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Es compleixen dos segles del naixement
d’Elias Rogent, una de les grans figures

de l’arquitectura catalana

Unarquitecte
total

JESÚS SANCHO
Barcelona

Aquest diumenge es
compleixen dos se
gles del naixement
de l’arquitecte Elias
Rogent, una de les

grans figuresde l’arquitecturaca
talana. El seu rebesnet, Jordi Ro
gent, també arquitecte, treballa
per difondre’n el llegat. Abans de
lapandèmiahaviaposatenmarxa
contactesambinstitucionsperre
cordar la seva polifacètica trajec
tòria, però la covid ho va aturar
tot.Araha reprès les gestions i es
tà en converses amb el Col∙legi
d’Arquitectes de Catalunya (CO
AC) i la Universitat de Barcelona
(UB) –Elias Rogent va dissenyar
l’edifici històric de laUB–perquè
després de l’estiu s’organitzin di
ferents actes entorn de la seva fi
gura. Sobre la seva rellevància,
Jordi Rogent destaca que quan
Eliasestudiavalasevavoluntat“ja
era modernitzar l’arquitectura,
deixar de banda el neoclassicis
me, cosa que va provocar que es
convertísenelrenovadormésim
portantde l’arquitectura catalana
de la segonameitatdelXIX”.
Rogent va néixer el 1821 a Bar

celona en el si d’una família dedi
cadaadistribuirmaterialsd’obres
pera laconstrucció,comaracalç i
guix. El seu pare volia que es fos
arquitecteielsseusdesitjosesvan
complir. Elias Rogent no va obli
darmaiels seusorígens ihovare
cordaral’arquitecteBonaventura
Bassegoda i Amigó, quan era el
seu alumne a l’Escola d’Arquitec
tura. “Vostèhade saber això, per
quèsi josocfilld’unterròsdecalç,
vostèhoésd’untrosdemaons”,va
etzibar a Bassegoda després que
no encertés una resposta fent re
ferència als seusorígens familiars
de laconstrucció.
El seus treballs inicials van es

tar relacionades més aviat amb
l’enginyeriahidràulica, coml’em
bassament de Vallvidrera, però
no va trigar a liderar grans obres.

Retrat d’Elias Rogent fet per Federico deMadrazo
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gent.Hivahaverméscomplicaci
ons. “Hihadocumentacióqueex
plica les discussions entre Ilde
fons Cerdà –que pensa que en el
nou Eixample la universitat s’ha
d’edificar a la plaça de les Glòries
com una nova centralitat de Bar
celona–; l’arquitecte municipal
FrancescDanielMolina,quevolia
elcentreuniversitarientre laCiu
tadella i el passeig de Sant Joan
perquè pretenien desenvolupar
aquesta zona, i Elias Rogent. Per
ell la universitat era prou impor
tant per situarla en el punt més
important de la nova Barcelona,
peròcomquelaplaçadelesGlòri
esva trigar tantsanys,vadefensar
un punt cèntric i va proposar la
cruïlla del passeig de Gràcia amb
laGranVia”, explica el seu rebes
net. Com bé és sabut, al final la
destinació va ser una altra. Amés
de ser autorde l’immobledel cos

tatdelaUB,elSeminariConciliar,
Rogent vaexercirunpaper cruci
al coordinant la direcció tècnica
de l’ExposicióUniversaldel 1888.
Unadelessevespassionsi fonts

d’inspiració va ser l’arquitectura
medieval, especialment l’estil ro
mànic. Es va formar de manera
autodidacta després de recórrer
Catalunya i estudiar els monu
ments durant aquest període.
Aquest coneixement li va servir
per restaurar edificis, com elmo
nestir deRipoll. Al seu torn, es va
implicar en el moviment cultural
de la Renaixença a través del seu
cunyat, el pintor Claudio Loren
zale, que li va obrir les portes per
estar en contacte amb altres in
tel∙lectuals de l’època. A més, va
fundar l’Associació d’Arquitectes
de Catalunya, presidida per Oriol
Mestres i amb Lluís Domènech i
Montanercomasecretari.
Enel campacadèmicesvacon

vertir en el primer director de
l’Escola Provincial d’Arquitectu
ra de Barcelona. “Va comunicar
les seves idees a molts dels seus
alumnes, que després les van po
sar en pràctica”, afirma Jordi Ro
gent. Entre els seus estudiants
més il∙lustres: Antoni Gaudí.
“Apuntavacadajunyenundietari
els alumnesqueaprovaven lacar
rera, ienelcasdeGaudívaescriu
re entre parèntesis: un geni o un
boig”, recorda el rebesnet de
Rogent.c

Els familiars preparen
una sèrie d’actes
per posar en relleu
el seu llegat i la seva
polifacètica carrera

Un dels seus primers projectes
d’envergadura va ser la presó de
Mataró, el primer edifici carcera
ri a Espanya que incorporava el
sistemapanòptic.
Un capítol a banda suposa una

de lessevesobres icòniques: l’edi
fici històric de la UB. Rogent en
carano tenia40anys i es va inspi
rar enuniversitats històriques es
panyoles i altres edificacions
europees, comara labibliotecade
Munic. Tot i que avui dia la UB
ocupa un lloc cèntric a l’Eixam
ple,alaGranViaamblaplaçaUni
versitat, originalment no es va
planejar aquesta ubicació. “A fi
nals dels cinquanta del segle XIX
Elias va rebre el primer encàrrec
de transformar el convent del
Carme del Raval en la UB, on
s’ubicava provisionalment. Va fer
el projecte però de seguida va co
mentarqueperconstruirunedifi
ci significatiuel terrenyeramassa
petit.Alfinalvanpresentarelpro
jecte però el va tombar la Reial
Acadèmia de Belles Arts de San
Fernando,encarregadad’aprovar
totselsprojectesd’edificispúblics
fetsaEspanya”,recordaJordiRo

Undelsplànolsdelprojectedeconstruccióde la façanaprincipalde l’edificihistòricde laUB
AHCOAC (ARXIU HISTÒRIC DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA)

LaCiutadella del Coneixement arrenca
ambun edifici de l’estudi Barozzi Veiga
REDACCIÓ Barcelona

El Barcelona Institute of Science
andTechnology (BIST)ha selec
cionat l’estudi Barozzi Veiga per
redactar els projectes bàsic i exe
cutiu del seu nou edifici, que
s’ubicarà als terrenys de l’antic
mercat del Peix de Barcelona, a
propdelparcde laCiutadella.

El juratdelconcurs internacio
nal d’arquitectura convocat pel
BIST ha recomanat la proposta
deBarozziVeigaentreels cinc fi
nalistes per “la singularitat” de
l’edifici i les sevessolucionsvolu
mètriques i mediambientals, se
gons ha explicat l’Ajuntament de
Barcelona en un comunicat. La
construcció començarà l’any que
ve ambunpressupost de 50mili

ons.Així arrencaelhubd’investi
gaciómultidisciplinàriadel’antic
mercat del Peix promogut per la
Universitat Pompeu Fabra i
l’Ajuntament de Barcelona en el
marc de la iniciativa Ciutadella
del Coneixement, que té com a
objectiuconvertiraquestespaien
un referent d’investigació en els
àmbits de la biomedicina, la bio
diversitat ielbenestarplanetari.c Una recreació del bloc, de 25.000metres quadrats
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