seva atmosfera i modificant la seva funcionalitat.
No és possible reconstruir “tal com era”
perquè sempre sorgeixen problemes i
s’imposen el canvis: el passat no es pot
reproduir, però sí la seva essència. Això
ha passat amb el campanille de Venècia
–avui no es té en compte, o s’ignora,
que és una còpia– i el pont de la Santa
Trinità de Florència, esventrat per les
bombes alemanyes i reconstruït fidel-
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ment després de la guerra. No fa gaire,

ballarins i 400 músics que poden formar

pleta de tot l’aparell escenogràfic, l’es-

els ciutadans de la localitat hercegovina

tres orquestres diferents d’alta qualitat.

cenari i tot el funcionament del teatre.

de Mostar van decidir reconstruir-hi un

En 24 hores es poden mobilitzar 350

Degut als límits que imposa el canal, el

pont tal com era en un intent d’oblidar

persones per preparar un canvi de pro-

teatre no compta amb l’escenari sufi-

els estralls de la guerra. I hi ha més

gramació i representar qualsevol altra

cient per fer-hi tots els tipus d’obres i mo-

exemples.

òpera. Està dotat de tots els sistemes es-

viments. Van proposar una via de trans-

“El problema –va dir Blasi– és que la re-

cènics imaginables i és capaç d’acollir

formacions que garanteixin l’autonomia

construcció no només presenta proble-

1.600 espectadors. Tot el material, de-

del teatre històric perquè funcioni per si

mes arquitectònics, sinó també socials i

corats i attrezzo, es pot transportar a

sol encara que tingui límits espacials.

econòmics. La decisió sempre és difícil.”

qualsevol ciutat del món. Disposa d’es-

El concurs per l’extensió d’una segona

Va recordar que en el cas d’un teatre el

coles d’òpera i ballet i d’una acadèmia

sala a l’altra banda del canal ha estat

problema és molt més complex per la

de cant, música i de cors.

guanyat per Dominique Perrault. Possi-

necessitat de donar respostes escèni-

Des de l’any 2002 l’arquitecte francès

blement les dues edificacions estarien

ques. Al Petruzzelli, com a la Fenice i al

Xavier Fabre i el rus Rafael Dajanov es-

unides per una gran passera coberta.

Liceu, se n’ha canviat la part escènica i

tan treballant en un projecte de creació,

se n’ha mantingut fidelment la part des-

en aquesta petita ciutat de l’òpera, la

tinada al públic “tal com era”. I es va

dansa i la música, que proposa una re-

preguntar: com es pot construir “tal

organització completa de tot el sistema

com era” si s’han d’incloure noves cai-

escènic. Inclou una passera per al des-

xes per a nous recursos i maquinàries es-

plaçament de la gent i per transportar

L’arquitecte francès Xavier Fabre es va re-

cèniques, galeries, camerinos, serveis,

vestuari i peces de l’attrezzo però no els

ferir, molt succintament, al projecte del

climatització, audició i s’han de seguir

grans decorats. La idea final és la multi-

Teatre de la Cité International de París. Es

les noves normatives sobre seguretat?

plicació de la capacitat del Mariinsky

tractava de fer practicable per al teatre

El nou Petruzzelli abasta una illa de ca-

perquè augmenti la seva activitat.

una sala plantejada com a music-hall per

ses i queda totalment aïllat. La decora-

El projecte té dues fases: 1) La restaura-

un arquitecte nord-americà als anys 30.

ció, molt complexa, es va fer amb l’ajut

ció completa del conjunt, amb la reno-

Se’n conserva el volum i la cúpula, es di-

de fotografies a escala 1/1. La façana va

vació/restauració de la façana posterior,

videix la sala i s’excava per fer una caixa

recuperar el color original, rosa, i no el

que ocupa una zona del canal que va

tancada de 25 per 30 metres. Es proposa

roig amb què la va pintar Zeffirelli per

necessitar uns contraforts. Una tasca

una sala oberta, circular, deformada, in-

fer una pel·lícula sobre Verdi. Està en

complicada per recuperar zones d’arqui-

tentant adaptar l’escenografia a la italia-

procés de reconstrucció.

tectura històrica. 2) La renovació com-

na a noves possibilitats i usos.

Mariinsky de Sant Petersburg

EL MARIINSKY
El Mariinsky de Sant Petersburg és un
primitiu teatre d’exhibicions eqüestres
transformat en teatre d’òpera imperial
que des de finals del XIX ha estat exemple d’una experimentació coreogràfica, plàstica i de decoració sense precedents en l’àmbit del teatre i la dansa. Les
seves característiques també són úniques al món: s’hi donen 360 òperes a
l’any; hi ha dies amb tres representacions d’òpera, ballet o concerts. Hi treballen 1.500 persones. Disposa de capacitat per a un cos de ball de 200 a 300
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HIGINI ARAU,
“L’EMPERADOR” DE L’ACÚSTICA
Quan Ricardo Mutti va cridar-lo per por-

MNAC, va servir per confirmar que

resta d’elements de la part monumen-

tar a terme la rehabilitació acústica de

l’Scala sempre havia registrat problemes

tal del teatre que oferien respostes

l’Scala, Higini Arau, doctor en ciències

acústics. “Vaig anar constatant –explicà

insatisfactòries –pendent del terra, ma-

físiques, es va sentir sorprès, perquè no

Arau al Curset– que la sala estava malal-

quinària, fossat dels músics, etcètera–

coneixia –llavors– de res al director del

ta acústicament des de feia anys, amb

van anar sent retocats per l’equip

teatre milanès, construït fa dos segles.

deficiències que afectaven, sobretot,

d’Arau.

Tot i el seu impressionant currículum i

el pati de butaques”. És llavors que va

La música es pot escoltar o sentir tam-

els 30 anys d’experiència en l’acústica

posar en marxa els sistemes de mesura

bé per via òssia. En aquest punt cobra

arquitectònica, la seva participació a la

propis que l’han convertit en un dels

una vital importància el material del

restauració d’un veritable símbol cultu-

professionals més reclamats arreu per tal

qual està fet el terra –la seva capacitat

ral a tot el món era un repte. El resultat

d’esbrinar, en primer lloc, si el teatre es-

de vibració– d’un teatre o un auditori.

final del seu exhaustiu treball és una

tava ben dimensionat com a volum en

En el cas de l’Scala de Milà, el terra

mostra de la importància dels criteris

relació al seu aforament. La relació entre

s’havia de refer totalment i Arau optà

acústics per assolir una recuperació

el nombre de gent que es col·loqui a les

per plantejar una proposta que qualifi-

completa de teatres i auditoris.

llotges i al pati de butaques pot fer variar

cà de “contundent”: un sistema que

L’any 2000 Arau va rebre un informe de

el temps de reverberació. Així va poder

permet una radiació vertical del so. Els

mesures del temps de reverberació mit-

arribar a establir que aquest temps de re-

materials de les butaques i llotges i la

jana del so amb uns valors –1’15’’ en sala

verberació per a la sala sense cap altre

resta de teixits també van ser objecte

desocupada i 1’06’’ en sala ocupada–,

element d’absorció del so que no fos la

de millora.

que li van sobtar per baixos. Altres me-

gent podia arribar a ser d’1’4’’. Gràcies a

En definitiva, l’òptima sonoritat de la

sures més antigues de l’històric teatre

la modelització informàtica, també va

nova Scala, inesperada per a molts, fou

aportaven, fins i tots, valors discrepants.

corregir una dada acceptada tradicional-

confirmada pel mateix Ricardo Mutti,

Per aquest motiu, els tres primers mesos

ment. Des de sempre, a l’Scala se li as-

qui va qualificar d’excel·lent l’acústica

de feina d’Arau a Milà es van centrar en

signava un volum d’11.250 metres cú-

del teatre després del treball d’Higini

la recopilació d’informació i a l’arreple-

bics, però en realitat era bastant menor:

Arau. I és que, finalment, tal com va

gament de plànols i dades de tot tipus.

10.660 metres. Això també afectava el

concloure el mateix Arau “si els músics

Una visita posterior a Gae Aulenti, amb

temps de reverberació.

no estan contents, ja pots anar fent pro-

qui havia treballat a la sala Oval del

Excepte el sostre, que era intocable, la

ves”.
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REFLEXIONS, DESITJOS I DEMANDES
DE LA GENT DEL TEATRE
La petició de l’escenògraf Quim Roy als

ble). Com ho va fer, possiblement tam-

Silvia Ferrando, directora d’escena i in-

arquitectes –“des de la humilitat”– resu-

bé, l’escenògraf i consultor teatral Jean-

tèrpret, va reivindicar que es construei-

meix, en certa manera, possibles con-

Guy Lecat, reivindicant amb vehemència

xin edificis a l’escala humana ja que

clusions de la trobada sense precedents:

els espais neutres per aconseguir que l’es-

l’arquitectura ha de reflectir que una

“Ajudeu a la gent del teatre a mantenir

pectador es trobi dins d’una atmosfera

sala de teatre és el lloc d’acollida del

el cos a cos amb l’espectador.” Roy sos-

global, capaç de recollir l’esperit de l’au-

drama. Per això demana a l’arquitecte

té que l’arquitectura teatral ha de per-

tor de l’obra. “L’important d’un teatre

que tingui present que cada obra de-

metre que l’acció dramàtica evolucioni

–va afirmar– és que els actors puguin

mana una determinada relació amb el

d’una manera natural, més enllà dels es-

traspassar els límits de l’escena.”

públic. No tenir present aquest con-

tàndards, entre els quals s’hi troba la ti-

cepte de la versatilitat, sosté, és com si

pologia de la sala a la italiana. És possi-

a l’arquitecte se l’obligués a fer sempre

ble, es pregunta, superar aquesta mena

DESITJOS

de xantatge de la tirania de “l’espai con-

la mateixa obra en el mateix terreny i
els mateixos fonaments. “L’arquitectu-

vidat (el drama) sobre l’espai amfitrió

El director teatral Mario Gas, que sosté

ra ha d’ajudar a establir relacions dife-

(l’edifici)”?, és possible una sensibilitat

que la gent del teatre hauria de saber

rents i a crear lligams amb el discurs ar-

que vagi més enllà de l’estàndard italià?

més d’arquitectura i els arquitectes de

quitectònic i el dramàtic.”

L’escenògraf pensa que la gent del tea-

“l’entrellat” del teatre, va denunciar un

Per Joan Font, director de Comediants,

tre va per una banda i els que disposen

cert desencontre entre l’arquitecte i la

el teatre és com “un lloc cada vegada

les infraestructures per una altra. Roy va

gent del teatre i va ressaltar la importàn-

més escèptic, que s’embruta poc”. Re-

denunciar que polítics i gestors encara

cia del debat sobre allò que s’ha de con-

clama que s’han de buscar noves for-

demanen teatres “normals” en els pro-

servar i què mereix ser canviat. Opina

mes d’expressió, obrint la porta, per

jectes de nova planta. I si és així, què

que hi ha una dispersió dels grans tea-

exemple, a la comunicació a peu dret.

passa quan s’ha d’intervenir en els tea-

tres, molts dels quals infrautilitzats o no

Diu que hi ha espais que ho permeten,

tres tradicionals? “Si els arquitectes no

utilitzats a tot el país, i denuncia que es

tot i que són pocs. Font sosté que l’es-

ens ajuden, la gent del teatre ho tin-

fan teatres de nova planta amb pèssi-

pai i l’escenografia van íntimament lli-

drem molt malament”, va concloure.

mes condicions acústiques, inservibles

gats, encara que no tenen el mateix

Possiblement Quim Roy partia d’uns

per a la dansa i impossibles per al teatre.

concepte. Va explicar que en el cas de

plantejaments deliberadament provoca-

Va animar els arquitectes a una reflexió

Comediants la utilització de l’espai es-

tius com quan va exaltar la viabilitat del

profunda sobre “l’elefantiasi” i a “to-

cènic ha estat sempre una recerca i ex-

“teatre fora del teatre” (a l’obra Morir en

thom a plantejar projectes més en el

perimentació constant per superar les

Bagdad es demostra que això és possi-

sentit humanista que en el de tècnics”.

limitacions de la sala a la italiana.

Dues obres de Perejaume sobre el teatre i la creació artística.
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DEMANDES

Toni Mira acaba la seva intervenció

com a l’espai de l’escena. Matabosch

amb una altra analogia entre dansa i

apunta, però, una diferència important

Joan Domènech, director tècnic del Tea-

arquitectura per reforçar encara més

entre l’aportació de l’arquitectura a

tre Nacional de Catalunya (TNC) des de

els lligams d’ambdues. Els ballarins i la

l’espai del públic i la seva aportació a

la seva creació, l’any 1996, va reclamar

coreografia formen amb l’arquitectura

l’escenari. A l’espai del públic l’arqui-

l’atenció sobre quina és l’activitat a dalt

un únic art. Si es pot considerar com a

tecte hi és l’última autoritat. Acordada

de l’escenari. I va exposar amb gran cla-

dansa qualsevol moviment realitzat

la funció de l’edifici l’autoritat última

redat i sintèticament, algunes recomana-

amb plena consciència de la seva rela-

és ell, tant pels mèrits com pels retrets.

cions i peticions sobre les rehabilitacions.

ció entre qui l’executa i l’espai, també

En canvi, en l’espai de l’escena l’apor-

Entre les quals cal destacar: els arquitec-

es podria considerar com a dansa els

tació arquitectònica pot ser rellevant

tes haurien de realitzar una avaluació de

moviments o recorreguts realitzats a

però perquè tingui la seva funció ha

riscos abans de concretar les seves solu-

l’interior d’un edifici, si l’arquitecte és

d’estar integrada –i en aquest sentit

cions per a una rehabilitació; l’escenari és

conscient de com s’han de portar a ter-

subordinada– a una lectura de l’espec-

una eina de treball i, per tant, també ho

me.

tacle que nomes és valuosa si té unitat

són els elements que el componen, com

Mira assegura que l’element més im-

i si subordina, per tant, tots els mate-

ara el terra, que recomana que sigui sem-

portant d’un teatre és la caixa escèni-

rials que la integren.

pre desmuntable i amb sistemes amorti-

ca, una “no arquitectura absoluta” que

dors del soroll de la fusta; els colors a la

afavoreix la creació d’una arquitectura

caixa escènica haurien de ser sempre fos-

veritablement efímera per part dels ba-

cos; s’ha d’aprofitar al màxim la caixa es-

llarins. Aquesta arquitectura creada i

cènica, evitant que els accessos a les ga-

enderrocada cada pocs segons depèn,

L’artista plàstic Perejaume va guanyar

leries es facin pel seu interior; la pinta

en bona part, de la relació amb l’espai

el concurs per realitzar les pintures del

també és un espai de treball, en el qual

que estableixen els ballarins.

reconstruït Liceu i va afrontar el pro-

s’han de preveure els riscos; és preocu-

A parer de Joan Matabosch, director ar-

jecte amb el doble propòsit de ser res-

pant, des del punt de vista de la segure-

tístic del Gran Teatre del Liceu, el tea-

pectuós amb la memòria de les pintu-

tat, la utilització de les baranes de llotges

tre és més art que espectacle. A partir

res originals –al prosceni– i introduir

per recolçar ponts de llums en rehabilita-

d’aquí, tots els materials: música, plàs-

una obra totalment nova als vuit òculs

cions de teatres a la italiana; l’aire condi-

tica, literatura, pintura i, evidentment

del sostre que, en la seva intervenció

cionat provoca un soroll “brutal”; els ac-

l’arquitectura, han de tenir una relació

al Curset, va denominar com a “platea

cessos a la caixa escènica per a la càrrega

directa amb l’obra representada. L’ar-

abrupta”. Allà, un seguit de munta-

i descàrrega de decorats i atrezzo, per

quitectura, com la seu natural del fe-

nyes i turons recoberts de butaques

exemple, han d’estar resolts sense inter-

nomen teatral, és una peça clau de l’ac-

d’un lluent vellut vermell es mostren

ferències.

te comunicatiu, tant a l’espai del públic

com un intent de cant rural, de recu-

Joan Domènech
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E
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LA PLATEA ABRUPTA

Joan Font
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E

Mario Gas
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SALA A LA ITALIANA

peració de la mirada cap a la munta-

indiscriminadament aquesta atapeïda

nya, enfront d’una altra de dirigida

atmosfera on les obres arriben a patir

cap al mar, però alhora apunten un

la por a l’extinció per manca d’una mi-

La conveniència o obsolescència de la

vessant més inquietant, “com de terri-

rada o un comentari. Perejaume es pre-

sala italiana –encara no ha estat supe-

tori completament ocupat per les bu-

guntà en veu alta i amb un poema pro-

rada, segons Mario Botta–, va ser un

taques que conforma una mena de

pi si existeix la possibilitat de treballar

tema repetit a gairebé tots el debats.

platea inacabable, de teatre expandit”,

per un no públic, crear per res, per a

Al respecte el pols més encès el van

explicà Perejaume.

ningú.

mantenir Lecat i Carlo Blasi, per qui res-

Per l’artista, aquesta és una imatge que

taurar és conservar, convençut que el

respon molt literalment al sentiment
“d’expectativa contínua” en el qual vi-

teatre són dues coses alhora: la repre-

ELS DOS GRANS DEBATS

vim avui dia en les societats occiden-

sentació i l’edifici, sovint convertit en
monument històric. En aquests últims

tals. Aquest sentiment d’espera “no se

Les controvèrsies entorn al concepte de

el dilema està en com conjugar patri-

sap ben bé de què” mentre el públic

construir “tal com eren” i “en el lloc on

moni i espai dramàtic. Per Lecat, el tea-

roman cada vegada més amagat i anò-

eren” –com’era i dov’era– grans coliseus

tre exigeix la veritat, la mateixa que en

nim fou el punt de partida de la inter-

van dividir els partidaris de reconstruir

l’arquitectura es troba a la matèria.

venció de Perejaume al Curset, farcida

amb fidelitat al model primigeni y en

El francès Xavier Fabre sosté que no es

com sempre de poderoses imatges i

el lloc apel·lant a la memòria històrica i

pot plantejar el debat en termes de tea-

simbolismes.

els qui opinen que les reconstruccions

tre a la italiana sí o teatre a la italiana

Perejaume afirmà que la societat viu en

obeeixen sobretot a demandes políti-

no. Allò que s’ha de debatre són les

una atmosfera repleta d’obres. “De la

ques. Per respondre a aquestes exigèn-

formes noves i seguir l’escenografia

mateixa manera que hem urbanitzat de

cies els arquitectes es veuen obligats a

oberta a una nova lectura de l’espai

forma ben arrogant bona part de la su-

reproduir obres d’altri i a desenvolupar

amb l’exigència arquitectònica posada

perfície de la terra, estem omplint l’aire

complexos projectes per ubicar una im-

sobre la qualitat del lloc.

amb l’emissió i la divulgació d’obres.”

pressionant maquinària escènica, ser-

Per Xavier Fabré, director del Curset, l’au-

Això provoca, segons l’artista, que tots

veis –refrigeració i calefacció en espe-

tèntic patrimoni d’un teatre és la seva

siguem capaços de percebre un re-

cial– i aplicar estrictes normatives de

condició de teatre i els patrimonialistes

clam, una crida d’aquestes obres, “que

seguretat en un espai prèviament fixat.

no poden perdre de vista el fet que els

fins i tot ens increpen si no les ate-

En aquest sentit, Mario Botta, autor de

teatres necessiten ser vius i que la gent

nem”.

l’ampliació de l’Scala, va reconèixer a

que hi va s’hi trobi còmoda. Per Fabré,

La recuperació del patrimoni artístic

INDE que hauria estat més satisfet si ha-

Lecat gira, neutralitza i condiciona l’espai

humà, la creació diària dels artistes i el

gués pogut treballar en un gran teatre

teatral, se’l fa seu, però acaba actuant

mercat són les tres fonts que nodreixen

ex novo.

dins del teatre, “dins de l’arquitectura”.

Jean-Guy Lecat

Joan Matabosch

Toni Mira
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DE MAÓ A L’HAVANA
Al llarg de les quatre jornades es van explicar, pels seus autors o per alguns dels integrants de
l’equip, els projectes de reconstrucció, rehabilitació, restauració, restauració/rehabilitació,
reforma, condicionament i intervencions a 16 teatres i teatres-circ a la Península –set a

A

Catalunya–, un a Maó i un altre a l’Havana. Són els següents, amb els seus corresponents
ponents:
Recopilació: Joaquim Coca i Juan Carlos González.

T

R
E

S

TEATRO GIL VICENTE (Barcelos, Portugal)
Luis Soares Carneiro
El teatre Gil Vicente, en el centre històric de la ciutat portuguesa
de Barcelos, és una peça de referència que integra i potencia tot
el conjunt simbòlic i monumental de la ciutat. La seva façana és
senzilla i “rara”, elemental, d’estil neoclàssic anglès i d’una gran
monumentalitat a l’escala de la ciutat. Després de descartar demolició total i superar la dicotomia entre musealització o renovació fortament intervencionista es va optar a favor de la continuació de l’ús original reconstruint tot l’interior per a l’optimització
de l’acció dramàtica.
En l’explicació del projecte de reconstrucció, l’arquitecte i professor Luis Soares va plantejar la importància de la urbs per sobre
del projecte arquitectònic: el manteniment de la ubicació del Gil
Vicente, el programa i el funcionament van posar-se al servei de
la dinamització i potenciació del centre històric. Soares va destacar la importància d’entendre el problema singular que planteja,
estudiar-lo, presentar-ho bé, complementar-se amb la història i
repassar casos similars i tenir una ambició de respecte als valors
patrimonials. El treball posterior sols és complementari.
Pel professor Soares, protegir el patrimoni no es redueix a salvar

paràmetres aïllats i singulars, cosa particularment veritat en els
vells teatres. I va recomanar: “La trama urbana històrica, la tipològica i la genealògica, la trama afectiva i les eleccions de futur
de la comunitat són dades que no hauríem, com arquitectes,
d’oblidar.”

LIZEO ANTZOKIA (Gernika-Lumo)
Jesús Aldama
Encara que no se’n conserven dades, la construcció del Lizeo Antzokia data
dels anys 20. Miraculosament, es va salvar del bombardeig feixista de 1937,
que va fer créixer la ciutat entre un metre i un metre i mig per l’acumulació
de runa. Acabada la guerra, es va reobrir fins que es va veure afectat l’any
1983 per unes inundacions ja que l’edifici es troba en una zona que anteriorment formava part d’un port fluvial. Va ser clausurat el 1989, any en què
va ser adquirit per l’ajuntament, que en decidí la restauració/rehabilitació
per recuperar l’ús per al qual havia estat construït: les activitats escèniques.
L’edifici està encerclat de cases de veïns. Les obres, emmarcades dins del programa “Recuperar el Patrimoni. 1 % Cultural”, del Ministeri de Foment, es
van desenvolupar entre 1997 i 2002, i s’hi van introduir canvis en 2003.
El programa establert per al nou teatre Lizeo, com a teatre municipal, és prioritàriament el de dedicar-lo a les arts escèniques, formant part d’un programa
cultural promogut per la Diputació Foral de Biscaia i es destina complementàriament a les activitats socioculturals del municipi.
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TEATRE KURSAAL (Manresa)
Joan Forgas
El projecte de recuperació i rehabilitació del teatre Kursaal de
Manresa, obra de Joan Forgas i Víctor Argentí, afronta aquest
2006 la seva recta final després de més de tres anys de treball. El
Kursaal, dissenyat per Josep Firmat i inaugurat l’any 1927, portava tancat des de la dècada dels 80, tot recordant temps passats
d’esplendor al bell mig del traçat històric de la ciutat. El procés
de debat ciutadà endegat per l’associació El Galliner va servir de
plataforma per a l’elaboració d’una base conceptual per a la recuperació de l’equipament cultural que, convocat el concurs,
van guanyar Forgas i Argentí.
Amb el condicionant del seu emplaçament, els arquitectes van
posar en marxa un projecte de rehabilitació que es concentrava
en la construcció d’una nova platea amb amfiteatre; espais per a
la docència; un nou escenari a nivell de carrer i una segona sala
per sota de la principal, mentre es recuperaven elements estructurals, pilars metàl·lics i, sobretot, la façana i un singular pati
d’accés al recinte, “un dels trets més identificatius del teatre”, tal
com va destacar Joan Forgas en la seva intervenció.
Així, de les 1.900 places que tenia el teatre original, la nova sala
restarà habilitada per acollir-ne 845, mentre que la segona tindrà
capacitat per a 216 persones. Per tal d’assolir un espai escènic el
més polivalent possible i adequat als requeriments tècnics dels
muntatges, es va augmentar la profunditat de la caixa escènica
fins a deixar-la en 10 metres –per 14 metres d’amplada– i es va
posar el terra de l’escenari a cota de carrer, alhora que es dissenyà un sistema de recorreguts que envolta tota la sala i permet diferents accessos.
La definició final del projecte ha recollit també suggeriments i
aportacions al projecte inicial. “De fet, es tracta d’anar modelant
les respostes que ofereix el projecte, tenint en compte els diferents inputs que rebíem d’associacions, tècnics –explicà Forgas– i
aquesta barreja és la que ens ha de servir per resoldre el conjunt
de l’operació”, la qual persegueix recuperar per a Manresa un
equipament cultural fortament arrelat en la història de la ciutat,
tot combinant la rehabilitació dels seus elements únics amb la
polivalència que es demana a les instal·lacions teatrals modernes.

TEATRE CIRC APOL·LO
(Vilanova i la Geltrú)
Antoni Ramon
“Tenia la vida impregnada a les seves parets. No era necessari
afegir-hi res, només calia netejar-lo i adequar-lo a la normativa.
Les tres quartes parts de les emocions que busquem en un espai
artístic ja eren allà i només era qüestió d’organitzar-lo. Crec que
l’espai tenia quelcom de serena grandesa.” Aquestes frases són
un mínim resum de l’emocionada exposició que Toni Ramon,
professor del departament de Composició Arquitectònica de la
UPC, va realitzar tot recordant el malaurat intent de salvar i recuperar el teatre-circ Apol·lo de Vilanova i la Geltrú.
Amb la col·laboració de l’escenògraf francès Jean-Guy Lecat, Ramon va encapçalar un projecte de rehabilitació d’aquest teatre,
inaugurat oficialment en 1899. Després, en les dècades dels 40 i
els 50, va viure la seva esplendor, tot acollint espectacles teatrals,
de circ, d’òpera, projeccions de cinema... Més tard, va començar
una lenta decadència fins al seu tancament en 1960. “El teatre
estava ple de trastos i encerclat d’habitatges que, segurament,
s’havien apropat massa –explicà l’arquitecte–. Era com un presoner, que vaig veure com un exemplar en vies d’extinció que calia
protegir”.
I és que amb la seva tipologia de teatre-circ, amb dues parts morfològicament molt diferenciades, una de circular per acollir el
públic i una caixa escènica rectangular, l’Apol·lo era un dels darrers exemples d’un equipament singular, ubicat en un edifici
popular i amb una base conceptual que posava en qüestió els
principis del teatre italià i que l’apropava als criteris de polivalència tan actuals per a les instal·lacions destinades a activitats artístiques.
El programa en el qual van treballar Ramon i Lecat no va poder
passar del paper. El 2 de febrer de 2005, el teatre-circ Apol·lo va
quedar totalment destruït per un incendi del qual no es van poder esbrinar les causes. El projecte no contemplava grans actuacions, potser només hauria estat necessari fer la platea plana,
“per això ens va fer més que pena, ràbia, la mort definitiva de
l’Apol·lo. Va ser un assassinat per negligència d’un espai únic,
irrepetible”.
Precisament, per tal d’evitar la repetició d’accidents com el de
l’Apol·lo, Toni Ramon va concloure la seva intervenció demanant
la creació d’un observatori pluridisciplinari “d’espècies en perill”
com el teatre-circ de Vilanova. Arquitectes, tècnics, artistes... tots
els agents implicats hi haurien d’estar representats “perquè arquitectures com aquesta no es perdessin i es convertissin en edificis moderns i útils per a allò perquè van ser creades”.
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TEATRO CERVANTES (Béjar)
Antonio Espejel
L’any 1995 el teatre Cervantes, a Béjar, tenia els dies comptats.
Només calia posar data definitiva al seu enderrocament per construir en el seu emplaçament un conjunt de nous habitatges. Així,
un magnífic exemple de teatre isabelí, inaugurat l’any 1857, estava a punt de desaparèixer. Afortunadament, aquest pla inicial
va poder ser substituït a temps per un altre de recuperació i rehabilitació del teatre, elaborat i coordinat per l’arquitecte Antonio
Espeje, qui va explicar al Curset els principals trets d’un projecte
que va culminar ara fa cinc anys amb la reobertura del Cervantes.
Tancat des de la dècada dels 80 i en un avançat estat de deteriorament, el teatre Cervantes va veure com s’iniciaven en 1998 els
treballs per recuperar una imatge el més semblant possible a la
que lluí en els seus anys d’esplendor, des de finals del segle XIX
fins a ben entrat el segle XX. L’estructura original, de fusta, va haver de ser substituïda per una de formigó armat a causa dels estralls causats per les termites. Tots els elements ornamentals, portes, telons i d’altres complements van ser rescatats, això si,
perquè recuperessin la seva ubicació original posteriorment. I és
que la recuperació de l’esperit del Cervantes va ser un dels criteris bàsics del projecte d’Espejel qui, no en va, considerà el teatre
“com una successió de vivències prèvies a l’arquitectura”. Així, la
sobrietat original del recinte, la seva acústica i els elements isabe-

lins comentats van ser respectats i potenciats. En el cas de l’acústica, per exemple, això es va assolir mitjançant l’elevació del sostre de la sala 80 centímetres, i al damunt s’hi tornà a col·locar un
quadre original de 1857 degudament restaurat. Un frontó clàssic
però de nova creació, obra del mateix arquitecte, serveix alhora
per donar simetria a tota la sala des de l’entrada i retre homenatge al creador del Quijote que dóna nom a la sala.
Per últim, dues noves escales de cargol resolen les comunicacions verticals entre les quatre plantes de l’edifici, mentre una
combinació de buit i balconades al foyer construeixen l’escenografia del vestíbul, el que Espejel denominà “el teatre dins del
teatre”. En aquests nous espais s’hi instal·len els espais relacionals, com ara l’accés, la cafeteria, les oficines i un espai sota coberta amb vistes a la serralada de Béjar, pensat com a sala d’assaigs i cant tibetà.

TEATRE PRINCIPAL (Sabadell)
Lluís Dilmé
El projecte de reforma/rehabilitació de
Lluís Dilmé i Xavier Fabré es fa sobre l’edifici construït en 1863 per l’arquitecte Francesc Daniel Molina, autor, entre d’altres
obres, de la plaça Reial de Barcelona. La
intervenció de decoradors i escenògrafs
que havien treballat en el Liceu va donar
com a resultat un conjunt que reproduïa,
en format petit, l’estructura del teatre barceloní. Des dels passats anys 60 es va dedicar exclusivament a projeccions cinematogràfiques.
Lluís Dilmé va explicar que el projecte, amb
la proposta de relligar un edifici desmembrat, inclou un petit solar. S’enderroca la
part interior i es manté l’estructura vertical.
Es treballa en quatre àmbits diferents: vestíbul i antic saló del Centre Sabadellenc,
l’àrea de comunicacions, la sala i l’espai escènic. El propòsit general de recuperar
aquest edifici patrimonial s’adapta a la funcionalitat i a les característiques d’aquestes
quatre àrees en relació a la globalitat del
teatre.
Al vestíbul, on s’hi descobreixen coses que
no estaven documentades, es procedeix al
desplaçament d’un cel ras, a enderrocar les

antigues escales i a eliminar un mur.
A la sala es reforça una estructura feble de
bigues de fusta, canyís, cartró-pedra i tela.
La tela del sostre, que era l’element més
singular, s’arranja al taller i es recol·loca, recuperant la decoració de les baranes de les
llotges.
L’espai escènic es va fer tot de nova planta,
per sobre i per sota de la sala. L’actuació
recupera la situació que tenia la sala el
1919, amb el prosceni destruït i sense documentació. Es perfila una sala a la italiana.
S’ha aconseguit poder apropar el públic a
l’escenari. El fossar es planteja tenint en
compte representacions d’òpera. Es deixen
les butaques desmuntables per muntatges
que demanin més espai escènic i un equipament potent dins de la sala històrica per
preveure necessitats lumíniques diferents.
Una conclusió de la ponència: el patrimoni
teatral no té sentit si no pot funcionar com
a teatre. A través de l’explicació del teatre
de Sabadell s’aborden algunes de les reflexions sorgides en altres projectes: fora de
comptades excepcions, el patrimoni teatral
és feble, tant en el seu sentit material com
en el sentit estètic, històric i artístic. Preci-
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sament en la manera d’intervenir en
aquests tipus de patrimoni és on es posa
més en evidència i on és més important tenir present la metodologia, els conceptes i
les reflexions rigoroses. “Al patrimoni feble
és on més responsabilitat individual hi tenim a l’hora d’intervenir”, declaren. Per
tant, és desitjable un diàleg o negociació
entre allò que seria convenient en un edifici contemporani i la seva multiespecificitat
particular, sense perdre de vista que el seu
valor més important és el lloc de la ciutat i
la memòria de l’activitat de què s’ha de dotar l’edifici.
Altres actuacions compartides amb Fabré
com a Cal Ninyo (Sant Boi) o al teatre la
Massa, de Guastavino, a Vilassar de Dalt,
són altres proves de “patrimoni feble”.
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TEATRE MUNICIPAL (Girona)
Manel Bosch
Gairebé com una tragicomèdia. Aquesta podria ser una de les
valoracions metafòriques del llarg procés de renovació del Teatre
Municipal de Girona que va tenir el seu tret de sortida l’any 1986
i que avui, vint anys després, encara no ha finalitzat. Ara fa dues
dècades, la voluntat inicial del consistori gironí era realitzar el
que semblaven petites actuacions correctores “per tornar a posar
el teatre a l’abast de la població i mantenir-lo en funcionament”,
segons que va explicar Manel Bosch, un dels arquitectes que treballa en el projecte de rehabilitació.
Inaugurat l’any 1860 com a legítim successor del teatre del Pallol, el teatre municipal patia d’un quadre clínic molt més greu
que no es pensava inicialment, tal com ho va fer palès un primer
informe de valoració. Enfront del gran nombre de problemes a
resoldre, es va plantejar una actuació en diferents fases, dins de
la qual la modificació del terra de l’escenari –per fer-lo més baix–
i de la platea –on s’havia d’augmentar el pendent– apareixien
com dues de les actuacions prioritàries. L’any 1992 es va plantejar la necessitat d’una rehabilitació general del teatre, amb un
projecte bàsic que es va anar endarrerint per problemes burocràtics i davant de la necessitat d’accions puntuals de caire més urgent. En aquest context global també s’havia d’afegir un pla de
renovació urbanística de la zona, que va començar a transformar
els espais que envolten el teatre.
Finalment, l’any 1996 la rehabilitació es va posar en marxa de la
mà de Manel Bosch i altres companys, però sense una data clara

per a la seva finalització. Aquest projecte diferencia la restauració
dels elements més definitoris del teatre de la construcció de nous
cossos, com ara els situats a l’eix de l’escenari i l’ampliació d’un
cos lateral del recinte.

TEATRO CAMPOS ELÍSEOS (Bilbao)
Blanca Brea i Santiago Fajardo
El Campos Elíseos és un teatre emblemàtic de principis del segle
XX, situat en el centre històric de Bilbao i amb una façana modernista espectacularment ornamentada. En el seu origen disposava de tres cossos –sala, foyer i espais de transició– i un ampli
jardí. En els anys 20 s’hi projectava cinema i en els 50 pel·lícules,
alguna revista i teatre només durant la Semana Grande. A principis dels 80, amb el conjunt reduït a la sala ja que els altres elements s’havien convertit en habitatges i una clínica, va ser adquirit per l’ajuntament en un estat lamentable d’abandó. En 2003
es va signar un acord entre la Societat General d’Autors i el municipi per rehabilitar-lo i ampliar-lo per tal de recuperar les activitats escèniques i per servir de seu social de l’SGAE al País Basc.
Santiago Fajardo i Blanca Brea reconeixen que és difícil encertar
en un projecte quan es treballa en un edifici carregat de simbo-

lisme. I, també, quan el client planteja un ambiciós programa
que s’ha d’ajustar a les possibilitats que ofereix un edifici carregat
també de patologies i on queden els espais mínims “per poder
seguir parlant de teatre”. S’incorpora una ampliació per encabirhi una nova sala d’assajos i es construeix una nova coberta.
Consideren la proposta de rehabilitació com una “apassionant
aventura carregada d’incerteses” i actuen pensant en l’activitat
teatral i assumint els problemes –a vegades irresolubles– que suposa aplicar en espais predeterminats totes les tecnologies que
reclama l’escena moderna i l’aplicació de les preceptives noves
ordenances.
Santiago Fajardo ha projectat un nou auditori per Madrid amb
capacitat per a 15.000 espectadors i que acollirà les futures seus
de l’Acadèmia de la Música y la corporació de l’SGAE.
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TEATRE METROPOL (Tarragona)
Josep Llinàs

CALDERÓN DE LA BARCA (Valladolid)
Sebastián Araujo i Jaime Nadal

El teatre Metropol de Tarragona fou, l’any 1910, la primera obra construïda de Josep Maria Jujol com a arquitecte
independent, deslligat del treball amb Gaudí. Aquest fet
va convertir en una fita molt especial per Josep Llinàs el
projecte de restauració del teatre, no endebades porta
més de 25 anys confessant la seva admiració per Jujol,
l’obra del qual ha estudiat, analitzat i estimat amb profunditat. Llinàs va explicar els principals trets d’un treball que
va portar a terme fa deu anys, i que, entre d’altres guardons, va ser reconegut amb un premi FAD.
Assolir un coneixement màxim de l’edifici i arribar a establir-hi una relació afectiva són les dues principals prioritats
per Llinàs en una restauració. Per al compliment de la segona condició no hi va haver cap problema, però quant a
la primera, les coses van ser bastant més complicades. No
existia cap font documental sobre el teatre, que en el seu
precari estat esdevenia alhora objecte i banc de dades de
la restauració. La seva atzarosa vida incloïa un bombardeig a la Guerra Civil, el qual va destruir la galeria vidrada;
una reconstrucció posterior amb elements aliens a l’estructura original; una conversió en cinema amb noves
obres d’adaptació a aquella nova identitat i una defunció
a la dècada dels 80 per problemes de seguretat. L’ajuntament va adquirir el teatre l’any 1991, llavors a punt de
col·lapse, i pocs anys després es posava en marxa el projecte de recuperació. Amb l’objectiu de recuperar l’aspecte de l’obra original de Jujol, i tot i que s’hi van construir
parts noves, se’n van treure tots els elements afegits.
Donada la presència d’elements amb una gran potència
simbòlica es pot arribar a la conclusió que el propòsit de
Jujol era convertir la construcció estàtica de l’edifici en un
vaixell, i que per sota de la cota de la galeria hi hauria l’aigua. En aquesta línia es podrien interpretar elements de
l’estructura de la galeria “més propers al casc d’un vaixell
que a un edifici”, segons Llinàs.

Durant dècades, el teatre Calderón de la Barca de Valladolid, un edifici
de mitjans del XIX de Jerónimo de la Gándara, amb una configuració
de llotges, un sistema doble d’altura i un important aforament –1.800
localitats– va acollir actuacions escèniques i també actes de dinamització de la vida cultural de la ciutat. Malgrat que disposa de fossar i de
contrafossar i de mecanismes escènics molt interessants i complets originals, es va quedar obsolet en relació a les tècniques exigides a l’actualitat. Aquest fet, juntament amb una inadequació evident a la normativa de tota mena –elèctrica, evacuació, incendis…–, va fer que
s’inclogués en el programa que té el Ministeri de Foment per a la rehabilitació de teatres, amb la col·laboració de l’ajuntament. L’any 1990
es va encarregar el projecte, redactat el 93, i les obres es van iniciar el
1996 i van finalitzar el 2000.
El arquitectes i professors Sebastián Araujo i Jaime Nadal van haver de
treballar en un edifici, actualment seu de l’important festival de la Seminci, amb totes les patologies possibles, entre les quals les humitats
produïdes pel riu Esgueva que passa just per sota del teatre. Confessen
que van haver d’aplicar totes les tècniques que “coneixíem i les que no
coneixíem” per sortir endavant.
Se’ls va demanar un teatre absolutament dotat per a qualsevol mena
d’espectacle, ampliació de l’escenari, un cos de camerinos i serveis organitzats i un espai per a exposicions, entre d’altres coses.
Es van habilitar uns cossos laterals destinats a diferents usos i es va intervenir a fons per corregir una carència clàssica dels teatres espanyols:
les reduïdes dimensions del foyer.
L’aforament per a 1.800 espectadors es van quedar en 1.200, es va
ampliar la boca del pati de butaques, dotant-lo d’una sortida d’emergència. Es van modificar les zones que hi havia al galliner amb seient
corregut, escuçant-les i dotant-les d’un passadís posterior. A l’escenari
es va elevar la caixa escènica.
La façana era d’escaiola fixada en una estructura de fusta, com si fos
un decorat, amb un cos baix molt sòlid però sobre els pedestals tot ballava. Es van haver de canviar peces de l’estructura antiga perquè, com
va recordar Araujo, “el problema de la restauració és que es treballa
amb materials molt sòlids”. A mena de confessió, Araujo i Nadal van
admetre que van “horterizar” l’edifici una mica més del que ja ho era,
cosa que va sorprendre “la nostra capacitat d’horterisme”. I una anècdota: van treure la placa que commemorava la fundació de les JONS
en aquell mateix edifici, “i no va passar res”.
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TEATRE MARTÍ (l’Havana)
Isabel Marilyn Mederos i Kenia E. Díaz
Construït amb codis neoclàssics en 1884 com a Teatro Irijoa (nom
del propietari) i amb una capacitat per a 800 places, el Martí és el
teatre més antic de l’Havana. Es troba a uns 500 metres del Teatro
Nacional, en un carrer molt transitat del centre històric de l’Havana
(declarat patrimoni de la humanitat per la Unesco) i està rodejat de
jardins, com correspon a un típic teatre d’estiu. Popularment se’l coneix com el “teatre de les cent portes”. Molt estimat per la població
i un important centre de referència sentimental –fou la seu del teatre vernacle– pel món escènic. Malgrat haver estat parcialment restaurat el 1975, des de llavors ha patit un agut procés de degradació
per manca de manteniment. A més a més, els sistemes de seguretat
de què disposa són incompatibles amb les normes estàndard. Per
exemple, disposa d’una cisterna d’aigua com a sistema antiincendis.
Sotmès a un procés de deteriorament, la façana, amb marquesina
de ferro, està molt afectada per problemes d’humitat.
El projecte contempla la possibilitat d’ampliació aprofitant uns
edificis contigus, cosa que permetria diversificar l’oferta de representacions escèniques. Es proposa respectar les encavallades i
mantenir els elements de fusteria francesa i ubicar els serveis elèctrics en un mòdul soterrat al jardí.

Queden palesos els extraordinaris problemes que planteja donar
resposta als nous serveis –la climatització és insòlita als teatres de
l’illa–, a les exigències de les normatives de seguretat i a la ubicació
de noves tecnologies. Als problemes tècnics cal afegir-hi el fet
d’haver de treballar amb pressupostos molt reduïts. Malgrat les dificultats, l’arquitecta Isabel Marilyn Mederos i l’enginyera Kenia E.
Díaz treballen mogudes per un gran esperit de superació. Possiblement una notòria capacitat per a l’optimisme les fa avançar plantejant opcions que en altres països se solucionen amb diners. Pel
seu treball al teatre Martí, Marilyn Mederos va rebre, al març de
2002, el premi de rehabilitació del III Saló Nacional d’Arquitectura
Santiago de Cuba.

TEATRE PRINCIPAL (Maó)
Joan J. Gomila i Domingo Enrich
El teatre Principal ha esdevingut un dels
focus d’activitat cultural, artística i ciutadana més actius i representatius de Maó
durant més d’un segle i mig, des de la seva
inauguració, l’any 1829 gràcies al projecte
i a l’impuls constructor de l’empresari italià Giovanni Palagi. A començaments de la
dècada dels 90, el recinte, amb capacitat
per gairebé un miler de persones, no podia amagar la seva edat i es va fer ineludible la necessitat d’adaptar-lo a la normativa vigent, alhora que es combinava el
respecte als seus elements més identificatius amb la solució a problemes estretament lligats al seu disseny inicial.
Tal com van explicar en el Curset Joan J.
Gomila i Domingo Enrich, els arquitectes
responsables del projecte de rehabilitació
del teatre, prenent l’adequació a les normes com a punta de llança més urgent, el
projecte es va proposar recuperar i millorar l’escenari i el pati de butaques; així
com reordenar i modernitzar diferents espais del recinte i la recuperació d’elements patrimonials del teatre, amb forma
de ferradura i amb un pati envoltat per 16
arcades que sustentaven tres pisos de llotges i un galliner, als quals s’havien d’afegir dues plantes soterrades.

Un dels aspectes més problemàtics que
s’havia de resoldre eren les connexions verticals “poc clares i confuses, amb dependències escampades per tot l’edifici”. El
projecte plantejava articular al voltant del
doble mur existent els espais públics i de
serveis, clarificant els eixos de comunicació
vertical en una disposició simètrica en relació a l’eix longitudinal. A més, la incorporació al conjunt del teatre d’un petit edifici
vell, va permetre ampliar el foyer en sentit
transversal i millorar els accessos, fent possible accedir al pati de butaques a peu pla i
guanyant una entrada directa del carrer a
l’escenari. Dins d’aquest espai, la intervenció més destacada fou l’anivellació del pis
d’escena, eliminant el pendent del 5 per
cent que hi havia i deixant-lo totalment pla
i amb la visió assegurada des de qualsevol
punt. D’aquesta forma, es facilitava, a més,
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la reordenació de les dues plantes inferiors,
l’ampliació dels colzes de l’escenari, del fossat de l’orquestra i dels espais reservats per
als equips tècnics d’il·luminació i so. A l’interior de la sala també es van recuperar diferents elements ornamentals. Els treballs
de rehabilitació del teatre, de titularitat municipal, es van desenvolupar durant gairebé deu anys (1992-2001).
A la part exterior, les actuacions es van
centrar en la rehabilitació de la façana i en
la incorporació d’altres dues façanes laterals i complementàries, “que ajuden a
compondre una imatge unitària de l’edifici a mesura que s’avança en el recorregut
del carrer”, segons que van destacar els
arquitectes.
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TEATRE LLIURE (Barcelona)
Josep Francesc Guàrdia
És lògic preguntar-se què hi fa, en un seminari que parla de la intervenció en el patrimoni teatral, el projecte del teatre Lliure de
Montjuïc. Una possible resposta seria que aquest edifici, tot i ser
un equipament teatral de primera línia i de disposar d’una sala i
escenari amb els últims avenços de la tecnologia escenogràfical
es mostra com si de sempre hagués estat un teatre, i amaga convenientment els usos diferents que en vides passades ha tingut.
Només el rètol de la façana el delata com a antic Palau de l’Agricultura de l’Exposició de Barcelona de 1929 i després molts anys
convertit en mercat de flors i plantes.
L’any 1966 s’inaugurava el teatre Lliure de Gràcia, en l’edifici
d’una antiga cooperativa, amb l’escenari enmig. En 2001 s’obria
al públic amb una òpera el teatre Lliure del Mercat de les Flors,
amb l’espai escènic de sala italiana, en el centre, es materialitzava
la “quarta paret”, es movia tot el terra i les llotges s’habilitaven a
conveniència. Naixia, per primera vegada a Espanya –i de moment única–, un teatre autènticament polivalent per a tota mena
d’espectacles i amb escassos referents a tot el món: Berkeley, Berlín, París, Lille… El somni del desaparegut Fabià Puigcerver –“indefinit, perdut en el temps”– es feia realitat en l’edifici de l’antic
Palau de l’Agricultura construït per a l’Exposició Universal de 1929.
La companyia de teatre, el client, va aportar les idees del projecte, el va dirigir i tutelar; el paper de les administracions –cinc– va
ser molt limitat. L’edifici de caire noucentista del 29 es va buidar,
conservant l’aspecte exterior excepte la remunta de la caixa escènica. El centre de gravetat se situa en la sala modular, seguint la

idea de plaça del conjunt d’edificis: quan baixa la “quarta paret”
el teatre es converteix en plaça i quan s’alça, la plaça torna al
teatre. Els arcs de la decoració formen part d’aquests elements
substantius de la plaça italiana, i s’utilitzen colors foscos amb la
intenció de portar la irrealitat del drama als límits de la sala. Un
total de 63 plataformes independents –del pati de butaques i de
l’escenari, en mòduls de 2,7 x 2,7 metres– permeten moure la
sala i l’escenari així com les butaques i les llotges que es poden
utilitzar quan convé. El foyer, en canvi, es tracta d’una manera
convencional.
A diferència de la majoria d’equipaments teatrals projectats a
partir d’un programa funcional acordat prèviament al marge de
l’usuari final, la concepció d’aquest equipament és el resultat directe de la manera de fer i entendre el teatre del col·lectiu de
gent del Lliure de Gràcia, experimentada al llarg de moltes temporades a la sala del carrer Montseny. Josep Francesc Guàrdia, un
dels autors de la reforma en base a un projecte de Manuel Núñez posa èmfasi en el fet que aquest resultat és, dins d’una aparença convencional, una “potent màquina de fer teatre” posada
a disposició dels actors, oberta a tot tipus de muntatge i només
limitada per la capacitat imaginativa de cada director d’escena.
La sala del carrer Montseny s’està remodelant a l’actualitat.

TEATRO-CIRCO (Albacete)
Juan Caballero i Emilio Sánchez
Una reflexió sobre l’exercici professional de l’arquitecte: les millors teories d’arquitectura s’escriuen a les memòries dels projectes, o com a reflexions després dels
projectes, com ensenyava Ignasi de Solà-Morales. La lectura del projecte una vegada realitzat dóna unes idees que no sempre havien estat preconcebudes. En la intervenció en el Teatro Circo d’Albacete Juan Caballero i Emilio Sánchez parteixen
de la recuperació d’un teatre però a mesura que avancen s’adonen que dins
d’aquell teatre n’hi ha un altre anterior que no forma part de la memòria col·lectiva (el teatre-circ havia estat amagat per una sala a la italiana). I treballen per recuperar el primigeni que anaven trobant, que tenia més valor històric, encara que
això signifiqués, en certa manera, trair l’encàrrec. Una actitud que mereix reconeixement.
El Teatro Circo d’Albacete, inaugurat el 1887, en caure en desús les actuacions circenses va patir nombroses “pròtesis” al llarg del segle XX, que van desvirtuar l’esperit primitiu de l’edifici i la rellevància de la qualitat artisticoarquitectònica de
l’obra. El 1919 va patir una transformació a la italiana. Ha tingut tres façanes al
llarg del temps. La idea base de la intervenció, que transcendeix la mera recuperació d’elements morfològics per incidir en la recuperació d’una tipologia en vies
d’extinció, aposta per recuperar la configuració inicial de la sala amb la seva doble
condició primitiva: espectacles al centre i a l’escenari convencional.
Partint de la creença que un edifici tancat és un edifici malalt, com ho era el teatrecirc d’Albacete, se li va realitzar un diagnòstic “clínic”: el “malalt” no era recuperable, però sí l’esperit que el mantenia dempeus. Caballero i Sánchez consideren que
la intervenció es va fer “des del trapezi i sense xarxa a sota.”
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TEATRO CIRCO (Braga)
Paulo Prata Ramos, Sergio Borges i
Sergio Carvalho
Construït entre els anys 1908 i 1911, el teatre-circ de Braga (Portugal) va patir nombroses modificacions –teatre, cinema i teatre/cinema– fins que va ser tancat l’any 1998 per motius de seguretat després que l’Ajuntament de Braga l’hagués comprat deu
anys abans.
A partir de la idea de recuperar l’edifici pensant en promoure l’assistència del públic, la intervenció aposta per bastir un fals teatrecirc versàtil amb escenari de configuració a la italiana. Tot pensant
en la possibilitat de fer espectacles de teatre, òpera i ballet s’arbitren els sistemes arquitectònics i mecànics per fer polivalent
aquesta configuració amb el propòsit de trencar la barrera psicològica –sovint barrera física– entre l’actor i l’espectador.
La sala principal tenia un escenari a la italiana. Van fer avançar la
part davantera de l’escenari perquè pogués funcionar com a fossar de l’orquestra o com a part de l’escenari. Una manera de trencar la barrera psicològica entre el pati de butaques i l’escenari.
L’escenari es pot utilitzar en forma circular amb el públic rodejantlo. Tota la sala es va considerar com una caixa escènica global.
S’hi afegeixen camerinos i serveis, se’n potencia el foyer –on “tot
és possible”–, s’excava a 14 metres de profunditat per ubicar-hi
una sala d’assajos i se’n rescaten les pintures originals. Enretirant
una part del pati de butaques i apujant el nivell del sòl aconsegueixen configurar un escenari central.
El programa inclou un espai per a cafè-concert amb un escenari
mòbil i canviable de forma i lloc i té un sistema d’il·luminació desplaçable i un altre espai per ubicar-hi un petit museu.
Malgrat la feina ben feta, Prata, Borges i Carvalho dubten d’haver
donat respostes vàlides perquè ara, diuen, hi ha un receptacle
però es pregunten si s’aconseguirà omplir-lo de continguts engrescadors capaços de fer front a la competència del cinema, la
televisió i, ara, del home cinema i d’internet. Van plantejar l’actuació pensant en la relació entre públic i artista, perquè no serveix
de res fer una obra arquitectònica confortable, amb bona climatització i prestacions i no tenir públic. Deixen el tema en mans
dels polítics, dels gestors i dels programadors.

CORRAL DE COMEDIAS (Almagro)
Felipe Delgado
Fa quatre segles els corrals de comèdies eren un espai habitual
per a representacions teatrals a molts indrets de la Península.
Amb condicions higièniques i de seguretat precàries, els corrals
van ser prohibits al segle XVIII en favor dels teatres a la italiana. El
Corral de Comedias d’Almagro n’era un. Construït l’any 1628 al
pati de la fonda del Toro, recuperà la seva condició hostalera exclusiva fins a l’any 1950, quan unes obres van treure a la llum el
seu passat artístic de la mà d’una antiga baralla de cartes.
Llavors es va portar a terme un primer treball de recuperació de
l’únic corral de comèdies que roman actiu avui igual que fa gairebé 400 anys i monument nacional des de 1955. Gairebé mig
segle després, la degeneració dels materials de l’edifici va fer necessària una nova actuació de conservació, que Felipe Delgado
va presentar al Curset. Un dels principals objectius del projecte
era la reposició de materials sense modificar-ne l’arquitectura ja
feta, la qual fixava unes representacions amb una escenografia
molt senzilla, on els decorats eren, moltes vegades, llençols pintats.
Per solucionar les humitats del paviment se’n va realitzar prèviament un aixecament arqueològic que va fer aflorar el terra original, a uns 40 centímetres, cosa que en va permetre la restauració
a fons. El treball de rehabilitació es va estendre a la coberta i les
54 pilastres que sustenten les tres parets que envolten l’escenari.
Delgado va destacar que els treballs van permetre també afegir
un valor arqueològic a la recuperació del Corral d’Almagro, en
trobar-se una trama urbana de la ciutat molt anterior a la construcció del corral. “Aquest vessant arqueològic del treball ens va
fer molt contents i ha enriquit el projecte”, destacà Delgado.

Febrer 2006

30
XXVIII CURSET DE PATRIMONI

EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS
L’Administració va ser una de les cares de

Més 300 ajuntaments opten a formar

sitaran d’aquí a deu anys. El futur passa

presència inexcusable en unes jornades

part d’un circuit d’arts escèniques sense

per les sales polivalents, més informals.

en què el teatre es va tractar amb una vi-

precedents. La gran majoria de les sol·li-

• S’ha de pensar en els costos de mante-

sió àmpliament polièdrica. La presència

cituds –concretament al desembre se

niment i en les puntes d’assistència de

del sector públic –personalitzada en les

n’havien presentat 314–, són per a sales

públic. Teatres de gran aforament aca-

ponències de Ramon Bosch, sotsdirector

polivalents. 130 a la província de Barce-

ben convertint-se en rèmores. A l’es-

general de Cooperació Cultural de la Ge-

lona, 50 a la de Girona, 60 a Lleida, 29 a

tranger s’inverteix menys en l’edifici i

neralitat, i d’Oriol Picas, director de l’Ofi-

Tarragona i 17 a les Terres de l’Ebre. La

més en els equipaments tècnics.

cina de Difusió Artística de la Diputació

resposta ha superat les previsions més

de Barcelona–, obeïa al reconeixement

optimistes.

del paper cultural de les institucions i a

Bosch destacà que aquesta gran ocasió

l’oportunitat de copsar els punts de vista

que suposa poder disposar d’una xarxa

i els objectius d’uns importants clients

d’espais escènics de qualitat a tot el terri-

dels arquitectes. Xavier Filella, tinent d’al-

tori no es pot desaprofitar. I va prometre:

Oriol Picas, director de l’Oficina de Difu-

calde de Cultura de l’Ajuntament de

“Treurem els diners de sota les pedres per

sió artística de la Diputació de Barcelona,

Reus, va oferir una panoràmica del fet

fer realitat els projectes. Per satisfer les

i l’arquitecte programador Yves Chapon

teatral des de l’àmbit municipal en una

demandes necessitarem més de 55 mi-

van fer una exhaustiva radiografia del

ciutat petita a través d’explicar els pro-

lions d’euros.”

teatre a Catalunya, centrant-se en el

cessos de recuperació dels teatres For-

Després de preguntar-se què està passant

tema de la a rehabilitació de l’equipa-

tuny i Bartrina i, des d’una perspectiva

perquè una tercera part dels municipis

ment teatral i de la seva funció en les ciu-

escènica, Ignacio García, adjunt a la di-

de Catalunya reclamin espais escènics i

tats mitjanes. Per exemple, a la província

recció artística del Teatro Español de

de concloure que els ajuntaments ente-

de Barcelona hi ha 80 teatres que formen

Madrid –de titularitat municipal–, va ex-

nen els teatres com una part dels seus

part del circuit de l’Oficina de Difusió Ar-

plicar el procés que va de l’escenari a

equipaments, Bosch va formular una sè-

tística (ODA), dels quals 35 són de pro-

l’edifici teatral a través de les vicissituds

rie de reflexions, de fets constatats i de

gramació estable. Tots es troben en mu-

d’aquest històric teatre. Antoni Cabré,

desitjos:

nicipis de més de 50.000 habitants. Sis

responsable del Programa de circuits tea-

• S’han detectat dificultats de comuni-

són grans teatres de 800 localitats i la res-

trals i gires de la Generalitat va participar

cació entre arquitectes i gent del tea-

ta de 500. La meitat, en edificis rehabili-

en la primera de les taules rodones, amb

tre, amb repercussions econòmiques.

tats. L’ODA treballa des de l’any 1996

les administracions com a eix central.

S’ha de pensar els teatres en clau de

amb l’objectiu d’ajudar els ajuntaments

futur. L’Administració ha d’estimular

en totes les iniciatives de difusió artística,

les sinergies entre arquitectes i agents

i respecte a les arts escèniques s’assessora

del teatre. En aquest sentit, demana als

tant en les tasques de rehabilitació i al-

arquitectes que escoltin les veus de la

tres intervencions en edificis com en l’ac-

gent de l’escena.

tivitat teatral. Amb la col·laboració de

UN FUTUR OPTIMISTA
Ramon Bosch, en la seva la ponència, ex-

LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA

plicà bàsicament el Pla d’Equipaments

• Es necessiten teatres més funcionals i a

professionals com Yves Chapon s’ajuda a

Culturals en curs i el Pla d’Infraestructu-

la mida de la gent jove. A vegades hi

planificar les inversions –12 milions d’eu-

res Culturals –en fase de redacció– i so-

ha més preocupació per fer espais

ros en la campanya actual–, a la formació

bretot exposà un escenari de futur de

magnífics que per allò que s’hi posarà

i a les activitats.

com han de ser els equipaments teatrals.

dins. Es pregunta si s’ha de seguir fent

Queden paleses diverses constatacions:

El Pla d’Equipaments necessitarà un pres-

teatres pensant en sales obertes tota la

abans de definir o plantejar un teatre o

supost de 55-60 milions d’euros.

setmana i quins equipaments es neces-

de programar activitats culturals es fan
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Ha comptat amb grans coliseus i, a petita escala, quan es demostra que el teatre pot ser un negoci, s’arriba a la conclusió que és més rendible representar
en un espai estable. Ja està demostrat
que tant l’edifici com la funció teatral
són instruments de cultura i de comunicació social.
Teatre Bartrina de Reus
Teatre Fortuny de Reus

Ignacio García Fernández, director adjunt del teatre Español de Madrid, va dedicar la seva ponència a reflexionar, a

informes sociodemogràfics, descartant

un fenomen sociològic comú a moltes

partir de les dades de la història teatral i

anar amb idees preconcebudes. S’ha d’a-

ciutats a las darreries del segle XIX i co-

arquitectònica de l’Español de Madrid,

conseguir recuperar bona part de la vida

mençaments del XX. El Fortuny a la clas-

la relació entre condicions de represen-

teatral a base d’ajuts a la creació local su-

se burgesa i el Bartrina, el “teatre de

tació teatral i les seves repercussions ar-

perant problemes com la competència

baix”, als botiguers i professionals. Amb-

quitectòniques. És a dir, com l’arquitec-

de la gran urbs (Barcelona), l’absència de

dós han estat recuperats com a teatres

tura condiciona una posada en escena i

públic (menys del 50 per cent d’ocupa-

públics els anys 1988 i 1997 i, situats al

és, alhora, condicionada pel tipus d’es-

ció mitjana) i les manques de recursos

centre històric, segueixen sent referents

cenificacions.

econòmics i humans per gestionar

de centralitat i d’un singular model urbà.

L’atzarosa història del Teatro Español,

aquests teatres.

Mentre en el cas del Fortuny es va poder

amb l’antecedent primigeni de 1563, va

Oriol Picas pensa que es pot ajudar, en

mantenir la seva composició original, en

ser el fil conductor del plantejament de

primer lloc considerant el teatre com un

el del Bartrina no es tractava només de

fons de les reflexions sobre l’obra i l’edifi-

equipament escènic de proximitat. I, des-

recuperar l’edifici, sinó la línea artística i

ci malgrat que, com va dir, encara es

prés: donant suport a la producció local,

cultural més modesta i que fes de contra-

pensa més en l’edifici que en la represen-

educant el públic en el llenguatge escè-

pès al glamour del Fortuny. Morfològica-

tació, com ho confirma el diccionari en

nic, recuperant l’atenció de l’espectador,

ment comparable, en petit format, al Li-

situar la representació teatral en la setena

estimulant una nova relació entre l’artista

ceu o al palais Garnier de París, el Bartrina

definició, però que “la realitat històrica

i el ciutadà i reincorporant altres serveis i

és ara una sala polivalent, versàtil –dispo-

demostra que és al revés”. Per altra ban-

activitats culturals. En resum, considerant

sa de paviment inclinable– capaç de do-

da, és sabut que autors com Lope o Cal-

les sales de teatre com un nou servei pú-

nar una bona resposta a espectacles lírics

derón van escriure en funció dels teatres

blic de proximitat i polivalència

i a grans muntatges de primer nivell.

que hi havia a l’època.

A part del Fortuny i el Bartrina, Reus

Encara que les conclusions són múltiples

compta amb cinc espais de teatre més.

i totes vàlides, per Ignacio García és fona-

L’ÀMBIT MUNICIPAL

mental el diàleg entre l’arquitecte i la
gent del teatre. Ambdós –la gent “de la

Xavier Filella, tinent d’alcalde de Cultura

L’EDIFICI I EL DRAMA

de l’Ajuntament de Reus va demostrar la

paret” i la “del drama”– viuen una relació íntima dins del teatre i estan condem-

importància del paper de l’Administració

Què va ser primer, Epidaure o bé el pen-

nats a entendre’s. La història del teatre

municipal en la recuperació artística, cul-

sament sobre què s’havia de represen-

Español demostra que una obra que ha

tural i social significada en dos teatres

tar en aquell lloc? No es pot pensar

estat sotmesa a transformacions al llarg

–Fortuny i Bartrina– per a una ciutat amb

l’obra independentment de l’edifici i

de 400 anys és impossible de recuperar

una destacada afició a la representació

l’edifici de l’obra, ja que patrimoni tea-

“tal com era”. I que són acceptables to-

artística. I no només en la preservació del

tral són les dues coses alhora. Encara

tes les reformes sempre que es demostri

patrimoni sinó també com a gestora de

que per fer teatre n’hi ha prou amb una

que han estat fetes per millorar. I una pe-

la programació i producció escènica.

persona que actuï i una altra que s’ho

tició als arquitectes: que abans d’interve-

El teatre Fortuny (1882) i el Batrina

miri o escolti, la idea de circumscriure el

nir en un teatre pensin en l’esperit primi-

(1905) havien participat activament en

drama en un lloc concret ve de la tribu.

geni de com era.
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PREMIS BONAPLATA 2005
La catorzena edició dels premis Bonaplata ha tornat a reconèixer a les
seves cinc categories el treball de diversos arquitectes. En aquesta ocasió, els guardons que
concedeix l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de
Catalunya i que patrocina Caixa d’Enginyers han premiat l’edifici del Centre de Recerca
d’Energia Aplicada (CREA) de la Universitat de Lleida, de Josep Benedito i Maite de Pablo; la
recuperació de l’edifici del tint vell i de filatures a la Colònia Güell, d’Oscar Tusquets i els
treballs de recerca Les Corts, memòria del passat industrial, de Mercè Tatjer, Yolanda Insa i
Antoni Vilanova i El model de casa-fàbrica als inicis de la industrialització. Registre de fàbriques
del Raval de Barcelona 1767-1856, de Jaume Artigues i Francesc Mas. Aquests dos darrers
treballs van compartir premi ex aequo a la categoria d’Estudis. A més, el jurat va atorgar dos
accèssits al recinte de l’ordinador Mare Nostrum IBM-UPC a la Torre Girona, de Iolanda
Martínez, a la categoria de nova realització industrial, i a la rehabilitació del despatx Lluch a
Sabadell, de Santiago Vives, en l’àmbit de Restauració de béns immobles. També s’han
concedit per vuitena vegada els Premis Bonaplata per a joves, que pretenen fomentar
l’esperit de recerca.

PREMI NOVA REALITZACIÓ
INDUSTRIAL

Edifici del Centre de Recerca d’Energia
Aplicada (CREA) de la Universitat
de Lleida
Arquitectes:

Josep Benedito, Maite De Pablo

Instal·lacions:

Einesa

Estructures:

Cabezas y Góngora

Arquitecte tècnic:

Joan Olivart

Promotor:

UdL

Fotografia:

Adrià Goula

L’edifici s’estructura en tres blocs diferenciats per usos, seguint
el programa de partida:
a) Un bloc que acull l’àrea de tallers i les sales de muntatges experimentals. Se situa paral·lelament al carrer per afavorir-ne
els accessos rodats i té una volumetria més contundent que
els altres en consideració dels seus requeriments de doble alçada i privadesa (assaig de prototipus). Així mateix, seguint
els requeriments de programa, ocupa un cos independent
de la resta de l’edifici.
b) Àrea de laboratoris i assaigs situats en planta baixa amb façana a l’interior del campus i ben comunicada amb l’àrea de
despatxos d’investigadors responsables que se situen davant, a l’altra costat del passadís.
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c) Despatxos/seminaris, disposats davant de laboratoris i que,
donada la seva dimensió i característiques d’ús, s’estructuren
en dues plantes per tal d’aconseguir la mateixa orientació i
tipologia, a més d’un nucli d’administració situat en planta
baixa, al costat del vestíbul d’accés.

Accèssit

Recinte de l’ordinador Mare Nostrum
UBM-UPC a la Torre Girona, de Iolanda
Martínez, RQP Arquitectura

Un espai obert central enjardinat separa el nucli de tallers
(més sorollós) de la resta de l’edifici.
Condicionants de partida per al disseny de l’edifici:
1 Donat el seu caràcter de centre d’investigació/recerca, potenciar al màxim la privadesa dels espais de recerca (introversió).
2 Aconseguir, amb els elements arquitectònics, un edifici amb
un alt nivell d’estalvi energètic.
3 Alineació de façana al vial corb que delimita el campus per
tal de configurar el perímetre del recinte universitari.
4 Implantació de gran part del programa en planta baixa a fi
d’evitar la transmissió de vibracions, càrregues excessives,
etc.
5 Flexibilitat màxima dins dels tres paquets de què consta el
programa (tallers, laboratoris, despatxos), per tal de permetre adequar-los a mesura que se’n perfilin les necessitats.
Característiques més significatives de l’edifici:
• Edifici lineal, amb poca alçada que, a través
de la torre d’instal·lacions, recupera l’alçada
genèrica de la resta d’edificis del campus.
Façana al carrer en formigó, buscant, per una

PREMI
RESTAURACIÓ DE
BÉNS IMMOBLES

Projecte de recuperació
arquitectònica
de l’edifici del tint vell
i de filatures a la Colònia
Güell de Santa Coloma
de Cervelló (Barcelona),
d’Oscar Tusquets

banda, l’aïllament visual i, per l’altra, evitar la
transmissió de soroll.
• Dos grans pòrtics marquen els molls de càrrega, que són la interrelació entre tallers i car-

Podeu llegir una visita d’obres d’aquest projecte al número

rer.

d’octubre de 2005 de la revista INDE (pàgines 42-43)

A l’interior del campus la façana és de xapa
metàl·lica, recuperant el mateix material que
usen part dels edificis del campus.
• Les grans caixes, també en xapa, sobre la coberta recullen instal·lacions especials i serveixen de lluernes als laboratoris.
• Presència d’instal·lacions especials en punts
representatius de l’edifici: plaques fotovoltai-

Accèssit

Rehabilitació
del despatx Lluch,
de Sabadell,
de Santiago Vives

ques verticals en façana, horitzontals en coberta, plaques solars tèrmiques, amb tubs de
buit i amb col·lector pla en coberta, amb fàcil accés per fer més útil el programa d’inves-

Podeu llegir un article sobre

tigació, equips de cogeneració, aportació na-

aquest projecte al número de

tural, dins de la mateixa arquitectura de calor

gener de 2006 de la revista

i fred (aïllament i inèrcia tèrmica).

INDE (pàgina 18)
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L’estudi s’organitza en dos temps, al voltant de dos períodes di-

PREMI ESTUDIS EX AEQUO

ferenciats pels esdeveniments històrics del país. El primer perío-

El model de casa-fàbrica als inicis de la
industrialització. Registre de fàbriques
del Raval de Barcelona 1767-1856
Autors:

de correspon a la implantació de la manufactura d’indianes entre 1767 i 1807, i el segon correspon a la mecanització de la
indústria entre 1808 i 1856, separats tots dos períodes pel gran
interludi que significà la Guerra del Francès. Malgrat que estaven marcats per dues concepcions diferents de l’organització

Jaume Artigues, arquitecte; Francesc

productiva, comercial i industrial, tots dos varen mantenir unes

Mas, historiador
Col·laboradors: Xavier Sunyol, historiador; Maria José
Calvo, sociòloga; Esther Rodríguez,

relacions de continuïtat que varen incidir sobre la configuració
urbana de Barcelona.
Una primera part de l’estudi, tracta de les implicacions dels fa-

arquitecta

bricants en els afers polítics revolucionaris, en la urbanització
d’importants sectors de la ciutat, en el terreny del desenvolupa-

Aquest treball de recerca, és en realitat el producte d’una dilata-

ment de la tècnica, en la formalització de la tipologia anomena-

da investigació, els orígens de la qual s’han de situar cap a l’any

da “casa-fàbrica” i les seves implicacions amb els professionals

1981, quan vàrem efectuar les primeres identificacions d’edifi-

constructors. Les “casa-fàbriques”, no eren uns edificis d’un

cis industrials a la ciutat antiga, principalment al sector del Ra-

gran valor patrimonial –llevat d’algunes lloables excepcions–, ni

val, a partir d’un simple reconeixement visual i dels documents

tan sols tenien un notable valor constructiu, moltes eren sim-

localitzats aquell mateix any a la secció de Gràfics de l’Institut

ples construccions funcionals edificades en un curt període de

Municipal d’Història de Barcelona. El reconeixement dels edifi-

temps. L’origen etimològic del terme “casa-fàbrica”, expressava

cis encara existents en els anys 80, a simple vista donava una

en realitat, a la fi del segle XVIII i durant la primera meitat del

idea de l’impacte en l’ocupació del territori, la dimensió de les

segle XIX, la relació biunívoca entre l’habitar i el fabricar hereta-

parcel·les i la concentració de les operacions. Però l’aparició de

da de la cultura menestral de l’antic Règim. Eren, en realitat,

les primeres plantes d’aquests edificis, a la secció de Gràfics, da-

unes variants tipològiques de la fàbrica urbana, d’un model es-

tades a l’entorn de 1846, desvetllava la sospita d’una dimensió

pecífic de desplegament industrial a la primera i segona fase de

encara més important: l’ocupació de l’interior del parcel·lari per

la mecanització i una “baula” intermèdia de la cadena de l’evo-

una tipologia industrial anomenada “casa-fàbrica”, configura

lució de la manufactura, fins a la indústria moderna del vapor.

una gran concentració industrial fins ara poc coneguda.

La segona part correspon al Registre de Fàbriques, que com-

La primera implantació de les fàbriques s’inicià al darrer terç del

prèn una relació de les 55 indústries investigades. Aquest regis-

segle XVIII i la seva construcció massiva s’efectuà entre els anys

tre recull tant els edificis existents actualment com d’altres de

1830 i 1840, i, per tant, l’anàlisi curricular de cada edifici impli-

desapareguts per substitució durant el transcurs de 150 anys,

cava un anar endavant i endarrere, per desvetllar l’origen i el fi-

com va ser el cas del primer edifici de les societats “Bonaplata,

nal de cada objecte d’investigació. Les successives entrades en

Vilaregut, Rull i Cia.” i “La España Industrial”, amb l’objectiu de

el Registre d’Obreria, l’Arxiu Administratiu, l’Arxiu de Protocols

realitzar una aproximació més real a la transformació del territo-

Notarials i en el Registre de la Propietat, acabaren per determi-

ri i dels seus usos, entesa com a part del procés natural de les

nar la complexa identificació de 55 fàbriques situades en el Ra-

ciutats, procés que ha contribuït i ha de contribuir també, ja si-

val de Barcelona, seleccionades d’entre un centenar de centres

gui amb la seva desaparició o la seva conservació, a la millora

de producció localitzats.

de les condicions d’aquest sector de la ciutat.
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Les Corts, memòria del passat industrial
Autors:

Mercè Tatjer, geògrafa,
Yolanda Insa, historiadara
i Antoni Vilanova, arquitecte

El llibre, elaborat a partir de continguts pluridisciplinaris amb la
coautoria de la geògrafa Mercè Tatjer i la historiadora Yolanda
Insa, és una mostra de l’activitat industrial cortsenca desenvolupada al llarg dels segles XIX i XX. La selecció respon a diversos
criteris, en uns casos s’ha valorat l’estreta vinculació amb la història de l’antic municipi i de l’actual Districte i en d’altres la seva
singularitat productiva o econòmica, així com la seva significació
dins del context productiu, històric, arquitectònic i urbanístic.
Les Corts ha estat considerat des de sempre un municipi escassament fabril en relació amb els grans nuclis industrials del Pla
de Barcelona com Sant Martí, Gràcia, Sants o Sant Andreu. És
cert, però tanmateix presenta una història força destacada en
alguns aspectes i característiques, que van des de la funció industrial dels edificis fins a la seva pròpia arquitectura.
En aquest sentit apareixen construccions que incorporen mo-

Metropolitana de Barcelona. Els solars de les fàbriques es trans-

dernes tècniques, com les voltes catalanes de Francesc de Paula

formarien generalment, en conjunts d’habitatges i, en alguns

Villar i Rafael Guastavino, a la Fàbrica de Comptadors Chamon i

casos, en equipaments.

Can Batlló, respectivament; tipologies de façanes amb elements

Finalment, cal remarcar com a element essencial de la publica-

decoratius del modernisme i noucentisme, com el trencadís del

ció, el recull de la planimetria precisa de les instal·lacions de

mestre d’obres Josep Graner a les Cristalleries Planell, el ritme

cada fàbrica o conjunt industrial seleccionat, mitjançant la re-

compositiu de les façanes de la desapareguda indústria de dis-

producció de la part corresponent del plànol parcel·lari (escala

cos Odeon, de Juli Batllevell o de la mateixa Bayer de Miquel

1:500) realitzat, a la dècada del 1920-1930 i actualitzat en els

Modolell; edificis representatius del racionalisme de postguerra,

anys 1950-60, pel Servei del Plànol de la Ciutat de l’Ajuntament

amb els criteris forjats dins del Grup R, com l’empresa i els ta-

de Barcelona, sota la direcció de l’enginyer Vicenç Martorell.

llers Fiat Hispania de J. A. Coderch, la fàbrica de productes de

Amb aquesta detallada cartografia s’ha pogut precisar, per a un

perfumeria Floïd d’Eusebi Bona, l’editorial Gustavo Gili de Joa-

bon nombre de casos, l’organització i les característiques de

quim Gili i Francesc Bassó o la indústria de confecció tèxtil Cat

l’espai productiu (distribució dels diversos edificis i els cossos

& Co. de Miquel Ponseti.

annexes, la seva alçada, el material i tipus de coberta, la localit-

El creixement i expansió de moltes empreses, les restriccions

zació dels patis, els espais lliures, l’arbrat i la pavimentació dels

per a instal·lacions fabrils (Reglament d’indústries molestes, insa-

vials) reconeixent amb detall alguns elements tècnics com xe-

lubres, nocives i perilloses de 1960), i les remodelacions establer-

meneies, dipòsits, magatzems, bàscules, etcètera.

tes pel planejament (Pla Comarcal de 1953; PGMO de 1976) i

La utilització d’aquest material representa un avenç important

per la fiscalitat municipal (impost de radicació, 1960) provocà

respecte al coneixement de l’impacte territorial de les indústries

la desaparició de moltes empreses. La revalorització urbanística

pel que fa a l’estructura, l’ordenació i la transformació del pai-

de bona part del territori de les Corts, amb la construcció de la

satge urbà. Ha estat una eina d’ajuda inestimable per reconèi-

Zona Universitària i el Camp Nou, afavorí l’enderroc de bona

xer el desenvolupament i consolidació de tot el teixit actual de

part de les instal·lacions industrials que, en molts casos, conti-

les Corts.

nuaren les activitats productives a d’altres poblacions de l’Àrea
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IV BIENNAL EUROPEA DE PAISATGE I
PREMI ROSA BARBA

A PUNT LA NOVA TROBADA
DEL PAISATGISME CONTINENTAL
transformació: la tercera jornada debatrà i compararà la situació

Els propers 23, 24 i 25 de març, Barcelona

al nostre país versus un territori convidat.

es tornarà a convertir en el punt de

Simultàniament es podrà recórrer dues exposicions, la de les intervencions de paisatge participants en el IV Premi Rosa Barba

trobada dels paisatgistes europeus.

al COAC, i la dels projectes de paisatge de les principals Escoles

La IV Biennal Europea del Paisatge estrena

europees d’Arquitectura i de Paisatgisme a l’ETSAB.

un nou format. Se’ns presenta amb

En aquesta edició, i per segona vegada, el Premi Rosa Barba

estructura renovada i ens proposa tres

de Paisatge s’atorga dins del marc de la Biennal Europea del

possibles aproximacions a la disciplina, que
regiran cada una de les tres jornades que la

Paisatge. És per això que tot aprofitant la coincidència, enguany
s’ha apostat per fer convergir el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), la seva Demarcació de Barcelona, el màster d’Ar-

Biennal dedica a debatre sobre la

quitectura del Paisatge i l’Associació d’Amics de la UPC en una

intervenció en el paisatge.

estructura organitzativa que ha volgut sumar criteris i unir esforços.
Aquesta renovació respon a la voluntat d’aconseguir que la

Per començar, el pols a l’actualitat de la professió: La primera

Biennal Europea del Paisatge es consolidi com un fòrum, fins i

jornada ens aproparà a la realitat del paisatge a Europa mit-

tot més viu, dinàmic i obert, al qual esteu convidats a participar.

jançant la presentació, a càrrec dels seus autors de les deu
obres finalistes al Premi Rosa Barba seleccionades per un jurat internacional presidit pel guanyador ex aequo de la darrera edició del Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba, l’ar-

EL PREMI ROSA BARBA: L’ÈXIT
DE PARTICIPACIÓ EN LA IV CONVOCATÒRIA

quitecte Paolo Bürgi.
La segona proposta és una aproximació teòrica: es presenta/

Ens complau fer-nos ressò de l’èxit de la quarta convocatòria

proposa un tema-debat, una reflexió liderada per la paisatgista

del Premi Rosa Barba que distingeix els millors projectes de pai-

Catherine Mosbach (guanyadora ex aequo de la darrera edició

satge realitzats a Europa en els darrers quatre anys (2002-2005)

del Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba)

i que en aquesta edició ha rebut gairebé 500 candidatures de

Per finalitzar, s’inaugura la mirada crítica i atenta a un territori en

tot el continent.

1. El parc Landschaft, a Munic (Alemanya),
de Latitude Nord; Gilles Vexlard + Laurence
Vacherot.
2. Plaça Katharina Sulzer a Sulzer Areal,
Suïssa, de Vetsch Nipkow Partner AG
(Landscape Architecture Practice).
3. Espai/descobriment de tres forns industrials
romans a Vilassar de Dalt, de Toni Gironès.
4. Llac d’Harnes (França), de David Verport
(paysages).
5. Parc de Pedra Tosca a Les Preses, Girona,
d’RCR. Rafael Aranda. Carme Pigem. Ramon
Vilalta.

1
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Entre elles, un jurat internacional, n’ha seleccionat els deu fina-

El guanyador i la menció especial de la quarta edició del

listes que el dia 23 de març, exposaran la seva obra durant la

guardó que porta el nom d’una de les pioneres del pai-

primera jornada de la Biennal a l’ETSAB.

satgisme a Catalunya, es donaran a conèixer al vespre

Aquest jurat internacional que atorgarà el premi està integrat

de la segona jornada del simposi, el proper 24 de març,

per prestigiosos arquitectes i paisatgistes europeus, com ara el

en el decurs d’un acte festiu que se celebrarà al Museu

seu president, Paolo Bürgi, arquitecte i guanyador ex aequo del

Marítim de Catalunya.

III Premi Rosa Barba; Harry Harsema, paisatgista i editor; Ramon
Picó, arquitecte i guanyador del Premi de l’Opinió del Públic;
Marc Claramunt, paisatgista i coeditor de Pages Paysages; Teresa Andressen, paisatgista presidenta de la EFLA; Joan Roig, ar-

EL TEMA/DEBAT:
PAISATGE: PRODUCTE – PRODUCCIÓ

quitecte i vocal de l’Area de Cultura, Formació i Publicacions de
la Demarcació de Barcelona del COAC, i Sara Bartumeus, arqui-

Sota el lema Paisatge: producte – producció, la comissària de

tecta i membre del comitè d’organització i de seguiment de la

la segona jornada, 24 de març, de la Biennal, Catherine Mos-

Biennal.

bach desenvoluparà un programa de ponències i conferències que vol posar de manifest de forma pràctica com es veu

Els finalistes són:

el paisatge –com a disciplina– des de dins d’Europa i des de

•

Latitude Nord; Gilles Vexlard + Laurence Vacherot,

fora. També pretén emmarcar la professió distingint quines

Landschaftpark München Riem, Alemanya.

eines li són específiques, analitzant el seu servei al col·lectiu i

Karres en Brands; Sylvia Karres + Bart Brands, De Nieu-

la seva consumibilitat com a producte.

we Ooster cemetery, Holanda.

El contingut d’aquest debat, emmarcat en la tensió existent

Kuhn Truninger Landschaftarchitektten GmbH; Kuhn

entre el paisatge com a producte –com a imatge i resultat fi-

Truninger, Cemetery Extension Weiach, Alemanya.

nal– i com a producció –com a procès obert–, es desenvolu-

AKKA; Anna Kukan, Grounds for Ob Rinzi elementary

parà en un dinàmic format de preguntes i de reflexions, res-

school, Eslovènia.

postes des d’òptiques diverses que van des de la ciència o la

Vetsch Nipkow Partner AG (Landscape Architecture

pràctica professional a la teoria.

•
•
•
•

Practice); Beat Nipkow, Katharina Sulzer –Platz. Sulzer

•
•

Areal), Suïssa.

Els convidats representen mirades diferents, complementà-

Pere Joan Ravetllat i Mira - Carme Ribas Seix, arquitec-

ries, coincidents o juxtaposades des de diverses disciplines

tes; Projecte d’urbanització del passeig Garcia Fària, en-

vinculades al paisatge:

tre els carrers Bilbao i Josep Pla, Barcelona.

•
•
•
•
•
•
•

Janson + Wolfrum, Architektur+Stadtplanung; Sophie
Wolfrum, Alban Janson, Scharnhauser Park, Alemanya.

•

Toni Gironès Saderra; Espai/descobriment de tres forns
industrials romans, Vilassar de Dalt.

•
•

Paysages; David Verport, Lagunage de Harnes, França.
RCR. Rafael Aranda. Carme Pigem. Ramon Vilalta; Parc

Valéry Didelon, arquitecte i crític francès
Jerôme Bouterin, paisatgista i artista francès
Pascal Convert, artista francès
Claude Figureau, botànic francès
Julian Raxworthy, paisatgista australià
Stig Andersson, arquitecte danès
Huub Juurlink, paisatgista holandès

de Pedra Tosca a Les Preses, Girona.

3

4
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EL TERRITORI CONVIDAT:
FÜRST PUCKLER LAND

La gestió, la recuperació i el consum contemporani de paisatge
poden esdevenir temes de debat en la taula rodona que es desenvoluparà posteriorment a la presentació amb la participació

També s’inaugura aquest tercer episodi en què es presenta un

d’alguns dels ponents de les tres jornades de la Biennal i profes-

territori convidat considerat d’interès per haver desenvolupat

sionals del nostre país on es reflectirà l’estat de la disciplina i es

intervencions rellevants en relació al seu paisatge.

farà balanç del simposi.

Pel que fa a la jornada de tancament, el 25 de març, que també

Aquesta és la proposta de la nostra renovada Biennal Europea

es desenvoluparà a la sala d’actes del COAC, s’hi ha convidat

de Paisatge per a aquesta primavera, una aposta que no ho

els principals responsables de la darrera IBA (Internationalle Bau-

dubtem, pot contribuir a posar al dia i a elevar el debat entre

satellung) que, en el marc del territori de Fürst Puckler Land,

tots els –estudiants i professionals– implicats en la intervenció

promou la restauració paisatgística d’una antiga àrea d’extrac-

en el paisatge i que esperem, aconsegueixi apropar-se a tots els

ció de lignit a cel obert.

qui puguin estar interessats en el paisatge.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
Preu de la inscripció
Els ciutadans no espanyols estan exempts de pagar l’IVA. En aquest cas el preu de la inscripció és el que apareix entre parèntesis.
Els estudiants han d’adjuntar una fotocòpia de l’última matrícula.
(*) Consultar condicions (Oficina de la Biennal tel. 93 552 08 42)
PROFESSIONALS
ESTUDIANTS
EMPRESES *

COMPROVANT DE PAGAMENT REBUT ABANS DEL 23 DE FEBRER
298,94 € (257,71 €+ IVA)
Completades les places
523,16 € (450,99 €+ IVA)

COMPROVANT DE PAGAMENT REBUT DESPRÉS DEL 23 DE FEBRER
336,31 € (289,92 €+ IVA)
Completades les places
560,53 € (483,20 €+ IVA)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sr/Sra Nom

Cognoms

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Professió

Càrrec

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Departament

Entitat / Universitat

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIF/Número passaport

Correu electrònic

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telèfon

Fax

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adreça

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Codi postal

Població

Província

País

Forma de pagament (marqueu segons sigui convenient):
El límit de participants que s’admetran al simposi de la Biennal serà de 240 persones. Les sol·licituds s’acceptaran per ordre d’arribada i la inscripció no quedarà formalitzada fins a rebre el comprovant de pagament (Enviar fotocòpia del mateix per fax al 93 412 23 95).





Xec



Metàl·lic

Transferència bancària al número de compte: 3183-0800-85-0000004234 a nom de: “COAC-Biennal de Paisatge”
Visa nº ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ Data ____ ____ /____ ____ Caducitat

Informació activitats paral·leles organitzades (registre el 22 de març de 2006, al COAC):



Interessats en assistir a la festa el dia 24



Interessats en visita de Barcelona el dia 26

L’organització de la Biennal es reserva el dret de facilitar les dades personals dels participants a les empreses patrocinadores. En cas de no estarhi d’acord, els participants ho poden fer explícit en qualsevol moment.
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EL VIATGE DE L’ARQUITECTE
Enric Sòria va ser l’encarregat d’obrir la segona edició del cicle Set d’Arquitectura el passat 22 de
desembre a la sala d’actes de la seu barcelonina del COAC amb una conferència en la qual va
insistir especialment en la importància decisiva del període de gestació de qualsevol projecte per
al resultat final del mateix. El cicle, el qual intervenen, a més de Sòria, Arcadi Pla, Lluís Nadal,
Espinet i Ubach, Pere Riera, Roser Amadó i Lluís Domènech i Ramon Maria Puig, compta amb el
patrocini de les companyies Tecalum Sistemes i Philips.
Render amb una
visió global del
projecte
d’ampliació de la
Facultat de Dret de
la UB, que podria
començar a
realitzar-se aquest
any.

“Moments d’expectació, curiositat, impaciència, solemnes, terrorífics, de preocupació”. Aquests són només uns quants
dels adjectius amb els quals Enric Sòria es
va referir a la transcendental fase de començament d’un nou projecte, per a
la qual cada arquitecte posa en marxa la
seva particular estratègia que, en el seu
cas, suposa estar preparat per afrontar un

des absolutament determinants perquè

Sant Pere de Ribes, de Clotet-Paricio o

procés que no és lineal, “sinó que més

una obra encaixi al lloc que té previst. El

moltes obres de Josep Llinàs.

aviat esdevé un viatge iniciàtic, sempre

que passa és que “ llegir el lloc” ja exi-

La vocació pública de l’arquitectura, com

renovat, ple de sorpreses i, si tens sort,

geix una intenció, un esforç, un temps i

a un dels seus grans atributs, és el que

de miracles”.

una preparació”.

avala aquest esforç d’integració. En la

L’arquitecte va dedicar tota la primera

Fruit potser de la seva activitat docent,

seva tasca docent, Sòria dedica molt in-

part de la seva conferència a explicar la

Sòria va resumir aquests paràmetres, en

terès a aquest aspecte, en gran part per

seva manera d’encarar, llapis en mà, un

moltes ocasions, per a ell gairebé obvis,

actuar com a contrapès de l’atracció per-

nou treball al seu despatx. Considerà

en un seguit de preguntes les quals, de-

sonal que provoca en els estudiants el

aquest preàmbul com a indispensable

gudament plantejades, poden donar una

substrat artístic present sempre en la

per tal d’entendre i emmarcar de forma

encertada resposta sobre la proximitat

pràctica de l’arquitectura. En definitiva,

precisa les obres que comentà més enda-

entre obra i espai acollidor. Què distin-

la conclusió ideal de les seves premisses

vant.

geix aquest lloc d’un altre? que m’agra-

de treball seria que un cop acabada l’o-

L’exploració de les relacions amb el lloc,

da i que m’inquieta d’ell? podria dibuixar

bra, aquesta es veies com un element ins-

l’espai físic que ha d’acollir l’objecte ar-

un croquis del lloc? quins elements he de

tal·lat al lloc des de sempre, “com si fos

quitectònic aparegué com el primer punt

salvar, esborrar o posar en valor d’aquest

una peça més d’un ampli conjunt indis-

del protocol de Sòria. En aquest sentit, el

lloc? Que em demana com arquitecte

cutible, inamovible, intemporal i amb

projecte s’inicia des del mateix moment

aquest lloc? que espera que resolgui o

tendència a dissoldre’s amb el seu en-

de l’encàrrec amb una inserció estranya

millori? Quines contradiccions es poden

torn, que alhora es percep com millorat”.

en un context existent en el que haurà

observar provocades per l’arquitectura i

Aquests ideals de treball són els que Sòria

de fer-se un lloc i trobar el seu sentit.

quin és el seu origen? Són només algu-

persegueix en els seus projectes, alguns

“Cada obra està en un lloc precís i no en

nes de les preguntes que integren el pro-

dels quals va comentar breument en la

un altre –subratllà Sòria- i cap arquitecte

tocol de treball de Sòria i que ell també

segona part de la conferència. Un aulari

pot iniciar un projecte ignorant el con-

aprecia plantejades en obres com ara la

pluridisciplinar a Manresa, realitzat con-

junt de paràmetres mesurables i de vega-

casa Trilla de Miralles, l’ajuntament de

juntament amb Manel Parés, Juan Anto-
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✔ Com resumiria l’experiència del projecte del Born?
Tant des d’un punt de vista personal com professional és fa difícil fer
aquest resum, perquè és un tema molt llarg i complex, com ja deveu saber. Es tracta d’un concurs guanyat que després de fer el projecte i alguna
obra prèvia es va distorsionar per incidències alienes al projecte. Nosaltres
agraïm el reconeixement de l’esforç fet amb el projecte de la Biblioteca
que suposà després el fet que ens confiessin el segon projecte, un centre
cultural dedicat a mostrar la història de Barcelona amb especial èmfasi en
1714. És un espai que tan Rafael de Caceres com jo coneixíem molt, fins i
tot jo mateix vaig fer el projecte final de carrera sobre el Born, per això va
ser gratificant fer el projecte. A banda dels mals de cap, al final l’únic important es que és un projecte viu, que esperem concloure.
✔ En el decurs de 2006 quins altres projectes significatius afrontarà?

primera de les obres triades per Sòria,
que va destacar el seu caràcter gairebé
“d’artefacte caigut del cel” que comença
a donar forma a un espai molt indeterminat encara urbanísticament. Un centre cívic i social en un barri marginal de Vilanova i la Geltrú i el concurs guanyat per
a l’ampliació de la Facultat de Dret, projecte conjunt amb Víctor Setoain i Neus
Lacomba, són dos exemples de la voluntat integradora dels projectes d’Enric Sòria. Comentà també conjunts d’habitatges a Premià de Dalt, a la Ronda de Dalt
barcelonina i a Terrassa, aquest últim
amb un important paper reservat a les
plaques fotovoltaiques com a element arquitectònic alhora que productor d’energia neta.

Espero que es descongestionin algunes coses que estan aturades com ara l’ampliació
de la Facultat de Dret, que vam guanyar en un concurs amb dos companys més. A
més, tinc bastants projectes d’habitatges i un estudi d’un sector de Gran Via sud de
l’Hospitalet, que també és un tema llarg i el qual espero pugui esdevenir també un
projecte concret d’arquitectura.
✔ Amb quin tres adjectius definiria la seva arquitectura?
Definir el resultat del meu treball és molt difícil. Si puc definir els seus propòsits: adequar els projectes als llocs; ajustar-los al seu propòsit i utilitat i aconseguir que expliquin quelcom com arquitectura, que no siguin cecs i muts.
✔ Quins són els seus referents, les seves premisses davant un nou projecte?
La principal és complir amb el que s’espera de mi, fins i tot donant una mica més
del que s’espera quan t’encarreguen un projecte, un afegit no previst que aporta
l’arquitectura.
✔ Ordinador o llapis per projectar?
Llapis. I desprès, amb els meus col·laboradors, l’ordinador per representar-lo,
acabar-lo i enregistrar-lo.
✔ Quina obra o obres dels darrers anys posaria com a exemple de bona
arquitectura...
No sé si són exemples homologables amb el que més es publica d’arquitectura,
però si sé que m’han emocionat, per exemple, la casa Trilla d’Enric Miralles, la

De nou l’estreta comunió amb el lloc i
l’entorn es va fer palès en tres projectes

pèrgola fotovoltaica del Fòrum i les cases de Diagonal Mar de Clotet i Paricio. I

ubicats a l’illa de Menorca: un petit res-

son exemples que tinc a prop.
✔ A quin arquitecte li atorgaria el Premi Pritzker?

taurant, gairebé amagat dins una finca,

Desconec la finalitat del premi. De vegades no he entès alguns dels premis que

un habitatge de tres plantes a una urbanització d’Addaia, on el principal objec-

s’han concedit. Per això, no sabria dir un candidat.
✔ Un lloc al que torna sempre que pot...

tiu era assolir una presència continua del

Literalment, Santa Maria del Mar, no puc passar a prop sense entra-hi,. i després,

port menorquí a tota la casa i, finalment
un altre habitatge a Migjorn, plantejat

els capvespres de Menorca.
✔ A banda de l’arquitectura, a què dedica més temps?

amb la voluntat d’ocupar la totalitat de

En el poc temps lliure que em queda miro de badar o entretenir-me en tonteries.

la parcel·la on s’ubicarà, de 800 metres

També hi ha altres coses que m’agraden i m’exciten com cuinar, fer fotografies,

quadrats.

activitats a les que acabes afegint la tensió del treball habitual.
✔ Un llibre i una pel·lícula que recomanaria...
Text: Juan Carlos González
Fotos: Jordi Pareto i arxiu E.S.

Sòria

nio Manciñeiras i Jordi Ludevid va ser la

Saraband, la última pel·lícula d’Ingmar Bergman. Quant a llibres, si un autor
m’agrada acostumo a llegir tot el que puc d’ell, com ara Bruce Chatwin, George

Sebald o Jesús Montcada, especialment el Cami de Sirga, i Las afinidades electivas, de
Goethe, el tractat d’urbanisme i ordenació territorial més bonic que he llegit, com a
fons del tema principal.
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DE 90 A 45...... I MENYS!
Aquest va ser el suggerent títol de la conferència que Arcadi Pla va pronunciar el passat 19 de
gener dins el cicle Set d’Arquitectura, i en la qual va recollir els seus darrers vint anys de treball
en projectes d’habitatge de protecció oficial de lloguer. En el següent text, el mateix arquitecte
analitza l’evolució d’aquests habitatges des d’un punt de vista tipològic i sociològic.
La meva experiència en la reflexió sobre

és fonamental en arquitectura, però anar

relació entre les unitats d’habitatge i el

el mercat de l’habitatge de protecció ofi-

aprenent de l’experiència diària, dels de-

lloc.

cial de lloguer ve de fa molts anys. Per

fectes i les virtuts del nostre treball, del

Les normatives i els controls administra-

endavant haig de dir que la meva expe-

diàleg sincer amb totes les parts implica-

tius han anat quedant en aquests anys

riència professional es basa en encàrrecs

des, és una necessitat que ens permet ob-

bastant obsolets. El problema neix del fet

de relativa dimensió però que estan pre-

tenir els millors resultats.

que la necessitat de normativitzar sol és-

sidits per una necessitat de correcció i

Tots aquests treballs han estat fets per a

ser mes lenta que l’evolució de les neces-

exigència professional molt de cada dia.

dues empreses privades, el Patronat Be-

sitats i de les tecnologies, i, en moltes

No són realitzacions singulars que s’inse-

nèfic Santa Creu de la Selva i la Immobi-

ocasions, de l’evolució pròpia de l’arqui-

reixin en allò que se’n podria dir arqui-

liària Pérez-Xifra, de Girona. Sortíem en

tectura. Per exemple: el compte que té la

tectura de moda o d’avantguarda, per bé

el 1985 amb un projecte a l’àrea de la

normativa per dividir els usos, és aplica-

que alguna, per la meva més gran satis-

Quintana de Baix, al Barri de Sant Ponç

ble en la nova dimensió física i social de

facció, ha estat reconeguda amb alguna

on quedaven dos blocs o paquets per

l’habitatge? En definitiva, que la reducció

important distinció. La meva obra, pot

edificar. En el primer vam renunciar a

de la mida dels habitatges requereix –ja

ésser com a conseqüència del tipus d’en-

construir un volum més del Pla Parcial i

s’ha començat ha treballar en aquest sen-

càrrec i de l’àmbit en el qual es desenvo-

van demanar una modificació de la volu-

tit– la revisió d’alguns tabús organitzatius

lupa, o pot ésser per la meva manera

metria sense alterar l’àrea edificable.

que amb la manera pròpia de viure de

d’entendre la professió, està regida per

L’objectiu era doble: d’una banda situar

cada usuari queden desmentits.

una voluntat de discreció i contenció i,

en millor posició l’orientació i les vistes

L’evolució sociològica del mercat. Vam

en la mesura d’allò possible, de rigor

dels habitatges i, de l’altra, contribuir a

començar a observar la composició so-

constructiu i econòmic. Em centraré en

millorar l’entorn urbà amb la creació d’u-

ciològica dels usuaris i com usaven els es-

quatre apartats: les estratègies de projec-

na gran plaça i espai verd central amb la

pais de viure. Així va ser com ens vam

te, les normatives, l’evolució sociològica

voluntat afegida de crear ciutat. El pro-

plantejar, per als nous blocs, en el mateix

del mercat i el control econòmic.

grama d’aquest projecte, estava consti-

Sant Ponç i també en els solars de Sant

Les estratègies de Projecte. En qualse-

tuït per l’estàndard de la protecció ofi-

vol obra d’arquitectura és bàsic analitzar

cial, habitatges de 90 m2 útils. A la vista

les condicions de l’encàrrec i del lloc. El

d’avui dia, un programa molt complet. El

lloc, perquè cada espai té la seva respos-

segon bloc disposava d’una posició privi-

ta arquitectònica personal de l’arquitec-

legiada, el projecte va comportar una

te. L’encàrrec, perquè respon a unes

modificació urbanística del Pla Parcial,

necessitats del client amb una sèrie d’ob-

que preveia una torre quadrada de vuit

jectius: treure rendibilitat de la inversió,

plantes, per un edifici de creixement he-

realitzar, en el cas dels HPO una tasca so-

licoïdal que s’integrava al paisatge i a les

cial, contribuir a fer ciutat, construir de la

vistes i emergia del lloc amb un volum

millor manera possible etc. La creativitat

mes emblemàtic tot facilitant una millor
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.
✔ Quines conseqüències –tant positives com negatives– creu
que comportarà l’arribada del TGV a Girona?
No em sembla que des d’un punt de vista genèric l’arribada del
TGV a Girona sigui negativa. Passarem uns anys amb obres –no
exempts de dificultats– però un cop tot funcioni i estiguem connectats –sobretot a l’eix mediterrani i vers el nord– tot seran fets positius per a la ciutat. De fet, la historia de Girona ha estat sempre lligada a la seva posició estratègica.
✔ En el moment professional que viu ara mateix, amb quin tipus d’escala i projectes es troba més còmode projectant?
Narcís (Can Gibert del Pla), que estigues-

Jo procuro donar solucions als problemes dels meus clients. El tipus

sin més adaptats a les necessitats dels

d’edifici i l’escala són d’una gran varietat. Crec que aquesta dispersió és bona.

usuaris. Hem anat modificant els tipus

No entenc la gent que s’especialitza formalment i professionalment i sempre fa

vers el que estem desenvolupant, on

el mateix. Quin avorriment!

l’usuari pugui decidir amb major llibertat. La disposició del bloc s’assembla,

✔ Amb quins tres adjectius definiria la seva arquitectura?

cada cop més, a un apart-hotel o a un

Treballada. Ordenada. Rigorosa (almenys m’agradaria que fos així).

bloc de mínimes unitats en filera.
El control econòmic. Més enllà del meu

✔ Quines són les seves premisses en enfrontar-se a un nou projecte?

convenciment professional, aplicat en tot

El lloc, el problema plantejat, la construcció i la satisfacció del client.

el meu treball, que el control econòmic
és una necessitat en la professió d’arqui-

✔ Ordinador o llapis per projectar?

tecte, en el treballar amb habitatges de

Com més faig servir l’ordinador, més necessito el llapis

lloguer de baix cost és obligada una es-

✔ Quines obres recents posaria com a exemple de bona arquitectura?

sultat amb el mínim cost. Hem anat re-

Les biblioteques de Pep Llinàs, l’obra d’RGA, la de Pau Pérez..., i la de molts ar-

duint els oficis que intervenen en la

quitectes aparentment desconeguts que treballen en el dia a dia del nostre

construcció d’un edifici, cercant la prefa-

país.

bricació dels elements i reduint les despeses de manteniment amb la tria dels

✔ A quin arquitecte actual li donaria el premi Pritzker?

materials més adequats.

A Livio Vachini

En definitiva, els darrers temps, ens estan
ratificant que l’habitatge és, més que

✔ Un lloc al qual torna sempre que pot...

mai, una necessitat primordial de la nos-

A la Vall d’Aro i al tram de costa que hi ha entre el Cavall Bernat, Sa Cova i

tra societat i també que el procés del nos-

Cala del Pi.

tre treball ens dóna una visió bastant autoritzada en el coneixement de les

✔ A banda de l’arquitectura, a què dedica més temps?

dificultats de tot ordre que necessiten

Llegir, cinema, escoltar música, estudiar tecnologia i disseny de l’automò-

aquest projectes i l’esforç que representa

bil... i escriure.

treballar amb aquesta voluntat, de dotar
la societat d’espais de vida dignes, espe-

✔ Un llibre i una pel·lícula...

cialment en aquelles capes de la societat

Tendra és la nit, d’F. Scott Fitzgerald, El quadern gris, de Josep Pla (per anar

que més ho necessiten.

rellegint i aprendre a escriure). Com a pel·lícules, El somni etern, de Howard

Text: Arcadi Pla, arquitecte

Hawks i Lost in translations, de Sofia Coppola.

Fotos: J. Pareto i arxiu A. P
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ACOTACIONS

DE LA CULTURA DEL PROYECTO
A LA CULTURA DEL TRABAJO
Nunca como hasta ahora ha sido tan alta y tan contundente la conciencia de que la
arquitectura debía asumir el liderazgo de una transformación social que afectaba
simultáneamente a las nuevas formas de vida, a las posibilidades de transformación de sus
entidades esenciales a través del uso de nuevos materiales y de las nuevas tecnologías, y las
propuestas relativas a la defensa o la creación del paisaje.

Nunca como hasta ahora esa reflexión sobre los nuevos comportamientos y las nuevas posiciones sociales habían dado pie
a tantos proyectos, acciones y acontecimientos reflexionando
sobre prototipos para una vivienda nueva y distinta, una vivienda de nuestro tiempo, buscando que esas realidades construidas fuesen como pequeños avances ilustrativos de ese futuro y
de sus posibilidades.
Nunca como hasta ahora había existido una voluntad tan clara
de que la reflexión sobre los nuevos materiales y las nuevas tecnologías, algo que por otro lado ya forma parte del contexto
cultural del mundo, tuviera sitio en las investigaciones en arquitectura. Unas investigaciones que en los estudios, pero sobretodo en las Escuelas de Arquitectura, busca introducir en el Proyecto de Arquitectura prácticas próximas a la ciencia en cuanto
al rigor y amplitud del método, además de resultados que tengan que ver con una apuesta clara por situaciones de innovación matérica y visual de la arquitectura.
Y nunca como hasta ahora ha sido tan alta la conciencia de
que el proyecto de arquitectura debía incluir en su desarrollo el
compromiso explicito con el ahorro de energía y sobre los cui-
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dados en defensa de la tierra. Y que debía proponer, además,

man cuantitativamente la parte más importante del mundo de

para que esta defensa fuese cierta, la imprescindible implanta-

la construcción, han sido tan ajenas a estos propósitos. Nunca

ción simultánea de protocolos políticos, protocolos técnicos, y

como hasta ahora ha sido tan difícil establecer correlatos de tra-

de protocolos artísticos.

bajo lógicos, justos, medianamente fáciles, entre los intereses

Nunca como hasta ahora, en concursos abiertos y restringidos,

de ese grupo importante de arquitectos, y los agentes políticos

propuestas, talleres de todo tipo, en las Escuelas de arquitectu-

y económicos que construyen la inmensa mayoría de las accio-

ra, en los foros relacionados con la docencia del Proyecto y con

nes urbanas sobre la ciudad y el paisaje. No se trata de ser ca-

la enseñanza de la arquitectura, se ha hecho tan explícita la ilu-

tastrofistas porque los resultados de un análisis de ese tipo con-

sión y la apuesta por desarrollar y comunicar el potencial infini-

duciría a hipótesis alejadas del pragmatismo que opera detrás

to de posibilidades de la nueva arquitectura, por establecer un

de este escrito, pero hemos sido lanzados a una intemperie para

sistema de comunicación y confianza social de esas proposicio-

descalificarnos más fácilmente como “imposibles” o como “ar-

nes junto a la necesidad de no aplazar todo su potencial y sus

tistas”. Pocas veces se nos ha querido ver como las personas

posibilidades. Cientos de inscritos en concursos, cientos de es-

idóneas para resolver tal o cual problema, dispuestos a aceptar

tudiantes desplazándose entre talleres a la búsqueda de las me-

los criterios de rentabilidad y alta producción que el mercado

jores propuestas docentes, un sinfín de arquitectos empeñados

propone, mientras estos se compartan con otros criterios acer-

en demostrar la viabilidad de sus ideas, la coherencia y la posi-

ca de la Cultura del Proyecto, condición ésta que desde siem-

bilidad de futuro de sus propuestas, y buscando insistentemen-

pre es una parte esencial de la arquitectura. Nunca como hasta

te situaciones que permitan materializar y hacer reales esas

ahora la distancia cuantitativa y cualitativa entre las distintas

arquitecturas, y convertirlas así en comprobaciones imprescin-

arquitecturas, las de gama alta, media y baja ha sido tan gran-

dibles sin las cuales avanzar es dificilísimo. Libros, revistas, do-

de, o las que trabajan sobre situaciones avanzadas o sobre si-

cumentos de todo tipo, web-logs, foros etc., no sólo han permi-

tuaciones en transición ha sido tan grande, con una sociedad

tido difundir, explicar y divulgar en foros reducidos, a través de

empresarial obstinada en negar la posibilidad de desarrollar si-

internet o en contactos multitudinarios todas esas propuestas y

tuaciones de simultaneidad y diversidad de esas distintas posi-

todos esos sueños, sino que han incrementado el número de

bilidades, tal como hace cualquier empresa que quiere tener un

arquitectos y estudiantes que entienden, física e intelectual-

sitio en la Cultura del Trabajo, además de tenerlo en el espacio

mente, vitalmente, que esa salida de futuro es toda una agen-

del Mercado.

da de trabajo y que esa agenda debe construirse desde la prác-

Una incertidumbre, una desazón, una dificultad enorme, exce-

tica colectiva. Algo así como la arquitectura convertida en

siva, innecesaria, es la que ahora se necesita para explicar, para

un software libre, que busca en esa comunicación y transpa-

hacer viable, para establecer un proceso de comunicación y

rencia social y profesional la posibilidad de encontrar el senti-

confianza eficaz y rentable, que permita construir esas peque-

do mas progresista y la condición del futuro más abierto para

ñas comprobaciones, esas entidades que tratan de informar las

el trabajo.

relaciones reales, esenciales, que hay entre la Cultura del Pro-

Pero nunca como hasta ahora las posiciones sociales que for-

yecto y la Cultura del Trabajo.
Y no somos unos ilusos. Ni unos lunáticos. Sabemos que tenemos razón y sabemos que en este momento el trabajo construido es, si no el único, el medio mas valioso para demostrar la
viabilidad de nuestras propuestas. Propuestas que nunca como
hasta ahora han mantenido un sesgo tan claro de materialidad
y de posicionamiento demostrativo de nuestro interés en “ser
arquitectos”, es decir autores de una obra en la que han desaparecido las fronteras entre lo teórico y lo practico, para sustituir esa disyuntiva por una manera de actuar extraordinariamente comprometida con la cultura, con la sociedad y con el
medio.

El proyecto del Teatro Auditorio de la Vila Joiosa de los arquitectos
José María Torres Nadal y Antonio Marquerie, en fase de construcción,
se expone actualmente en el MoMA de Nueva York, dentro de la
muestra de arquitectura española contemporánea.

José M. Torres Nadal, Dr. arquitecto, Catedrático de Proyectos
Universidad de Alicante. Director del Master
Tecnologías Complejas para Personas con Capacidades Complejas
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ÀREA COORDINADA DE CULTURA, FORMACIÓ I PUBLICACIONS
ESCOLA SERT CURS INDÚSTRIA I ARQUITECTURA

PODREM CONSTRUIR TANTES ESCOLES?
L’Escola Sert, dins del programa de formació Indústria i Arquitectura. Nous processos
d’industrialització al servei de l’arquitectura, ha desenvolupat els mòduls sobre estructures de
formigó armat i metàl·liques. Com a reflexió paral·lela a la línia docent del curs s’inclou el
següent article, que signa Josep Manuel Oliva, sobre el futur de la construcció escolar a
Catalunya. Dins d’aquest programa, també s’han organitzat una sèrie de visites d’obra a edificis
en construcció amb sistemes industrialitzats, principalment escoles i habitatges de promoció
pública. La participació en el programa de formació dels diferents professionals implicats i
responsables de tot el procés d’industrialització en fàbrica i posterior muntatge en obra, és
essencial per a assolir els objectius del curs, i incorporar els punts de vista de l’arquitecte, el
promotor i l’industrial. A tall d’exemple d’aquestes visites, publiquem la realitzada al CEIP Martí i
Pol, a Sant Feliu de Llobregat.
Doncs no ho sé. De totes maneres, pensem-hi. En els propers

Llevat d’excepcions, la disponibilitat dels terrenys no és im-

anys s’han de construir a Catalunya més de 350 escoles i am-

mediata. Són prou conegudes les dificultats que tenen, des de

pliar-ne més de 250.

fa temps, els ajuntaments per tenir preparats els terrenys per

El nombre sobta i preocupa.

construir un centre docent. Apareixen problemes de tipus pa-

• Sobta el fet que encara se n’hagin de construir tantes. Actualment hi ha a Catalunya més de 2.500 centres educatius

trimonial, urbanístics i normatius-legals. Segons la ubicació

públics entre escoles i instituts. Signifiquen més de sis mi-

reteres, autovies, ferrocarrils, línies elèctriques, estacions trans-

lions i mig de metres quadrats construïts.

formadores que s’han de traslladar, terrenys que s’han de pro-

del solar, podem trobar dificultats amb les afectacions de car-

• Preocupa perquè suposa un repte tècnic, econòmic i de
gestió.

tegir de possibles inundacions, subsòls molt dolents, etc.

Una peça clau són els solars on s’han de construir els edificis.

ció de la normativa vigent, als solars on s’ha de construir una

Després d’haver constatat la necessitat de construir una esco-

escola? Crec que no.

la, cal trobar un terreny, el qual ha de complir unes condi-

Apunto possibles línies d’actuació:

cions: ha de ser viable urbanísticament, tenir accessos, tenir

1 És probable que en alguns casos es pugui plantejar una reducció de la superfície del solar, sempre que, a canvi, ofe-

uns serveis, etc.

CEIP Garigot a Castelldefels. Arquitectes:
Nogué-Onzain-Roig Arquitectes.

Una pregunta: Són possibles les excepcionalitats, en l’aplica-

CEIP Roques Blaves a Esparreguera. Arquitectes:
Esperanza López i Isabel Lastres.
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CEIP Martí i Pol a Sant Feliu de Llobregat.
Arquitectes: Urgell Arquitectes, SCP.
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reixi altres avantatges com podrien ser la ubicació en rela-

trobar nous models escoltant els mestres, pares i estudiants”,

ció al casc urbà de la població, la ràpida disponibilitat, els

explicava el representant del programa educatiu de l’OCDE.

serveis, etc.

La urgència per resoldre una escolarització, la no disponibilitat

2 Caldrà preveure edificis compactes, concentrats, en alçada
(planta baixa i dues plantes), i que permetin una futura
ampliació.

a temps dels solars previstos per als nous edificis, i els terminis
establerts fins ara per redactar un projecte i executar una obra
de tipus “convencional”, són les raons principals de l’aug-

3 Alguns solars difícils, ja sigui per la topografia, pel subsòl,
pels accessos, pels serveis que necessiten, etc., provoquen

ment de la demanda de construcció d’escoles industrialitza-

en la construcció de l’escola un sobrecost exagerat. Aquest

tores amb capacitat d’abordar una tecnologia industrialitzada

fet fa pensar que en determinades circumstàncies es podria

són, avui, limitades. Per tant, i atès que la construcció indus-

plantejar la possibilitat de procedir a la compra directa d’un

trialitzada d’escoles només pot donar resposta a una part de

bon solar. Compra que podrien realitzar les administracions

les necessitats, caldrà proposar i plantejar noves fórmules de

públiques implicades mitjançant convenis de col·laboració.

gestió per a la redacció de projectes i la construcció “conven-

4 Les escoles tenen cada cop més necessitats i a la vegada
també ofereixen més serveis. Les creences que un nou ser-

des. Tot i així, les possibilitats i el mercat d’empreses construc-

cional” de centres docents.
Són possibles aquestes noves fórmules? Segur que sí. El difícil

vei implica de forma directa la necessitat d’un nou espai, i

és que les utilitzem sense ferir sensibilitats.

que com més espai té l’escola millor educació reben els

És important estar preocupat i motivat perquè l’arquitectura

alumnes, cal desmitificar-les. És inajornable la necessitat de

escolar catalana mantingui la qualitat que l’ha caracteritzada

flexibilitzar l’ús dels espais disponibles.

al llarg dels últims vint anys. Tothom hi està d’acord, però si

Us poso un exemple: Fa poc vaig anar a una escola a la qual li

no fem res més, si no canviem res més o si només canviem els

havien atorgat uns nous serveis. Per tant, s’havien d’adequar els

matisos, continuarem tenint el problema i la urgència social

espais corresponents. On?, doncs al gran vestíbul que encara

de construir més escoles.

tenia l’escola. Vestíbul on es feien actes comunitaris, exposi-

Quines solucions i quines alternatives s’han posat a la taula

cions, festes, etc. S’ha de sacrificar aquest espai per una aula

per donar resposta a tots aquests requeriments? Quines fór-

que serà utilitzada durant un temps relativament curt? Crec,

mules de contractació, de concursos, d’adjudicacions de pro-

sincerament, que el camí no és pas aquest.

jectes i obres s’ha assajat?

Molts països tenen plantejada la necessitat de flexibilitzar els

Recordo un company i amic que moltes vegades parlava del

espais escolars.

contracte i del compromís de l’arquitecte amb la societat. Te-

Aquest fet va quedar palès al Fòrum internacional organitzat

nia raó. Hi ha vegades, però, que ho oblidem.

per Design-Share sobre Innovació arquitectònica de les esco-

Ens hem de mantenir al marge d’aquestes necessitats socials?

les, celebrat fa uns mesos a Barcelona.

O ens hi hem d’implicar de debò? Hi ha qui, a més de preocu-

“Ara ens plantegem com transformar els centres escolars per-

par-se, intenta plantejar solucions, encara que siguin parcials.

què siguin més útils. Aquests edificis estan infravalorats. L’escola

Jo aposto per aquesta actitud.

és una gran inversió per a la comunitat i necessita trobar formes

Josep Manuel Oliva

de disseny flexibles, segures, sostenibles i obertes. Necessitem

Arquitecte del Departament d’Educació

CEIP a Vilanova del Camí.
Arquitecte: F. Xavier Aguilar.

CEIP a Sant Esteve Sesrovires. Arquitectes: Josep A. de
Alonso i Josep Abulí.
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CEIP a Corbera de Llobregat. Arquitectes:
Felip Pich-Aguilera i Teresa Batlle.
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ÀREA COORDINADA DE CULTURA, FORMACIÓ I PUBLICACIONS
ESCOLA SERT CURS INDÚSTRIA I ARQUITECTURA
VISITA D’OBRES

CEIP MARTÍ I POL A SANT FELIU DE LLOBREGAT
Arquitectes:
Cap de projecte:
Edificació industrialitzada:
Col·laboradors:

Direcció executiva:
Constructora:
Coordinació projecte:
Promotor:

Urgell Arquitectes SL
David Urgell i Salvadó
Prefabricats Pujol SA
Fernando Purroy, estructures
Consulting Oficina Tècnica Lluís J. Duart SL, instal·lacions
Construcció i Control SL, amidaments i pressupost
Andreu Puyal i Jesús Santamaria. GPO
Construccions Riera SA
Caps d’obra: Georgina Torres i Raül Gómez
Xavier Espona. GISA.
GISA/Departament d’Educació

Complir el programa i les condicions establertes pel Departa-

El recolzament de les bigues es fa sobre materials elastomè-

ment d’Educació va comportar projectar l’escola amb absoluta

rics, en conseqüència, no es precisa del doblat de pilars a la

acotació de les superfícies dins d’un edifici volumètricament

junta de dilatació, però la capa de compressió ha de respec-

molt simple per tal d’aconseguir la màxima eficàcia, amb la difi-

tar la junta.

cultat afegida que el projecte s’havia de redactar en 8 setmanes

Les jàsseres són de cantell i tot i ser un sistema isostàtic per-

i construir en 8 mesos, fent una entrega intermèdia de l’àrea

met salvar llums importants, ja que aquests elements poden

d’infantil als 4 mesos.

ser pretensats. Les plaques també són pretensades. El sistema de Prefabricats Pujol permet la construcció de pilars prefabricats en trams de diverses plantes amb mènsules a tres

PROJECTAR AMB ESTRUCTURES PREFABRICADES
DE PILARS I JÀSSERES DE FORMIGÓ

cares i d’alçada variable, per tant, l’orientació de jàsseres i
plaques no està condicionada al sistema.

El sistema, construït amb Prefabricats Pujol, consisteix en el recolzament simple de jàsseres sobre pilars (o les seves mènsules)

CONSTRUCCIÓ

i de les plaques alveolars sobre jàsseres. En edificis de certa alçada, la influència del vent és important. L’encastament a la fona-

L’elecció d’aquest sistema permet que la velocitat de cons-

mentació pot ser insuficient, per tant, s’ha de preveure sistemes

trucció sigui extremadament ràpida, els tancaments de fa-

d’estabilització horitzontal amb nuclis rigiditzadors com caixes

çana són prefabricats i els pilars poden tenir diverses plantes

d’escala, ascensors, paraments de fàbrica, etc.

d’alçada. Les unions en sec no requereixen manipulació pos-
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terior, únicament s’aporta in situ el formigó de la capa de

CONCLUSIONS

compressió.
L’estructura del bloc de primària és porticada amb jàsseres

A partir de l’experiència del CEIP Martí i Pol, en el següent pro-

en direcció longitudinal, dos pòrtics i placa alveolar, mentre

jecte d’una escola a Vic, que farem amb els mateixos requeri-

que l’estructura del bloc infantil està ordenada en sentit

ments estructurals i constructius, col·locarem els pòrtics en sen-

transversal, amb un porxo en mènsula. S’escull l’esquema

tit transversal per tal d’allunyar les unions de la façana.

del sistema estructural en funció de les llums a cobrir, de la

Acotarem l’ús de jàssera amb mènsula per la complicació que

geometria del prefabricat, i del pas de les instal·lacions, les

genera amb les entregues. En determinats punts s’afegirà una

quals han d’anar vistes a una alçada mínima de 2,5 m se-

estructura metàl·lica embeguda dins del forjat per facilitar el

gons directrius d’educació i per la dificultat de perforar certs

pas d’instal·lacions i així acomplir amb els requeriments d’Edu-

elements de l’estructura prefabricada.

cació. El porxo d’infantil s’executarà posteriorment amb estructura més estilitzada, per emfastitzar la seva lleugeresa en front
de les dimensions que agafen els elements prefabricats en edifi-

MUNTATGE

cis de grans llums i grans càrregues. Per últim, es pintaran tots

Els elements estructurals i de tancament, fabricats a taller o
factoría, es col·loquen a l’obra amb grua autoportant i han

els elements estructurals i de tancaments exteriors de prefabricat.

de tenir forats o ancoratges per poder-los manipular. En el
cas de forat, aquest s’ha de tapar posteriorment. En moments puntuals, el muntatge en obra demana l’ajut de sistemes alternatius, com perfils metàl·lics en L de suport de les
plaques alveolars.

MANTENIMENT
El manteniment és mínim ja que es tracta d’un sistema que
utilitza un formigó d’alta resistència. Formigó molt compacte de gran qualitat, fet en taller en condicions de temperatura i humitat adequades.
Les juntes de segellat demanen manteniment. Degut al fet
que es porta l’estructura a la façana, se’n garanteix l’estanquitat mitjançant silicona.
Degut als elements estructurals rígids (forjat amb placa alveolar) que poden produir reverberació i per tant s’ha de preveure alguna actuació per tal d’amortir-lo. En el cas de l’escola, s’ha optat per un cel-ras de fusta i de magnesita
de revestiment acústic.
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VISITA D’OBRES

BIBLIOTECA CARDONA TORRANDELL
A VILANOVA I LA GELTRÚ
Arquitectes:
Col·laboradors:

Promotor:
Projecte:
Obra:

Josep Benedito, Santiago Orteu, Glòria Piferrer
Miquel Milian, arquitecte tècnic
Manuel Arguijo y Asociados, estructura
Lluís Duart, instal·lacions
Ignasi Martí, arquitecte
Diputació de Barcelona - Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Juny 2001
Octubre 2001/abril 2003

Selecció premi FAD d’Arquitectura 2004

El solar, un rectangle de 60 x 39 m, interromp l’alineació dels edificis d’habitatges caracteritzats per l’alçada homogènia i la continuïtat del porxo que
recull el conjunt. El control volumètric
d’aquests blocs corregeix el desordre
d’anteriors actuacions al voltant de la
veïna parròquia de Sant Joan. En aquest
context es defuig resoldre la biblioteca
amb la volumetria lliure permesa pel
planejament i es construeix accentuant
al màxim aquest esforç d’ordenació. L’alineació de façana, les circulacions que
s’organitzen sota els porxos, l’amplada
dels carrers d’accés a l’interior de l’illa, o

PB+4) que presenten les edificacions veï-

de lectura, el pas a l’àrea de difusió cul-

el tractament de la façana posterior, pre-

nes a l’interior de l’illa.

tural i els serveis i pretén ser un punt de

nen com a referència la volumetria dels

L’orientació sud-oest aconsella un tracta-

trobada.

habitatges.

ment tancat de la façana principal. En

La sala de lectura, sensible als inconve-

Aquest encaix genera un rectangle de

contrast, s’aprofita el voladís que prote-

nients d’un edifici massa obert, es refu-

44 x 25 m que apunta el desenvolupa-

geix el porxo per proposar un tractament

gia a la primera planta. S’hi accedeix per

ment de l’edifici en dos nivells per allot-

transparent a peu de carrer que convida

l’escala principal que presideix el doble

jar-hi el programa previst (1.733 m ). La

a l’intercanvi, i el cancell d’accés hi col·la-

espai del vestíbul d’entrada. El paper

profunditat total (25 m) es pauta reser-

bora interposant-se en les circulacions.

d’aquest doble espai no és només fun-

vant 3 m per al porxo-voladís al llarg del

Els recorreguts interiors es tutelen des

cional. Des de l’accés s’obté una visió

carrer Menéndez y Pelayo, i 8 m per re-

del punt d’informació situat al vestíbul

conjunta de tot l’interior de la biblioteca

collir el canvi d’alçades (PB en lloc de

on conflueixen l’escala d’accés a la sala

i se n’identifiquen totes les parts. La ne-

2
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cessitat de dotar l’espai de lectura d’una il·luminació equilibrada permet completar el disseny de la sala. La lluerna augmenta l’alçada de la façana principal i accentua el contrast volumètric del massís sobre el buit del porxo. Malgrat que roman
oculta, la seva geometria permet confrontar el volum de la biblioteca amb els habitatges que l’envolten.
La volumetria de l’edifici i les dimensions dels espais principals
aconsellen una estructura porticada. Els forjats reticulars se suporten sobre pilars de formigó, en la zona central, i metàl·lics
en el perímetre. El porxo es resol sense suports amb jàsseres
de formigó en voladís. El tancament es construeix aprofitant
les capacitats tèrmiques i acústiques del bloc de termoargila.
El llenguatge de murs continus amb absència de finestres garanteix una gran continuïtat constructiva. Aquesta arquitectura de formes pures s’enriqueix notablement amb la tensió provocada per les manipulacions del volum i els contrastos amb
els paraments vidriats del porxo i els finestrals orientats a l’interior de l’illa.
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VISITA D’OBRES

CENTRE CÍVIC A LA MASIA
DE CAN BORRELL DE MOLLET
Arquitectes:
Estructura:
Instal·lacions:
Aparelladors:
Promotor:
Projecte:
Construcció:
Fotografies:

Mercè Soler i Miquel Lloveras
Robert Brufau i Associats
J. Aureli Fabregat
T. Floriach, S. Claret (projecte executiu). M.A. Rodríguez, X. Balcells (direcció d’obra)
Ajuntament de Mollet del Vallès / Diputació de Barcelona OTC
2002
2003-2005
ll&s.arq

La masia de Can Borrell, situada en el camí de Mollet del Vallès a Gallecs, va ser
habitada fins a la segona meitat del segle XX quan el creixement urbà la va integrar a la ciutat. La masia i el seu entorn han esdevingut la referència que dóna
nom al nou barri residencial. Així, mentre el fragment de la vegetació de ribera
de la riera de Caganell s’ha transformat en un frondós parc urbà, la masia es
converteix en el nou centre cívic del barri. Es compon de tres cossos paral·lels i
un quart travesser amb una torre de defensa de quatre plantes. S’hi conserven
finestrals gòtics amb relleus de figures humanes i una inscripció a la torre que
data de l’any 1628.
L’edifici presentava importants patologies i un estat de conservació precari. Les
obres d’urbanització dels anys setanta van modificar la capacitat resistent del
subsòl, produint assentaments i fissures en els antics murs de maçoneria i tàpia.
L’esfondrament parcial d’un tram del cos de llevant, amb la desaparició de l’escala de cargol adossada a la torre i el progressiu desplom de la torre i les esquerdes que hi apareixien van motivar una actuació d’urgència per part de l’ajuntament amb apuntalaments provisionals, fins que a l’any 2002 es va encarregar el
projecte de restauració.
Es va actuar en profunditat per consolidar la torre amb una fonamentació de micropilots i relligant interiorment amb tensors embotits en les lloses de reforç dels

Inicis segle XX

2001

2005
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forjats. A més, es va situar en aquest lloc l’ascensor, el nucli d’escales, les lloses d’interconnexió, la capçalera de la nova sala d’actes de l’equipament, fent de contraforts de formigó per tal
d’apuntalar la torre per la banda cap on s’inclinava. Els accessos a
la masia es desdoblen: el portal històric de la façana de migdia es
rehabilita com a accés representatiu obert a la plaça de l’antiga
era; el segon accés, més ampli, esdevé el nou node de comunicació de l’edifici, formalitzat amb l’expressivitat pròpia dels nous
materials i noves solucions constructives: un vestíbul lluminós
emmarcat entre els murs de pedra de la torre i la nova columna
de formigó de l’ascensor panoràmic, un doble espai creuat per
passeres de formigó suspeses en un recinte d’acer i vidre.
El diàleg entre l’antic i el nou es torna a plantejar a la sala d’actes
ubicada a l’antic celler que s’amplia. L’entramat de fusta del sostre es manté, es reforça superiorment i es restaura. La resta d’espais de la masia mantenen la seva fisonomia original. Ha calgut
intervenir en els sostres de fusta trepitjables que s’han substituït
per unes bigues tauló prefabricades connectades a una llosa superior de formigó armat. L’intereix de l’embigat s’ha augmentat
per tal d’alleugerir el pes visual de les biguetes i l’encofrat de tauler de fusta de color s’ha deixat com a element decoratiu. Sobre
les encavallades de la coberta s’hi han col·locat panells sandvitx
amb aïllament i la cara interior de fusta ocume tenyida de color.
Per fora s’ha actuat amb revestiments de calç i colorants naturals.
Les antigues teules s’han recuperat i s’ha restaurat la cornisa superior de la torre, de peces ceràmiques. Els murs exteriors de la
torre s’han protegit amb un producte petrificant i la coberta a
dues aigües de la torre s’ha reconstruït mitjançant una estructura
metàl·lica lleugera revestida amb plaques de fusta baquelitzada.
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Carles Martí, a l’esquerra, amb Víctor Brosa.

INTERIORS

L’ESCALA DEL SILENCI
conversa amb CARLES MARTÍ ARÍS
“Vivimos asediados por el ruido, someti-

pacio vacío que nos sustrae del torbellino

retocs i a algunes podes, aprofitant la

dos al ritmo sincopado y frenético de una

de la actualidad. Pero, paradójicamente,

seva publicació.

actualidad que lanza fugaces destellos so-

esta invocación al silencio no es otra cosa

bre el mundo, suscitando imágenes ins-

que una reivindicación de la palabra.

És, doncs, un descans a l‘espera

tantáneas que se desvanecen antes de

Puesto que el silencio no se opone a la pa-

d’un altre llibre amb una tesi

que podamos apresarlas. Del fermento

labra, de la cual es radical aliado, sino al

forta?

de esa realidad disgregada y turbulenta

ruido, que es su más irreconciliable ene-

Les recopilacions poden convertir-se en

surge una cultura cada vez más obsesio-

migo.”

llibres d’ocasió, però en aquest cas con-

nada por registrar las palpitaciones del

El ruido, el silencio, la palabra.

fiava que no fos així i que el llibre mostra-

presente. Una cultura mediática, inmersa

A Silencios elocuentes de Carles Martí Arís.

ria una certa consistència. Per sort, algu-

en el ruido de la información y de los

nes persones ja m’han dit que en llegir-lo

acontecimientos, a la que, para hacerse

Després de Silencios elocuentes,

hi han trobat força homogeneïtat. Això

oír, no le cabe otro recurso que gritar aún

teníem certa curiositat per veure

m’ha deixat més tranquil. D’altra banda

con más fuerza. Una cultura efímera que,

com es podia desenvolupar la

el llibre té un to concloent, afirmatiu, que

arrastrada por la actualidad en su vertigi-

proposta que contenia.

no em sembla malament, però que al

nosa fuga hacia delante, termina por

Bé, aquell era un sol assaig, encara que

mateix temps em sorprèn, perquè no es

confundirse con ella, reproduciéndola y

estava format per peces de caràcter au-

correspon amb els molts dubtes que jo

amplificándola sin el menor atisbo de dis-

tònom. Però hi havia una unitat molt for-

tinc.

tanciamiento. El ruido del mundo se hace

ta de plantejament i desenvolupament.

así opresivo y ensordecedor.

Aquest llibre, La cimbra y el arco, és una

Jo diria que, com a l’anterior,

Lo único capaz de oponerse al ruido es el

recopilació d’escrits dels últims deu anys.

trasllueix l’existència d’una línia

silencio. El silencio abre una profunda

És clar que no hi són tots, he fet una se-

de pensament molt clara i

brecha en el escenario convulso y febril

lecció dels que es podien entendre millor

definida.

de nuestra vida cotidiana. Genera una

fora del context específic per al qual van

Això prové del esforç professoral per dir

oquedad, un tiempo suspendido y un es-

ser pensats. A més, els he sotmès a petits

les coses amb la major claredat, sense
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cap marge per a l’ambigüitat. M’atrevei-

Doncs, comencem per la teoria.

nera de produir-la. De vegades, veig els

xo a fer algunes simplificacions i esque-

Al títol del llibre proposo una metàfora

estudiants actuals com a jugadors de

matitzacions envers aquesta claredat,

per explicar el paper de la teoria a l’ar-

tennis molt àgils, que tornen les pilotes

cosa que es demostra bona en alguns ca-

quitectura. És com el de la cintra res-

de volea a gran velocitat però sense po-

sos però limitada en d’altres. Cioran, amb

pecte de l’arc, un paper fonamental,

der-se parar a pensar què fan. Són hà-

la seva mala llet habitual, afirmava que

necessari, un pas obligat, però sempre

bils però tenen una certa incapacitat

Paul Valéry era un escriptor l’apreciació

amb la voluntat de ser una construcció

per decidir per si mateixos què han de

del qual baixaria amb el temps perquè

auxiliar que se supedita a l’obra i que,

fer. Per ara, l’únic moment per suplir

ho deia tot tan clar que no deixava espai

com la cintra, una vegada ha fet el seu

aquesta deficiència és al tercer cicle,

per als exegetes. I aquesta impossibilitat

paper es retira i deixa sol l’arc, que és

però no hauria de ser així.

de recreació fa que l’obra quedi tancada

l’important.

i desactivada. Suposo que quan deia això

Això proclamaria la primacia de

És, potser, un problema de l’Escola

tenia al cap el pròleg que va fer el mateix

l’obra?

de Barcelona?

Valéry per al seu llibre El cementiri marí,

No és que la teoria vagi darrere de

El problema no és només de la nostra

on explicava tots els trucs, la cuina de la

l’obra. Llavors no valdria la metàfora.

Escola, és mes general. A Barcelona te-

seva poesia. Tot un escàndol, perquè, per

Però tampoc al davant. Si al llibre, i en

nim una propensió a posar èmfasi en la

afavorir l’enigma i la inefabilitat de

general, es presenta abans és per una

pràctica, cosa que està molt bé, però

l’obra, se n’acostuma a mantenir ocult

qüestió estratègica. La teoria es cons-

quan tot l’ambient es decanta cap a

l’entramat. Aquesta veu menys dubitati-

trueix a mesura que es fa l’obra. Mies o

aquest costat, pot ser excessiu. Quan

va que apareix en el meu llibre es deu,

Le Corbusier són els grans teòrics de

es planteja un tema als estudiants, no

en bona part, a la consciència que un

l’arquitectura moderna. Han pensat

han passat ni dos minuts que ja han

professor de la meva edat no pot basar-

molt, i aquesta reflexió s’ha elaborat a

tret el llapis i intenten formular una so-

se en els dubtes sinó en les certeses, en-

partir dels seus projectes. Els silencis de

lució mitjançant un dibuix, cosa que és

cara que siguin molt poques.

Mies, les seves grans pauses amb molt

una virtut, però que també deixa de

poca producció construïda, quan sem-

banda uns passos que convindria abor-

Llavors quina seria la tesi del

bla que perd el temps, són decisives

dar. D’altra banda, si vols documentar-

llibre?

per a la seva obra.

te exhaustivament sobre tot el que in-

La divisió en tres apartats serveix per es-

cideix en el projecte corres el risc de no

tructurar-lo, però a més defineix els que

I quin és el paper de la teoria en

entrar mai en matèria. S’ha de trobar

per mi són els tres peus del trípode on

l’aprenentatge de l’arquitectura?

un punt d’equilibri entre això i la res-

s’afirma la possibilitat de l’aprenentatge

El moment de la teoria dintre dels estu-

posta instintiva i irreflexiva. Si no, po-

del projecte, és a dir, la teoria com a re-

dis d’arquitectura no hauria de ser una

dem caure en un academicisme que

flexió compartida, la ciutat com a dipòsit

exclusiva dels cursos de postgrau. Ara,

permet disposar d’unes fórmules efica-

d’experiències, i els mestres que ens pro-

s’ha de reconèixer que als cursos de

ces, però tancat al vertader coneixe-

porcionen els casos exemplars als quals

grau hi ha poca teoria del projecte, poc

ment.

s’ha d’acudir per a continuar aprenent.

pensament sobre l’arquitectura i la ma-
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La ciutat, al llibre, sembla ser un

única edició, uns 1.500 exemplars, però

D’alguna manera aquelles

terme de mediació entre la teoria i

a Itàlia tingué un èxit fulminant. Estava i

intencions de 2C troben la seva

les obres particulars. Un punt de

està a totes les bibliografies, i com que

continuïtat a DPA?

trobada?

allí un llibre recomanat pel professor és

Certament, la revista DPA, que fem al De-

Com Rossi, penso que la ciutat és un

un llibre llegit, crec que se n’han venut

partament de Projectes de la UPC, té al-

principi que transcendeix la visió indivi-

entre 20 i 25 mil exemplars, cosa que per

gunes semblances amb l’antiga 2C: els

dual, que pacifica allò que té l’arquitec-

a un llibre d’arquitectura escrit per un

números són monogràfics i els mitjans,

tura de més personal, allò que ell anome-

desconegut no està pas malament. Jo en-

escassos. En tot cas, és una projecció del

nava racionalisme exaltat, quan es per-

tenc el tipus no com la reproducció d’un

meu desig que el Departament de Pro-

metia traçar la seva pròpia genealogia

model sinó com un procediment que

jectes sigui allò que li correspondria ser.

des de Boullée, passant per Loos, o Anto-

deixa marge per a la capacitat creativa

Sempre he cregut que té una potenciali-

nelli.

de cadascú. Ara bé, implica un pensa-

tat immensa. És un lloc on hi conviuen

Aquesta voluntat d’eludir l’actual

ment de caràcter general, que no només

personalitats molt destacades del món

obsessió amb la individualitat, de

es fixa en les particularitats.

intel·lectual i professional, que si tingues-

trobar regles comunes i una certa

sin la capacitat de treballar conjuntament

objectivitat es deixa veure en els

Aquesta visió sembla molt

permetria assolir uns resultats impressio-

teus escrits, però també en el teu

allunyada de l’ultima producció de

nants. DPA es un apunt en aquesta direc-

treball.

Rossi.

ció, però no acabem d’aconseguir-ho.

El meu nom està més aviat associat a al-

De fet, el número 22 de la revista 2C, La

L’Escola és gairebé la meva casa, perquè

gunes empreses col·lectives o de grup.

línea dura, que va ser el seu comiat al

és el lloc que més he freqüentat a la meva

La redacció de la revista 2C, construcción

1985, era una crítica a l’arquitectura que

vida, i això s’incrementa cada any que

de la ciudad va ser la meva vertadera es-

feia

a

passa. Doncs bé, l’Escola, des del nostre

cola. Érem una grup d’aficionats, però, a

l’evolució de la seva carrera. Era una críti-

punt de vista, sempre està en crisi. Sem-

pesar de la seva modèstia i dels escassos

ca al postmodernisme imperant, a la de-

pre ens estem queixant, i de raó no ens

medis, la revista va tenir una àmplia inci-

riva que havia fet molta gent gairebé sen-

en falta, però de totes maneres, és un lloc

dència i va ser un element de cohesió fort

se adonar-se’n. Nosaltres volíem que fos

insubstituïble. Un lloc on s’actualitza el

fins al seu tancament a l’any 1985. A par-

un antídot contra la infecció sentimental

coneixement dels més vells, on els joves

tir d’aquest moment em vaig lligar més a

que suposava el postmodern. Rossi, que

poden aprendre d’aquesta experiència, i

l’Escola i vaig elaborar la meva tesi doc-

respectava la cultura moderna i es fona-

on es produeix una transmissió de conei-

toral, Las variaciones de la identidad. Ensa-

mentava en ella, marcava distàncies res-

xements i un cúmul de situacions que fan

yo sobre el tipo en arquitectura. El meu di-

pecte de molts arquitectes moderns, ex-

que no tingui alternativa. Això és un tre-

rector de tesi va ser Giorgio Grassi; això

cepte de Loos i Mies. Davant d’aquest úl-

sor, i no sempre en som prou conscients.

mostra la continuïtat dels meus interes-

tim es rendia de manera declarada. Enca-

sos. Es va llegir al 1988, va ser publicada

ra no m’he plantejat quina relació pot ha-

I quina seria la línia editorial de

a Itàlia el 1990 i, després, a Espanya el

ver-hi entre ells. En aquest llibre analitzo

DPA?

1993. Aquí tingué poca incidència, amb

Rossi des del seu vessant surrealista, cosa

Les revistes se centren normalment en

dificultats s’ha anat esgotant la primera i

que amb Mies seria gairebé impossible.

les “vedettes”, una primera fila molt

Rossi

en

aquell
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ria Sostres, Max Bill i Hannes Meyer.
Certament no és casual que comenci
amb Mies, perquè és la meva devoció
més fixa des que era estudiant fins ara
mateix. La qual cosa té un cert mèrit,
perquè ara és reconegut de manera indiscutible com un mestre, però quan jo
estudiava se li donaven molts pals. Se
l’identificava erròniament amb el costat més positivista i també més caduc
de l’arquitectura moderna.

Portades de la revista DPA, del Departament de
Projectes d’Arquitectura de l’ETSAB, a l’equip de
redacció de la qual figuraven J. Llecha, C. Martí,
J. Ros, X. Ferrer, M. Sánchez i S. Vlió.

tancada, que són els arbres que no dei-

dero obligat a mantenir algun vincle amb

I com és que no hi has inclòs Le

xen veure el bosc, i nosaltres volem, si

la pràctica del projecte. Em sembla una

Corbusier?

més no, arribar a la segona fila. Hi des-

condició necessària per ensenyar amb

Le Corbusier no hi falta, perquè sempre

cobrim veritables joies de l’arquitectu-

una mínima solvència. Per nosaltres no hi

és present. Com Déu, té el do de la ubi-

ra. La cultura en general no es pot re-

ha hagut mai una separació taxativa en-

qüitat. De fet apareix lateralment a l’arti-

duir a quatre noms, hi ha molta gent

tre treball professional i treball didàctic.

cle sobre la ciutat de Bogotà. El cert és

que treballa molt bé i fa propostes de

De vegades ens hem presentat a concur-

que cada vegada m’interessen més les se-

gran interès. Aquests noms entrelligats

sos escollint-los per la seva capacitat de

ves últimes obres. Com més les estudio

amb temes com el pati a l’arquitectura

clarificar problemes didàctics. I, inversa-

més m’impressionen. Tenen una dimen-

moderna, forma i memòria, abstracció,

ment, hem tret de l’aula moltes ense-

sió quasi heroica, capaç d’obrir noves

conformen una certa teoria que diu

nyances que després hem traslladat al

perspectives, nous mons que en gran part

que la cultura no es fonamenta només

projecte.

encara estan inexplorats. A la presentació

en fets puntuals i singulars.

que vaig fer del llibre de Jorge Torres CueTornant a La cimbra y el arco, la

co, Le Corbusier: visiones de la técnica en

Aquest pensament ha tingut

tercera i última part està dedicada

cinco tiempos, comparava aquestes últi-

repercussió a la teva obra

als mestres, però, no hi presentes

mes obres amb les últimes sonates per a

arquitectònica?

una selecció molt curta?

piano de Beethoven, perquè no he trobat

Crec que sí, tot i que és molt escassa. El

No m’identifico només amb els arqui-

cap altre episodi dintre de la història de

meu treball professional, gairebé sempre,

tectes que s’inclouen a la selecció, ni

l’art que tingui tant a veure amb el que es

ha estat fruit de la col·laboració amb An-

amb tots en el mateix grau, però sí que

proposa fer el darrer Corbu. Tant Beetho-

tonio Armesto; això és important, perquè

dóna una pista del camp d’interessos

ven com Le Corbusier fan servir materials

com tu saps és un arquitecte amb una

on em moc. A la llista hi trobem primer

d’allò més heterogenis. Beethoven inclou

gran personalitat i la seva aportació és

a Mies, Jacobsen i Breuer, després es fa

a les sonates des d’aires populars fins a

sempre determinant. Per altra banda,

una inflexió amb Aldo Rossi i Giorgio

elements sofisticats de polifonia o d’es-

com a professor de Projectes, em consi-

Grassi per tornar enrere amb Josep Ma-

criptura en fuga. És astorador el sincretis-
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me, la capacitat de cercar la unitat amb

també trobo molt allunyats del que pot

Una altra col·laboració!

coses tan dispars, i de crear mons musi-

fer un arquitecte. També són mestres difí-

És un camí que no m’he marcat. Potser

cals nous, com qui diu, sobre la marxa. Le

cils Ozu, Morandi o Ferlosio. Mies també

és un destí, l’anonimat com a aspiració.

Corbuiser, a la casa Shodan, a l’hospital

ho és: com més l’estudies més t’adones

És també una manera de reconèixer que

de Venècia, al convent de la Tourette, o al

que no se’n poden copiar les formes sen-

l’important és l’obra, no tant els autors, i

capitoli de Chandigarh hi fa una cosa

se caure en el ridícul. Per contra, Jacob-

participa d’una visió menys romàntica de

semblant. Són obres davant de les quals

sen, Breuer, Sostres o Tavora, però també

l’art. Al capítol sobre Ozu, a Silencios elo-

hom es queda aplanat. Si tinc temps

Conrad o Hitchcock, serien el que jo ano-

cuentes, crec que ho explico. Em referei-

m’agradaria aprofundir en alguns aspec-

meno mestres tutelars: quan tinc proble-

xo a ell com un exemple d’aquesta ma-

tes parcials que m’interessen. Crec, tam-

mes amb el meu treball m’ajuda fer-me la

nera d’entendre l’art, que era també la

bé, que seria molt fructífer treballar en la

pregunta de com ho haurien fet ells.

manera de J.S. Bach. No trobaràs mai en

comparació entre Mies i Le Corbusier.

ells vel·leïtats personals, al contrari, hi ha

D’alguna manera, tota l’arquitectura mo-

Per acabar, que estàs preparant

un intent de desaparèixer, de superació

derna es pot explicar com una dialèctica

ara?

del jo. Hi trobem una actitud que deixa

entre aquestes dues figures.

Estic treballant en dos temes. Un, l’hem

l’obra en primer terme, i mai l’artista com

abordat al doctorat i desitjo de tornar-hi

a personatge gesticulant que posa en pri-

I d’una manera ja més personal,

amb més calma, és el lloc públic i la ciu-

mer pla la seva personalitat, problemes i

quins serien els teus mestres?

tat contemporània. L’altre és un treball

obsessions. Ozu es reconeix pel seu silen-

A propòsit de Grassi, he parlat dels mes-

sobre cinema i arquitectura que desen-

ci, per la seva absència. Jo els anomeno

tres difícils. Giorgio Grassi n’és un. D’al-

volupo conjuntament amb Manuel Gar-

amanuenses de l’esperit. Aquesta seria

tres ja els vaig posar de manifest al llibre

cia Roig, i que hem titulat La arquitectura

una divisa a la qual no em desagradaria

Silencios elocuentes. Rothko, Oteiza o Bor-

del cine. Hi estudiem bàsicament quatre

apuntar-me.

ges representen punts de desenvolupa-

directors, quatre punts cardinals, Dreyer

ment del pensament artístic molt ex-

identificat amb el Nord, Hitchcock amb

trems, que m’interessen molt, però que

el Sud, Ford amb l’Oest i Ozu amb l’Est.
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Carles Martí.

LA CIMBRA Y EL ARCO
L’aula 1 del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) gairebé es va quedar petita per acollir, el passat 16 de desembre, la presentació del llibre La cimbra y el arco, de Carles Martí, primer títol de la
nova col·lecció La cimbra, de la Fundación Caja de Arquitectos. Davant d’un nombrós públic, l’acte va
comptar amb la participació dels arquitectes Javier García Solera i Xavier Monteys, del director de la nova
col·lecció, Luis Martínez Santa-María, a més del mateix autor i de Marta Cervelló, membre del Patronat de
la Fundación.
El títol del llibre recull en una metàfora tan senzilla com nítida el cor argumental de l’obra, tal i com ho va
explicar l’autor mateix. La cintra –en el paper de la teoria– apareix com un element indispensable per
muntar l’arc –la pràctica– i després desapareix de forma discreta. Així, Martí justifica en aquest llibre, amb
un seleccionat seguit d’exemples, perquè teoria i pràctica són “literalment inseparables” en la bona arquitectura, per acabar defensant un aprenentatge que pren com a punt de
partida el detingut estudi de les obres construïdes. I és que, teoria i pràctica per separat porten l’arquitecte per camins equivocats. La teoria, en
solitari, condueix a embadalir-se, mentre la pràctica com a únic criteri
porta a la rutina i a la repetició mecànica. Tot i això, a l’arquitectura,
com en qualsevol altra manifestació artística, Martí reconeix la supeditació de qualsevol construcció teòrica a les obres, la qual cosa no vol dir,
ni de bon tros menysprear el seu valor.
Luis Martínez Santa-María, director de la col·lecció La cimbra, destacà,
per la seva banda, la capacitat del llibre de Martí per fascinar el lector,
“de la mateixa forma que ho fan aquells actors al cinema que van només a la seva i sense mirar a càmera en cap moment”. A més de transmetre “l’alegria per l’arquitectura”, subratllà la convicció i l’autenticitat
com a altres dos dels seus principals trets, “qualitats que, a més, sempre

Javier García Solera en el decurs
de la seva intervenció.

han distingit els bons professors”.
Com a representant dels que “només fem i no diem”, Javier García Solera va expressar el seu agraïment a
Carles Martí per una reflexió que parteix del fet que sense “el fer no seria possible el dir”. Destacà, a més,
la cordialitat i la generositat cap al lector que transmet el llibre, tot convidant a la participació, a incorporar-se a tot allò que el llibre prova d’explicar, fins i tot des de la discrepància. “En qualsevol cas –afirmà– el
suport teòric de l’arquitectura només es pot desentranyar des de les obres, mai inventar-se, i això també
es desprèn del llibre”.
Xavier Monteys, antic alumne de Martí, va centrar la seva intervenció en les complexes, i de vegades paradoxals, relacions que s’estableixen entre la pràctica i la teoria arquitectònica. Així, va reconèixer que la dedicació a l’ensenyament “ens acaba deformant i fent-nos víctimes de l’explicació”. No tota l’arquitectura
es presta, però, a ser explicada, remarcà, tot i que moltes de les obres dels arquitectes intenten ser una explicació, “la qual comporta, alhora, una renúncia, perquè no es pot aplegar en un edifici tot allò que agrada a l’arquitecte, ja que llavors seria un museu i no una obra arquitectònica”. En qualsevol cas, i per insistir
en la metàfora, per Monteys El arco y la cimbra s’aixeca com un edifici sòlidament plantat al terra i sobre el
qual graviten de forma harmoniosa diferents elements.
Text: Juan Carlos González.
Fotos: Jordi Pareto.

La cimbra y el arco
Carlos Martí Arís
Fundación Caja de Arquitectos, col. La cimbra n.1, Barcelona 2005
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Mies: el proyecto como revelación del lugar
Cristina Gastón Guirao
Ed.: Fundación Caja de Arquitectos (Barcelona), 2005. Pàgines: 250. Preu: 29 euros.
“L’arquitectura és la relació espacial de l’home amb el seu entorn i l’expressió de com s’afirma en aquest i
de com sap dominar-lo.” Són paraules pronunciades per Ludwig Mies van der Rohe (Aquisgran, 1886-Chicago, 1969) quan tenia 42 anys i que demostren l’extraordinària sensibilitat de l’arquitecte respecte al lloc.
Per exemple, va estar més temps triant l’emplaçament que desenvolupant el seu projecte del pavelló
d’Alemanya a l’Exposició de Barcelona 1929. L’objectiu de la tesi de Cristina Gastón és, precisament, fer
palesa aquesta relació edifici-entorn en l’obra de Mies. Com sosté Helio Piñón, tutor del treball publicat en
la col·lecció Arquíthesis, l’autora s’ha centrat en observar amb atenció projectes, fotos i edificis i enfocar les
relacions entre l’espai interior i l’habitable, tenint en compta que Mies “estructura molt més d’allò que cobreix i molt més d’allò que tanca: en realitat ordena tot el món sensible de l’habitant, és a dir, fins on abasta la visió”. Gastón ha centrat l’anàlisi en la casa, seleccionant quatre projectes representatius de diferents
maneres de formalitzar la relació de l’edifici amb el paisatge i de la importància de l’espai exterior en la definició del projecte: el pavelló d’Alemanya (1928-1929) de Montjuïc; la casa Hubbe (1935), a la riba de l’Elba, a Magdeburg; la casa Farnsworth (1945-1951), als màrgens del riu Fox, a Plano, Chicago, i la casa en
la muntanya, projecte relativament desconegut per viure ell i al qual va dedicar 13 anys. Com a conclusió,
l’autora afirma: “Al proposar l’edifici, l’arquitectura de Mies convoca el món al seu entorn.” La tesi –Mies y
la conciencia del entorno– va guanyar el premi extraordinari de Doctorat de l’UPC l’any 2003. Cristina Gastón ha escrit també Documentos de arquitectura moderna en América Latina. Primera recopilación.

La arquitectura a través del lenguaje
Maurici Pla
Ed.: Gustavo Gili (Barcelona), 2005. Pàgines: 134. Preu: 27,50 euros.
La arquitectura a través del lenguaje és, essencialment, un llibre de pensament que revela una profunda
–possiblement apassionada– preocupació intel·lectual pel logos en l’arquitectura. A partir del convenciment que hi ha una intensa relació entre un acurat i elaborat exercici de llenguatge i el desenvolupament
pletòric de l’arquitectura, Pla ofereix un conjunt de reflexions, subjectives i teòriques, que posen l’escriptura i l’arquitectura una enfront l’altra per acabar complementant-se. La recopilació reuneix textos, la majoria inèdits i altres publicats al llarg dels últims 20 anys a 3ZU, Revista tècnica, Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, 2G i Eupalinos. L’índex abasta una àmplia varietat temàtica amb plena vigència per la seva relació
amb els problemes actuals de l’arquitectura: el dibuix (Una mesa desordenada); la llum (Impresiones del número 58 de ‘Lotus’); la paradoxa (Los colores de las plumas de la cola del pavo real: Loos y el uso de la paradoja); la tradició i l’arquitectura urbana (Coderch); la presunció d’innocència (Fernand Pouillon); el lloc i els
ports (Derivas, contenedores y tempestades: arquitecturas sin anclas); la natura i el paisatge (La consagración
de la primavera: land art y pensamiento salvaje); els barris històrics (el Raval); la crítica (Construcciones, escritos, propuestas); John Hejduk (Máscaras); el lloc i els aeroports (De la utopía moderna a la desaparición del
espacio); la complexitat de l’esfera (Notas sobre Bluckminster Fuller); l’arquitecte (El ingenuo seductor), i un
poema inèdit dedicat a Giorgio Grassi. El llibre inclou també una relació de tots els articles, comentaris i assatjos publicats per Maurici Pla arreu des del’any 1979.

La confusión del urbanismo. Ciudad pública versus ciudad doméstica
Josep Oliva i Casas
Ed.: Cie Inversiones Editoriales Dossat 2000 (Madrid), 2005. Pàgines: 258. Preu: 30 euros.
“Amb aquest llibre pretenc acomplir un primer objectiu molt definit: clarificar el panorama dels models de
ciutat que hi ha en el món occidental”, diu Josep Oliva en la introducció de la versió en castellà, i revisada,
del llibre editat l’any 2001 amb el mateix nom. Aquest propòsit és calificat “d’ambiciòs” en el pròleg escrit
per Fernando Chueca Goitia per a la primera edició de l’obra: “Josep Oliva ha intentat tocar aquest món
delicat de la ciutat i ens ha demostrat fin a on l’ha conduït el seu ambiciós propòsit a l’empendre un projecte tant vast.” En un estudi on no manquen observacions històriques, sociològiques i ecològiques, Oliva
desenvolupa un intel·ligent, dens, amè i documentat assaig en el qual l’urbanisme i arquitectura s’impliquen per donar resposta a la pregunta de quin model de ciutat volem. La versió castellana és la fidel traducció del text original català però, a més a més, incorpora un últim capítol nou en el qual s’hi aporten
conceptes com la noció de complexitat, la ciutat com a camp d’intercanvi de fluxos d’informació o aspectes de l’ecologia. També es parla dels tres referents disponibles de cara a enfocar la construcció de la ciutat
del futur. En l’apèndix s’hi afegeixen vuit esquemes o quadres sinòptics que sintetitzen idees del llibre amb
l’epígraf Evolución de la ciudad i altres dedicats a components de l’urbanisme, procés urbanístic, models i tipus, components de la ciutat i complexitat/complicació.
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ARQUITECTURA
Arquitectes
Manuel Martín Madrid
Bet Capdeferro, Manuel Martín,
Gabriel Mora.
Ed.: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Demarcació de
Girona. Col·lecció Inventaris
d’Arquitectura, 2005. 19,24 €.
Mirades foranes, lectures
ibèriques / Through foreign
eyes, reading the Peninsula
Diversos autors
Daniela Colafrancheschi (ed.)
Ed.: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (Barcelona), 2005.
27,89 €.
On-site: new architecture in
Spain
Terence Riley (dir.)
Ed.: The Museum of Modern Art
(Nova York), 2005. 40 €.
Groundscapes: el reencuentro
con el suelo en la arquitectura
contemporánea / the
rediscovery of the ground in
contemporary architecture
Ilka Ruby, Andreas Ruby
Ed.: Gustavo Gili (Barcelona),
2006. 26,44 €.

Tipologies
Les voltes de quatre punts:
estudi constructiu i
estructural de les cases
barates
Albert Cabrera i Masferrer, Marta
Sala i Marguí, Carles Jordi i Colell
Ed.: Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Girona,
Universtiat de Girona,
Diputació de Girona, 2005.
11,54 €.
Arquitectura escolar
Diversos autors
Ed.: Madrid: Munilla-Lería,
2006. 33,65 €.

URBANISME
Redes metropolitanas /
Metropolitan networks
Jordi Julià Sort
Ed.: Gustavo Gili (Barcelona),
2005. 43,27 €.
Normativa urbanística
metropolitana
Ed.: Área Metropolitana de
Barcelona, Mancomunitat de
Municipis (Barcelona), 2005.
26,59 €.

MONOGRAFIES
AC Publicación del GATEPAC
Belén García-Quiñones (coord.)
Ed.: Fundación Caja de
Arquitectos. Col·lecció
Arquíthemas; 15 (Barcelona),
2006. 57,69 €.

LLIBRES TÈCNICS
Text refós de la Llei
d’Urbanisme: Decret
Legislatiu, 1/2005
Ed.: Generalitat de Catalunya,
Departament de Política
Territorial i Obres Públiques
(Barcelona), 2005.
11,54 €
Preus de referència 2006
Ed.: Institut de Tecnologia
de l’Edificació de Catalunya)
(ITEC) (Barcelona), 2006.
Edificació, 41,35 €.
Urbanització, 33,65 €.
Enginyeria civil, 33,65 €.
Rehabilitació, 33,65 €.
Tota la col·lecció, 134,62 €.

Les instal·lacions en el
projecte executiu
Instal·lacions de fontaneria
Instal·lacions de calefacció
Arcadi de Bobes, Josep Antoni
Tribó
Ed.: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya. Escola Sert
(Barcelona), 2006. Fontaneria,
14,43 €. Calefacció, 14,43 €.
Vocabulario básico de
construcción arquitectónica
L. Palaia Pérez
Ed.: Universidad Politécnica de
Valencia (València), 2005. 34,
13 €.
Infraestructuras comunes de
telecomunicaciones, 02
Jesús Feijó Muñoz
Ed.: Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de
España. Monografías CATS
(Madrid), 2004. 34,40 €.
Construcción y máquinas en
edificación
Andrés Abásolo
Ed.: Munilla-Lería. Arquitectura y
tecnología; 6 (Madrid), 2005.
33,65 €.
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Jordi Sardà, Jordi Ludevid,
Moisés Gallego i Helio Piñón.

MOISÉS GALLEGO
L’obra de Moisés Gallego mereixia figurar en la col·lecció Inventaris d’Arquitectura per una sèrie de
raons: per la manera intel·ligent d’entendre l’arquitectura moderna, per la seva capacitat de treballar
amb altres professionals sense deixar que l’obra se li escapi de les mans i per la seva facilitat de convèncer. Jordi Sardà, vocal de Cultura del COAC, va fer aquestes referències –i d’altres– en l’acte de
presentació del llibre Moisés Gallego celebrat el dia 18 del passat gener.
La modernitat en els projectes de Gallego i la seva capacitat “de concretar responsablement amb els
diversos nivells professionals” també van ser al·ludits en un text d’Oriol Bohigas que va ser llegit pel
president de la Demarcació de Barcelona, Jordi Ludevid, a causa de la impossibilitat de Bohigas de
participar personalment en l’acte. Al parer de Bohigas, si es parteix del convenciment que la modernitat no cal conquistar-la ni rebregar-la, “Moisés Gallego no ha hagut de fer esforços per imposar la
modernitat en contra dels vells academicismes, els decorativismes enfarfegadors o els eclecticismes
no compromesos”. La seva arquitectura, sosté, es produeix dins d’un sistema establert que no cal imposar amb esforços polèmics, programàtics i propagandístics.
L’escrit de Bohigas destaca també “l’evident unitat estilística” en
l’obra de Gallego, així com la voluntat de treballar sense paranys,
amb les realitats socials, tecnològiques, ambientals i d’altres del
moment, “defugint les abstraccions idealistes tan abundants en
la generació dels pioners”. Una altra de les referències apuntades
per Bohigas és la sensibilitat respecte a l’entorn paisatgístic, qualitat de vàlua especial tenint en compte que gran nombre dels
edificis de Gallego tenen un emplaçament periurbà.
Helio Piñón, distès, va confessar que la seva participació en l’acte
es devia a un doble motiu: per amistat i per complicitat. Va ressaltar la gran qualitat editorial del llibre, que va qualificar com
d’una obra de la qual s’aprèn, diferent d’aquelles que es fullegen
per estar al dia. I va fer algunes observacions: l’arquitectura de
Moisiés Gallego s’assembla i s’entén; és consistent, pròxima, i
feta “sense mirar El Croquis”; Gallego no es planteja mai el projecte com un desig i no és presoner de la idea; fuig de “l’estilillo”, aquell que no és altra cosa que una rèplica banal de l’estil
internacional. Finalment, Piñón es va declarar convençut que la
distància que proporciona el pas del temps permetrà reconèixer els valors de l’obra de Gallego, “una
arquitectura expressada sense complexos”.
Jordi Ludevid es va referir al llibre com “un punt i seguit” en l’obra de Gallego i com una referència
per a companys, amics i exalumnes. Finalment, Gallego va donar les gràcies a tothom i va dedicar un
record als professors perquè “una bona escola és la millor garantia per a un relleu de qualitat”.
El llibre Moisés Gallego relaciona un total de 27 projectes realitzats entre 1982 i 2003, amb les seves
corresponents fitxes, dels quals 14 són exposats amb profusió de fotografies –de Lluís Casals i Lourdes Jansana–, plànols i una breu declaració d’intencions. El pròleg –Parti pris– és de Maurici Pla i la
cloenda del mateix Gallego: Revisant la feina feta. S’hi inclou també una relació de tots els col·laboradors –estudiants inclosos–, tant dels treballs del despatx amb Franc Fernández (1979-1994), com de
l’etapa en solitari des de 1995. – Text: Joaquim Coca. Fotos: Jordi Pareto.

Moisés Gallego
Edita: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Demarcació de Barcelona. Col·lecció Inventaris d’Arquitectura. Barcelona, 2005. Fotos de Lluís Casals i Lourdes Jansana. Edició en català, castellà i anglès.
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DIETARI

de desembre

CAN ZAM NO TINDRÀ
HABITATGES
L’ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet està
ultimant el disseny
definitiu del parc de Can
Zam, el qual no inclourà
habitatges segons la darrera
proposta municipal que ha
atès finalment les
demandes veïnals perquè

central i que permetrà la

Galvany, Carles Magriñà i

connexió de la ronda del

Joaquim Cornellà integren

Guinardó amb el passeig

l’exposició Blanes

de Maragall i la futura

Artkitectura, instal·lada a

estació del TAV de la

la Fundació Àngel

Sagrera i un tercer l’eix del

Planelles de la localitat i

qual estarà constituït per

que pretén donar a

45 habitatges de protecció
oficial.

Torres Nadal va pronunciar
a la seu barcelonina del
COAC per presentar la

aquest espai de 20 hectàrees

primera edició del nou

verdes de referència de

NEOFEUDALISME
IMMOBILIARI

l’àrea metropolitana.

Aquest és el títol de l’article

Arquitecturas complejas para

que Josep Maria Montaner

un mundo complejo, que ell

signa al diari El País i en el

mateix dirigeix a l’Escola

qual denuncia que “vivim

d’Arquitectura Politècnica

en una condició

de la Universitat d’Alacant

contemporània en la qual

i que pren com a punt de

reneixen estructures feudals

partida la reflexió sobre la

de poder sobre la terra i la

pràctica de l’arquitectura al

construcció, aliades amb els

món actual. Com a pas

nous sistemes

previ per convertir-se en

REFORMA AL GUINARDÓ

tardocapitalistes de

màster oficial, el nou curs

Albert Valero, Lluís

consum”. Davant aquesta

prendrà la forma aquest

Cantallops, Marta Bayona

situació neofeudal que creix

any de Màster de Títol

i Marta Vicente són els

al voltant del poder

propi i es dividirà en

autors del pla de reforma

immobiliari, l’autor

quatre grans àmbits:

urbanística del mercat del

considera urgents

Arquitectura i naturalesa, a

Guinardó i el seu entorn.

polítiques de reequilibri, de

càrrec de Juan Herreros;

Segons el pla, consensuat

control de preus del sòl i de

Matèria i energia, dirigida

amb els veïns, el mercat

promoció de l’habitatge

per Salvador Pérez Arroyo i

esdevindrà el nou centre

social, les quals,

Sociologia de la innovació,

del barri barceloní,

malauradament “estan

a cura de Fabián Muniesa.

d’acord a un seguit

tardant massa en arribar”.

esdevingui una de les zones

la qual es troba el mercat

12

creatiu dels arquitectes de
la població.

curs de doctorat

d’actuacions que preveuen
la fragmentació de l’illa en

conèixer el vessant més

El secretari general de
Planificació Territorial de
la Generalitat, Oriol Nel·lo,
va explicar dins del curs
Ciutats en (re)construccció:
necessitats socials, millora
de barris i noves eines de
transformació urbana,
celebrat al CCCB, alguns
trets del nou programa de
sòl residencial de la

13
de desembre

LA GENERALITAT
COMPRA SÒL

Generalitat, com ara la
de desembre

compra de sòl per als nous
eixamples. Es tracta de 32

ARQUITECTES DE BLANES

grans operacions de

PRESENTACIÓ D’UN NOU
CURS

Treballs i projectes de

caràcter estratègic que

Dolors Bonaterra, Carles

permetran construir prop

gran, entre d’altres

El degà del COAC, Jesús

Molina, Francesc Cornellà,

de 80.000 habitatges, la

equipaments, un segon

Alonso, va introduir la

Joan Salvador Suris,

meitat dels quals serien de

conferència que José M.

Llorenç Serra, Ferran

protecció oficial.

en tres espais públics: un
ocupat pel mercat i
habitatges per a la gent

amb un parc com a eix
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LA MOBILITAT FUTURA DE
BARCELONA

històric de Balaguer i al

el suplement dominical del

barri del Carme de Reus.

Diari de Girona publica

L’alcalde de Barcelona,

també un article dedicat a

Joan Clos, considera

RCR amb el títol Creadors

urgent una planificació
urbanística que reequilibri
el territori, per tal d’evitar

14

15

de desembre

de vivències. Per últim, el 7
de desembre

de gener, Rosario Fontova
signa un article a

que la mobilitat a l’àrea de

El Periódico dedicat al

la Gran Barcelona es torni

projecte del despatx olotí

“insostenible”. “S’ha

per assolir una

d’apropar la població als

recomposició de l’illa típica

indrets on hi ha llocs de

de Cerdà al barri de Sant

treball, activitat

FRANCESC MITJANS,

Antoni.

PROTAGONISTA

econòmica i

La trajectòria i la figura de

infraestructures de

l’arquitecte barceloní, de 96

transport”, afirmà Clos,

REGENERAR O MORIR

que va afegir que part de

Els tècnics en urbanisme

la solució a aquesta

d’ajuntaments catalans

problemàtica passa per

com ara Lleida, Manlleu,

potenciar la xarxa

Manresa, Sant Boi de

ferroviària a les poblacions

Llobregat i Berga van

de l’àrea metropolitana

coincidir a reclamar que

amb més pressió

s’accelerin urgentment les

trets de la seva concepció

CRÒNIQUES D’RCR

transformacions integrals

de l’arquitectura i algunes

Josep Maria Montaner i

dels nuclis urbans

de les seves obres més

Maria Domene repassen al

deprimits com a fórmula

representatives, com el

suplement Culturas de la

per salvar el teixit social i

Camp Nou –fet en

Vanguardia el treball i la

evitar explosions de

col·laboració amb Josep

concepció de l’arquitectura

violència. Arquitectes com

Soteras i Lorenzo García-

de l’equip olotí que

Itziar González,

Barbón– o el Banc Atlàntic

integren Rafael Aranda,

coordinadora tècnica de

–amb Santiago Balcells–,

Carme Pigem i Ramon

l’Institut de

són repassats en l’article a

UN ANY DE LA LLEI DE
BARRIS

Vilalta. Considera que RCR

Desenvolupament de

partir de les opinions del

són, per la seva cura en

l’Erm, un dels barris

mateix Mitjans.

Un any després de

intervenir en el medi rural,

marginals de Manlleu, i

l’adjudicació dels ajuts als

“mestres del paisatgisme

Pere Montaña, que es va

tretze primers projectes

del segle XXI”. L’article

referir al barri terrassenc

que es van beneficiar de

recull també les opinions de

de Ca n’Anglada, van ser

la Llei de millora de

propietaris i usuaris

dos dels arquitectes que

barris, àrees urbanes i

d’habitatges i altres

van expressar aquestes

viles de Catalunya, un

projectes d’RCR. D’altra

opinions en el decurs de

reportatge que publica El

banda, l’escola bressol que

les jornades Ciutats en

Temps repassa els resultats

RCR ha dissenyat a Manlleu

reconstrucció, organitzades

dels projectes

és objecte d’un article al

pel CCCB.

rehabilitadors portats a

suplement El Cultural del

demogràfica.

anys d’edat, és extensament
tractada en un article que
signa Catalina Serra al
suplement Quadern del diari
El País. Els seus orígens,
influències, els principals

16

de desembre

terme als baris de Santa

diari El Mundo, signat per

FABRA I COATS, ARA
MUNICIPAL

Caterina i Sant Pere de

Antón García-Abril. Dies

L’Ajuntament de Barcelona

Barcelona, al centre

després (31 de desembre),

ha adquirit l’antic complex
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industrial de Filatures Fabra
i Coats a la companyia

20

article que publica La

de desembre

Vanguardia dedicat a la

Renta Corporación. La

torre de Gas Natural, el

compra, realitzada

projecte d’EMBT que en sis

mitjançant un conveni de

mesos estarà enllestida.

permuta de terrenys,

24

de desembre

PROJECTE REPENSAT
L’Ajuntament de Barcelona
ha decidit substituir el
projecte de la plaça que
s’havia d’instal·lar a

permetrà transformar

l’espai que ocupava a la

l’antic complex de Sant

Diagonal el monument als

Andreu en un pol

UNA VISIÓ DEL TERRITORI

d’equipaments de 28.000

caiguts. La regidora del

Quim Larrea es refereix al

metres quadrats de sostre

districte, Montserrat

desenvolupament

edificable i 22.000 metres

Ballarín, ha atès la

urbanístic català en l’article

més de zona verda.

demanda de les

principal de la secció

associacions de veïns sobre

Quadern d’art que signa al

l’elevat cost –1,7 milions

17

diari Avui. Considera que
l’ocupació del territori
de desembre

basada en la generació

LITORAL MÉS PROTEGIT

d’uns paisatges de “cases-

L’aprovació definitiva del

dormitori-horitzontals” és

Pla Director Urbanístic del

d’una “perversió, que

Sistema Costaner (PDUSC-

acabarem pagant. Seran els

2) suposarà la prohibició

primers guetos quan la

d’urbanitzar 650 hectàrees

població adulta envelleixi”.

de 22 municipis del litoral
català, les quals s’afegeixen

MVRDV A BARCELONA
Winy Maas, fundador de
l’estudi MVRDV
juntament amb Jacob van
Rijs i Nathalie de Vries, ha

desenvolupats per l’estudi
holandès en els darrers set

fase del pla, el passat mes

exposicions dedicades a

Les reserves de sòl

de maig.

MVRDV obertes a

urbanitzable d’ús residencial

Barcelona. En The hungry

de la primera corona de

box: los interiores infinitos

Barcelona s’esgotaran entre

de MVRDV, al FAD, i en

els anys 2015 i 2019, segons

una segona mostra a la

conclou un informe de

galeria Ras es mostren,

SOBRE L’ARQUITECTURA
LLEIDATANA

l’Institut d’Estudis de

fins el 16 de gener,

Seguretat, depenent dels

maquetes dels deus

Jaume Porta, que va ser

col·legis d’enginyers

projectes més destacats de

rector de la Universitat de

industrials de Catalunya i

l’estudi, encapçalats per

Lleida entre 1993 i 2003, és

Midat Mútua. L’autor de

Villa Pro.

l’autor del llibre Descobrir

l’informe és l’economista

Lleida, que es planteja com

Agustí Jover.

produïdes al segle XX, tot i

22

que no s’obliden obres
claus anteriors.

anys. La publicació del

de desembre

llibre coincideix amb dues

a una recerca per les peces
destacades de la ciutat

altre de menys costós.

que aplega els projectes

SENSE SÒL AL 2019

arquitectòniques més

projecte per elaborar-ne un

capacities (editorial Actar),

l’aprovació de la primera

de desembre

García i ha aturat el

llibre KM3. Excursions on

21

19

d’Helio Piñón i Nicanor

presentat a Barcelona el

protegides ja després de

a les 23.500 hectàrees

d’euros– del projecte

MOR JAUME VENTURA
SOLANS
L’arquitecte, que estava

MOR NARCÍS PRAT I
BATLLE
L’arquitecte, que estava
col·legiat des del 26 de
juny de 1957, ha mort a
l’edat de 78 anys. Narcís de
Prat i Batlle va ser degà del
COAC entre els mesos de
gener i maig de 1990, quan
va ser elegit Francesc
Labastida.

25

de desembre

col·legiat des del 31 de

NOU PREMI A
BADALONA

EL MIRALL DEL CEL

gener de 1962, ha mort a

La sala cultural A Punt de

Aquest és el títol d’un

l’edat de 73 anys.

Badalona, que dirigeix

de desembre
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l’arquitecte Antoni Poch,

la qual ha estat obra

les aportacions que farà el

impulsa la creació del

d’Albert Viaplana.

Govern de la Generalitat, es
podran finançar amb

premi d’Arquitectura Ciutat
de Badalona Joan Amigó,
que reconeixerà, amb
caràcter bianual,
construccions a la ciutat
realitzades en els darrers
cinc anys. El premi, que
compta amb el recolzament
del COAC, pretén recuperar
també la figura de Joan
Amigó, arquitecte
municipal de Badalona

28

aquests recursos un total de
260.000 actuacions en

de desembre

HABITATGES A MANRESA
Joan Arnau, Carmen

a la construcció de 68
habitatges al sector

La ministra d’Habitatge,

universitari de Manresa.

María Antonia Trujillo, ha

del projecte guanyador per

col·legiat des del 20
d’octubre de 1958, ha mort
a l’edat de 74 anys.

un article en el suplement
Culturas de La Vanguardia
dedicat a les dues obres
catalanes que figuren entre
les 15 seleccionades pel
Ministeri de Foment i el
CSCAE per participar en la

27

Conferència Internacional
de desembre

d’Arquitectura Sostenible

LA NOVA CARA DE
L’HOSPITALET

serà l’encarregada de
realitzar el projecte del nou
cementiri de la Seu
d’adjudicar-se el concurs
d’idees convocat per
l’ajuntament de la localitat.

Maragall, la decisió que el

La societat municipal

Museu Nacional

22@barcelona ha anunciat

d’Urbanisme estigui a

el nomenament de

Barcelona. El nou

l’arquitecta Aurora López

equipament dedicat a

com a nova directora

l’urbanisme estarà

d’urbanisme d’aquest ens,

concebut com una divisió

càrrec en el qual substitueix

del Museu Nacional

a Juan Carlos Montiel, que

d’Arquitectura, que

passa a ocupar la gerència

s’instal·larà a Salamanca.

de Barcelona Regional.
Aquest últim càrrec havia
quedat buit després que el

Mataró, de Lluís Grau i

31

Jeroni Duran i el bloc

EL POLS DE LA CAPITAL

d’habitatges, també de

Oriol Bohigas realitza un

lloguer, a l’Eixample

repàs de l’any urbanístic i

barceloní dissenyat per

arquitectònic de Barcelona

Felip Pich-Aguilera i Teresa

en un article que signa a

Batlle.

El Periódico. Un a certa

lloguer per a joves a

L’arquitecta Anna Rovira

NOUS CÀRRECS
D’URBANISME

de Tòquio el passat mes de
setembre: els habitatges de

EL NOU CEMENTIRI DE LA
SEU D’URGELL

la Generalitat, Pasqual

comunicat al president de

Josep Maria Montaner signa

de gener

d’Urgell, després
MUSEU NACIONAL
D’URBANISME A
BARCELONA

De la Villa són els autors

LLARS SOSTENIBLES

L’arquitecte, que estava

vigència del pla.

Muñoz i el despatx Laviña-

entre 1914 i 1923.

MOR JOSEP MARIA RIERA I
BAGUÉ

habitatges en el període de

5

gerent anterior, Miquel
de desembre

Sodupe, s’incorporés al
Centre Direccional del
Vallès.

6

de gener

Aquesta localitat afronta en

ressaca del Fòrum i punts

els propers anys un seguit

d’inflexió marcats per

EL TREBALL D’ENRIC RUIZGELI

alguns monuments

Catalina Serra signa un

arquitectònics més aviat

article al diari El País

que per projectes urbans

centrat en l’hotel

catalana. Aquests canvis

MÉS DE 850 MILIONS
D’EUROS PER HABITATGES

són algunes de les frases

“futurista” que Enric Ruiz-

són recollits en un article

El Govern central s’ha

amb les quals l’arquitecte

Geli ha dissenyat a

de transformacions per
consolidar la seva posició
com a segona ciutat

29

de desembre

que publica La Vanguardia,

compromès amb la

resumeix un any on,

l’Hospitalet de Llobregat. La

en el qual es destaca com a

Generalitat a destinar 857,4

segons destaca, totes les

façana de l’hotel variarà en

projecte que millor

milions d’euros a Catalunya

operacions urbanístiques

funció del temps atmosfèric

simbolitza aquest canvi la

dins del Pla d’Habitatge

se situen fora del municipi

i de les estacions gràcies a

plaça Europa, el disseny de

2005-2008. Juntament amb

de Barcelona.

la xarxa que el recobreix i
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10

de referència, els noms

que està dotada de 6.500

Bonaplata 2004 completen

dispositius, cadascun dels

el seguit de

quals incorpora una cèl·lula

reconeixements obtinguts

Siza, Rem Kolhaas o

fotovoltaica, una

per la passera terrassenca.

l’equip holandès MVRDV.

de gener

més esmentats són Álvaro

bateria, un ordinador i tres
leds. L’hotel, que es
proper mes de setembre és

8

un dels projectes

PROJECTAR A SANT BOI

seleccionats per formar part

Els equips Serra, Vives,

de l’exposició

Cartagena, Arquitectes

d’arquitectura espanyola

Associats; CCRS; Manuel

que acollirà el MoMA de

Ruisànchez, Arquitectura

ELS ESTUDIANTS
D’ARQUITECTURA OPINEN

Nova York.

Producciones i el format

Les dificultats per aprovar

per Carlos Tejada,

el curs íntegre en un any i

Conrado Carrasco,

determinats aspectes de

Francesc Xavier Sust i

l’actual pla d’estudis, són

Jaume Carné són els cinc

dues de les principals

començarà a construir el

7

de gener

de gener

aspirants a dissenyar el
creixement de Sant Boi de
Llobregat: les 16 hectàrees

de Vallparadis de Terrassa,
dissenyat per l’estudi RGA
(Pere Riera, Josep Maria
Gutiérrez, Josep Sotorres,

després dels trasllat de la
caserna militar i de la
subestació de Fecsa-Endesa

9

Espanya, segons la III
Enquesta en línia Opina,
elaborada per la Fundación

que quedaran lliures

El pont penjant del parc

preocupacions dels
estudiants d’arquitectura a

darrer gran sector de

UNA PASSERA
MULTIPREMIADA

CONCURS A CORNELLÀ

Caja de Arquitectos.Tot i
dedicar més de 50 hores
setmanals a l’estudi, la
dificultat de superar el curs
en un any lectiu apareix
com una de les principals

de gener

preocupacions dels

La proposta de Camilo
Galletti i Raul Zinni ha
estat triada com a
guanyadora del concurs
per al nou parc de
bombers de Cornellà de
Llobregat. El projecte es
desenvolupa sota una
doble premissa
fonamental: deixar la
major superfície de
terreny lliure com a espai
exterior de pràctiques i
maniobres, d’una banda, i
d’altra, aconseguir un
edifici compacte amb les
seves funcions clarament
diferenciades, “obtenint al
mateix temps un volum

Montserrat Batlle i Barto

estudiants, juntament amb

Busom), ha guanyat l’únic

algunes discrepàncies amb

premi internacional de

la formació acadèmica

ponts: el Footbridge

rebuda, relacionades

Awards 2005, atorgat a la

sobretot amb el programa

Universitat de Venècia, en

d’estudis i la dedicació i

la categoria estètica de

preparació del professorat.

SOBRE EL CONCURS DE
L’HOSPITAL DE LA
GARROTXA

dimensió llarga. Amb

L’informe publicat per la

Entre els noms dels

aquest són sis els

Fundación Caja de

participants al concurs per

amb una imatge
suggeridora i atractiva”.

guardons i mencions que

SIZA A CORNELLÀ

Arquitectos a partir dels

al disseny del nou hospital

ha rebut aquesta obra.

El complex Parc Esportiu

resultats obtinguts en la

de la Garrotxa, publicats al

Finalista al FAD; premi de

Llobregat, un equipament

tercera edició de

Dietari del passat mes de

la tercera Biennal

cultural de 40.000 metres

l’enquesta, constata també

desembre, cal puntualitzar

d’Arquitectura del Vallès;

quadrats dissenyat per

un percentatge

que una de les propostes va

premi Construmat

Álvaro Siza i amb una zona

lleugerament superior de

ser presentada per RCR

2005, premi a la

de bany a l’aire lliure d’uns

dones matriculades –51 per

Aranda Pigem Vilalta, SL i

Innovació a la

1.500 metres quadrats, s’ha

cent del total–. Com a

Estudi P/S/P Arquitectura,

Construcció i premi

inaugurat a Cornellà.

arquitectes internacionals

en UTE.
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COAC

SERVEIS

Un cop enviada la notificació accedireu a una pantalla de confirmació amb el número de visat assignat i podreu continuar el
procés. Quan el document estigui visat rebreu una notificació
per correu electrònic (també ho podreu consultar des de la

VISAT WEB: NOUS DOCUMENTS PER VISAR
DES DE L’E-COAC
El COAC continua l’aposta pels serveis en línia per als arquitec-

web) i podreu procedir a retirar-lo.
En cada pas trobareu el símbol “?”. Fent-hi clic trobareu informació de suport que us serà de gran utilitat.

tes col·legiats amb la incorporació de nous documents que es
poden visar en línia des de l’e-coacarq (www.coac.net/arq),

Cal que tingueu en compte:

que permet fer totes les gestions necessàries fins a la retirada

Necessitareu la signatura electrònica de firmaprofesional per

del document segellat.

sol·licitar el visat del nou treball. En el cas que hi participi més

Els documents disponibles són per a qualsevol classe de treball

d’un arquitecte calen totes les signatures en aquell mateix mo-

(edificació, urbanització, seguretat i salut, urbanisme i altres).

ment.

El procés per a l’arquitecte és el mateix que en un visat normal,

Els arquitectes que utilitzeu el canal web per a l’entrada de do-

i l’avantatge que representa és la possibilitat de realitzar el visat

cuments PDF a visar heu de reservar en el vostres documents

directament des de qualsevol ordinador amb connexió amb in-

PDF en la zona inferior- dreta (8,9x3,2 cm) per al segell auto-

ternet i amb el lector i la targeta de signatura electrònica.

màtic.
El pagament –en el cas que sigui necessari– s’haurà de fer abans
de retirar el document, i es podrà fer en línia o domiciliat.

Com obtenir el visat web?
Un cop a l’e-coacarq heu de seleccionar el tipus de document
que voleu enviar, enviar la notificació d’encàrrec i la fitxa de

Recordeu que cal tenir la signatura electrònica de Firmaprofe-

característiques, i a partir d’aquí, des de l’escriptori de l’e-coac-

sional del COAC i el navegador configurat per treballar amb

arq, enviar els documents a visar.

l’e-COAC (http://www.coac.net/cauc/req_e-coac.htm).

títol de cada resum, es pot accedir als textos legals corresponents a les normes resumides.
Us recordem que des de l’Assessoria Jurídica d’Òrgans Centrals
es fa diàriament el buidat de la normativa continguda al BOE,

NOU LEGISLACIÓ I NORMES

DOGC i Diari de les Comunitats Europees, de la qual s’extreu
Ja està disponible el quart número de Legislació i Normes

aquella que pot tenir més interès per als arquitectes a fi d’in-

corresponent a l’any 2005 (LiN 2005/IV), així com l’índex anual.

cloure-la en el butlletí Legislació i Normes. El LiN, que s’envia a

En aquest nou número hi trobareu normativa interès d’especial

tots els col·legiats en format electrònic, conté un resum de les

per a l’exercici professional en aspectes relacionats amb la cons-

normes, així com un accés directe als textos legals correspo-

trucció (seguretat i salut laboral), l’habitatge (actualització del

nents. A més, en la pàgina web podeu consultar números ante-

Pla Habitatge 2004-2007), l’urbanisme (mapes de capacitat

riors, accedir a cercadors de normativa i a les últimes novetats

acústica, desenvolupament de la llei estatal del soroll...) i l’Ad-

legislatives que es publicaran en el proper número.

ministració Pública (Pressupostos Generals de l’Estat), així com
diferents disposicions en matèria fiscal i laboral que també us

Trobareu el LiN a l’e-coacarq: www.coac.net/arq (identifica-

poden ser d’utilitat.

ció amb el nom d’usuari i la contrasenya del COACnet)

Des del mateix butlletí en PDF, mitjançant enllaços directes del

Accés directe: www.coac.net/COAC/lin

Febrer 2006

71
AJUDA SOBRE L’ACCÉS A INTERNET
O EL CORREU ELECTRÒNIC

• o per correu electrònic a cauc@coac.net,
• adjuntant la fotocòpia o la imatge escanejada del DNI o del
carnet de col·legiat (documents imprescindibles per motius

El servei Centre d’Atenció a l’Usuari del COACnet, el CAUC, us
proporciona ajuda en la configuració i funcionament d’internet
i facilita les instruccions i les dades d’accés a l’e-coacarq.

de seguretat i protecció de dades).
Què haig de fer per instal·lar el lector de
firmaprofessional?

Respostes a les consultes més freqüents que rep el CAUC:

1) Comproveu quina és la versió de Windows (feu clic amb el

No puc navegar per internet
• Primer de tot comproveu que el mòdem o router està encès i
que els cables estan ben connectats.
• Si accediu a internet via mòdem a través del COAC (accés a
través del 908 299 996), poseu-vos en contacte amb el
CAUC.
• Si el vostre proveïdor d’internet és Al-Pi, Telefónica ADSL, o
Ya.com o qualsevol altre que no sigui COACnet, truqueu directament a la vostra companyia.
Què volen dir les alertes del programa de correu del

botó de la dreta del ratolí sobre “El Meu PC”, i a continuació
feu clic sobre “Propietats”.
2) Si la versió és Windows XP amb el Service Pack 2: cal que instal·leu els controladors que trobareu a la web del CAUC (aneu
a “Controladors XP Service Pack2”). Un cop instal·lats haureu de reiniciar l’ordinador i ja podreu introduir el lector, el
qual ja farà la instal·lació correcta.
3) Si la versió és Windows 2000 o anterior, cal que instal·leu els
controladors que trobareu en el CD de Firmaprofesional.

coac.net?

Què trobareu a l’e-coacarq, l’àrea privada del coac

Normalment us avisen que la capacitat del vostre correu està

per als col·legiats?

arribant al límit de capacitat.

• Barems orientatius

La paperera, les carpetes d’enviats o aquelles que heu creat te-

• Coeficients

nen una capacitat màxima de 10 Mb i caldrà que els esborreu

• Fitxes tècniques de l’OCT

eliminant-los definitivament movent-los a “Erase Selected”). La

• Borsa de Treball

mida de la safata d’entrada –Inbox– no compta.

• Informació sobre de concursos

L’Outlook dóna un error tipus “0x800ccc0f,

• Informació cartogràfica – SIG-COAC

0x800ccc0d, 0x800ccc0e“ quan intento enviar o rebre

• Secretaria virtual

correu

• ... i molts tràmis i informació exclusius per a col·legiats

• Comproveu que els servidors són els del COACnet: entrada
(pop3.coac.net), sortida (smtp.coac.net).

2. CAUC www.coac.net/cauc

• Si el problema continua pot ser una incidència amb l’antivirus o el firewall (proveu de desactivar-lo per comprovar si podeu enviar o rebre correu). Si encara teniu problemes, contacteu amb el CAUC.

El Centre d’Atenció a l’Usuari del COACNET, el CAUC, proporciona els següents serveis:
• Ajuda sobre configuració i funcionament d’internet (instal·lació i configuració de la connexió i els dubtes dels usuaris so-

Els missatges que envio retornen amb error
Comproveu en el vostre programa de correu que el servidor de
sortida SMTP és el servidor del Col·legi (smtp.coac.net) i no un
altre, i que teniu marcada la casella “el meu servidor requereix
autentificació”.
Normalment ho trobareu a les propietats del compte de correu, en la configuració del correu electrònic o en servidors dels
diferents programes de correu electrònic.
Com puc tenir una adreça de correu electrònic tipus

bre el funcionament de tot allò relacionat amb internet
• Alta al servei d’internet dels arquitectes i societats.
• Fons de coneixement amb instruccions de funcionament i
d’instal·lació del programari necessari per a navegar per internet, correu electrònic...
• Hospedatge gratuït de la vostra pàgina web.
• Dominis propis del tipus:
http://arquitectes.coac.net/nom_fins_a_20_caracters

nom@coac.net

Per accedir a l’e-coacarq necessiteu el nom d’usuari i la con-

El COAC us permet disposar de fins a cinc adreces de correu

trasenya del COACnet. Sol·liciteu-los al CAUC per mitjà de:

electrònic.

www.coac.net/cauc @: cauc@coac.net

Podeu sol·licitar-les o demanar modificacions

T: 93 306 78 29 (9-20h)

• omplint el formulari que trobareu a la web del CAUC i

Demaneu ajuda amb el xat: El CAUC també us proporciona

• enviar-les per fax al 93 412 00 68

ajuda en temps real des de la seva web per mitjà del xat.
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EXPOSICIONS

 Biografies de pràctica
professional a l’estranger:
beques a Alemanya, Itàlia,
França
2 a 18 febrer
espai Picasso
BARCELONA

 BARCELONA
Pl. Nova 5
93 306 78 00
 BAGES- BERGUEDÀ Manresa
Arquitecte Oms 5
93 875 16 56
 VALLÈS Terrassa
Colom 114
93 731 34 11
 OSONA Vic
Pl. Bisbe Oliba 2
93 889 26 91

 M’hi ficaria...
23 febrer a 11 març
espai Picasso
BARCELONA

 ALT EMPORDÀ Figueres
Perelada 8
972 50 50 33
 LLEIDA
Canyeret 2
973 23 40 51
 PIRINEU La Seu d’Urgell
Pg. Joan Brudieu 20
973 23 40 51

 Erotica Architectonica
fins 4 febrer
sala d’exposicions
TERRASSA

 Le Corbusier i el llibre
10 febrer a 10 març
sala d’exposicions
LLEIDA
 Construyendo, a càrrec de
Manolo Benjumea
2 a 18 febrer
espai Photogràfic
BARCELONA

 Gegants de la nit, a càrrec de
Raimon Estrada
23 febrer a 11 març
espai Photogràfic
BARCELONA

 Premis d’arquitectura de les
comarques de Girona
4 febrer a 4 març
Sala d’exposicions del Museu del
Joguet de Catalunya (c/ Sant
Pere,1)
FIGUERES

 TARRAGONA
Sant Llorenç 20-22
977 24 93 67
 EBRE Tortosa
Berenguer IV 26
977 44 19 72
ESCOLA SERT:
Gran Via, 563
Informació: tel. 93 306 78 44
escolasert@coac.net
http://www.coac.net/escolasert

 Amb vistes al mar
Fins 17 febrer
sala d’exposicions
TARRAGONA

 Concurs del Théâtre de
l’Archipel de Perpinyà
17 febrer a 19 març
sala d’exposicions
GIRONA

 MARESME Canet
Casa Museu
Lluís Domènech i Montaner
Riera Gavarra, 2
93 794 08 21

 GARROTXA-RIPOLLÈS Olot
Pl. Clarà 12
972 27 27 00

 Exposició de la 3a Biennal
d’Arquitectura del Vallès 2005
16 febrer a 21 març
sala d’exposicions
OSONA

 1a Triennal d’Arquitectura del
Baix Llobregat, Garraf i Alt
Penedès
fins 26 febrer
Golfes de la seu
SANT JOAN DESPÍ

 BAIX LLOBREGAT
Sant Joan Despí
Pl. Catalunya s/n
93 373 49 77

 GIRONA
Pl. Catedral 8
972 41 27 27

 Projecte del concurs d’idees del
nou cementiri de la Seu d’Urgell
d’Anna Rovira i Vergés
1 a 28 febrer
el rePlà-espai expositiu
OSONA

 Mirades foranes, lectures
ibèriques
fins 16 març
sala d’exposicions
BARCELONA

 L’art romànic de Jean Dieuzaide
10 febrer a 2 d’abril
Sala de exposicions
OLOT
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 A + PS Hunstanton Secondary
Modern School
Fins 30 març
sala Barhaus
TARRAGONA
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 Jornades tècniques: Murs de
contenció
6 febrer, 16 a 20h
sala d’actes
LLEIDA

 Le Corbusier i el llibre, a càrrec
de Josep Quetglas
10 febrer, 19.30
sala d’actes
LLEIDA

 7 d’arquitectura
9 febrer, 20h
Espinet/Ubach i Associats SL
16 febrer, 20h
Pere Riera_RGA arquitectes
23 febrer, 20h
Roser Amadó i Lluís Domènech
sala d’actes
BARCELONA

 24 febrer, 20h
Segon cicle “Rondant
l’Arquitectura”
Carme Pinós. L’arquitectura com
a resposta al context
Sala d’exposicions
OLOT

 4 febrer, 9 a 17.30h
Cicle de visites tècniques:
Intervencions en el patrimoni
arquitectònic
Organitza: AADIPA
seu demarcació
TARRAGONA

PRESENTACIONS
 9 febrer, 20.30h
Tertúlia-sopar: Projectes de
Viaplana
Amb Albert Viaplana
sala d’actes
Preu: 25 euros
VALLÈS

 Presentació de la revista
Elements de Debat Territorial Nº
22
3 de febrer, 20h
Museu Comarcal de la Garrotxa
(c/Hospici)
OLOT
 Presentació llibre L’arquitecte,
l’arquitectura i la ciutat: Girona
1760 – 1835
14 de febrer, 20h
Saló de Sessions de l’Ajuntament
de Girona. Plaça del Vi, 1
organitza: Ajuntament de Girona
amb la col·laboració de la
Demarcació de Girona del COAC
GIRONA

 Sessió d’ajuda al primer visat
presencial i telemàtic
8 febrer, 16h
organitza: Oficina Jove i SAI
Gran Via, 563
Inscripció activitats:
www.coac.net/Barcelona/oficinajo
ve
EIXAMPLE

 Sessió d’ajuda a l’inici de
l’activitat professional
23 febrer, 16.30h
organitza: Oficina Jove i Assessoria
Jurídica
Gran Via, 563
EIXAMPLE

ESCOLA SERT
 Morters monocapa i adhesius
per a la col·locació ceràmica
16 i 23 febrer,16 a 20h
organitza: Escola Sert
BARCELONA

 Valoracions immobiliàries
22 febrer, 1, 8 i 15 març, 10 a
14 i 16 a 20h
organitza: Escola Sert
BARCELONA

 Coordinació de projectes i
equips.
Control de qualitat: Millora
contínua
17 i 24 febrer i 3 març, 16.30 a
19.30h
organitza: Escola Sert
BARCELONA

 El procés de seguretat i salut a
les obres de construcció
15 febrer, 16.30 a 20.30h
organitza: Escola Sert, Delegació
del Bages – Berguedà
IGUALADA

 El procés de seguretat i salut a
les obres de construcció
1 febrer,16.30 a 20.30h
organitza: Escola Sert, Demarcació
de Girona
GIRONA

VIATGES
 Sortida a Pamplona
24 a 26 febrer
organitza: Club d’arquitectura
LLEIDA

 9 febrer, 19h
Presentació-conferència de
l’exposició Erotica Architectonica
sala d’exposicions
VALLÈS

 La impermeabilització i
l’aïllament acústic
8 febrer,17 a 20h
organitza: Escola Sert, Delegació
de l’Alt Empordà
FIGUERES

 La impermeabilització i
l’aïllament acústic
1 febrer,17 a 20h
organitza: Escola Sert, Delegació
del Pirineu
LA SEU D’URGELL

 Els serveis tècnics municipals:
estat de la qüestió
21 febrer,16 a 20h
organitza: Escola Sert, Demarcació
de Tarragona
TARRAGONA
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eP
EXPOSICIÓ ePeP

LA FOTOGRAFIA GUANYA TERRENY AL COAC
Després de diverses exposicions al bar-restaurant del Col·legi, d’ara endavant les mostres de
fotografia es faran a l’espai Photografic (ePh), dins de l’espai Picasso (eP). Aquesta decisió es va
fer efectiva el passat dia 12 de gener amb la inauguració de dues exposicions amb la fotografia
com a motiu que les justificava. El lema d’una era 3 Tombs, apunts fotogràfics i eP X ePh, el de
l’altra. Manuel Parés, vocal de Cultura de la Demarcació de Barcelona, va donar la benvinguda a
aquesta nova dinàmica per desenvolupar l’espai fotogràfic, destacant les prestacions de la Sala
Picasso com ho feia evident la capacitat d’acollir dues exposicions alhora.

3 TOMBS, APUNTS
FOTOGRÀFICS
La idea de l’Àrea de Cultura, Formació i Publicacions era saber

El resultat van ser 89 fotos, d’altres tants joves, seleccionades

com veien –fotografiaven– els joves d’entre 8 i 16 anys la vida

pel sentit de l’oportunitat i per la seva qualitat artística. A

als carrers i places dels voltants del Col·legi. La proposta es va

part d’aquestes fotos, s’exposaven també els contactes dels

desenvolupar durant el mes de desembre dins de les activitats

negatius de totes les que havia fet cadascun d’ells. Les foto-

del Servei Educatiu d’Arquitectura (SEA) a través d’un taller di-

grafies seleccionades, ampliades, es van exposar agrupades

dàctic que proposava tres itineraris diferents. Aquests “3

en tres ítems en els quals es donaven la mà les persones i l’ar-

tombs” abastaven, a grans trets, el passeig de Gràcia, rambla

quitectura: La ciutat i el comerç, La ciutat i l’equipament i La

Catalunya, Portal de l’Àngel, avinguda de la Catedral, Santa

ciutat i la història. Com va aclarir Jánice Moret, imaginativa

Caterina, carrers Ferran, Banys Nous i del Bisbe i les places de

dinamitzadora del SEA, els joves participants van emprar una

Sant Jaume i Sant Felip Neri. El punt de trobada era la seu

càmera d’un sol ús. Mentre feien les fotos, un grup de moni-

col·legial de la plaça Nova.

tors explicava les peculiaritats dels elements arquitectònics
que apareixien al llarg dels itineraris.
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eP x ePh
El nou espai Photografic (ePh) és la materialització d’una vella aspiració de
Jaume Orpinell, responsable del Centre
de Documentació d’Imatges del COAC
(CDI): poder disposar d’espais per ensenyar fotografies. L’ePh constitueix, a
partir d’ara, un espai on la imatge serà
la gran protagonista i un marc especialment indicat per als joves.
El nou espai es va presentar en públic
amb una mostra de 47 fotografies fetes
pel CDI de totes les exposicions realitzades a l’espai Picasso de l’any 2003 al
2005. Aquesta exposició d’exposicions
evidenciava dues qualitats: la dels
muntatges i el seu interès intrínsec i la
de les imatges que les havien fixat en

ció que la sala la Picasso era un espai

el temps i que ara s’exposaven.

de l’Àrea de Cultura, Formació i Publi-

Jaume Orpinell va reconèixer la seva sa-

cacions “molt més definitiu”. Final-

tisfacció per haver trobat un espai per

ment, Orpinell es va congratular per la

a la fotografia –“encara que sigui peti-

possibilitat que s’obria per als joves, i

tet”–, una aspiració que havia perse-

no tan joves, de poder continuar acu-

guit durant molt de temps. I, també, la

dint al COAC per mostrar les seves

satisfacció de veure, per primera vega-

obres fotogràfiques.

da, tot l’espai de la sala Picasso dedicat
a la fotografia en una doble exposició.
Va recordar els muntatges fets al bar-

Text: Joaquim Coca

restaurant, però destacant a continua-

Fotos: Jordi Pareto
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Manel Parés, Jaume Orpinell i Jánice Moret.
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CLOENDA DEL CURS D’ESTIU
SOBRE PAISATGES CULTURALS
El Taller, realitzat a Tortosa, s’ha centrat en la recerca sobre el paisatge
agrari i de l’aigua de les Terres de l’Ebre, des d’un punt de vista de la
transformació que està experimentant, i els paisatges que en poden resultar després de la reorientació política en relació al transvasament de l’Ebre,
i a la necessària adaptació als canvis que està imposant el mercat internacional.
El descens progressiu del cabal del riu Ebre unit a les perspectives de transvasament d’una part dels recursos cap al Llevant peninsular provocaren
una notable inquietud i suscitaren una gran oposició als territoris del curs
baix del riu Ebre. El canvi de govern a Espanya ha comportat el rebuig del
projecte de transvasament del riu Ebre, però subsisteixen notables interrogants sobre el futur del Delta de l’Ebre que s’uneixen a la necessitat històrica de trobar sortides econòmiques per una àrea relativament al marge

El Centre Internacional d’Estudi dels

dels grans centres econòmics i de decisió del país. En aquest sentit s’han

Paisatges Culturals, amb seu a

pretès abordar també, una anàlisi dels horitzons d’evolució dels diversos

Ferrara, va iniciar el curs passat

paisatges del delta i la seva relació amb la governança de l’aigua.

l’organització, amb caràcter periòdic,
d’una escola estiva destinada a la
recerca i aprofundiment de temes
vinculats amb el paisatge, i
específicament la gestió dels mateixos
des d’una perspectiva cultural àmplia.
És en aquest marc que la Demarcació
de l’Ebre va acollir el passat 2 de
desembre de 2005 les jornades de
cloenda de la segona edició d’aquesta
escola d’estiu, la qual forma part del
projecte de recerca aplicada
tècnico-científica: Managing
the changes to improve cultural
heritage, Investigation methods
and indicators for rural
landscapes planning. The
agricultural systems in reclaimed
areas as specific case-studies.

Febrer 2006

77
DEMARCACIONS DEL COAC EBRE

J. M. FRANQUET: LLIBRE I EXPOSICIÓ
Un cop enllestits els treballs de catalogació del fons professional de Josep Maria Franquet –cedit
amablement pels seus hereus al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya– la Demarcació de l’Ebre va
presentar el passat 16 de desembre la publicació José María Franquet Martínez. Arquitecte, on es
recullen aquelles obres més significatives de la producció arquitectònica de qui va ser el primer
representant a Tortosa del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Balears, quan es va crear la
sotsdelegació l’any 1941.

(foto cedida per la família
Franquet)

L’ingent i valuós material gràfic que s’inclou en el llegat Franquet certifica una fèrtil carrera de més de 45 anys de dedicació professional a l’arquitectura exercida amb honradesa i rigor modèlics. Amb l’esmentada publicació es vol homenatjar
la trajectòria vital de l’arquitecte Franquet, referent incontestable de l’arquitectura de postguerra al territori ebrenc.
Entre la qualificada obra que ens ha deixat aquest arquitecte
tortosí sobresurt la casa que projectà l’any 1943 per a l’in-

constructives i en la seva acurada execució. L’excel·lència dels

dustrial Salvador Fontcuberta. Aquest palau residencial, situat

seus espais interiors– que han servit d’escenografia per al ci-

a Benicarló (Castelló), il·lustra amb escreix les preferències

nema– revela la generositat amb què es plantejava el confort

projectives i la idea d’arquitectura de Franquet, permetent-li

domèstic i, també, el benestar de l’ànima en aquesta mesura-

desenvolupar un repertori de solucions arquitectòniques que,

da materialització del desig d’habitar.

posteriorment, marcarien la seva obra. El magnífic estat de

L’exposició monogràfica sobre la casa Fontcuberta, concebu-

conservació que presenta aquest edifici constata la dedicació i

da pel Centre de Documentació de la Demarcació de l’Ebre,

l’enginy vessats per l’arquitecte en el disseny de les solucions

es va poder visitar fins al passat 14 de gener de 2006.
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VIATGE A CHICAGO I NOVA YORK
El Departament d’Activitats de la Demarcació
de Girona, continuant la línia iniciada fa uns
quants anys, va organitzar, coincidint amb el
pont de la Immaculada i la Constitució, un

Imatge de Nova York. Foto: Toni Vilanova

viatge d’estudis a Chicago i Nova York.
Foto: Daniel Mallarach

Les dates escollides permetien, d’una banda,
compaginar el viatge amb el funcionament
normal dels despatxos professionals i, d’altra
banda, conèixer les dues ciutats amb la duresa
de la seva climatologia, especialment Chicago.

Oak Park. Foto: Toni López

El fet climatològic serà, per molts anys,

Casa Farnsworth. Foto: Toni López

motiu de record per als assistents; no
oblidarem mai les temperatures diürnes
de -10 a -12º C a Chicago, però tampoc
oblidarem la imatge de la ciutat nevada/glaçada, amb el riu fumejant a primera hora del mati i les infinites perspectives que el Loop ens oferia a cada cantonada que anàvem descobrint. També re-

experiència visual que no poden deixar

transformació..., en definitiva, la seva

cordarem, de manera molt especial, el

de realitzar tots aquells que estimen

permanent fascinació. Vàrem gaudir

passeig matinal per l’Oak Park gaudint

aquesta professió.

com sempre de la seva arquitectura, de

del Museu a l’aire lliure de les cases de

Amb tot, possiblement el punt de màxi-

qualsevol moment històric: Seagram,

Frank Lloyd Wright vestides amb una ca-

ma intensitat va arribar amb el descobri-

Sony, Chrysler, Empire, noves galeries a

tifa de neu i il·luminades amb un sol que

ment de la casa Farnsworth de Mies Van

Chelsea, últimes botigues de moda...

oferia els millors contrastos cromàtics

der Rohe, entre la neu verge acabada de

En conjunt, un viatge emocionant, una

possibles i que ens va conduir al Unity

caure, el riu glaçat i els arbres nus del vol-

experiència efímera que no hauria estat

Temple.

tant formant un conjunt únicament ima-

possible si no fos per l’esperit de grup for-

Chicago ens va deixar molts altres mo-

ginable amb la pròpia experiència en di-

tament positiu, estimulat per les ganes

ments efímers especialment significatius:

recte.

de descobrir dues ciutats fascinants i po-

les visites dels primers gratacels: Monad-

La segona part del viatge era la ciutat de

der-nos apropar a tantes imatges que

nock, Rookery, Marquette..., la sorpresa

Nova York. Creia que aquesta ciutat no es

abans coneixíem per magnifiques fotos

del recorregut en metro pel Loop, els

distingia entre les estacions de l’any, que

de publicacions diverses però que afortu-

concerts de blues, el dinar al restaurant

li eren indiferents davant la seva força i la

nadament mai podran transmetre les

del pis 96 del Jonh Handcok, la torre

seva apassionant atracció, però finalment

mateixes emocions que es perceben amb

Sears al capvespre, l’edifici universitari de

heu de reconèixer que no podem deixar

el contacte directe.

Koolhas, els apartaments de Mies i els

de visitar Nova York en aquestes dates:

seus edificis universitaris, la casa Robie de

l’ambient dels carrers, els aparadors, els

Text: Toni López,

Frank Lloyd Wright... en definitiva una

llums i la llum, la neu, la seva constant

arquitecte coordinador del viatge
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EXPOSICIÓ: CONCURSOS
DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
La Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va organitzar l’exposició
Concursos de la Universitat de Girona, que englobava els concursos convocats per a la
realització de l’edifici H2O que acull l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i per a l’edifici
Narcís Monturiol que acull el Centre de Recerca i Innovació de les Indústries Turístiques (CRIIT),
el Centre de la Imatge Digital i Producció Multimèdia (UdGiTaL), i el Centre de Recerca en
Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica (ViRVIG).
La mostra, que es va poder visitar fins al 22 de gener de 2006 a

de sis equips amb els lemes: Xop (Lluís Corbella), Mà (STEM Ar-

la sala La Cova de la Demarcació, recollia dotze propostes, sis

quitectes), Sota Closca (ETC Arquitectura), Hacdoso (Josep Fran-

per concurs, entre les quals hi havia les dels equips guanyadors:

cesc Vaquero), Ah-Ah3 (Fuses Viader Arquitectes) i Grama (Nova

Grama per a l’Institut Català de Recerca de l’Aigua de STEM Ar-

Gestió, SL).

quitectes: Esteve Aymerich, Ton Salvadó, Inès de Ribera i Gerard

Quant al concurs per a l’edifici Narcís Monturiol es demanava

Puig i, Le per al Centre de Recerca i Innovació de les Indústries

als participants un conjunt edificatiu d’àmbits diferenciats amb

Turístiques – Centre de la Imatge Digital i Producció Multimè-

uns espais comuns que actuessin de connectors; els primers

dia, de Nova Gestió SL: Lluís Brau, Manuel Fernández Couto i

acollirien el Centre de Recerca i Innovació de les Indústries Tu-

Lluís Cantariño Ribosa.

rístiques, el Centre de la Imatge Digital i Producció Multimèdia

En el concurs per a la realització de la nova seu per a l’Institut

i el Centre de Recerca en Visualització, Realitat Virtual i Interac-

Català de Recerca de l’Aigua a Girona, es demanava als partici-

ció Gràfica. Els edificis hauran d’ocupar un total de 7.500 m2

pants un edifici amb un màxim de 5.000 m construïts que es

construïts, que es podran repartir en planta baixa i tres pisos no

poden repartir en planta baixa més tres pisos, sense sobrepassar

superant els 13,30 m d’alçada. La zona d’usos comuns haurà

els 13,30 m d’alçada. L’edifici també ha de constar de tres zo-

de comptar amb una cafeteria, un showroom, una sala d’actes,

nes diferenciades: una part de serveis comuns (administració,

una sala de juntes i una sala de projeccions. S’hi presentaren un

biblioteca, sales de reunions, sala polivalent, cafeteria...), una

total de 6 equips amb els lemes: Hulk (Lluís Corbella), Sota Clos-

2

part de laboratoris comuns (d’instrumentalització especialitza-

ca (ETC Arquitectura), Dentat (Josep Francesc Vaquero), Ah-Ah1

da, àrea de condicionament de mostres, tallers i magatzems), i

(Fuses Viader Arquitectes), Articulats (Enginyeria CAST) i Le

una darrera part singular per a la recerca. Quant al disseny, se’ls

(STEM Arquitectes).

demanava que fos modular i flexible. S’hi presentaren un total

Text: Vanessa Masip. Departament de Comunicació.
Vocalia de Projecció i Cultura
Fotos: Àngel Vilà
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DESCOBRIR LLEIDA,
PASSEJANT PER L’ARQUITECTURA
DEL SEGLE XX
El passat 15 de desembre l’exrector de la Universitat de Lleida, Jaume Porta i Casanelles,
presentà el llibre Descobrir Lleida, passejant per l’arquitectura del segle XX.
campus de Cappont, amb obres emblemàtiques per a la ciutat com la Biblioteca de Kristian Gullichsen o la nova Facultat
de Ciències de l’Educació d’Álvaro Siza.
Per unes muralles que no separen, és el tercer itinerari, amb el
Jutjat, l’Audiència i la torre-ascensor al peu de la Seu Vella de
Domènech/Amadó, la Seu del Col·legi d’Arquitectes de Burgos/de Pereda, i l’Auditori Municipal Enric Granados, una capsa de música d’Artigues/Sanàbria.
Passejant per extramurs: Lleida s’eixampla, ens guia pel passeig de Ronda, la plaça del Clot de les Granotes de
Gallego/Fernández, l’avinguda Prat de la Riba, i l’església de
El llibre pretén apropar la ciutat de Lleida al visitant a través

Sant Martí i el Centre Cultural de la Panera.

de sis itineraris o passejades arquitectòniques, amb un enfoLleida, aigua i ciutat: de la mitjana a Rufea pel Riu Segre, i l’ar-

cament plural i més ampli que una guia d’arquitectura.

quitectura escolar són els darrers recorreguts proposats.
Un itinerari per a passavolants: un matí per l’eix cultural, comença per la visita a la Seu Vella, la plaça dels Apòstols de l’ar-

La història, les tradicions, les belles arts, la gastronomia... ens

quitecte Ignasi Miquel, el Mercat del Pla, els carrers del Cen-

permetran fer més plaent el recorregut arquitectònic que l’au-

tre Històric amb obres dels arquitectes Fité/Mejón, Jaume Te-

tor ens proposa.

rés, i Domènech-Amadó, el Convent del Roser, l’Antic Hospital de Santa Maria, la Catedral Nova, el Palau de la Paeria, el
Banc Condal obra de l’equip SDP o la plaça de Sant Joan de
Luis Peña Ganchegui.
L’eix universitari recorre els diferents nuclis des del Campus de
l’Escola d’Enginyeria Agrària i el seu entorn, amb obres d’Espinet/Ubach, Puig/Sàez, i Costas/ Gómez, continua al Campus
Sanitari format per l’Hospital de Santa Maria i les Universitats
de Medicina i Infermeria, de Costa/Gómez, s’introdueix en el
cor de la ciutat amb l’Edifici del Rectorat de la UdL d’Espinet/Ubach/Puig, i arriba fins al marge del riu Segre amb el
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CUCALÒCUM:
EL JOC DE L’ARQUITECTURA.
CONSTRUÏM LA CIUTAT.
Dins del marc del Parc de la Infància i la Joventut de Lleida i sota el lema El Joc de l’Arquitectura.
Construïm la ciutat s’ha dissenyat l’espai-estand del Col·legi d’Arquitectes. Aquest és el 10è any
que hi participa el Col·legi.
Els requeriments per al disseny de l’estand eren
mínims però exigents: idear una activitat i, partint d’aquesta, idear un estand continent de l’activitat que a la vegada fos atractiu per als visitants, tant adults com nens.
L’objectiu de l’activitat era que el nen adquirís
consciència dels elements arquitectònics partint
de la ciutat que coneix. Cada nen realitzava amb
plastilina elements de la ciutat. Per a la realització
d’aquestes maquetes tots els nens disposaven de
plastilina de quatre colors. El sorprenent resultat
fou una ciutat fantàstica, fruit de la imaginació
dels nens, composta d’elements molt diferents i
originals.
El principal reclam de l’estand era el mateix suport expositiu de les maquetes que els nens anaven creant al llarg de tota la Fira. Aquesta base
era una porció acolorida de la ciutat de Lleida.
L’espai de l’estand es dividia en dues zones: la
primera, a l’accés mateix de l’estand, on s’ubicava el plànol de la ciutat, base per a les maquetes.
I la segona, més recollida, on els nens realitzaven
les maquetes i, posteriorment, també les dibuixaven. Per finalitzar l’activitat els nens col·locaven les seves maquetes al lloc que ells triaven de
la ciutat.
Text: Noemí Bañeres Porta i
Mònica Barea Simó, arquitectes
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LES MINES DE RIUDOMS:
LA GESTIÓ DE L’AIGUA
COM A GENERADORA DE PAISATGE.
El dia 22 de desembre es va inaugurar l’exposició Les mines de Riudoms: la gestió de l’aigua com a
generadora de paisatge, promoguda per la Demarcació de Tarragona. El tema tractat forma part
dels tallers que es van dur a terme durant l’estiu de l’any 2005 amb el títol Vers un nou equilibri
natural, on es proposava l’estudi de les relacions entre el medi ambient i l’arquitectura.
Els tallers van partir de la consideració de

humana, col·locant elements en el terri-

la natura segons els seus quatre elements

tori, gestiona l’aigua com un flux i la posa

bàsics: l’aire, l’aigua, el foc i el sòl. A la

a l’abast de la major quantitat possible

Demarcació de Tarragona es va tractar el

de territori.

tema de l’aigua des del vessant de la seva

El primer element del sistema és la mina.

gestió. L’objectiu del taller era estudiar el

La mina és un canal subterrani, de capta-

tractament del territori des del punt de

ció de l’aigua que recull l’aigua que dis-

vista de l’aprofitament d’un recurs, un

corre subterràniament per la riera dre-

flux en aquest cas, servint com a exem-

nant les conques muntanyenques de

ple clar de relació entre el medi ambient

captació. La mina recull l’aigua amb pen-

i la intervenció de l’home en el paisatge.

dents mínims i la condueix fins a aflorar a

Les parcel·les recullen l’aigua des del

A l’exposició queda perfectament reflec-

la superfície, en llocs sovint distanciats

punt més elevat, amb les basses, i repro-

tit aquest objectiu. Està formada d’un

per quilometres del punt de captació.

dueixen una infraestructura de distribu-

plafó que es divideix en tres parts coinci-

Cada mina alimenta una part de territori

ció, ordenant la circulació de l’aigua,

dents amb les tres escales de lectura que

i forma part d’una estratègia productiva

fent-la arribar a cada element vegetal.

té el territori. La primera part explica la

que requereix subtils equilibris, com són

L’estricta geometria per distribuir l’aigua

importància d’entendre l’aigua com un

establir un ordre en el territori basat en la

organitza i transforma el territori en plans

recurs que cal extreure del seu cicle glo-

disponibilitat de l’aigua que procura, i la

horitzontals mantinguts per lleugers mar-

bal, un flux, i no com estoc inesgotable

seva capacitat per distribuir-la de manera

ges de pedra.

Aquest flux ve determinat per la pluvio-

àmplia i amb la màxima versatilitat.

Cal reflexionar sobre la utilització de siste-

metria del lloc que, alhora, depèn de fac-

Per últim, i seguint el ritme coherent

mes tradicionals amb elements de baixa

tors com ara la latitud i el règim general

d’aproximació al territori, se’ns explica

tecnologia, de mínima potència, però

de vents.

com la distribució de l’aigua de les mines

que s’estenen pel territori amb els recur-

En el cas de Riudoms l’aigua de la pluja,

tensa el paisatge a partir del reconeixe-

sos que aquest els procura, interpretant-

sovint torrencial, es drena cap a la plana,

ment dels elements de distribució que or-

lo i organitzant-lo a una escala considera-

es recull a les valls i les rieres que tallen la

ganitza l’aigua un cop aflorada a la su-

ble, i implicant-hi el treball de genera-

fèrtil plana litoral la porten en direcció al

perfície: carenes que presenten un lleuger

cions. Configuració del territori sobre la

mar. És durant aquest recorregut que es

desnivell, i que són els eixos principals de

qual se suporta la seva productivitat, fent

produeix el primer aprofitament de l’ai-

distribució de l’aigua. A partir d’aquests

del paisatge no només una forma amb

gua.

eixos s’ordenen enfilades les parcel·les

sentit sinó una herència –física i concep-

La segona part ens explica com l’acció

agrícoles que hi reben l’accés i l’aigua.

tual– que avui no tenim dret a dilapidar.
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VIATGE A SICÍLIA
La Demarcació de Tarragona del COAC va organitzar un viatge a Sicília del 27 de desembre al 5
de gener de 2006

El grup de 28 persones vàrem recórrer
durant 10 dies l’illa de Sicília, en un viatge organitzat per la Demarcació de Tarragona del COAC, aprofitant les dates
nadalenques i l’exemplar i inestimable
presència dels nostres cicerones especials, els arquitectes sicilians Gianluca
Burgio i Manuela Cucina, que ens varen
guiar marcant el rumb per tota l’illa. La
intenció principal del viatge era la de recórrer la major part de l’illa i intentar tenir una idea el més aproximada possible
de la cultura d’un lloc on, al llarg dels
segles, moltes i molt diferents cultures
hi ha anat deixant la seva empremta,

d’Agrigento, el centre arqueològic més

pàrem a la ciutat marinera de Scialla on,

encara perdurable. La visita obligada del

important de l’illa, on la Necròpolis Gre-

de la mà dels nostres cicerones, visità-

viatge ens va portar en el nostre despla-

ga i el seu parc arqueològic no deixaren

rem llocs poc coneguts pel turisme. Els

çament des de Palerm a la localitat

a ningú indiferent. Aquest mateix dia so-

dos darrers dies els vàrem dedicar íntegrament a la ciutat de Palerm, des d’un
recorregut complet pel casc antic, un de
les més grans del món, amb visites obligades al museu de Giulio Scarpa o a l’església de Sant Giovanni, al Palerm contemporani, amb visita a obres de Giorgio Grassi o Giusseppe Samonà. I la visita, com a colofó final, a les restes arqueològiques de Segesta, varen donar
per acabat un viatge on el paisatge, l’arquitectura, l’urbanisme de pobles i ciutats, la cultura i la gastronomia, ens permeteren a tothom endur-nos una enriquidora i sorprenent idea, de l’illa del
“Gato Pardo”.
Gràcies Manuela, gràcies Gianluca.

Text: Jordi Guerrero
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BREUS DEMARCACIONS
DEMARCACIÓ DE BARCELONA
Delegació del BAGES-BERGUEDÀ

Delegació d’OSONA
BONA MÚSICA PER A UNES BONES FESTES

L’ARQUITECTE JORDI CALBETÓ,
GUANYADOR DEL PREMI COAC 2005 PER A
PROJECTES NO CONSTRUÏTS

Com ja és tradició, la Delegació d’Osona ha desitjat el bon
Nadal als col·legiats i amics amb bona música, amb
majúscules, amb el concert de Nadal 2005 que organitza la
Delegació.
Enguany, amb la col·laboració, per primera vegada, de
l’Ajuntament de Vic a través de l’Institut Municipal d’Acció
Cultural (IMAC), els assistents van poder gaudir d’un
concert de trompeta i piano a càrrec de Mireia Farrés i
Mercè Hervada, trompeta solista i piano de l’OBC,
respectivament.
D’una manera molt compenetrada, com poques
vegades es pot veure en aquest tipus de formació, les dues
Fins al 31 de gener es van poder veure exposades a la

concertistes van oferir un repertori contemporani d’alt

sala Pòrtic de la Delegació del Bages-Berguedà les 6

nivell i difícil interpretació amb obres de Georges Enesco,

propostes presentades a la quarta edició del Premi

Salvador Brotons, Richard Pealslee, Maurice Ravel i Manuel

Col·legi d’Arquitectes, convocat per la mateixa Delegació

de Falla.

en el marc dels Premis Lacetània que coordina Òmnium
Cultural del Bages.

El dia 23 de desembre, no van quedar cadires buides a
la sala d’actes de la Delegació, la qual espera poder oferir

Entre aquests projectes, hi havia el de l’arquitecte

concerts d’aquesta qualitat en els anys següents.

guanyador de l’edició d’enguany, el barceloní Jordi
Calbetó Aldomà, que va ser guardonat per la seva
proposta Carbó. Centre d’Interpretació de la Ruta Minera a

IV BIENNAL DE FOTOGRAFIA DE VIC

la Central Tèrmica de Cercs, que proposa la reconversió de

El primer premi de la IV Biennal de fotografia de Vic es va

la tèrmica com a espai per a la difusió de la història de la

atorgar, el 16 de desembre, a la sèrie sense títol de Xevi

industrialització de la comarca del Berguedà i el procés

Castejón. El mateix dia, es va inaugurar l’exposició amb les

d’obtenció d’electricitat a partir de la combustió del

obres premiades i seleccionades, la qual s’ha pogut veure a

carbó.

la sala d’exposicions de la Llotja del Blat, al Casino de Vic,
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Totes les tertúlies-sopar han tingut molt bona acollida
per part dels arquitectes i, fins i tot, de persones no sempre
vinculades al món de l’arquitectura, però interessades en
descobrir-la a través d’un debat amè i enriquidor.
La primera tertúlia-sopar que es durà a terme el 2006
serà el 9 de febrer, amb Albert Viaplana, i la següent, el 27
d’abril, tindrà com a convidat Lluís Clotet.

EXPOSICIÓ DELS PREMIS FAD
Com cada any, l’exposició dels Premis FAD s’ha pogut
a les delegacions d’Osona del CAATB i de la Demarcació de

visitar a la Delegació del Vallès. Així, des del 20 de

Barcelona del COAC i al Temple Romà.

novembre al 17 de gener, les obres agrupades segons les

Aquesta Biennal ha estat organitzada per l’Associació

categories –arquitectura, interiorisme, espais exteriors i

per a les Arts Contemporànies “H” i ha comptat amb la

espais efímers– han estat exposades a la sala d’exposicions.

col·laboració de la Delegació d’Osona, entre altres entitats

Els premis FAD, impulsats per l’Associació Interdisciplinària

de la ciutat.

de Disseny de l’Espai del FAD, reuneix des del 1958 el més
destacat de la producció arquitectònica d’Espanya i
Portugal amb una convocatòria anual.

Delegació del VALLÈS
BONA ACOLLIDA DE LES TERTÚLIES
D’ARQUITECTURA AL VALLÈS

DEMARCACIÓ DE L’EBRE
JORNADA SOBRE EL CODI TÈCNIC
DE L’EDIFICACIÓ

Els dies 29 de novembre i 1 de desembre de 2005 es van
El model de tertúlia d’arquitectura en forma de conferència

desenvolupar, a l’Ebre, les dues jornades destinades a donar

monogràfica i posterior sopar a la mateixa Delegació s’ha

a conèixer el contingut del Codi Tècnic de l’Edificació.
Aquesta nova reglamentació, basada en exigències de

consolidat durant el 2005. En aquest darrer any s’han
realitzat cinc sessions amb arquitectes com Jordi Garcés, a

prestacions, es troba en procés d’aprovació per part de

L’arquitectura, un patrimoni paisatgístic en evolució; Alfols

l’administració de l’Estat. Coordinada pels arquitectes de

Soldevila a Reflexions sobre l’habitatge en el segle XXI;

l’Oficina Consultora Tècnica del Col·legi d’Arquitectes

FÒRUM a debat va tenir com a protagonista José Antonio

de Catalunya, aquestes jornades van registrar una

Martínez Lapeña; Enric Sòria va ser el contertulià de Sobre

nombrosa assistència tant de col·legiats com d’altres

el projecte del centre cultural del Born; i, el darrer sopar del

tècnics, fet que va posar en evidència la important

2005, CosmoCaixa va comptar amb la presència d’Esteve i

repercussió que aquest nou marc normatiu tindrà en el

Robert Terradas.

procés d’edificació.
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HABITATGES DEL PATRONAT DE LA SANTA
CREU SELVA

estrany, en la concessió de llicències que són impugnades
per veïns, entitats associatives, familiars, grups polítics...
També es va parlar de la falta de funcionaris tècnics en els
municipis petits, dels dubtes interpretatius de la normativa
urbanística i/o planejament municipal i de les
conseqüències de la concessió de llicències il·legals:
responsabilitat patrimonial de l’ajuntament, i la
Coincidint amb la recent presentació del darrer volum de

responsabilitat de l’arquitecte municipal, que pot tenir

la col·lecció Inventaris d’Arquitectura dedicat a l’arquitecte

responsabilitat penal, patrimonial (econòmica) i

Manuel Martín Madrid, la Delegació de l’Alt Empordà va

disciplinària.

organitzar el passat 15 de desembre, a la seu provisional de

La jornada va ser molt participativa i els conferenciants

Figueres, una conferència a càrrec de l’esmentat arquitecte,

van respondre tots els dubtes dels assistents i ens van

aprofitant la seva darrera intervenció a la nostra ciutat.

recordar que per a futures preguntes l’AASAP té un servei

Manuel Martín Madrid va presentar amb tota mena de

de Fòrum a la seva web: www.e-coac.org/aasap/foro/

detalls l’edifici situat al centre de Figueres. Es parteix d’una
topografia amb un desnivell important entre carrers, per
aquest motiu, l’edifici s’organitza segons plans horitzontals
que s’adapten al terreny. El més peculiar del projecte és el
fet de plantejar l’edifici com un objecte unitari definit pels
plans exteriors que el conformen, incloent-hi la coberta
com un més.

DEMARCACIÓ DE LLEIDA
Delegació del PIRINEU
L’ACER EN L’ARQUITECTURA, A LA SEU
D’URGELL

Tenint en compte que la data en què va tenir lloc
aquesta conferència era molt propera a les festes de Nadal,
ho vam aprofitar per celebrar-les, amb un “pica-pica”,
torrons, tortell i cava, acompanyats d’un bon nombre
d’arquitectes que hi van assistir.

Delegació de l’ALT EMPORDÀ
L’ARQUITECTE AL SERVEI DELS
AJUNTAMENTS

El passat dia 24 de gener, a la Delegació del Pirineu del

La jornada del 17 de gener “L’arquitecte al servei dels

en l’arquitectura, on tècnics de l’empresa Arcelor van

ajuntaments” organitzada per la Delegació de l’Alt

donar a conèixer les principals característiques tècniques i

Empordà va ser presentada per Josep M. Dedéu, arquitecte i

de manipulació de l’acer, per tal de poder obtenir una

president de l’AASAP, i exposada per Pere Joan Torrent,

òptima aplicació en la seva utilització. Van analitzar també

advocat i assessor jurídic del Fòrum AASAP.

els seus diferents sistemes constructius, tant com a element

Es va parlar sobre dos grans temes: la llicència

Col·legi d’Arquitectes, es va celebrar la jornada sobre l’acer

estructural com de tancament, amb les seves diferents

urbanística, i la conflictivitat judicial en matèria de

formes. L’interès que desvetlla aquest material va ser

llicències urbanístiques, sobretot, i, encara que sembli

ratificat pel nombre d’assistents.
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XERRADA D’ELIAS TORRES

JT36 - EL NOU DECRET SOBRE
ECOEFICIÈNCIA ENERGÈTICA
El passat dimarts 17 de gener es va fer un jornada
informativa sobre el nou decret, de propera aprovació, que
tracta l’adopció de criteris d’ecoeficiència en els edificis. Hi
van assistir Carles Salvadó i Joan Josep Vives, arquitectes de
la Direcció General d’Habitatge de la Generalitat de
Catalunya. Es va fer un repàs per esbrinar quin és l’objectiu
del nou Decret. L’objectiu d’aquest Decret és incorporar
paràmetres d’ecoeficiència en els edificis de nova
construcció, en els procedents de reconversió d’antiga
edificació i/o en els resultants d’obres de gran rehabilitació,

El passat 12 de gener, dins de l’exposició 9m2 (+ o -)

destinats a qualsevol dels usos següents: habitatge,

d’instruments per a llum zenital, obra de l’arquitecte Elías
Torres, es va poder visitar amb el mateix autor aquest

residencial col·lectiu, administratiu, docent, hospitalari,
esportius, piscines i gimnasos.

“cadàver ambulant” que és l’exposició formada per

També ens va acompanyar Arcadi de Bobes, arquitecte,

cartrons, objectes, focus, que a partir d’ara reposaran a la
Demarcació del COAC de Tarragona. Seguidament, i de la
mà de Joan Roig (vocal de cultura de la Demarcació de

professor de l’Escola d’Arquitectura del Vallès, per tal de
clarificar conceptes sobre quin serà el nou marc normatiu a
Catalunya, en l’horitzó del 2006. Ens va parlar sobre la

Barcelona) i de Jordi Sardà (vocal de Cultura del COAC) es
va presentar a la nostra Demarcació el llibre Luz Zenital,
llibre sobre la tesi doctoral proposada per l’arquitecte Elías
Torres. La presentació va acabar amb la projecció d’una

Certificació energètica dels edificis, sobre l’entrada en vigor
a Europa de la nova Directiva el passat 4 de gener de 2006,
recordant que a Espanya hi ha una moratòria. Ens va parlar
de les ordenances municipals i del nou Codi Tècnic de

sèrie de maquetes, concursos i obres realitzades últimament
per l’estudi Martínez-La Peña-Torres, arquitectes.

l’Edificació. Properament es podrà consultar a la WEB de la
Demarcació les presentacions de la Jornada dels diferents
assistents.

EXPOSICIÓ A+PS HUNSTANTON SECONDARY
MODERN SCHOOL

VERMUTS D’OBRA A CELLERS DE FALSET
El passat 17 de desembre un grup d’arquitectes vàrem
poder fruir i contemplar el paisatge del Priorat a l’hivern
tot visitant dues edificacions relacionades amb el vi i la
seva elaboració. Dins de les ja consolidades visites-itineraris
denominades “Vermuts d’obra” es visitaren uns cellers que
representen la història i el futur d’aquest tipus
d’edificacions. En concret, el celler cooperatiu de Falset,
obra de Cèsar Martinell, i la seva ampliació, a càrrec de
Joan Figuerola i Jordi Romera; i el celler Ferrer-Bobet de
l’estudi Espinet-Ubach a Porrera.
Jordi Romera va fer una didàctica explicació del celler
cooperatiu de Falset, declarat bé d’interès local, i de la seva

Del 10 de gener al 30 de març es mostra, a la sala Barhaus

ampliació. Tot seguit, i després de circular per la sinuosa

del COAC de Tarragona, l’exposició de fotografies A + PS

carretera Falset-Porrera per arribar al celler Ferrer-Bobet,

Hustanton Secondary Modern School que, amb motiu de

Miquel Espinet va comentar l’edifici, pendent dels últims

l’aniversari del naixement de Peter Smithson, recull

acabats, que destaca per la seva implantació.

fotografies de Nigel Henderson (1953) i David Grandorge

Finalment, i amb la satisfacció d’haver visitat el Priorat,

(2003) de l’escola moderna de secundària Hunstanton

la visita culminà amb el tradicional vermut al celler Ferrer-

(Norfolk, 1954).

Bobet.
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