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Les tecles del
senyor Millet
Toni Dalmau

L’intrèpid aspirant a pianista ha de superar dos reptes:
tocar amb les dues mans amb independència una de l’altra (aquí és on es troba a faltar un segon cervell) i dominar el desplaçament per octaves (tocar moltes tecles). En
la seva època gloriosa, Fèlix Millet, el senyor del Palau, en
tocava moltes i no precisament de cap piano de cua. Només així s’entén una de les frases memorables del judici

que es fa a la Ciutat de la Justícia que, per cert, a més
d’acollir l’actual tragicomèdia, va ser una de les escenes
del crim que es jutja. Responent al fiscal, Millet ha dit: “Al
Palau es pagava en efectiu. Jo cobrava de molts llocs.” Segur que ho feia, però, vist com ha anat tot plegat, encara
no controlava el difícil art de tocar tantes tecles sense
perdre’s en la melodia de l’orgull i l’ambició.

Narcís Reverendo PRESIDENT DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA A LA DEMARCACIÓ DE GIRONA (COAC)

“Cal fomentar la
regeneració de la ciutat”
Gemma Busquets
GIRONA

N

arcís Reverendo i Hospital (Girona, 1963)
va assumir la presidència del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya a la
demarcació el maig del 2014.
La seu del Col·legi d’Arquitectes està en obres
Va ser un accident que ens vam
trobar un cop vam entrar i va
trasbalsar l’acció que volíem fer.
Està pràcticament per acabar.
En qualsevol cas, lliga amb l’esperit de la junta de donar a l’institució una obertura a l’exterior
més enllà del que és l’àmbit dels
col·legiats. I el projecte guanyador del concurs per a la nova escala recollia aquesta idea, en el
sentit que dona transparència a
l’edifici. Aquesta obertura física
s’emmarca dins aquesta voluntat que teníem com a objectiu i
es tradueix també en els premis
molt més oberts a la ciutadania
en general.

Diversos informes del sector
assenyalen que hi ha una recuperació de la construcció, però
el seu és més critic, no?
Hi ha molts bancs de dades. El
nostre és un avançament de la
situació d’aquí a un parell d’anys
si tot el que passa per visar pel
COAC s’acaba construint. Està
basat en projectes executius,
obra nova i grans reformes no
en superfície, sinó en proporció

Narcís Reverendo fotografiat a l’escala de la seu ■ MANEL LLADÓ

respecte a l’edifici en què s’intervé. Nosaltres valorem aquest
banc de dades i ens diu que sí
que hi ha un creixement anual,
des de fa quatre anys. Hi ha un
creixement del 17% més que
l’any passat, cert; però cal posar
el concepte, la xifra, en el context. Estem a la meitat del que
visàvem l’any 1993, el de la gran
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Quins objectius s’ha marcat?
A part de defensar la professió i
assistir els professionals, de manera tècnica i jurídica, promou-

re l’arquitectura. Hem estat uns
anys patint molt per la crisi, ara
sembla que tendim a una certa
estabilitat, que permetrà obrir
línies d’acció que estaven encallades. Per exemple, un dels valors del col·legi és l’arxiu. A causa de la reducció de recursos
que hem hagut de fer, hem estat anys desatenent-lo. Ara l’estem recuperant amb un arxiver
que pot gestionar-lo, acceptar
donacions dels companys, continuar catalogant i atenent les
persones que l’utilitzen per fer
investigació. Una altra línia
d’acció malmesa per la crisi és
la cultura. Seguim donant molta importància als premis i és
l’única demarcació que des de fa
vint anys fa una manifestació
d’aquest tipus.

crisi postolímpica. No decreixem; preferim ser cautelosos i
pensar que el sector de la construcció no s’enfonsa més però
encara no s’està recuperant.
A la línia de flotació?
No. Està tocant el fons del mar.
Per indicadors dels experts, la línia de flotació és la següent. En

les economies europees estables, el món de la construcció representa entre un 10% i un 12%
del PIB; no les que tenen una
bombolla. En el conjunt de l’Estat espanyol estem entre el 5% i
el 6%; ens queden quatre punts
de marge per moure’ns. Estem
en una situació tant de mínims
que qualsevol projecte una mica
més gran fa pujar els percentatges.
La rehabilitació es la gran assignatura pendent, més enllà
de Barri Vell?
És on volem posar l’accent prenent com a base aquestes dades.
Des de la crisi és on diem que cal
concentrar esforços perquè el
parc d’habitatge nou està esgotat, tampoc creix, la societat cada cop més té el criteri de no
malmetre més el sòl no urbanitzable, protegir-lo més i, en tot
cas, regenerar-lo i arreglar la ciutat. Però això, que és lògic, no està passant prou. El percentatge
de rehabilitació no és suficient.
Cal apostar per fomentar la regeneració de la ciutat. I això vol
dir renovar els habitatges, des
del punt de vista de la construcció, de l’eficiència energètica, de
la sostenibilitat, però també les
places, l’entorn urbà. Regenerar
la ciutat comença per la cuina de
casa i acaba per la plaça del poble. Vivim en barris amb eixamples dels anys 60 i 70 on la càrrega del vehicle rodat no era tan
gran com ara... Regenerar la ciutat vol dir moltes coses i hi ha
molt camí per recórrer per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i arribar a aquest PIB. ■

