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13_
L’ús de materials casuals o de rebuig, fruit de la casualitat de la troballa 
queda molt ben explicat per Pepe Llinàs a un article publicat per Quaderns:
“… los materiales son seleccionados por Jujol atento tan sólo a las 
sugerencias que le producen (sean bombonas de butano, somieres, tazas o 
botijos) o al casual encuentro de los mismos (aperos en desuso para hacer 
rejas, cajas de zapato de cartón para hacer capiteles, piedras, que podría 
haber recogido el mismo arquitecto camino de la obra, para formar cornisas).”
(Pepe Llinàs, “Jujol arquitecto en Sant Joan Despí”, publicat a “Josep Ma. 
Jujol arquitecte”, Revista Quaderns 179-180, 1988)

14_
La relació amb el passat s’estableix de maneres diverses i simultàniament als 
dos plans, tant abstracte com material, en alguns casos des d’una relació 
– com la de Francisco Cifuentes amb les Cases Lis de Utzon a Mallorca, 
de les que s’encarrega de revitalitzar – que connecta les generacions 
dels “vogadors” amb qüestions ben explicades per Giedion al seu article, 
precisament, sobre Jorn Utzon i la tercera generació: 
“La relación de la tercera generación con el pasado no consiste en recortar 
detalles sacándolos de su contexto original. Está mas íntimamente relacionada 
con una afinidad interna, con un reconocimiento espiritual de lo que, a 
partir de la abundància de conocimientos arquitectónicos, se relaciona con 
el presente y es, en cierto sentido, capaz de fortalecer nuestra seguridad 
interior.”
(Sigfried Giedion, “Jörn Utzon y la tercera generación”, Revista Zodiac n.14, 
1965)

15_
La continuïtat de l’arquitectura contemporània amb el passat i la tradició 
també ha ocupat el pensament arquitectònic dels darrers anys, denunciant 
la reivindicació de modernitat que molts cops arrasava sense pietat 
arquitectures d’altres temps:
“Todo aquello que pueda contribuir a la frágil continuidad entre la situación 
contemporánea y las arquitecturas pasadas merece la pena. La arquitectura 
solamente podrá continuar siendo una disciplina relevante a nivel social y 
artístico a través de la comprensión y la reflexión sobre el pasado.”
(Adam Caruso “Tradiciones” 2004. Publicat a “As built”, 2005)
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siempre se producen intenciones y elecciones muy ambiciosas y la economía 
es sólo el factor que permite llevarlas a cabo, sea cual sea el presupuesto 
que tengamos. El coste, al igual que el terreno, es una restricción, 
pero creemos que también es un medio suplementario. Por otro lado no hay 
que confundir las cosas: la economía no es el principio del menos, de la 
reducción, sino de la jerarquía y del mínimo necesario. En este sentido, 
la reflexión sobre la economía del proyecto es pertinente sea cual sea la 
envergadura del presupuesto… A menudo se dice que el arquitecto tiene algo de 
prestidigitador. La economía es una especie de reflexión, de esfuerzo, que le 
permite a ese ilusionista hacer algo muy sencillo, muy natural, evidente.”
“Hace veinte o treinta años se consideraba un desafío conseguir, por ejemplo, 
el edificio más alto posible o la mayor luz entre apoyos… lo que motivaba 
esta aproximación, que entonces tenía que ver con la técnica, ya no está de 
actualidad. El ahorro de costes puede ser hoy la manera de realizar edificios 
excepcionales.”
(Lacaton & Vassal, “Conversación con Patrice Goulet”, revisat 2G núm.21, 
2001)

11_
Molts arquitectes s’han preguntat en aquests darrers anys sobre la 
conveniència d’algunes arquitectures que han fet un abús de les formes 
complexes en una ostentació del que les noves capacitats tècniques permetien. 
Un d’ells va ser Adam Caruso amb un article de l’any 1998 anomenat “The 
tiranny of the new”:
“La reivindicación de unas formas totalmente nuevas resulta tautológica. No 
solamente es dudoso que puedan existir formas totalmente nuevas, sino que el 
imperativo de lograr formas que no tengan relación alguna con el pasado y que 
sean precursoras de un futuro mejor resulta anti-crítico y conservador.”
(Adam Caruso “La tiranía de lo nuevo”, 1998. Publicat a “As built”, 2005)

12_
Aquest concepte d’arquitectura carregada de significat, està relacionat 
d’alguna manera amb el concepte “atmosfera” que han desenvolupat Peter 
Zumthor o Juhani Pallasmaa en alguns dels seus llibres. Arquitectes com 
Caruso St. John o Sergison Bates en recullen alguns dels conceptes per parlar 
del “caràcter” de l’arquitectura:
“In our work, we have become increasingly interested in that instinctive 
moment when an impression is made before reason takes over and a 
rationalization of what is before us commences. At that moment a space or 
an object, a room of seating boxes, a field stone wall, is experienced as a 
whole and not as a collection of details. Space, surface, detail, incident 
and associative thought contribute equally to form an impression. We have 
come to prioritize the atmospheric qualities of buildings and spaces in our 
thinking, and this has inevitably led us to give greater value to feeling and 
insight when we design. It is therefore no surprising that the question we 
ask ourselves at the beginning of any project is: “What character should this 
space have?”, “What should it feel like?”…”
“…Within this area of investigative thought we recognize the link between 
impression as an effect produced in the mind by a person or thing and 
the impressions that may made upon material… The physical imprint has a 
relationship with our ideas about making and construction, both of which 
lie at the heart of our practice. The imprint upon a surface, though never 
perfect, is always physical and offers an indeterminate record of human 
experience, the imposition of place or of circumstance. In our minds, it is a 
vital aspect of an entity becoming real and unique, and through its sometimes 
subtle inaccuracies, it is made special, and perhaps poetic.”
(Stephen Bates, “Making Impressions”, Conferència al Royal Institute of 
British Arqchitects (RIBA) de Londres, 2006. Publicat a “Papers 2”. Ed. 
Sergison Bates architects.)
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“Qui avança creant quelcom nou, ho fa com un vogador,
avançant endavant, però remant d’esquenes, 

mirant enrere cap al passat, cap a allò existent , 
per poder reinventar les seves claus”.

Oteiza

VOGADORS | ARCHITECTURAL ROWERS
Catalan & Balearic Threads: hard materiality for a permeable 
architecture 
Vogar: En un context difícil per a l’arquitectura, ha sorgit 
una generació d’arquitectes que tracten de navegar en les 
aigües turbulentes del present per trobar el seu camí. 
Amb un sentit ferm cap el futur i alhora una mirada còmplice 
cap el passat.

1_
VOGADORS és un recull de nou obres de joves arquitectes 
de Catalunya i Balears que construeixen una sensibilitat 
comú i permeten il·lustrar un caràcter i manera de fer que 
darrerament ha pres força responent a la demanda creixent 
d’una societat en transformació d’allò que és vital, 
essencial, necessari i comú, i que s’allunya per contrast 
de les arquitectures de gestos espectaculars i vocació 
mediàtica.
La mostra documenta una arquitectura de caràcter contingut 
i rotunda senzillesa material, però sofisticada tècnica i 
intel·lectualment, amb un fort component ètic i social capaç 
de construir amb una conscient permeabilitat amb el seu 
entorn, les persones i la vida, lliurant una mirada còmplice 
cap al passat però sense renunciar als valors més abstractes 
i plàstics d’allò volgudament emocionant. 
Una arquitectura d’una generació que vol reprendre els valors 
tradicionals del significat i la continuïtat.
Una arquitectura que vol estar per sobre dels seus 
autors per, tal i com diu David Chipperfield en un símil 
cinematogràfic, tornar a donar pes a l’argument.
Una arquitectura que vol tornar a fer front a les 
contingències socials, a la sostenibilitat com única via per 
la supervivència i, a més, a l’economia de mitjans des d’un 
plantejament ètic, tècnic i intel·lectual. 
Una arquitectura comú d’arquitectes i habitants l’objectiu 
prioritari de la qual torna a ser ètic i de convivència.
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2_
¿el comú?
Un clamor que reclama que la arquitectura sigui capaç de 
donar forma i contingut essencial, d’una manera nostra i 
del nostre temps, als espais nous o refets que construïm i 
habitem, amb una sencera i natural curiositat feta innovació 
i capacitat investigadora, i que a la vegada es pugui 
entendre arrelada en les nostres tradicions i territoris, amb 
memòria i respecte pel que queda enrere en el temps i en la 
història, amb una consideració nítida de proximitat i atenció 
al necessari, a la vida mateixa.

¿el nostre?
Amb aquest sentiment, i situats geogràficament en dos 
territoris lligats i a la vegada separats per les aigües del 
mar Mediterrani (Catalunya i les illes Balears), és possible 
identificar un corrent subterrani que forma part intrínseca 
del caràcter de la seva gent i de la seva manera d’entendre 
la vida i la matèria. 
Un corrent que va adaptant-se als nous temps i a les noves 
tècniques i que té a veure amb una expressió directa dels 
materials i els processos constructius quan aquests conformen 
els rituals, les il·lusions i les necessitats de la vida 
humana. 
Una manera de pensar, fer i viure en la que el projecte no 
és tan sols un dibuix en un paper sinó que és un procés de 
distància molt curta entre el pensament i les mans, entre 
l’imaginar i el fer. 
Un pensament que en realitat és un sentiment directe, franc, 
d’austeritat de paraules, gestos i matèria. 
Parlem de fils que connecten arquitectures, en el temps i en 
el territori, des d’una dura i franca materialitat, des d’una 
permeabilitat cap a la vida, des d’un especial sentit de 
l’abstracció fet realitat habitable. 
Parlem, doncs, d’un idioma comú, d’una mateixa manera de 
sentir, fer i viure.
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Naturally, in this context I think of the patina of age on materials, of 
innumerable small scratches on surfaces, of varnish that has grown dull and 
brittle, and of edges polished by use. But when I close my eyes and try 
to forget both these physical traces and my own first associations, what 
remains is a different impression, a deeper feeling –a consciousness of time 
passing and a awareness of the human lives that have been acted out in these 
places and rooms and charged them with a special aura. At these moments, 
architecture’s aesthetic and practical values, stylistic and historical 
significance are of secondary importance. What matters now is only this 
feeling of deep melancholy. Architecture is exposed to life. If its body is 
sensitive enough, it can assume a quality that bears witness to the reality 
of past life.”
(Peter Zumthor, “A way of looking at things”, Conferència al SCI-ARC Southern 
Califòrnia Institute of Architecture de Santa Mònica, novembre del 1988. 
Publicada a “Thinking Architecture”. Ed. Birkhaüser, 1999)

8_
Aquest gust per treballar amb materials ordinaris d’una manera extraordinària 
l’explica Adam Caruso en un dels seus articles dedicats a Sigurd Lewerentz, 
un arquitecte rescatat i reivindicat per aquesta generació d’arquitectes:
“Utilizando un material ordinario, Lewerentz tiene más posibilidades de 
alcanzar una realidad renovada dentro de la condición material del edificio. 
Hacer de un material extraordinario algo especial resulta banal. Elevar 
nuestra consciencia respecto a un material humilde como el ladrillo resulta 
poético.”
(Adam Caruso “Sigurd Lewerentz y una base material de la forma”, 1997. 
Publicat a “As built”, 2005)

9_
La cultura contextual de la generació dels “vogadors” inclou intensament 
consciències properes a la de la indignació envers els protocols, sistemes 
i misèries de l’administració convencional o de les classes dirigents i 
financeres, de les que, en la mesura del possible, tracten d’allunyar-se. 
Potser és aquest factor el que facilita el seu aflorament en contextos de 
perifèria, inclús no estrictament urbans. Però la reivindicació, tant des 
del context català com des del professional, que denota l’excés  dels “jous” 
artificials i externs a allò propi té episodis diversos a la memòria recent. 
Un d’ells, molt significatiu, es relaciona amb els enutjos públics que, més 
enllà del caràcter personal, Josep Antoni Coderch va exterioritzar en una 
conversa que forma part del patrimoni comú de les darreres generacions 
formades a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, en la que comentava la 
necessitat de privilegiar l’experiència sobre els sistemes legislatius 
locals:
“…Las ordenanzas son una de las cosas mas bestias (…) tengo un primo al que 
sus compañeros llaman maestro por ser premio en jurisprudencia y notario 
importantísimo (…) pues mi primo me decía: ‘las cosas hay que sacarlas de la 
vida. Lo que está ligado a la vida y a la experiencia es la jurisprudencia. 
Por eso la ley sin jurisprudencia es siempre un desastre…”
(Enric Soria Badía “Coderch de Sentmenat, conversaciones”. Ed. Blume, 1979)

10_
Una crítica fàcil sobre aquesta contenció de recursos pot ser que tan sols és 
oportunista i fruit del moment econòmic en la que s’inscriu. Els arquitectes 
Lacaton & Vassal, referents d’aquesta actitud per tota una generació ho 
denuncien en una entrevista amb Patrice Goulet:
“Nos gustaría acabar con la idea de que el ahorro es la base de todos 
nuestros proyectos. No buscamos proyectos de bajo presupuesto pero tampoco 
los rechazamos. No es exactamente lo mismo. Leyendo los artículos publicados 
sobre nuestro trabajo se tiene la impresión de que el coste es su punto de 
partida, su consecuencia directa. Obviamente sucede lo contrario. Al inicio 
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4_
Peter Zumthor al seu llibre “Atmósferas” parla sobre la fascinació que té 
en entrar a les cases dels demés i veure com la gent viu les cases i els 
objectes que hi acumula:
“Cada vez que entro en edificios, en espacios donde vive gente –amigos, 
conocidos o gente que no conozco –, me siento impresionado por las cosas que 
la gente tiene consigo, en su entorno domestico o laboral. Y, a veces –no 
sé si os ha pasado– constato que las cosas coexisten de un modo cariñoso y 
cuidadoso, y que quedan bien allí…
…Y, luego, la gente. Uno era profesor, otro juez, y vestían como esa 
burguesía alemana acostumbra a hacerlo un sábado por la mañana. Veías 
todas las cosas. Los objetos hermosos, los libros bellos, toda a la vista, 
instrumentos musicales, un clavecín, violines, etc. Pero, ¡aquellos libros! 
Me quede muy impresionado, aquello era expresivo. Me preguntaba si era 
tarea de la arquitectura crear un recipiente que contuviera todas aquellas 
cosas...”
(Peter Zumthor, “Atmósferas”, Ed. GG, 2009)

5_
Enric Miralles i Carme Pinós estableixen un marc de sensibilitat i 
aspiracions en l’ús de la matèria, incloent a la condició material el 
patrimoni d’allò existent, d’allò al que no són aliens els arquitectes 
“vogadors”:
“El edificio nos acompaña muy lejos. Nos transforma en observadores 
privilegiados. Así es el modo como la construcción nos devuelve el 
pensamiento sobre el lugar. Este aire, ahora encerrado, debe expresar la 
ausencia de lo que allí existía… Por otra parte en este lugar aparece lo que 
jamás se hubiera pensado allí posible. (…) Un interior vaciado, quedarnos 
cerca de los espacios reservados a la construcción. Aquellos que hacen 
posible el espacio vacío…”
(Enric Miralles - Carme Pinós, revista el Croquis n.30, pp23)

6_
El paper de la construcció i el material en la definició de la forma 
arquitectònica, per sobre d’altres consideracions funcionals s’expressa molt 
bé en un llibre que ha esdevingut fonamental del moment arquitectònic que 
estem vivint: “Constructing Architecture” d’Andrea Deplazes. Feia molts anys 
que no apareixia un llibre que afrontés la construcció des del seu vessant 
més intel·lectual, i menys encara que estigués editat per un arquitecte de 
prestigi com Andrea Deplazes, de l’estudi Bearth & Deplazes:
“Para mí, proyectar y construir es lo mismo. Me gusta la idea de que la forma 
sea el resultado de la construcción y del material, algo concreto.”
“El carácter del espacio arquitectónico depende de “como” están hechas las 
cosas, es decir, se determina por su realización técnica y las propiedades 
estructurales de los materiales de construcción empleados. Por ello, resulta 
concluyente la siguiente afirmación de Manfred Sack: “Una y otra vez se hace 
presente la sensualidad de lo material, de la materia: como se la siente al 
tacto, a la vista; si es mate o brillante, cómo huele, si es dura, blanda, 
elástica, fría o caliente, lisa o rugosa, cuáles son sus colores, que 
estructuras exhibe en su superficie”. 
(Andrea Deplazes, “Sobre el significado de lo material”, Conferència inaugural 
pronunciada a la ETH de Zurich, 15 gener del 1999. Publicada a “Construir la 
Arquitectura”, Ed. GG, 2010)

7_
El concepte d’arquitectura permeable, que al·ludeix a la textura dels 
materials utilitzats, però també a la seva capacitat d’envellir amb el temps 
i per tant d’impregnar-se de la vida viscuda, l’explica Peter Zumthor:
“… I’m convinced that a good building must be capable of absorbing the traces 
of human life and thus of taking on a specific richness.

· 5 ·

3_ 
Cinc punts de contacte.
El propòsit de la mostra és fer servir nou arquitectures 
recents i un conjunt d’antecedents històrics per il·lustrar 
un argument que obri un debat que s’anirà construint al llarg 
del temps.
En agrupar aquestes arquitectures emergeixen amb naturalitat 
alguns punts en comú en els seus plantejaments, processos i 
resultats, desvetllats pels matisos, contrastos i semblances.
El visitant de l’exhibició traurà les seves conclusions 
personals sobre les coincidències que marquen aquest caràcter 
compartit, però algunes d’aquestes característiques podrien 
ser:

*_Lloc i significat
El respecte als antecedents materials (geografia, patrimoni, 
context urbà) i immaterials (lloc, medi ambient, memòria) on 
s’ubica.(1)
Una arquitectura tan intrínsecament lligada al lloc, que 
traslladada a un altre emplaçament perdria tot el seu sentit. 
Uns projectes que eviten el protagonisme i tracten d’adoptar 
estratègies de camuflatge per tal de dissoldre’s en l’entorn.
La reivindicació dels valors del que és local, amb l’ambició 
d’esdevenir globals. 
Amb una mirada afectuosa cap al món rural i cap tots els 
valors humans que aquest exemplifica, aprofitant aquests valors 
per carregar de significats l’arquitectura.(2)
 
*_Ètica i proximitat
El compromís social de proximitat i respecte a la gent. 
Aquestes arquitectures es realitzen en complicitat amb 
l’habitant amb l’objectiu de ser personalitzades, útils(3) 
i confortables. Moltes vegades escullen les seves tècniques 
constructives en funció, tan sols, de les possibilitats reals 
de la tecnologia més directa de la que disposen.
Una arquitectura que evita imposar les seves lleis sobre 
els que les viuen i que més aviat tracta d’entendre-les i 
respectar-les per construir un espai habitable adequat i 
còmode com un vestit fet a mida.(4)

*_Materialitat permeable
L’ús dels materials, d’allò existent i de la construcció com 
a eines fonamentals de l’expressió franca de l’arquitectura.
Una arquitectura que tan sols té sentit en el moment de ser 
construïda i viscuda(5) i que per tant evita la ficció dominant 
de la seva pròpia representació (dibuixos, imatges).(6)
Amb un gust pel retorn als materials de la terra i el foc, 
carregats de significat i memòria, de textures i aparells 
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permeables que s’impregnaran al llarg del temps de la pàtina 
viscuda(7) i podran envellir al mateix ritme que els seus 
usuaris. 
Materials que permeten inserir-se en el seu lloc amb 
naturalitat, fugint de tècniques i materials impermeables 
i sintètics que poden importunar amb la seva insolència 
l’harmonia d’un entorn.
Utilitzant aquests vells i nobles materials coneguts d’una 
manera nova(8), aprofitant tot el que ara sabem. Col·locats de 
vegades de manera insòlita reorientant tot el seu potencial 
expressiu.

*_Recerca i denúncia
Capacitat experimental i innovació orientada cap a la 
relació, sense intermediaris, entre la matèria i les 
persones.
Una arquitectura pensada per gent que orienta el potencial 
de l’experiència col·lectiva i la intensitat de la recerca 
individual en benefici de les persones, produint escenaris 
d’emocions directes, comprensibles, senceres, pròximes, de 
necessària i bella naturalitat, sordes a les exigències de 
l’artifici, d’allò aparent i superflu. 
Una arquitectura experimental, resolta a vegades al límit del 
que es considera legal(9), que planteja una manera directa 
d’afrontar els objectius del projecte i la seva execució per 
aconseguir una major eficiència econòmica, energètica i social 
fent desaparèixer protocols i agents superflus.
Una arquitectura manifest, que supera la recerca 
exclusivament tècnica o formal per incorporar la denúncia 
i posar en evidència els límits normatius i econòmics i en 
conseqüència, la intermediació i la redundància.
Una arquitectura d’experimentació necessària, rigorosa i 
pausada que s’inicia en petites intervencions rurals i en 
equipaments que per la seva petita escala o pel fet de ser 
intervencions en arquitectures existents poden actuar des del 
seu estatus especial de llibertat, allunyat del convencional, 
sota l’única responsabilitat dels arquitectes i dels 
habitants.

*_Essència i tradició
La voluntària contenció en els seus plantejaments formals amb 
una gran economia de recursos.
Que no vol ser oportunista(10), o fruit  del moment, sinó que 
més aviat enllaça amb una manera d’entendre l’arquitectura 
amb una llarga tradició a la nostra terra. Mesurant la 
resposta adequada a la pregunta formulada sense cap voluntat 
d’exhibir-se i fent un ús responsable i conscient dels 
recursos disponibles.(11)
Una arquitectura que vol ser essencial en totes les 
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NOTES AL MARGE

1_
Les primeres paraules escrites d’Enric Miralles i Carme Pinós, a la 
seva primera monografia al Croquis, enunciant tant les bases de la seva 
arquitectura com l’escenari simultàniament abstracte (immaterial) i material 
en el que trenta anys després naveguen les arquitectures i habitants de la 
generació dels “vogadors”:
“… Ni el sitio, ni la exacta colocación son un lugar,… Lugar, nos gusta 

pensarlo así, es aquel momento en el que el pensamiento comienza a 

entrelazarse con lo real… Mientras que el trabajo de la exacta colocación 

es aquel que hace aparecer pensamientos que nos son desconocidos al inicio 

del trabajo. La exacta situación nos devuelve el azar en el trabajo del 

arquitecto. Es un trabajo manual idéntico al de la construcción material. Al 

trabajar sobre estos proyectos sólo seguíamos a la exclamación: Mira…! El ver 

aparecer, sobre unas trazas que ya pertenecen, y toman su fuerza, a un sitio 

concreto. Mientas, intentamos que no desparezcan –sean las que sean- las 

condiciones de lo existente. Incluso conservando ese desorden, ese revuelto 

de cosas entre las que es mas fácil reconocerse” 

(Enric Miralles - Carme Pinós, revista el Croquis n.30, pp9)

2_
Peter Zumthor, un arquitecte que per aquesta generació d’arquitectes és 
una font d’inspiració, defineix aquest valor que tenen alguns materials 
i tècniques tradicionals en l’arquitectura contemporània per la seva 
capacitat de desencadenar imatges en la nostra memòria i apel·la a trobar 
les essències de cadascun d’aquests materials en l’arquitectura per tal de 
potenciar la seva força:
“… To me, there is something revealing about the work of Joseph Beuys 

and some of the artists of the Arte Povera group. What impresses me is 

the precise and sensuous way they use materials. It seems anchored in an 

ancient, elemental knowledge about man’s use of materials, and at the same 

time to expose the very essence of these materials, which is beyond all 

culturally conveyed meaning.

I try to use materials like this in my work. I believe that they can assume 

a poetic quality in the context of an architectural object, although only 

if the architect is able to generate a meaningful situation for them, since 

materials in themselves are not poetic.

The sense that I try to instill into materials is beyond all rules of 

composition, and their tangibility, smell and acoustic qualities are merely 

elements of the language that we are obliged to use. Sense emerges when I 

succeed in bringing out the specific meanings of certain materials in my 
buildings, meanings that can only be perceived in just this way in this one 

building.

If we work towards this goal, we must constantly ask ourselves what use of 

a particular material could mean in a specific architectural context. Good 
answers to these questions can throw new light on both the way in which the 

material is generally used and its own inherent sensuous qualities.

If we succeed in this, materials in architecture can be made to shine and 

vibrate.”

(Peter Zumthor, “A way of looking at things”, Conferència al SCI-ARC 
Southern Califòrnia Institute of Architecture de Santa Mònica, novembre del 
1988. Publicada a “Thinking Architecture”, Ed. Birkhaüser, 1999)

3_
“La arquitectura se ha hecho para nuestro uso. En este sentido, no es un arte 

libre. Creo que la tarea más noble de la arquitectura es justamente ser un 

arte útil.”

(Peter Zumthor, “Atmósferas”, Ed. GG, 2009)
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l’IES Josep Sureda; la visió insòlita dels forats de la peça 

ceràmica a la Llar d’infants a Pratdip; la gelosia ceràmica 

de La Seca; l’acabat en fusta tosca de les façanes de la 

Casa per a tres germanes; el contrast entre l’estructura 

metàl·lica i el totxo a l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta; 

la textura i opacitat de la façana metàl·lica de les Piscines 

de Jesús o la bellesa de les textures del mur existent  de 

Can Ribas al mig de l’espai públic, comparteixen un imaginari 

plàstic comú d’una indubtable força, colpidora en la seva 

sequedat. 

Aquesta constatació de que un concepte arquitectònic i 

social, potent i solidari, acompanyat d’uns processos 

extremadament sofisticats, pot transformar matèries simples i 
vulgars en genuí espai arquitectònic per a les persones, és 

el que dóna sentit a aquesta tria de nou obres i confiança en 
un futur que es així ja present i simultani passat. Nou obres 

de vogadors de l’arquitectura per a navegants de la vida.
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accepcions de la paraula, per arribar a allò que és bàsic i 

irrenunciable i també a la vegada a allò que és important i 

fonamental.

Edificis i espais per habitar nus i despullats, descarnats 
de qualsevol revestiment superflu que pugui interferir en la 
relació directa de la matèria amb l’home i per tant entre 
l’arquitectura i la vida. 

Arquitectures a la recerca de relacions emocionals entre 

l’habitant i la seva envolvent, conscients de que no hi ha 

percepció i emoció sense memòria i imaginació.(12)

* * *

Aquests cinc punts denoten la construcció de quelcom més que 

un llenguatge formal o estètic, són un plantejament coherent 
i sofisticat que mostra una manera particular de fer i sentir 
l’arquitectura dirigida a cobrir les aspiracions de la 

sensibilitat i consciència contemporànies.
Una sensibilitat que està creixent com a resposta d’un món 

en constant transformació que demanda de l’arquitectura una 

actitud coherent respecte del seu entorn, mediambiental i 

social, i un control més acurat dels seus recursos formals i 

econòmics, i que tot plegat provocarà la complerta renovació 

de l’arquitectura europea que coneixem avui. 

Una gran part d’estudis d’arquitectura catalans, balears i 

europeus estan immersos en aquesta recerca i aquest recull 

no vol altra cosa que fer constar l’aportació que des de 

Catalunya i Balears es fa a aquest debat internacional.
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4_
Una manera de fer que entronca amb la tradició 
(Antecedents)
Si bé aquesta tendència s’ajusta a un nou context de 
sensibilitat ciutadana, de canvi de valors i de preocupació 
envers la situació econòmica global, aquest caràcter no és 
nou. Entronca amb una tradició arrelada en l’arquitectura 
catalana i balear que ve de molt lluny i que ha estat present 
fins i tot quan el panorama arquitectònic internacional 
apostava l’espectacularitat objectual, formal i expressiva 
d’arquitectures autònomes, en les que les persones eren mers 
observadors o usuaris aliens.
Una tradició que enllaça amb personatges tan genuïnament 
catalans com Jujol (1879 -1949) i el seu interès pel detall 
artesanal i la reutilització creativa de materials (13) vells 
o de rebuig, així com el seu afecte pel paisatge rural 
del Camp de Tarragona. La seva arquitectura, però molt 
especialment la seva actitud, ha interessat i influenciat a 
arquitectes de diferents generacions, especialment a les més 
joves i sense prejudicis.
Un dels arquitectes més interessats en l’obra de Jujol va ser 
Enric Miralles (1955-2000) que va transmetre el seu interès 
a tots els seus deixebles i seguidors. La casa de la Clota, 
de l’any 1997, utilitza en façana el material més senzill i 
vulgar de la construcció, el totxo de ceràmica perforada, 
d’una manera insòlita en girar la peça i deixar a la vista 
les perforacions en una mostra d’enginy i una actitud, 
molt semblant a la d’algunes intervencions de Jujol i que 
va ser en el seu moment tremendament inspiradora per molts 
arquitectes. 
Aquestes actituds es veuen reflectides en alguns dels 
projectes seleccionats, on es confia als materials i 
processos constructius la configuració d’una atmosfera densa i 
acollidora.

5_
Un sentit de la materialitat que vol dissoldre l’arquitectura 
amb el lloc.
El material que conforma moltes d’aquestes arquitectures no 
l’escull l’arquitecte en un gest d’afirmació creativa, sinó 
que és una decisió d’oportunitat, economia i sentit comú 
repenjada en la voluntat d’integrar-se en els paisatges, 
siguin urbans o rurals, acceptant el valor de l’interès 
col·lectiu (la ciutat i el paisatge) per sobre del particular 
(l’edifici).
Amb materials i tècniques del lloc, fàcils i adaptades a les 
condicions climàtiques particulars, que entronquen amb una 
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Alguns projectes de l’equip belga de Vylder Vinck Taillieu 
(Rot Ellen Berg House) plantegen sistemes d’autoconstrucció 
modulars que tenen molt a veure amb els utilitzats per 
l’equip Salvadó-Tapias (Casa Lídia). Aquests sistemes de 
construcció lleugera i casolana, que no tenen cap problema a 
barrejar materials com el pi amb d’altres més moderns com el 
policarbonat, suggereixen un procés de projecte basat en la 
simplicitat de les tècniques i l’estalvi econòmic. Ho fan, 
però, amb un enginy i una proximitat que aconsegueix dotar 
aquestes obres d’una poesia “casual” molt arrelada als valors 
humans del que és domèstic.

Algunes obres de l’estudi Aixopluc (el nom de l’estudi ja ho 
suggereix), vinculat actualment a David Tapias, com l’estudi 
de gravació a Porrera, donen un pas endavant en aquesta 
direcció, tractant  d’arribar a la radicalitat de construir 
només allò que és essencial per tal d’oferir un espai i 
adequar-lo al seu ús utilitzant materials de reciclatge com 
les caixes de cartró, en una actitud molt propera a la dels 
arquitectes francesos Lacaton-Vassal al Palais de Tokio a 
París o similar a altres experiències com les de Shigeru Ban 
per construir habitatges d’emergència amb tubs de cartró.

Altres projectes, com el de La Seca de Mertitxell Inaraja, 
o el de Can Ribas de Jaime J. Ferrer treballen les 
intervencions en edificis existents amb una actitud que 
comparteix una mirada respecte del passat que no tracta 
d’embellir o eliminar les marques que el temps ha imprès 
en ells i que podem trobar en molts altres projectes 
contemporanis com són les naus del Matadero rehabilitades per 
Arturo Franco a Madrid o el Neues Museum de Berlín de David 
Chipperfield.

9_
Una arquitectura amb una component plàstica resultant d’una 
gran personalitat.
Tot i que els projectes seleccionats no parteixen d’un “a 
priori” formal, el resultat d’aquest procés de treball, basat 
en l’expressió material de les seves superfícies permeables 
i en el protagonisme formal que prenen les tècniques 
constructives, aconsegueix un resultat d’una indubtable 
bellesa plàstica, tot i que de vegades subtil i torbadora.
L’extraordinari contrast de colors i la ubicació no habitual 
de les peces de ceràmica a la Casa Collage; l’acumulació de 
les diferents tècniques constructives de la Casa a Bunyola 
que queden a la vista, descarnades i sense cap tipus de 
revestiment; les gelosies populars i l’alumini daurat que 
construeix amb materials vulgars la sofisticada ampliació de 
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naturals al tacte i conviden a la proximitat. La porositat 
pròpia d’aquests materials permet impregnar-se de la vida 
que es produeix als edificis i un envelliment pausat al mateix 
ritme que els seus habitants garantint una arquitectura que 
madurarà amb el temps com un bon vi.
Aquesta permeabilitat de les superfícies permet la interacció 
amb les persones amb una concepció de l’arquitectura com a 
procés constant i inacabat que contrasta amb altres maneres 
d’entendre els projectes on tan sols es pot concebre un 
control absolut del disseny i del resultat final del qual 
l’únic autor i responsable és l’arquitecte. 
Aquesta condició de l’arquitectura com a procés obert i 
social on els valors formals i estètics no són l’objectiu 
prioritari, és capaç d’implicar a l’habitant i representa un 
canvi fonamental amb l’etapa anterior.

8_
Una manera de pensar l’arquitectura que té connexions 
internacionals
La posada en valor dels materials tradicionals com a símbol 
d’un retorn a les arrels i als valors de l’arquitectura 
de sempre, i el nou respecte cap a l’usuari, així com 
l’economia de mitjans en la resolució dels edificis són 
algunes característiques compartides amb tota una generació 
d’arquitectes europeus que tenen en comú el fet de posar en 
crisi unes actituds i una manera de fer que ja no responen 
a les necessitats contemporànies. Aquest caràcter que pot 
arribar a semblar tan local pren altres significats en un 
entorn global.

Així, alguns projectes de Caruso St. John (Brick House, o 
Studio House a Londres, per exemple) o de Sergison Bates 
(Museu a Bornholm) enllacen amb la manera que utilitzen 
les textures dels materials que composen els seus interiors 
amb la qualitat formal de projectes de Salvadó-Tapias (Llar 
d’infants Pratdip), de Francisco Cifuentes (Casa a Bunyola o 
Estudi per al pintor Damià Jaume), de Bosch-Capdeferro (Casa 
Collage) i d’Aquitectúria (Piscines a Jesús).

Els valors arquitectònics d’aquestes propostes parteixen de 
l’interior, en una recerca d’espais densos i confortables 
a partir de les condicions físiques de materials modestos, 
sense renunciar a un gran potencial expressiu. Es fuig 
dels espais blancs, buits i sintètics característics de 
l’arquitectura moderna convencional, per enllaçar amb un 
passat on la presència del color, la motllura i la sanefa 
aconseguia interiors més amables i complexos.
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tradició popular i són molt poc agressives amb l’entorn. 
Utilitzant materials modestos, fins i tot vulgars com la 
totxana, la fusta de pi o el ferro, que adquireixen en 
aquestes obres una textura i densitat de significats insòlits.
Tot plegat amb una gran austeritat formal que es porta fins 
al límit per configurar una aposta vital i poètica d’una gran 
ambició, potència i expressivitat.

6_
Una mirada diferent cap a les textures del passat.
Algunes de les arquitectures seleccionades tenen en comú una 
mirada sobre el passat (14), sobre els diferents passats que 
s’amunteguen en les arquitectures existents, que valora les 
textures i la pàtina amb les que el temps les ha impregnat, 
de manera autònoma del seu valor arquitectònic i formal 
atenent a la seva condició purament material, amb una 
sensibilitat respecte del passat que l’accepta tal i com és 
sense embuts ni retrets. (15)
Una actitud compartida i influenciada per la d’alguns artistes 
plàstics, des de Tàpies fins a Barceló, per exemple, i alguns 
fotògrafs que han dedicat el seu temps a documentar textures, 
murs i runes on es fan evident el temps, la vida i els seus 
rituals.
Es tracta d’arquitectures que sumen tan sols el que és 
necessari per ocupar, sense cap intenció d’embellir, modificar 
o ocultar les marques que el temps ha imprès en la matèria.
Una actitud que està més a prop del reciclatge que de la 
rehabilitació i que entén l’arquitectura com una acumulació 
de capes transparents, on cap d’elles té més valor que les 
altres, i on les noves actuacions no volen destacar amb 
materials moderns, opacs, sinó més aviat fondre’s per formar 
un tot harmònic.

7_
Unes arquitectures pensades (i construïdes) per (i amb) 
l’habitant.
La qualitat d’aquestes arquitectures es pot mesurar pel grau 
satisfacció dels seus habitants en el sentit més ampli de la 
paraula, que engloba tant els que les viuen com els que en 
pateixen la seva influència a les ciutats, els pobles o els 
camps.
L’habitant passa a ser el protagonista de l’arquitectura 
completant-la, adaptant l’espai amb la seva presència i 
activitat que són necessàries per a que prengui tot el seu 
sentit.
Els materials escollits, naturals i porosos, són agradables, 
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LLAR D’INFANTS A PRATDIP
Núria Salvadó
David Tapias

CASA PER A TRES GERMANES
Blancafort Reus Arquitectura

PISCINA, VESTIDORS I SALA 
ESPORTIVA A JESÚS
Josep Camps 
Olga Felip

CASA A BUNYOLA
Francisco Cifuentes

LA SECA
Meritxell Inaraja

AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT 
JOSEP SUREDA I BLANES
SMS arquitectos

CASA COLLAGE
Bosch . Capdeferro 
Arquitectures

CAN RIBAS
Jaime J. Ferrer Forés amb Antoni Vilanova 
(consolidació patrimoni industrial)

ESCOLA D’ART I DISSENY 
A AMPOSTA
David Sebastian 
Gerard Puig
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