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Perquè l’arquitecte és sord?

Una reflexió entorn la sordesa professional...
(per Francesc Daumal i Domènech)
2020 09 29
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1 Paviment de llambordins de formigó a la tardor
2 Glorieta o kiosc de música d’Anglès
3 Brolladors al museu d’Or de Sant Julià de Ramis
4 Plaça dels Àngels, BCN, davant del MACBA
5 Museu d’Or a Sant Julià de Ramis
6 Paisatges Sonors, biblioteca ETSAB UPC
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Vaig haver de generar una asignatura, la d’Arquitectura Acústica
òbviament optativa, (que desprès em vàren forçar a ampliar amb
Acústica de Sales) per a poder pal·liar aqueta mancança, i al Master
vàig aconseguir també la de Paisatges Sonors, també optativa, a la
qual ens han afegit l’acústica avançada.
Aquestes matèries són les úniques que permeten estudiar com sona
l’arquitectura des de la vessant poética, passant pel disseny fins
arribar a la seva rehabilitació.
Finalment, cal dir que des de la biblioteca Oriol Bohigas de l’ETSAB,
amb l’ajut del bibliotecari Eduard Minobis, estem realitzant una
tasca de recopilació de la recerca que vaig fent pel meu emèrit
des de l’inici del curs 2019-2020, i que comprèn des de llibres,
articles de revistes, articles de la web, treballs acadèmics, actes
presentades en congressos, congressos, normes, recursos a internet,
i l’Art Sonor, fins arribar a la terminología.
L’enllaç URL de la nova Guia Temàtica sobre Paisatges Sonors és:
http://hdl.handle.net/2117/191568
Ja sabem que no és completa, perquè hi ha llibres que s’han demanat
per adquirir i encara no s’han rebut, i també ens queda molt material
per conèixer, recollir i classificar. Alhora, també estem treballant
la sonoteca en aquesta temática.
Per això us demanem la vostra inestimable col·laboració, i confiem
poder comptar amb els vostres suggeriments i aportacions a fi d’anarla actualitzant i completant.
Qui vulgui es pot posar en contacte amb nosaltres.
eduard.monobis@upc.edu
francesc.daumal@upc.edu
Esperem que ara, tant l’arquitecte com l’estudiant d’arquitectura
ens escolti!
Francesc Daumal i Domènech

Perquè l’arquitecte és sord? Una reflexió entorn la sordesa
professional de l’arquitecte; des de l’ensenyament primari passant
per l’ETSAB fins el disseny del que s’anomena Paisatge Sonor
Tot fa pensar que a l’ETSAB eduquem als estudiants d’arquitectura per
a que dissenyn fent servir tots els sentits.
Res més lluny de la realitat.
La pràctica em demostra que l’arquitecte hi veu, sobretot hi veu molt
i en general molt bé, per a que tothom pugui contemplar les seves
formes, textures y colors, o les pugui veure representades a les
revistes.
Però els altres sentits no s’apliquen, o en tot cas ho fan molt
tímidament, com el tacte del peu i de la mà, perquè l’arquitecte toca
molt poc, i els altres sentits ja no diguem. Hem perdut les olors i
fragàncies com feien a l’Alhambra de Granada, i sovint les ombres i
humitats manquen a l’arquitectura i urbanisme en díes de forta calor.
I el que és pitjor, tampoc s’ensenyen, o com a molt s’ensenyen molt
poc, totes aquestes percepcions de l’ambient.
No hi ha dubte, el so no és important per a l’arquitecte. Es pot
comprobar fàcilment per com sonen el seus espais que l’arquitete és
sord, i aquesta sordesa ja vé de molt abans d’entrar a l’ETSAB.
Fa poc vaig visitar un col·legi on vaig veure que els nens teníen mols
estris per a dibuixar i pintar. També vaig descubrir que bastants es
defensaven amb instruments musicals. Fins i tot alguns afinaven al
cantar.
Però pocs em vàren saber contestar com sonen les coses que els envolten
i com voldríen que sonessin. En general, els que enteníen algo es
vàren referir als sorolls. Pocs sabíen quelcom sobre l’educació
sonora, la senyalèctica sonora o el llenguatge dels signes sonors, el
significat d’escoltar el trepitjar un paviment diferent. Els matissos
tant rics de l’aigua de les fonts i brolladors, o la influència dels
materials dels edificis en els batecs dels barris de la ciutat.
I a l’arribar a la carrera d’arquitectura observo que el so, com a
exponent màxim de la nostra percepció en 360 graus, quasi no hi és.
I el Coderch va dir que un aula amb forma de casc, sense cap material
absorbent, de segur sonaba bé!
Fem una prova. Podeu definir emprant adjectius, com sonen els espais
d’aquests cinc exemples representats a les fotografíes que segueixen?
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