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L’arquitectura avui,
diversa i dispersa
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El poder de pedra

C

ada vegada que un mur de pedra seca es col·lapsa, s’esfondra
una mica de la nostra història.
Els bancals i les cabanes de volta que hi ha a les comalades de l’Urgell
o les Garrigues són construccions pràctiques i austeres, fetes per domesticar la terra, protegir la collita i resguardar-se de les
inclemències del temps. Una mostra evident de la utilitat per sobre de la forma,
del servei per davant del lluïment. Per als
qui tenen la sensibilitat de veure la bellesa
més enllà de les catedrals de les grans capitals; aquestes construccions, fruit de la
paciència pròpia de la gent de secà, constitueixen un paisatge únic que cal preservar.
Ramon Maria Puig sempre s’ha posicionat amb els qui defensen la utilitat per
davant de l’estètica, advertint-nos des de
fa més de quaranta anys que l’arquitectura no pot sotmetre la ciutadania als seus
capricis sinó que ha de servir-la. Malgrat
que el seny ens porta al racionalisme –de
la mateixa manera que la necessitat a voltes aguditza l’enginy– durant els anys de
bonança van ser molts els qui van anteposar l’especulació particular als interessos
de la ciutadania. Helena Guiu reflexiona,
en aquest sentit, sobre com l’administració local, amb la reforma urbanística com
a tòtem inqüestionable, està remodelant un
punt neuràlgic de la ciutat sense tenir en
compte els veïns del barri.
L’urbanisme no és neutral, ordenar la
ciutat és decidir prioritats i posicionar-se
davant d’interessos contraposats entre els
mateixos ciutadans, empreses o grups de
pressió. És, també, decidir sobre el patrimoni que encara resta dempeus i com s’ha
de preservar i s’ha de relacionar amb l’entorn. Miquel Soriano-Montagut fa un repàs
històric del catàleg lleidatà, de com s’ha
anat elaborant i amb quins criteris s’han
corregit les perspectives que s’imposaven
en cada etapa. Encarant el futur, apunta la
necessitat de saba nova a les institucions,
altres perspectives sobre la ciutat i el territori. Perquè la mirada sobre el patrimoni i
la manera com se’l trenca ajuda a construir
un discurs que dóna identitat a la societat
que l’ha de preservar. Seguint aquest fil,
Melitó Camprubí afirma que la responsabilitat en la intervenció dels arquitectes –i
les institucions– respecte el patrimoni heretat és aconseguir que la intervenció passi
desapercebuda: “Un treball d’una extrema
exigència històrica, tècnica i artística.”
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tectura, i va comportar un augment de
a famosa bombolla immola varietat i un enriquiment de la creabiliària provocada per l’eutivitat. Al mateix temps, però, propicià
fòria economicofinancera,
excessos formals (allò de “todo vale”),
ignorada i, potser, propiun descontrol on es tensava, de manera
ciada per algunes administracions
més enllà del sensat, la relació dialècirresponsables (canvi de la Llei del
tica “funció-forma”... es primava, per
Sòl, infraestructures sobredimendamunt de tot, el capritx, la singularitat
sionades, quan no innecessàries,
i l’extravagància.
equipaments megalòmans) ha tinDeixant de banda aquesta derivada
gut conseqüències pernicioses, no
frívola, el cert és que, des d’aquell monomés econòmiques i socials (atur,
ment, el panorama arquitectònic s’ha
desaparició d’empreses...) sinó tamdiversificat d’una manera notable:
bé urbanístiques (desregulació del
– Varietat temàtica. S’ha superat la
creixement de la ciutat, desordre
dedicació professional quasi exclusiva
territorial i també transformació
a l’habitatge. Hi ha altres interessos: Indescontrolada de sòl rústec en urterès per enfocaments nous pel tema
banitzacions fora de lloc i de tota
residencial. Interès pels equipaments.
mesura...).
Interès pel patrimoni històric i pel conAnys abans, amb l’arribada de la
text rural...
JM MAYA
democràcia, a mitjans dels 70, la pla– Preocupació per la forma. Coneinificació urbana i del territori s’haviRamon Maria Puig
xement crític del llegat històric, de les
en convertit en reivindicacions primodes contingents, de les permanènARQUITECTE
oritàries. Les demandes per l’aprocies estructurals...
vació del Pla General Municipal de
Llicenciat per la UPC el 1964, ha
– Nous paradigmes disciplinaris.
Lleida, en són un bon exemple. Padesenvolupat la seua carrera d’arquitecte i
Sostenibilitat, ecologia, nous materiral·lelament, també s’havia produurbanista sobretot a les Terres de Lleida.
als, nous sistemes constructius...
ït una sensibilització per la qualitat
– Interès pel territori. Planejament,
material del disseny urbà, del disprotecció, canvis, paisatge...
seny dels equipaments, del disseny
Totes aquestes qüestions plantejaven incògnites, dubtes,
dels habitatges... Això, que era una demanda social, significava també un compromís per l’arquitectura. L’arquitectura oportunitats i canvis, a la problemàtica arquitectònica. I ja
a les nostres terres vivia una situació interessant: s’estava s’entén, que les respostes havien de ser moltes i variades. I
capgirant la trista realitat d’una arquitectura pessimista, im- conseqüentment, el panorama arquitectònic es va diversipersonal, culturalment com de segona mà, amb la irrupció ficar. Així, no només es podia considerar una arquitectura,
agradable i esperançadora d’algunes obres diferents, dig- sinó que era més adequat acceptar que n’hi havia més, no
nes... començaven a aparèixer arquitectes joves amb pro- una, sinó moltes arquitectures.
Com dic, el panorama s’ha diversificat, és més ric, i fins
postes noves que, espolsant-se el complex de provincianisme, connectaven, en sintonia de continguts i formes, amb i tot podríem pensar que és més divertit, si no fos perquè
l’arquitectura del moment. La febrada postmoderna dels ens trobem immersos en una llarga situació de crisi, que
anys 70-80 que es pot contemplar com una reacció contra encara tardarà temps a ser superada.
La crisi del sector ha estat dura. No ha caigut, però, del
el simplisme dogmàtic i contra la banalització produïda dins
el “moviment modern”, va complicar aquest relat. A més cel. Entre les seves causes, a més de l’eufòria irresponsable
d’assenyalar la fi de la dominant ortodòxia “racionalista”, i massa ineptitud, hi ha hagut, especialment, molta cobdícia
significà la legitimació d’altres maneres de veure l’arqui- insolidària... i molts responsables... alguns promotors (segur), administracions ineficaces (i de vegades amb
sospites de corrupció), però també tècnics. Tècnics
necessaris per tal de subministrar els coneixements
solvents per resoldre les qüestions constructives, arquitectòniques, de planejament... Això si ens movem dins la normalitat, però també, en actuacions
no tan normals, més o menys fosques, en les quals ja
sigui per carència d’esperit crític, ja sigui potser per
ignorància, i el que és segur, per acomodació interessada a la bonança econòmica, i també, potser per
por... els tècnics hem estat col·laboradors necessaris.
Han estat pocs els que van detectar el descontrol que
s’estava produint, i menys encara els que el van denunciar. Amb alguna honrosa excepció, com la d’un
gran mestre de la nostra urbanística, el catedràtic
Manuel Ribas i Piera, que, pocs mesos abans de morir, públicament va denunciar (diari El País, 16 de
juliol de 2012) la renúncia ètica que hi havia darrere
el desgavell urbanístic, ecològic i cultural per l’intent
d’ubicar el complex d’Eurovegas al parc agrari del
Llobregat. La crisi ha devaluat el paper dels tècnics
i de les seves organitzacions professionals. Els despatxos s’han vist obligats a estructurar-se, i molts han
desaparegut. Els col·legis professionals han hagut de
replantejar el seu paper, dins del col·lectiu i cara a
la societat, i s’han vist obligats a redimensionar les
seves seus socials. En definitiva, la crisi ha causat,
en el món dels arquitectes, una greu dispersió de les
seves seguretats, una difuminació de la seva credibilitat i dels seus valors.
La crisi podria acabar sent positiva, si s’aprofités
com una catarsi, encarant una reflexió seriosa, per
extreure’n determinacions de canvi. Ja veurem. Ara
que sembla que hi ha petits indicis que l’edificació
comença a moure’s, podrem comprovar si n’hem
après amb l’experiència i si sabrem conduir la possible recuperació de manera controlada. Em temo,
MARC ROCA
però, que serà difícil.■
Lleida, centre històric. Habitatges de lloguer al carrer Cavallers.
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El catàleg de patrimoni
de Lleida, entre el paper
i la realitat

L

MIQUEL SORIANO-MONTAGUT I JENÉ
ARQUITECTE

a majoria de definicions del patrimoni (arquitectònic) coincideixen a exposar la importància de transmetre el llegat del temps
a les futures generacions, com a garantia
que les ciutats mantindran la raó de ser.
Els espais que formen el patrimoni arquitectònic adquireixen un valor que sense aquestes obres
desapareixeria, deixaria de ser el que és, passaria a
ser un altre lloc. El pas dels anys crea una memòria
i identitat al lloc que l’acaba convertint en un bé
col·lectiu: com el carrer Major espai de passejada i
compres, els Camps Elisis com a punt de referència
de festes i fires o la Seu Vella el símbol identitari
per excel·lència. La combinació dels valors culturals,
tècnics, sentimentals, urbanístics, històrics i artístics
crea el patrimoni arquitectònic.
El patrimoni material és fonamental per empoderar la memòria social, és una eina per al coneixement històric i una font d’experiències emocionals i
culturals. Així s’han anat formant els diversos racons
de Lleida en els quals de manera generalitzada s’hi
reconeix un valor cultural. Sempre de manera dinàmica, oberta, flexible i en permanent construcció. En
aquest sentit, quina memòria li quedarà a les Basses
d’Alpicat si ja no en queda res?
Un dels factors més determinants en el patrimoni
és el seu ús, on la diversitat d’elements i tipologies
permet oferir diferents aprofitaments, sempre amb
respecte als valors que vol transmetre l’element però
podent-se adequar a les noves necessitats. És impossible mantenir tots els edificis patrimonials com a
peces d’un museu, intactes. Les obres més notables
han de tenir un ús públic, per poder ser gaudides
per tothom, i la resta han de ser viscudes de manera privada però amb respecte al propi element.
En aquest cas, la reconversió de l’edifici del Roser
contradiria el dret públic a l’ús i una confrontació
de valors nacionals.
L’existència de la propietat privada genera un
conflicte d’interessos a l’hora de defensar o no una
possible catalogació. En general l’especulació immobiliària no ha sabut treure rèdit de les catalogacions
patrimonials, i la majoria de propietaris no veu amb
bons ulls la catalogació del seu immoble, pensant en
les restriccions que tindrà a l’hora d’intervenir-hi.

Història dels catàlegs de patrimoni
de Lleida (requadre històric)
El 2 d’abril de 1844, una Real Orden del Ministerio de Gobernación encarregava als Governadors
civils un informe dels edificis, monuments i objectes
artístics que per la bellesa de la seva construcció,
antiguitat, origen i el destí que havien tingut o els records històrics que oferia mereixien ser conservats.
Els governadors s’havien d’assessorar per artistes
i intel·lectuals de la demarcació que els poguessin
facilitar la informació.
És a partir d’això que el 1864 es creen les Comisiones Provinciales de monumentos, depenents
de la Real Academia de San Fernando. Segurament
aquest fou el primer inventari de patrimoni que es
feu a la ciutat de Lleida. No he trobat constància
d’aquest inventari.
Uns anys abans, el 1859, una Real Orden establia
el procés per elaborar els plans d’eixample de les
ciutats i dos anys més tard la reina Isabel II autoritzava l’enderroc de les muralles i la via lliure a l’expansió de la trama urbana de la ciutat.
Josep Fontseré va ser l’arquitecte elegit per redactar el que és considerat el primer pla urbanístic de
Lleida. En el seu Plano Geométrico de la Ciudad
de Lérida dibuixa la ciutat i els seus edificis públics
en planta interior, bàsicament recintes religiosos,
sanitaris, de caritat i la Paeria.

En la memòria escrita no fa referència a cap inventari patrimonial i només dóna rellevància a la
protecció de 3 elements: la Seu Vella, que aleshores
funcionava com a caserna militar, l’església medieval de Sant Joan, que es debatia sobre el seu enderroc i finalment s’executà el 1868 i els porxos de
la plaça de la Paeria, on hi posa condicions a l’hora
de manipular-los.
La següent constància sobre una formalització de
catàleg és del 1929 respecte un Decreto Ley de 1926
de Protección del Patrimonio del Tesoro Artístico
Arqueológico Nacional. S’encomana la tasca a la
Comisión de Monumentos i a l’Ateneo Leridano.
A l’expedient no hi apareix cap catàleg realitzat.
Un cop acabada la guerra civil, al setembre de
1940 queda redactat un nou catàleg de patrimoni,
firmat per Josep Alfons Tarragó i Pleyan, delegat del
Servei de defensa del patrimoni artístic. Explica que
les diverses guerres que ha patit la ciutat han destruït
molt patrimoni, i el poc que queda s’ha de vetllar
per la seva conservació.
Realitza un inventari dividit en 3 grups: conjunts
urbans, construccions aïllades dignes de conservació i elements arquitectònics i decoratius dispersos
conservats casualment. El catàleg no defineix cap
grau de conservació i gran quantitat d’elements han
desaparegut, com els conjunts de carrers, el Palau
del Marques del carrer la Tallada o edificis d’habitatges (de propietat privada).
L’any 1952 es redacta un nou Pla General d’Ordenació Urbana amb un nou catàleg amb menys
elements que en l’anterior i al 1977 amb el nou Pla
General Municipal d’Ordenació Urbana, es torna a
actualitzar augmentant en nombre les catalogacions.
El 1982 es fa un Pla Especial de Protecció dels
Elements d’Interès Historicoartístic i Catàleg del
municipi de Lleida, firmat per un equip de 5 arquitectes. Consta de memòria, plànols, inventari i catalogació en diversos grups. Al Pla General de Lleida
1995-2015 es va actualitzar aquest catàleg, afegint
alguns edificis a l’inventari i establint més precisió
en els nivells de protecció i normes d’intervenció.
Aquests catàleg és el que a dia d’avui encara és
vigent.
El Pla també va crear una Comissió Municipal
de Patrimoni, formada per tècnics municipals, de la
Generalitat i un representant del COAC que té com
a missió controlar les actuacions sobre els elements.
L’any 2007, per donar resposta a la crítica pública de certs enderrocs d’edificis històrics, la Paeria
va signar un conveni amb el COAC per actualitzar
el catàleg però aquest no s’ha fet mai públic ni s’ha
aprovat.
A més, durant els últims 20 anys s’han executat
diversos Plans Especials que han actuat sobre zones
amb força elements patrimonials, amb diferents resultats i acompliments.
Finalment, a finals d’aquest 2016 és va constituir
el Consell Municipal del Patrimoni que té com a
missió assessorar sobre els criteris generals que han
de regir les actuacions en matèria de patrimoni. Els
membres van ser proposats pels diversos grups polítics i triats finalment per l’equip de govern.

El futur catàleg de patrimoni, una
nova oportunitat
En els propers mesos s’aprovarà el nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Lleida, que marcarà
les normes del creixement i les reformes urbanístiques de la ciutat fins al 2030, el qual haurà de contenir un nou catàleg de patrimoni.
A dia d’avui no tinc notícia de si s’està treballant
en això i qui ho està fent. Entenc que hi hauran
d’intervenir els mateixos redactors del Pla, la

Lleida, rambla d’Aragó. Vista general d’una de les artèries més importants de la
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Rehabi(li)tar el Centre
Històric

E

El que no voldria pensar és que
l carrer Suda és molt
tot això respon purament a inpetit, gairebé oblidat.
teressos de tipus econòmic, perÉs el més proper a les
què l’abandó dels centres històescales que donen acrics forma part d’un mecanisme
cés al conjunt monumental
recurrent dins de l’economia
de la Seu Vella. Allí tan sols
capitalista. És el que Soroando
hi resta un edifici dret, el qual
i Ardua anomenen “destrucció
pertany a una d’aquelles “illes
creativa”, que consisteix en la
desconsolidades” del Centre
redefinició successiva del valor
Històric: 4 edificacions (1 hadels seus espais per aconseguir
bitada, 1 tapiada, 1 semidesola seva devaluació. El motiu és
cupada i una altra amb més
augmentar la diferència entre el
“activitats” que habitatges)
seu valor econòmic i el que es
i 3 solars buits. El resultat és
podria assolir en altres condidesolador.
cions. Malgrat tot, m’agradaria
L’estat d’abandó d’aquesta
pensar que simplement el que
zona es pot entendre, que no
ha passat és que no s’ha sabut
comprendre, si tenim en compatorgar a la ciutadania la pote els Plans dibuixats en l’avanJM MAYA
testat real per formar part dels
çament del POUM. És una àrea
projectes que s’han anant sucde reestructuració i, per tant,
Helena Guiu
ceint. S’han fet i desfet plans
subjecta a possibles grans canARQUITECTA
i projectes, informant més o
vis. La conseqüència principal
de formar part d’aquest “club A París va conèixer el projecte dels Solars menys segons les circumstànVius. Ara treballa a l’estudi Variacions de
cies, sense atendre realment
dels futurs plans incerts” és
les demandes i les necessitats
que les imprescindibles, i molt
Lleida i viu al Centre Històric.
dels veiïns i veïnes. Es parla de
necessàries, petites intervencirehabilitació quan es vol dir inons dels espais antics es posposen o directament s’eviten fins que no es consoli- versió; d’esponjament quan és vol dir buidatge i de
den les propostes municipals. Conseqüentment la recuperació quan es vol dir momificació. Es parla de
degradació-abandó s’acarnissa en aquests indrets. participació quan es vol dir explicacions raonades.
És un peix que es mossega la cua: els propietaris Vet aquí la perversió del llenguatge. Les persones
no fan els arranjaments necessaris en el seu patri- som les que configurem la identitat de la zona on
moni ni l’Ajuntament acaba ocupant-se de petits i vivim. D’aquesta manera l’espai queda impregnat de
importants detalls com la millora o incorporació de la humanitat que, per exemple, li aporta el carnisser
l’enllumenat públic. El que costa de comprendre és sempre que et saluda des de l’altra punta del carque si les noves tendències en la intervenció dels rer, el noi africà que et dedica una estrofa al passar
centres històrics passen per prioritzar els vianants i pel seu costat o la hostalera que et regala un cafè a
les bicicletes en detriment del transport privat moto- canvi d’un dibuix. En el moment que relacions com
ritzat; per què ara s’aposta per modificar les trames aquestes es perden també ho fa la qualitat humana
urbanes en pro dels vehicles? Per què es tenen tant de tot aquest indret. No crec que l’aposta plantejaen compte pautes de consum basades en la popula- da en el nou Pla sigui una veritable aposta de futur,
més aviat destil·la un regust de temps passats perrització de l’ús del cotxe?
Unes reformes urbanístiques i arquitectòniques què no té prou en compte tota la identitat humana
que semblen respondre a les mateixes necessitats que fa, del Centre Històric, un barri diferent i únic.
de la classe mitjana alta que va abandonar el barri Per implantar amb èxit qualsevol tendència futura
cap als anys 60 i 70 cap a la perifèria. Però és això que suposi un canvi de l’estat actual és imprescindiel que necessita avui el barri? Els que hi vivim es- ble invertir esforços a implicar els qui més l’hauran
tem d’acord en aquest estil de vida lligat al consum d’utilitzar, gaudir, patir i cuidar. Una inversió que
i al vehicle i menys lligat a la producció d’identitat? també contempli un temps d’adaptació conjunta.
Fins i tot a Copenhaguen es va necessitar un
Com queda el comerç local, per exemple? Si en els
darrers 35 anys, malgrat els esforços invertits, no temps perquè la ciutadania acceptés treure el ves’ha aconseguit ni tan sols frenar la degradació del hicle del centre, i avui és un orgull local i un èxit
Centre Històric, el que ens cal és qüestionar l’exis- reconegut a nivell mundial. Ni veïns ni govern ho
tència d’un objectiu real per fer reeixir el barri. O consideren una imposició. La clau és que tothom se
dit d’altra manera, potser el problema és que no l’ha fet seu. Encara hi som a temps, ho podrem fer
sabem quins són els resultats que esperem obtenir. al Centre Històric? ■

ciutat de Lleida, amb la Seu Vella al fons.

MARC ROCA

Comissió Municipal, el Consell Municipal i ferho participatiu a entitats i persones interessades.
Els reptes principals seran consolidar el que ja
està catalogat, amb les millores necessàries pel convent de Sant Ruf, el Molí de Cervià, el Turó de la
Seu Vella i les Termes romanes del carrer Remolins.
repensar la catalogació per millorar la protecció
del Roser i de Sant Ruf per convertir-los de Béns
Culturals d’Interès Local (BCIL) a interès nacional
(BCIN). Finalment s’ha d’actualitzar la llista d’elements catalogats, incorporant tots aquells edificis
que en els últims anys han passat a ser patrimoni
de la ciutat i d’altres que en el seu moment no es
van considerar prou interessants, com l’estació de
Vilanoveta, les Basses d’Alpicat, diversos xalets de
la Bordeta, construccions de l’Horta, etc.
També serà important defensar la protecció dels
traçats i conjunts ambients de carrers i places, que
tot i aparèixer en diversos catàlegs no s’ha acabat
de tenir mai en compte, amb la desfeta dels carrers
i places del centre històric com a mal exemple. Els
materials poc resistents amb què molts edificis estaven construïts no han ajudat a la seva conservació,

però també ha comptat el nul interès que la ciutadania a tingut per aquestes construccions típiques
de Lleida, moltes de les quals fetes de fang.
Finalment, el catàleg podria contenir una secció
amb tots aquells elements que al llarg dels anys han
anat desapareixent, ja sigui per la falta de protecció
dels mateixos catàlegs, el poc interès per part de
l’ajuntament o pel llarg llistat de desgràcies que ha
hagut de suportar la ciutat.
La falta de renovació política a la Paeria ha impedit que noves idees afrontin aquest tema, a més,
moltes entitats del sector, com el Col·legi d’Arquitectes, han tingut una posició força distant que ha
aportat poc al debat del patrimoni a la ciutat.
Ara, els nous aires que comencen a bufar a la
ciutat, espero que deixin petjada al nou Catàleg i
Lleida pugui mantenir i revaloritzar el poc però bo
patrimoni que li queda. Però la ciutadania no pot ser
un subjecte passiu. Com demostra la història dels
catàlegs de Lleida, la feina tècnica s’ha fet, però si no
comencem a valorar i estimar la nostra ciutat, això
no serà suficient. Hem de passar de la indiferència
a l’orgull. Lleida s’ho val. ■
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la cosificació dels elements patrimonials. És a dir, el procés que els presenta com a objectes, –coses– valuoses en
si mateixes, segregades del medi que els va donar forma i
desconnectades del relat d’una determinada cultura i una
determinada societat. Si molts viatgers visiten aquestes
coses “espectaculars” o “impressionants” i deixen alguns
diners al territori, un determinat objectiu econòmic estarà
assolit però el risc d’una nova desconnexió amb el medi
i el relat social està servit.

3. Relats

La Seu d’Urgell, Catedral de Santa Maria (s XII). Vista des de la plaça dels Oms.

MARC ROCA

El patrimoni arquitectònic
i l’arquitectura invisible
1. Tresors
En el conjunt del nostre patrimoni arquitectònic hi ha autèntics tresors. Només cal creure en
el bon criteri de la UNESCO ( Vall
de Boí, pintures rupestres) i, encara més, en el dels homes savis que
ens han precedit: l’enyorat historiador Josep Pleyan de Porta i els arquitectes Lluís Domènech i Montaner i Josep Puig i Cadafalch per
citar alguns precursors. A finals del
segle XIX i principis del segle XX,
aquests homenots van posar en
valor una part important del patrimoni arquitectònic monumental
català i, ben segur, que no haurien
reeixit sense una bona motivació
intel·lectual, la Renaixença, i una
bona matèria primera, l’important
llegat patrimonial del país. Puig i
Cadafalch, un erudit en història de
l’art, i Jeroni Martorell, deixeble
MARC ROCA
seu, seran els impulsors del Servei
Bellpuig, convent de Sant Bartomeu. Claustre d’estil renaixentista del s. XVI.
de Catalogació i Conservació de
Monuments una eina indispensable per a la bona gestió d’aquest gran cabal patrimoni- (1976) i va ser present en el Congrés de Cultura Cataal, d’aquests tresors. Als prohoms de la Mancomunitat lana (1975-1977). Els nous passos democràtics del Patrisempre haurem d’agrair una idea lúcida: per conservar el moni Arquitectònic Català van anar però a les palpentes
patrimoni comú cal posar-lo en mans de persones prepa- i, com va estudiar l’arquitecte Jaume Fresquet en la seva
rades, convençudes del seu valor i disposar els recursos tesi doctoral de l’any 2000, les inversions de la Generalimaterials necessaris.
tat en restauració de Patrimoni Arquitectònic van marcar
una tendència plana, o a la baixa, quan el que s’esperava
era una clara tendència a l’alça i, encara ara, els pressu2. Recursos
postos de l’autonomia catalana no han disposat recursos
Fa quaranta anys les demandes d’atenció als nostres suficients per a la conservació regular, planificada i inforedificis històrics es recolzaven en dos arguments: un, la mada dels tresors de patrimoni arquitectònic. A aquesta
defensa contra l’abandonament o la destrucció; l’altre, escassetat econòmica s’hi ha afegit l’escassetat de recursos
el retorn del gaudi d’aquests béns a la societat mitjan- destinats a millorar el coneixement necessari per afrontar
çant operacions d’estudi arqueològic, artístic, històric i l’estudi, la conservació i la difusió dels tresors monumenintervencions constructives de consolidació, restauració o tals a nivell internacional com correspondria al llegat de
rehabilitació. Aquests dos arguments es resumien en un: Puig i Cadafalch i Jeroni Martorell.
L’aposta del desenvolupament turístic com a motor
retornar el patrimoni a la societat. Un argument voluneconòmic, ha sostingut una mínima percepció política de
tariós, imprecís i abstracte.
Aquest ambient social i cultural, forjat en les lluites l’interès de la conservació i explotació del patrimoni mocontra el franquisme, es va organitzar en el SERPAC numental. Aquesta visió econòmica però té seqüeles com

El relat que proposava l’art romànic com a estil català
de referència va arrelar, a meitat del segle XIX, perquè
donava forma a l’imaginari cultural del renaixement d’un
món combatiu, auster, elegant i religiós. Un món creat per
comtes de l’imperi dels francs, dels homes lliures, que
establerts en els vessants del sud del Pirineu van fundar,
l’any 785 encara en vida de Carles el Magne, la catedral
de la Seu d’Urgell. La necessitat de la cultura moderna
de representar gràficament i mental els àmbits de domini, crearà –marcarà– una imatge física del territori comtal
franc-català que, certament, és plena de romànic. Però,
ben al contrari d’aquesta imatge delimitada, la fluïdesa
de les relacions culturals i polítiques dels comtats catalans amb el sud –fins a Còrdova– i amb la matriu del nord
carolingi, desmenteix la concepció limitada. Tot i això, el
relat delimitat subsisteix en l’imaginari compartit i l’empobreix. Per fer front als riscos de la desconnexió social
és necessari consolidar un nou relat col·lectiu sobre el
patrimoni arquitectònic mitjançant: coneixement, actuacions, recursos i una vinculació de complicitat solvent,
complexa i diversa amb una cultura social que ja no és ni
combativa ni austera, ni elegant ni religiosa.

4. Actituds
En la construcció d’aquest nou relat els arquitectes restauradors i l’Arquitectura hi tenen coses a dir. Desitjo que
tinguin coses a dir-hi i coneixement per aportar-hi. Perquè
han quedat obsoletes determinades actituds arquitectòniques que utilitzen el patrimoni monumental com un
pretext en el qual sobreescriure, amb cal·ligrafies de la
contemporaneïtat arquitectònica, una arquitectura aliena
al ser i al saber del monument.
Des del Document de Nara (UNESCO 1994) les tendències internacionals connecten amb el patrimoni arquitectònic des d’una actitud sostenible de reconeixement
del valor patrimonial del saber històric i tècnic que contenen els béns i cerquen conservar i restaurar amb les
tècniques i materials propis d’aquests edificis. Per afinitat, no per contraposició. L’Arquitectura del patrimoni
arquitectònic serà l’Arquitectura de la Invisibilitat de
l’arquitecte, una arquitectura d’una extrema exigència
històrica, tècnica i artística. Una Arquitectura que naixerà
de, i habitarà en, el relat social, artístic, històric i tècnic
de cada edifici, de cada tresor. ■

JM MAYA

Melitó Camprubí i Puig
ARQUITECTE
Màster en Patrimoni Cultural
i Desenvolupament Local
Des del servei d’arquitectura de la Diputació de Lleida
ha viscut de primera mà la relació entre l’administració
pública i la gestió de patrimoni arquitectònic
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Càstig del record
donde habite el olvido,
allí estará mi tumba.
G. A. Bécquer, Rima LXVI
A Tàrrega hi entràvem per una carretera
on el primer que vèiem era l’om,
enorme i verd,
que ens esperava enfront de les piscines.
Hi veníem creuant l’aridesa cruel
JM MAYA

de l’estiu de secà, una mena de pàtria

JOAN MARGARIT

de la que ens rescatava la dignitat de l’ombra,

ARQUITECTE I POETA
Nascut a Sanaüja, és catedràtic jubilat de la
UPC. Ha publicat una trentena de llibres i
el 2015 va rebre el Premi Jaume Fuster.

el seu preludi de frescor i de gespa,
i saber que, dins l’aigua, la Joana
nedava lliure com les altres nenes.
Dins de l’om habitava l’oblit.
L’oblit del cant de centenars d’ocells,
del murmuri del vent dient entre les fulles

Goyesques

què seria de l’arbre, del seu públic consol,

Ploreu, ploreu, però escolteu Granados.

de les veus ressonant-hi aquells dies feliços.

Les Goyesques, què poden dir, si Goya
el que millor pintava era la mort?

Tancades les piscines, l’om, des que es va assecar

El Sussex ha salpat: el vell transbordador

–la soca poderosa i tres monyons alçats–

serà el mateix espant que el d’aquell home

em torna a esperar sempre a l’entrada de Tàrrega.

de la camisa blanca que en el centre

Monument al dolor. La seva indignitat

dels Afusellaments enlaira els braços.

ara és només un símbol de venjança.

El submarí és com els soldats
amb la cara en la fosca i apuntant.
Davant la costa anglesa del Canal,
amputada la proa, la brusca mossegada
de l’enorme tauró gelat de ferro fosc.
Un horror dins d’un altre: dins la guerra
un mar que no serà el de Debussy,
i dins el mar el submarí a l’aguait
mentre Granados i la seva dona
s’ofeguen abraçats.
Han remolcat el Sussex sense proa,
encara amb l’equipatge al camarot.
S’haurien pogut salvar,
penso escoltant els greus primers acords
de l’última Goyesca, que és L’Amor i la Mort.
Quin maleït atzar contra la música.
I maleïda música perduda,
maleït el poema que he d’escriure.
I maleïda Vida. I maleïda Mort.
Sempre acaba quedant aquesta cendra
feta de valentia i de desesperança.
I altra vegada torno a dir-ne amor.
JAUME RAMON SOLÉ
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En litigio con la
injusticia
Kenzaburo Oé
La bella Annabel Lee
(Traducción de Terao Ryukichi)
Seix Barral, pág. 235.

MARISA TORRES BADIA

Una novela armada en la elegía y el canto áspero
de marcada denuncia

L

os admiradores de Kenzaburo Oé (1935),
premio Nobel de Literatura en 1994
y enfant terrible de la literatura japonesa por la implacable visión crítica de
su país, están de enhorabuena con esta novela
que, ya desde su título, rememora y recrea el emblemático poema de Poe. Una vez más, Oé —autor de obras tan celebradas como Dinos cómo
sobrevivir a nuestra locura (2008), Renacimiento (2010), Cuadernos de Hiroshima, (2011) o
¡Adiós, libros míos! (2012)— confirma su singularidad, hija al tiempo de un ostentoso humanismo crítico de raíces universales y una impronta
existencial que ha sabido hallar, gracias a la literatura francesa —según él mismo ha manifestado— el contrapunto a la rigidez japonesa.
Oé se mantiene fiel a sus principios: una escritura compleja cuya fuerza poética radica en un
imaginario donde la vida y el mito se suceden en
imágenes estremecedoras en torno al desequilibrio
moral del hombre en el mundo. El pretexto narrativo de la adaptación de un guión cinematográfico
sobre la novela de Heinrich von Kleist, Michael
Kohlhaas, llevada ya al cine en más de una ocasión (Arnaud Pallières fue el último en 2013), es
el anzuelo narrativo que profundiza aquí en los
caminos de la peripecia política, la desigualdad y,
siguiendo la huella histórica y temática de la obra
de Kleist, en una búsqueda fanática por la justicia.
La narrativa de Oé parece bañarse, aquí junto a
Poe, en un océano de culturas: la oriental, mezcolanza de antiguas ficciones de su provincianismo
natal, y la europea. De esta forma, Dante, Rabelais
y su realismo grotesco (siguiendo a Bakhtin), Balzac, Sartre, Camus, Yeats o Auden no están nada
lejos de los estímulos narrativos de una trama argumental y temática donde se palpa el dolor y se
materializa un canto a la inocencia en el componente trágico y vulnerable de la figura de una niña.
En La bella Annabel Lee, Oé se acerca en estado
puro a una fortaleza semántica y de discurso que
requiere de un lector natural y, si se me apura, de
un cazador de dobles sentidos y de experiencias
internas. Sobre la superficie aletea la sombra de lo
que nunca sucede, de lo que se calla y se vive en el
interior, del intenso camino, en fin, que como evocara el poema de Poe une la belleza y la muerte.
La crítica ha contemplado la obra de Kenzaburo Oé —miembro de lo que se ha denominado
la generación perdida de posguerra— al abrigo
de dos tendencias: los libros que cuestionan los
mitos nacionales, reflejo especular del Japón de
posguerra y de la lucha entre tradición y modernidad, y las obras centradas en las obsesiones del
autor —recordemos la figura del hijo discapacitado (Una cuestión personal), de peso envolvente
en su creación literaria. Seguramente en La bella
Annabel Lee el autor haya encontrado un camino
intermedio entre esas dos marcadas tendencias:
la política y la personal, conjugando en sus páginas la sensualidad de la bella Annabel, la actriz
Sakura, con el lamento crítico por una sociedad
que sucumbe ante los dictados del poder, la vulneración de la inocencia y la represión política en
el Japón de la Restauración Meiji.
Los referentes cinematográficos, así como la
agudeza crítica y un lenguaje directo y sin tabúes
a propósito del abuso sexual que tiñe el relato, favorecen la inmersión en una atmósfera narrativa
asfixiante de lo que, como lo fuera la Lolita de
Nabokov, parece una nueva lectura del poema de
Poe. ¿Una elegía? Sí. Y también un canto áspero
de marcada denuncia. En su mano tiene el lector
acercarse a él. ■

