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Aquest article recull part de la conversa amb Atelier du Pont que
Paula Esquinas i Elisabet Mallafré vàrem fer en un viatge a París, on
tractàvem d’obrir mirades a l’experiència de l’arquitectura a França.*
El text reflecteix fragments espontanis directament parlats per
l’Anne-Cécile Comar, fundadora de l’Atelier du Pont juntament amb
Stéphan i Philippe. Assegudes al voltant d’una taula en el seu estudi,
dins d’un interior d’illa parisí, vam xerrar amb l’Anne-Cécile sobre el
seu apropament personal a l’arquitectura, els principis de l’estudi,
però també sobre la seva pràctica professional i sobre les situacions
arran de l’experiència. El seu primer estudi estava localitzat prop
d’un pont, és per això que el van anomenar “du Pont”. Ara ells ho
veuen com una forma bonica d’enllaçar coses.
(*) El viatge i dos de les converses – amb l’Atelier du Pont i amb
Lacaton&Vassal – van ser possibles amb motiu de l’acord de
col·laboració subscrit pel consell de l’agència d’activisme editorial
Scalae amb la direcció de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona, en juliol de 2015.
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Converses a París - 1 amb Anne-Cécile Comar, Atelier du Pont
No sóc arquitecta per la raó que volia ser-ho…
Vaig estudiar a l’escola d’arquitectura de París Marne-la-Vallée. Quan vaig
començar a estudiar la carrera no era en absolut el que jo em pensava que
seria, vaig emportar-me una decepció. No per la dificultat de les assignatures
sinó perquè m’avorria. La raó eren els professors. En aquells moments no era
desafiant… ara és molt diferent. Ser arquitecte és molt desafiant!
Quan jo estudiava em pensava que no era bona… era tímida i em sentia
intimidada per l’arquitectura, se’m feia una muntanya. Però més endavant,
vaig tenir l’oportunitat de combinar els estudis amb la pràctica professional
a un estudi de disseny d’interiors d’una dona meravellosa. Ella no tenia por
de res, era molt oberta de mentalitat, sortia cada nit i treballava al dia
següent… com si fos d’un altre planeta, era molt bona. Jo anava a treballar
dos cops per setmana i m’encantava. A partir d’aquesta experiència vaig
adonar-me de que no sóc arquitecta per la raó que volia ser-ho a l’inici.
Imaginar un lloc millor…
Tenia ganes de fer un projecte profund, un barri petit, una part de vida.
Amb aquest sentiment, vaig decidir fer el projecte final de carrera, es
tractava de barrejar diferents usos i veure com interactuaven entre ells:
comerç, habitatge, oficina i equipaments… Consistia en un complex d’usos
mixtes a Cergy-Pontoise, el vaig fer juntament amb un amic, cap a 1991, ens
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va dur un any aproximadament. El barri era un molt pobre, gairebé era un nolloc. Cergy-Pontoise és en una ciutat nova propera a París, on la vida es fa
difícil. Volíem treballar en això, en el que podria arribar a ser el lloc.
Intentàvem imaginar un lloc millor, per afavorir el dia a dia dels seus
habitants. El programa i la part social eren essencials. En aquells temps,
hi havia problemes socials també. Les ciutats noves no tenien bona reputació
com a llocs on viure… Era sorprenent ja que estaven fetes per arquitectes
i tot era nou. Els arquitectes van tenir un somni i no va funcionar bé,
per tant, jo vaig aprofitar per tractar d’entendre el per què: per què les
persones no van ser tan felices i per què els arquitectes s’equivoquen a
vegades. D’aquesta manera, el projecte va consistir en experimentar per
comprendre, més que si la forma era bella o no.
L’escala col·lectiva…
Penso que l’urbanisme és molt complex, tothom en parla però ningú sap com
per fer-lo… Per nosaltres una escala petita fàcil d’abordar és la de barri.
Puc treballar amb quatre o cinc carrers, més enllà d’això és difícil per a
mi. Creiem en nous usos a petita escala. Crec que va molt més amb el moment
en què vivim, fins i tot amb el medi ambient hem d’actuar a escala petita.
Nosaltres ens vam conèixer en un estudi i un dia vam decidir fer el
concurs d’Europan junts, érem 3 en aquells temps: Stephan, Philippe i jo,
érem ingenus. El projecte consistia en la renovació d’un escorxador. Al
principi no teníem confiança ni experiència, havíem de ser molt combatius.
Ens barallàvem tota l’estona, parlàvem molt i després d’alguns anys… ens
vam portar molt bé. El respecte i la confiança és el més important, penso.
Crec que no tens llibertat si no hi ha confiança, va molt enllaçat. Tots els
projectes eren concebuts conjuntament.
Vam treballar dins un col·lectiu durant molt de temps així que estem molt
acostumats al treball en equip. Treballàvem 5 estudis conjuntament, ens
ajudava molt a pensar i treballar. Ens reuníem tot d’arquitectes al voltant
d’una taula i debatíem sobre temes, va ser dur però interessant. Les
persones tenim opinions tan diferents.. Vam fer projectes molt bons però
pocs perquè era complicat. Això va durar durant un període de 10 anys, i
després arriba un moment on veus que has de passar a fer una altra cosa.
Què fer amb el programa?…
Un bon programa significa intel·ligència, tenir una visió de que les coses
evolucionaran. És sempre una gran pregunta quan treballem en concursos, el
“què fer amb el programa”, si transgredir-lo o no. Aquesta qüestió tracta
sobre posicionar-se, mostrar un punt de vista. Nosaltres si trobem que
alguna cosa no és interessant, molt sovint triem transgredir el programa.
Normalment perds, però a vegades guanyes gràcies a que has fet això… és la
part bona! A causa d’això pots perdre o guanyar.
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Nosaltres volem modificar el programa perquè acostuna a ser molt pobre,
quasi sempre únicament habitatge… quan els privats decideixen les ciutats
la única cosa que volen és habitatge. Això és un problema perquè no pots
viure només amb un únic ús necessites tot el que necessita l’habitatge:
equipaments, comerç, llocs de treball, en definitiva, barrejar coses. Aquests
clients són difícils de convèncer, però quan tenim l’atzar d’aconseguir-ho,
normalment funciona molt bé.
Ara tot és abstracte…
Quan tens persones davant de tu, expliques la raó per la qual fas les coses,
és molt diferent. Parlar amb persones que senten amor per la seva feina
és meravellós. Tanmateix, penso que treballar de tu a tu és una cosa molt
arcaica. Avui en dia tot és abstracte; tot és imaginació, cooperació entre
persones. Existeix molta feina d’arquitectes que treballen sense material,
que no estan interessats en la construcció…
L’honestedat és el nostre primer valor; respectar a les persones per les
quals treballem. No estic parlant sobre les persones que paguen només, sinó
sobre les persones que viuran allà o utilitzaran l’espai, l’edifici, el lloc.
Això és el que entenc per honest: respecte. En la pràctica d’aquests valors,
els dies són molt diferents, son molt heterogenis. Quan estem abordant un
projecte jo penso des de dins cap a fora però el meu company és l’oposat,
des de fora cap a dins. Sempre ens trobem en algun lloc, som molt diferents
però totalment complementaris.
Prendre riscos…
De vegades tenim sorpreses… treballàvem en habitatge social amb un pressupost
molt baix, sobre una tipologia anomenada a França semi-colective. Consisteix
en viure en una casa però a la ciutat, amb una densitat urbana. La premissa
d’aquesta tipologia consisteix en accedir a l’apartament des de fora, des
d’un jardí o una terrassa gran. Les persones a França aprecien molt viure
en una casa, així que se’n van molt lluny de París…
Ara, tractem de que tornin a la densitat, per tenir una vida de ciutat més
interessant. Els hem de seduir, ja que volen una casa… i ho intentem. En
aquest projecte vàrem treballar molt els espais exteriors, com a espais
comuns on les persones podien interactuar, un lloc per fer una barbacoa amb
amics. El que resulta graciós és que un any després de que arribessin els
usuaris a l’edifici li van dir al client que estaven encantats amb aquell
lloc. Havien creat una associació de veïns, feien barbacoes i pícnics cada
dissabte... El client no donava crèdit al que passava. Portàvem treballant
4 anys en fer interactuar a les persones i no n’era conscient.
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Quan barreges edats diferents obtens qualitats diferents; nosaltres tenim
experiència, ells tenen nova sang. Penso que la meva pròpia vida és així,
les persones amb les que treballo, el nostre estudi també ho és.
Pensem molt en com serà el projecte d’aquí 10 o 20 anys. Volem estar
orgullosos d’allò que vam fer, fins i tot 15 anys més tard. No només pretenem
tirar fotografies el dia de la inauguració i després veure que uns anys
més tard… A més tot aquests edificis Hausmannians tenen la capacitat de ser
qualsevol cosa. Tenen una façana regular, a l’interior l’estructura és de
fusta i es pot moure, així que intentem reproduir aquesta idea. Pensem en
que l’estructura es pugui moure, per a que un dia sigui habitatge i l’endemà
pugui ser oficina.
… Més enllà que l’arquitectura
A vegades sento que els arquitectes pensen que ho poden fer tot. Penso que
molts cops va molt més enllà de la pròpia arquitectura; és un problema de
societat. La nostra feina no és política. Ara la societat és tan complexa
que si vols fer alguna cosa compromesa t’has d’implicar en una associació
política. En el cas de ser al càrrec de la concepció d’un edifici, el fas amb
el major respecte i donant el màxim possible, però és una altra història.
És molt interessant pensar sobre com organitzar i ajudar a les persones
implicades en situacions noves, però a la vegada és molt perillós. El que
vull dir, és sempre una pregunta de si resols com ho resols. Per exemple,
viure en contenidors és molt interessant quan és experimentació, recerca,
però quan s’estandarditza es converteix en cínic. Viure en una cabanya
al camp està bé quan és experimentació pels estudiants d’un taller de
projectes, però quan l’esdevé institucional és cínic. Això està pensat
per ser experimental i no institucional, els objectius són ben diferents.
Ara els promotors privats quan volen construir habitatge per estudiants
no volen cap terrassa, ni espais comuns de reunió, volen passadissos d’un
metre vint sense llum… Vam treballar en un edifici per a immigrants joves
que ens demanaven un programa on no era possible viure. Això és cínic avui
en dia, és per això que insisteixo en que n’hem prendre consciència.
Conclusió no conclusiva (tres anys desprès, 2020)
Re-llegir la conversa amb l’Anne-Cécile Comar a l’Atelier Du Pont des de la
pell de dos estudiants d’arquitectura en 2n i 5è de carrera, ara amb altres
experiències sumades ha estat un exercici enriquidor. Potser perquè ens
adonem del que podem aprendre de la seva experiència a França.
Atelier du Pont són un despatx molt polifacètic amb ganes de replantejar
veritats que es donen per òbvies. Aposten pel risc, sempre i quan hi hagi
ús de la intel·ligència. Són capaços de transgredir un programa que els ve
imposat per les bases d’un concurs o de convèncer al client més tossut per
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tal de millorar la qualitat de vida dels usuaris… i a vegades s’emporten
sorpreses… i molt positives! Proposen una arquitectura tipològicament
experimental i trencadora, malgrat les dificultats de fer entendre al client
allò no tan obvi, tractant de donar resposta a problemàtiques vigents lluny
de les solucions estandarditzades. El seu objectiu és veure la felicitat
en el dia a dia de les persones que habiten la seva arquitectura, veure els
veïns fent barbacoes o pícnics en els espais semi-col·lectius que proposen.
No els interessa fer la fotografia una vegada acaben l’obra. En aquest
sentit, els preocupa que la planta baixa sigui un lloc viu, amb moviment,
permeable al barri i que generi seguretat sense vigilància. Creuen en els
patis semi-públics sense necessitat de posar una tanca i entenen l’escala
de barri com aquella abastable a l’hora d’actuar. Aborden el projecte
col·lectivament, des de la recerca, resolent les qüestions concretes des
de moltes perspectives. El seu procés creatiu, comença en equip, partint
paral·lelament des de la petita i gran escala fins a trobar-se. Això sí,
necessiten arribar a definir el detall que millori l’experiència de l’usuari,
se senten molt còmodes amb la petita escala. Diuen que van començar fent
lavabos, els feien molt bé i un dia van passar a ser apartaments i un altre
dia edificis… pensar en la seva trajectòria resulta inspirador per als que
estem començant.
En definitiva, el procés creatiu dels Atelier Du Pont pot considerar-se un
model referent per a estudiants d’arquitectura i arquitectes d’avui. Ens
obre la vista cap a la importància de l’experimentació, no com a producte
final sinó com a peça clau d’una metodologia de treball que busca resultats
que respon conscientment al present en el qual vivim. A més, ens donen una
lliçó de treball en equip com a experiència real, enriquidora i fructífera,
cosa que potser ens ha costat creure durant el nostre pas per l’escola. El
seu treball exploratori en el camp de l’habitatge social posa en qüestió els
estàndards que trobem a les normatives o en les bases dels concursos… ens
animen a posar en qüestió les veritats que ens imposen com a òbvies a través
de l’experimentació. Matisen l’experimentació com a camí fins a arribar al
resultat final, advertint que treure-la fora de context pot ser una arma
de doble tall… La situació actual requereix especialment de recerca en la
forma en què habitem per a poder projectar d’acord amb les noves necessitats
i afrontar l’alarmant problema de l’habitatge (en relació a la manera
d’habitar i crear ciutat) que a tots ens afecta i preocupa. Però no hem de
perdre de vista que l’arquitecte no és polític i que hi ha una urgència en
la implicació de la resta d’agents per a resoldre conjuntament el conflicte.
Paula Esquinas i Elisabet Mallafré
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