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L’escala humana de Carme Pinós
El Museu Ico repassa la trajectòria de l’arquitecta amb una exposició de més de 80 obres i projectes

L’arquitecta Carme Pinós, l’autora 
de l’Escola Massana i del CaixaFo-
rum de Saragossa, viu un gran mo-
ment de reconeixements: ahir va 
obrir les portes al Museu Ico de 
Madrid l’exposició més ambiciosa 
de la seva obra, titulada Espais per 
a la vida, i al novembre una altra 
mostra diferent dels seus treballs 
serà l’acte central de la III Biennal 
Mugak, la Biennal Internacional 
d’arquitectura del País Basc. 

El muntatge d’Espais per a la vi-
da també és de Pinós i reflecteix la 
filosofia del seu estudi: han conver-
tit en virtut l’obstacle de trobar-se 
una sala plena de columnes i han 
aconseguit crear “uns espais dinà-
mics que no et dirigeixen, sinó que 
tu vas triant per on vas”, explica l’ar-
quitecta. El recorregut està dividit 
en tres parts, aprofitant les tres 
plantes del museu: primer hi ha vuit 
grans fotografies en blanc i negre de 
vuit edificis que va fer en la seva pri-
mera etapa al costat d’Enric Mira-
lles, com el cementiri nou d’Iguala-
da, considerat una de les obres més 
importants a l’Estat en els últims 
quaranta anys; l’institut de secun-
dària La Llauna a Badalona, el Cen-
tre Cívic dels Hostalets de Balenyà i 
els malaguanyats edificis olímpics 
per al tir amb arc. “Ens complemen-
tàvem moltíssim. Hi havia una con-
fiança total entre nosaltres. Ens 
vam atrevir moltíssim a explorar. És 
més, vam crear com un món tancat, 
un món que era la nostra manera de 
fer arquitectura, la nostra manera 
de relacionar-ho tot”, recorda Pinós 
en una entrevista amb l’arquitecta 
Izaskun Chinchilla recollida al catà-
leg. El gruix de la mostra és a dalt: hi 
ha plànols, maquetes i fotografies 
de 80 obres i projectes de les seves 
tres dècades de trajectòria en soli-
tari, i a l’últim nivell es pot veure 
una selecció de 400 llibres de la se-
va biblioteca per reflectir les seves 
inquietuds intel·lectuals.  

Construir en temps de covid 
Queda pendent que alguna d’aques-
tes exposicions es pugui veure tam-
bé a Barcelona. La seu del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya i els es-
pais gegantins d’exposicions tem-
porals del Museu del Disseny podri-
en ser bons escenaris per acollir-les. 
Carme Pinós no ha parat de treba-
llar durant la pandèmia, malgrat les 
dificultats que li posa el covid a l’ho-
ra de dirigir les obres d’un habitat-
ge a Mèxic i de seguir treballant en 
un hotel a Tulum i en uns habitatges 
socials públics també a Mèxic. Així 
mateix, està a l’espera de poder 
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Dues de les obres exposades: el CaixaForum de Saragossa (esquerra) i l’ampliació de l’hotel Son Brull.  JULIO CÉSAR GONZÁLEZ / ICO

avançar en el projecte de la seu 
d’una empresa d’implants d’alta 
tecnologia a la ciutat de Llemotges. 
Pel que fa a l’impacte del covid en les 
ciutats, creu que s’ha posat de mani-
fest “la necessitat de l’espai públic” 
i que cal reivindicar-lo com “un lloc 
de trobada”. En relació amb l’urba-
nisme tàctic que ha aixecat tanta 
polseguera a Barcelona, creu que ha 
de ser “provisional”. “Ara és el mo-
ment de les superilles i les places. 
Barcelona s’està plantejant un petit 
canvi que crec que està bé, l’Eixam-
ple és molt dur, és molt difícil passe-
jar-hi”, diu l’arquitecta. “La pandè-
mia ens ha fet agafar por dels trans-
ports públics –subratlla–, però ai-
xò s’acabarà, hem de confiar en els 

transports públics, el món individu-
alista de cadascú al seu cotxe no té 
sentit, hem de tenir més confiança 
en la comunitat”. 

L’objectiu del comissari de la 
mostra, el també arquitecte Luis 
Fernández Galiano, és reivindicar 
amb contundència la figura de Car-
me Pinós. “A la Carme se la conside-
ra una arquitecta que deriva exclu-
sivament d’Enric Miralles, amb 
molt poca obra i una arquitecta fo-
namentalment de la intuïció, i jo he 
volgut mostrar que té una veu prò-
pia”, adverteix Galiano. “És evident 
que va sorgir de l’etapa amb Mira-
lles, que va donar vuit obres extra-
ordinàries –explica–, però la Carme 
té trenta anys de feina independent 
i la seva obra també procedeix de la 
reflexió i del coneixement, per això 
també exposem la seva biblioteca en 
diàleg amb unes maquetes”. 

Intervenir a la ciutat i el camp 
La primera de les dues Torre Cube 
a Mèxic, considerada un dels edificis 
més importants del segle XXI, ocu-
pa un lloc molt important en la tra-
jectòria de Carme Pinós, perquè va 
suposar el seu esclat internacional 
en solitari, però per a Fernández Ga-
liano també són molt rellevants dos 
treballs més pròxims: la plaça de la 
Gardunya, perquè Pinós va tenir 
l’oportunitat “enorme” de constru-
ir la mateixa plaça, la part posterior 

de la Boqueria, l’Escola Massana i un 
bloc d’habitatges en una zona “rela-
tivament degradada” del cor de Bar-
celona. “Va fer un esforç per digni-
ficar una zona abandonada”. I fent 
un salt de la ciutat al món rural, Fer-
nández Galiano destaca l’ampliació 
de l’hotel Son Brull a la localitat ma-
llorquina de Pollença, perquè Pinós 
va integrar quatre nous nivells fent 
servir uns murs de contenció com 
els que es fan servir per conrear en 
bancals. “És un exercici de paisatgis-
me formidable”, subratlla el comis-
sari. “No entenc l’arquitectura sen-
se el concepte de context. L’arqui-
tectura construeix paisatge o cons-
trueix ciutat: no és una escultura”, 
diu Pinós en la mateixa entrevista.  

Carme Pinós ha dit sovint que els 
membres del seu estudi, ara format 
per una desena de persones, són la 
seva “família”. Tot i això, el procés 
de projectar un edifici el comença 
“en solitud” amb uns “croquis molt 
senzills”. Després, ja acompanyada 
d’alguns dels seus arquitectes, fan 
“unes maquetes conceptuals molt 
elementals”, de les quals surten els 
plànols i les maquetes finals. “Sem-
pre penso en com la gent experi-
mentarà, viurà, els meus edificis. 
Sempre penso en el seu feeling, en 
l’escala humana, i això sense re-
nunciar al fet que l’arquitectura 
tingui un poderós valor abstracte”, 
conclou Pinós.e
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