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No llego a captar bien lo que en arte se llama innovador. ¿Debería ser
comprendida una obra por las generaciones futuras? ¿Por qué? ¿Qué es lo que
eso significa? ¿Sugiere que podrán utilizarla? ¿Para qué? No llego a verlo.
Lo que sí percibo más claramente -aunque en leve porción- es que toda obra de
arte, si quiere alcanzar las más altas cimas, debe pacientemente, cuidándose
minuciosamente desde los inicios de su creación, penetrar milenios y llegar
si le es posible a la noche inmemorial habitada por los muertos que van a
reconocerse en la obra.
Jean Genet. Sobre Giacometti

Stonehenge, Wiltshire, Gran Bretanya, 3100-1600 aC. Font: Vacchini, Livio. Obras maestras. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

Sense tradició no hi ha innovació
Preguntar-se què és la investigació en arquitectura planteja una dificultat
similar al que suposa reflexionar sobre què és l’arquitectura en si
mateixa. Al llarg de la història, diferents aspectes han capitalitzat les
obres, des d’aquells vinculats a les tècniques constructives fins als més
lligats directament a la forma.
En el cas de la investigació passa pràcticament el mateix. El terme
investigació sembla aclarir més fàcilment certes activitats científiques
que es desenvolupen o bé des de la universitat, o bé des dels laboratoris.
Però, què passa quan s’aplica el terme a una activitat artística?
En l’actualitat, la resposta ha estat segrestada per allò que s’anomena
“arquitectura mediàtica”, un grup de sobreabundància i estridència que
ensordeix tot el que ens envolta. Alguns temes, com la sostenibilitat o
el reciclatge, copen les revistes i monopolitzen els àmbits als quals
se suposa que han de dedicar el seu temps els grups d’arquitectes
investigadors.
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Així, la novetat i la innovació s’associen amb el que és o hauria
de ser l’activitat investigadora. Però, és possible plantejar aquesta
activitat al marge d’una estricta contemporaneïtat? cal plantejar-la
com un vehicle per aprofundir en els temes i problemes recurrents de la
nostra disciplina?
En definitiva, cal entendre l’arquitectura des de l’equilibri entre la
tradició i la innovació?
Des d’aquest punt de vista, podria ser útil acudir al text “Tradición e
innovación” del filòsof Luigi Pareyson, recollit en el llibre Conversaciones
de estética, de 1966. En ell, Pareyson desenvolupa un anàlisi sobre els
dos termes, d’entrada antagònics per definició. El detonant de l’assaig
és la inevitable relació entre allò que pretén ser nou, original, i allò
que justament per pertànyer a una tradició es considera passat, superat.
L’inici del text mostra clarament la postura del filòsof:
Es en virtud de la innovación que las tradiciones no sólo nacen,
sino que incluso se perpetúan. Continuar significa a menudo
construir sobre arena y fantasear en el vacío. En la más fiel de las
imitaciones siempre está presente una exigencia de originalidad, y
una necesaria referencia al pasado está presente en la más abierta
ruptura. Los polos opuestos del puro conformismo o de la mera
rebelión no hacen más que confirmar en su estéril unilateralidad la
fecunda solidaridad de estos dos polos (Pareyson 1966, 35).
Pareyson planteja que la tradició neix precisament d’una recerca
d’originalitat que lluny de reduir-se a una pura repetició es
torna activa, creativa, eficaçment contínua: “La originalidad es
por su propia esencia ejemplaridad, y así como la originalidad es
el resultado de la innovación, de la misma manera la ejemplaridad
es el fundamento de la tradición” (Pareyson 1966, 37). Aquesta
recerca d’originalitat, per tant, seria allò homologable a la
definició de qualsevol investigació -per descomptat innovadora-:
contribuir a desenvolupar el grau de coneixement d’una determinada
especialització a partir d’unes premisses i uns resultats originals.
Però “original” seria utilitzat aquí no en la seva accepció de nou,
sinó en la seva derivació de relatiu a l’origen. L’originalitat
s’entén, llavors, com un atribut que pretén desvetllar el principi
de les coses, la seva substància primordial i fonamental.
Molts han estat els creadors que han plantejat la seva activitat
com la recerca del coneixement del món a través de la superació
dels aspectes purament contingents i individuals. La seva tasca
s’ha convertit llavors en una investigació que incideix sobre els
temes perpetus del coneixement. Quan Jorge Luis Borges (1976)
afirma que “nadie puede alegar originalidad en literatura; [porque]
todos los escritores son traductores y anotadores de arquetipos
preexistentes”, no fa més que incidir en una visió de l’art que
transcendeix la personalitat del creador i el seu temps per buscar
l’essencial de cada disciplina.
·4·

Alguns precedents
La tradició moderna es caracteritza per aquests plantejaments
i pot ser un exemple vàlid per a l’actualitat. Després de
la innovació insòlita que va suposar la batalla contra
els esquemes academicistes i la consolidació de l’art com
una mirada autorreferencial, a finals dels anys trenta es
comença a qüestionar que la innovació sigui ja un pas per
l’avanç del coneixement. Un cop superades les avantguardes
de la primera dècada del segle XX, tot un seguit d’artistes
realitzen una revisió dels principals aspectes aportats fins
al moment. Immediatament després, inicien propostes que de
forma simultània es relacionen amb tota la història de la
humanitat.
Siempre hay supuestos renovadores que entienden la innovación
como una ruptura: falsos profetas de la novedad, incapaces de
comprender la verdadera originalidad; traidores del valor,
transforman en dilema la síntesis de innovación y tradición;
egocéntricos solipsistas, olvidan que la ‘congenialidad’
no es expresión inmediata de preferencias personales, sino
difícil ejercicio de ‘alteridad’ y constante vocación de
comunicación (Pareyson 1966, 42).
Precisament, aquest exercici “de alteridad” que demana Pareyson
és el que realitzen tres figures que, com tots els grans artistes,
escapen al dictat del zeitgeist o “esperit del temps”. Es
tracta de l’arquitecte Alvar Aalto (Kuortane, Finlàndia,
1898 - Hèlsinki, 1976), el pintor Mark Rothko (Daugavpils,
Estònia, 1903 - Nova York, 1970) i l’escultor Jorge Oteiza
(Orio, 1908 - Sant Sebastià, 2003). Aquests tres personatges
de la segona generació d’artistes moderns no s’arriben a
trobar físicament. No obstant això, comparteixen una manera
d’entendre l’art que des de la més profunda introspecció es
transforma en un saber universal i transmissible.
Rothko aconsegueix el reconeixement i la fama sobretot arran
de la sèrie de quadres de gran format que realitza a partir
de 1949, en plena maduresa artística i després d’iniciar la
seva carrera a Nova York de manera autodidacta. Es tracta de
quadres dominats per immensos camps cromàtics en els quals es
poden percebre, en ocasions lleument, formes rectangulars,
gairebé sempre apaïsades, que entren en tensió amb els límits
de la tela. Gràcies a aquesta sèrie de quadres, en els quals
fa servir un nombre molt limitat de recursos, aconsegueix
transcendir la noció de pintura com a finestra transparent a
la natura o com a simple entreteniment decoratiu. A través
d’ells, investiga la utilització del color com a vehicle que
sobrepassa l’obra i commou a l’espectador, embolcallant-lo i
captivant-lo. Allò arcaic i primordial sembla despertar així
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‘Homenaje a Mallarmé’, Oteiza 1958, Font: Martí Arís, Carles. Silencios elocuentes. Barcelona: Edicions UPC, 1999.

Magenta, Black, Green on Orange’, Rothko 1949.
Font: Martí Arís, Carles. Silencios elocuentes. Barcelona:
Edicions UPC, 1999.
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Pavelló finés a l’Exposició Universal de París de 1937.
Font: Aalto, Alvar. Alvar Aalto, 1922-1962. Zurich: Girsberger, 1963.

Granja a Kiestinki, al nord de Karelia (Finlàndia).
Font: Arkkitehti 1941, núm. 09-10.
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de les seves pintures, convertint-les en recurrències de la
cultura més universal.
De la mateixa manera, les escultures d’Oteiza recullen la
tradició material des de la prehistòria fins als nostres dies.
Nascut a Orio (Guipúscoa), és hereu de figures com Constantin
Brancusi o Naum Gabo, i coetani d’artistes com Alexander
Calder o Alberto Giacometti. Intel·lectual incansable, la seva
fascinació per les cultures primitives el porta a desenvolupar
un treball d’experimentació artística que es basa en la idea
moderna d’abstracció i espai. Un espai còncau i protegit que
sembla preservar la vida i estableix un llaç amb els rituals
més profunds de totes les cultures. Un treball que, partint
del constructivisme, el condueix cada vegada més fermament a
una investigació cap allò arcaic i els orígens de la nostra
civilització, com passa amb la majoria d’artistes moderns
de certa entitat, que fan valer aquella màxima del cineasta
Alexander Sokurov: “El propósito del arte es repetir las
ideas fundamentales, años tras año, década tras década, siglo
tras siglo. Porque la gente olvida”.
Per la seva banda, Alvar Aalto és un altre exemple de com
a través de la tradició pròpia d’un país es poden assolir
valors artístics universals. D’entre els diferents aspectes
del seu treball, se’n podrien destacar dos: el recinte com
a forma de delimitar l’espai, i la construcció en fusta
com a vehicle per materialitzar-lo. Gran part dels seus
edificis es componen a partir de l’aglomeració de diferents
parts al voltant d’un espai central, cobert o descobert.
Amb això, Aalto tracta d’allunyar-se del concepte d’objecte
arquitectònic per substituir-lo per la idea de lloc protegit i
resguardat, encara que vinculat amb el seu entorn. Li interessa
l’arquetipus del recinte pel seu sentit antropològic d’espai
controlat i protegit. La mateixa accepció que es troba en les
construccions vikingues i les tradicionals granges nòrdiques,
caracteritzades per la implantació de diversos elements al
voltant d’un buit central, de vegades obert per una banda i,
generalment, sense un encaix ferm entre els seus costats.
Així mateix, les obres d’Aalto al·ludeixen als sistemes
constructius tradicionals nòrdics stav i laft, basats en la
utilització de troncs de fusta. Aquests sistemes no suposen una
càrrega ni un anacronisme. Al contrari, són una referència a
partir de la qual Aalto desenvolupa, juntament amb l’ebenista
Otto Korhonen, els seus assajos -avui diríem investigacions
aplicades- amb fusta laminada corba. L’adopció d’aquesta
tècnica caracteritzarà fortament els dissenys i els projectes
del mestre finès, que convertirà el treball amb elements de
fusta en el seu signe d’identitat. Així, a partir de la dècada
de 1930, nombroses obres incorporen aquests assajos i les
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tècniques constructives que es deriven d’ells i que apropen
els projectes a les construccions tradicionals de troncs.
Aquest és el cas dels pavellons de Lapua o París, o de tot
un seguit de projectes de cases prefabricades denominades
“sistema AA”. Concretament a París, l’arquetipus del recinte
-formalizat de diverses maneres- i els esmentats sistemes
constructius conviuen per transmetre l’esperit de l’ancestral
tradició finesa:
De ahí arranca el concepto de tradición en su sentido moderno,
a través del cual se abren de par en par las puertas de
la historia, apareciendo así la posibilidad de contemplar,
desde un punto de vista sincrónico, el legado artístico de la
humanidad en su conjunto. Esto permite a ciertos artífices del
siglo XX vincular su trabajo con el de precedentes próximos
o lejanos, establecer filiaciones con otras culturas, definir
familias espirituales (en la acepción que otorga el término
Henri Focillon) ‘unidas por secretos lazos y que se encuentran
más allá del tiempo y del lugar’ (Martí 1999).
Reflexió final
La relació entre tradició i innovació, entre permanència i
canvi, és la base de qualsevol investigació. En arquitectura,
aquest plantejament es tradueix en la construcció d’un
coneixement analític i crític sobre els projectes més enllà
de la seva novetat. Al costat de les postures més recents que
defensen la investigació com un mecanisme per trobar noves
tècniques constructives, noves formes d’habitar el món, o
estrafolàries analogies amb altres disciplines, es planteja
la necessitat d’una teoria del projecte basada en l’anàlisi
de les estructures formals i materials que el suporten. Per
sobre de discursos històrics o erudits es troba la concreció de
les obres arquitectòniques. Existeix així un tipus de recerca
que se cenyeix a la dimensió lògic-formal del projecte,
encara que això no invalidi altres tipus d’anàlisis socials
o històrics.
D’aquesta manera, s’entén l’activitat investigadora com un
mètode per conèixer com es produeix l’arquitectura, com s’han
ideat les obres, amb quins conceptes, amb quins mètodes, amb
quins instruments, amb quins traçats i què s’ha aconseguit
amb tot això. La qüestió fonamental és la d’analitzar i
transmetre quins són els recursos generals i particulars
que es van adquirint, que es van acumulant com a herència
cultural. Interessa aprofundir en els sistemes i en els
mètodes de projecte, més que en allò que produeix la novetat.
L’arquitectura és entesa així com una construcció, com un
sistema formal on es relacionen diferents elements que tenen
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com a objectiu organitzar un determinat espai i capturar la
llum; un sistema que persegueix la seva coherència interna més
enllà dels criteris d’actualitat que regeixen les avaluacions
dels projectes d’investigació “competitius”.
És enfront d’aquesta tasca de reconciliació amb els temes
de sempre que l’arquitecte troba el seu camp d’acció, el
seu ofici. La seva tasca es converteix, llavors, en el que
Livio Vacchini denomina una “acció crítica”, una resposta
que aporta nous punts de vista als problemes plantejats
tradicionalment (Vacchini 2009). En la idea d’acció queda
condensada la capacitat propositiva de l’arquitecte, la seva
manera d’interpretar, aclarir i transformar la realitat a
través de la forma arquitectònica. Així, el projectista, des
d’una òptica necessàriament personal i particular, busca no
tant imposar les seves pròpies lleis, el seu propi segell,
com descobrir les relacions profundes dels elements de les
grans arquitectures. Enfront de l’exacerbació de l’àmbit
personal i la recerca de l‘originalitat, s’aposta pel rigor
i la paciència en l’anàlisi i en la investigació de les lleis
de qualsevol disciplina.
En definitiva, s’investiga arquitectura des de les obres
arquitectòniques, des dels seus mètodes i les seves tècniques.
Es tracta d’estudiar i analitzar les obres per proposar
críticament altres projectes. Les experiències prèvies es
converteixen, en conseqüència, en un instrument didàctic
exemplar, establint vincles estrets i profunds amb les propostes
actuals. L’arquitectura s’entén així com a part indissociable
de la cultura, com un fet que posseeix una universalitat
i una continuïtat en el temps. Es persegueix amb aquest
argument l’autonomia de l’arquitectura com a disciplina i es
planteja la seva investigació com una manera de definir els
elements i les regles que li són pròpies, intentant buscar
allò primordial per arribar a una teoria del projecte.
En todo caso, la originalidad no puede ser jamás un programa,
sino el resultado: está siempre en condiciones de manifestarse
en cualquier situación, tanto en la continuidad y en la
reanudación como en las rupturas y en las vueltas a empezar
(Pareyson 1966, 43).
2012, BBM + DGE
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Addenda
En rellegir aquest text, són altres les qüestions que els
termes “tradició” i “innovació” podrien suggerir. El text
original es va produir en un context d’un congrés departamental
(DPA-ETSAB), que pretenia ser un altaveu i un punt de trobada
de la investigació que feia el professorat i els diferents
grups de recerca. La recerca del projecte arquitectònic, i
de l’arquitectura en general, ha estat i és de difícil encaix
en el marc de la investigació universitària competitiva. No
obstant, durant els darrers mesos no és la qüestió de la
recerca sinó de la docència, el que ocupa i preocupa tant a
la comunitat universitària com a tots els nivells educatius.
Un ensenyament “tradicional”, en gran mesura lligat a la
presencialitat i el contacte social, s’ha vist alterat per la
”innovació” que suposen els nous mitjans de docència virtual
i a distància. És la docència presencial tradicional? És
innovador aprendre des de la distància de la virtualitat?
Quins aspectes concrets es plantegen quan aquest debat s’acota
a la formació en arquitectura?
Com en els textos i exemples que repassa l’escrit aquí
reimprès, l’equilibri entre tradició i innovació és ineludible.
Cal aprofitar totes les eines que ens permetin comprendre,
transformar i construir el món contemporani. De totes maneres,
no s’ha de perdre de vista la necessària universalitat de la
formació superior, que per sobre de l’estricta actualitat i
la directa utilitat d’uns estudis, ens ha de permetre mirar
amb distància i autonomia tot allò que tradicionalment s’ha
considerat el coneixement i la cultura, sense els quals mai
serem ciutadans lliures.
2020, Berta Bardí i Milà + Daniel García-Escudero

Bibliografia
Armesto, Antonio. El Aula sincrónica: un ensayo sobre el análisis en arquitectura.
Tesi doctoral, UPC, Departament de Projectes Arquitectònics, 1993. [Biblioteca ETSAB].
Borges, Jorge Luís. El escritor y la crítica. Madrid: Taurus, 1976.
Grassi, Giorgio. La construcción lógica de la arquitectura. Barcelona:
La Gaya Ciencia, 1973.
Grassi, Giorgio. Arquitectura lengua muerta y otros escritos. Barcelona: Ediciones
del Serbal, 2003.
Martí Arís, Carles. Silencios elocuentes. Barcelona: Edicions UPC, 1999.
Moneo, Rafael. Sobre la naturaleza de la obra de arquitectura: una reflexión acerca del
concepto de tipo. ETSAM, 1986. [Programa de curs de Composició].
Pareyson, Luigi. Conversaciones de estética. Madrid: Visor, 1987. [1ª edició 1966].
Puente, Carlos. Idas y vueltas. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2008.
Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Barcelona: Gustavo Gili, 1984.
Vacchini, Livio. Obras maestras: Livio Vacchini. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.
· 11 ·

A punts es una colección de documentos que recopila
experiencias, relatos, lecciones, matices, críticas, cuestiones y
situaciones diversas de personas que forman o han formado parte
de la comunidad humana, académica y profesional de la Escola
Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, UPC.
Se ofrecen para su libre circulación y reimpresión. La lectura
directa en pantalla es posible en etsab.upc.edu
No se permite su reproducción con fines comerciales ni en medios,
soportados publicitariamente, de ningún tipo ni formato.

ETSAB UPC · PARANIMF ARQUITECTURA · DOCUTEC

Variacions de la identitat. Col·lecció de plantes “nine-grid”

· 12 ·

Col·leció A punts (interiors) · PARANIMF ARQUITECTURA · Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona · Diagonal 649 · 08028 Barcelona · etsab.upc.edu

A punts és una col·lecció de documents que recopila experiències,
relats, lliçons, matisos, crítiques, qüestions i situacions diverses
de persones que formen o han format part de la comunitat
humana, acadèmica i professional de la Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona, UPC.
S'ofereixen per la seva lliure circulació i reimpressió. La lectura
directa en pantalla és possible en etsab.upc.edu
No es permet la seva reproducció amb finalitats comercials ni en
mitjans, suportats publicitàriament, de cap tipus ni format.

