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PROJECTE ANTONI CASAS

També l'ús imaginatiu i infrecuent, pot ser l'origen d'un bon

pro jecte.

Aquí es pensa el Canòdrom com l'estació original d'un telefè-

ric-atracció que surt en direcció Palau Nacional de Montjuïc,

Anell Olimplic i Castell.

Això es pot quedar en una decissió pròpia d'un politic o un

promotor si no va seguit inmediatament d'unes idees formals

que ho fan corpori i atractiu des d'un altre punt de vista.

L'existent es converteix en un regalo inesperat. No és imagi-

nable pensar en que si no ho tinguessin es construís aquest

gran volum de grades per adorno i complement d'una estació de

telefèric. Això si s'entén bé» anima a l'arquitecte a treure

partit del que s'ha trobat.

Relacions entre la posició de les torres que sostenen el te-

lefèric i el traçat de les grades, col·locació dels serveis

complementaris» accessos des dels carrers i moltes altres co-

ses es converteixen en els punts àlgids de disseny. Possible

relació evodadora entre runa i tecnologia?

Quantes coses son possibles a partir de la primera decisió

gratuita i creadora de l'implantació del telefèric!
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Analitzats els resultats en conjunt d'aquests dos treballs

per part del professorat del curs acompanyats per la visió

més allunyada i clarivident de professors d'altres càtedres,

es comentaren els següents punts:

Es va creure que els resultats» en estreta correspondència

amb l'esperit general del curs centrat al voltant del foment

de la inventiva» eran molt dispersos i que senyalaven un alt

percentatje d'escolars que havien t robat el seu mecanisme

propi d'expressió. Que en general els alumnes dominaven,

conceptualment » els aspectes inicials del projecte. Sabien el

que es portaven entre mans i podien explicar en quatre parau-

les o quatre linees l'argument central del projecte. Es a dir

hi havia una idea a l'inici de cada projecte.

S'observà, també» i'pot ser, com és lògic, el principal pe-

rill d'aquest tipus d'ensenyança, una falla i manca d'interès

en alguns projectes per continuar, després del primer impuls

creador, l'idea, el seguiment total i amb el mateix entusias-

me creador, de tots els aspectes que integren els projectes.

S'observaren l'escàs interès per els problemes de limits ur-

bans del jardí de Pedralbes. A vegades la grisa resolució

d'interiors de Pavelló que havien sigut brillantment plante-

jats en la seva concepció global. L'oblit d'introducció d'e-

lements funcionals complementaris fou comentat, també, en el

projecte de plaça pública-canòdrom.

Per altre banda, es comentaren les ingènues i abundants de—

cissions erronées en els aspectes, per altre banda tant fà-

cils de resoldre quan es tenen en compte, de més inmediateç

funcional: orientacions equivocades, accessos mal col·lo-

cats, etc.... Senyalant, també, com es va repetint al llarg

d'aquest treball la facultat que tenen aquests temes, erro—

neament considerats menors, de suministrar ingredients de

gran rendiment artístic.
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6-SIS PROJECTES EXEMPLARS

En el curs de les meves classes de projectes, m'he trobat» a

vegades» explicant determinades obres reconegudes de l'arqui-

tectura contemporánea com a exemple de projectes especialment

imaginatius o siguem més precisos: projectes que a mi m'han

impresionat especialment, els he trobat molt indicats com a

explicació pràctica del inicis inspirats de la tasca arqui-

tectònica i m'han semblat fàcilment transmisibles. Això últim

em suggereix el tema de la relació entre allò que és inspirat

i el que és fàcilment comunicable doncs crec que són virtuts

que van unides. El que és inspirat impresiona» crida l'aten-

ció i per tant transmet sensacions i és "explicable" doncs al

tenir característiques notables queda anclat en la memòria

del que rep l'explicació.

Estem, doncs, devant d'una altre tipus de material que s'usa

al servei d'aquest desvetllament de les facultats creatives

en l'estudiant. Això és aplicable a la observació que profes-

sionals ja exercents puguin fer d'obres reconegudes. Penso

que és un dels possibles exercicis de foment de la inspira-

ció» que poden practicar els arquitectes, d'una manera sem-

blant als exercicis que recomanava Ruyra als poetes en repòs

per estar preparats per quan passés l'inspiració.

S'ha de pensar» també, que quan s'observen obres arquitectò-

niques d'autors reconeguts, i inclus d'especial devoció de

l'observador, es produeix un intens estat d'atenció fruit de

la emotiva adhesió que provoca l'admiració. Tenir graus ele-

vats de confiança, desvetlla les dots de percepció.

Es curiós observar i anotar les característiques del mecanis-

me particular de cada ú per a determinar les afinitats. Es un

mecanisme, quan se'l deixa en marxa i s'ha tingut la volun-

tat, exercint—lo, de posai—lo en funcionament, que treballa

sol, en paral.leí amb els processos més conscients, i que va

escollint d'una manera ràpida i certera» quan es produeix

l'enamorament, les obres que a cada ú li serveixen, en espe-

cial i quasi en exclusiva, sensacions, idees, companyia i

confort. Aquest procés va confeccionant un parc d'obres espe-

cialment enteses que són, una mica» un patrimoni inventiu de
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cada ú, de la mateixa manera que determinades obres literà-

ries o de pintura tenen una estreta» personal i a vegades se-

creta relació amb l'obra de determinats escriptors o pintors.

En el cas, d'exercir 1'ensenyança> aquest arxiu d'obres reco-

negudes i especials» són font clara d'explicacions esclarido-

res .

Es notable, també, la agraïment espontani que sent l'especta-

dor interessat i col·leccionista» envers aquestes obres cap-

turades. Després d'haver-les vist, entès i que han entrat

fort en la nostra sensibilitat, l'admiració inicial, que sen-

tim per moltes obres de la història de l'arquitectura» es

tenyeix d'agraïment i proximitat entranyables.



Casa de l'escriptor Curzio Malaparte a Capri (1938-̂ 9) de

Adalberto Libera.

Residència situada en un acantilat excepcional de la costa,

amb una vista sobre el mar imcomparable i en un entorn de ro-

ques i pins espectacular.

L'escriptor defineix casa seva com: "trista, dura i severa".

Extrany tríptic de paraules que sense veure la casa podrien

semblar crítiques i que en canvi quan acompanyen a la visió

de la construcció s'enriqueixen de significats elogiosos,

personals, encertats i precisos. La tristesa, la duresa i la

severitat estan, penso, a l'origen de moltes creacions artís-

t iques.

La casa ha estat explicada, moltes vegades, com a barco an-

clat vora el mar. Aquesta imatge o metàfora agafa especial

valor quan s'observa la gran alçada, respecte a la superfície

de l'aigua, en què es produeix aquest anclatge. A través de

l'excepcional i particualr, com tantes vegades, es reforça el

discrurs, i el que és pràctic o habitual, 1'anclatge, es con-

verteix en màgic i únic per mitjà de la inventiva. Observem

l'extraordinària escala majestuosa que dona accés a la cober-

ta de l'edifici, coberta de barco i que d'un sol traç gene-

ral, segur i definit, dóna forma i expressió total a l'obra

arquitectònica. La "vela" blanca emergent, d'una manera insi-

nuada i no brutal, en la coberta, dóna confirmació expressiva

i poètica al contingut general de l'obra i anticipa, com és

habitual trobar en les grans obres arquitectòniques de totes

les èpoques, moviments i tendències que més tard i potser de

manera menys fresca i autèntica han afirmat el mateix.
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Dormitoris d'Estudiants al M.I.T. de Cambridge. Estats Units,

de Àlvar Aal to.

Aquest edifici» també dur i sever» em va agradar» recordo»

des dels meus primers anys d'estudiant d'arquitectura. El seu

tamany i gest m'impressionava.

Entenia els seus dos cantons tant diferents, un, expressió

ondulada fruit de la seva relació amb els marges suaus del

riu i 1'altre angulat recollint els elements singulars d'es-

cales i distribuïdors. I tots dos cantons» tot i la seva per-

sonalíssima disposició» no perden la idea de conjunt impres-

cindible per l'èxit d'una operació arquitectònica. Aquestes

impressions meves trovaren absoluta i emocionant confirmació

quan molt més tard vaig tenir ocasió de visitar-lo. Es curiós

la sensació barrejada de novetat i sorpresa que es té al vi-

sitar un d'aquest edificis especialment relacionats amb la

pròpia història professional.

A part de l'extraordinària resolució de la idea unitària de

conjunt» utilitzant dos cantons tant diversos i tant lligats

a les circuntàncies de l'entorn» destaco, també» dos temes

que trobo especialment reveladors. Un d'ells és el de les es-

cales sabiament col·locades per el.ludir el trist episodi de

la caixa d'escala repetitiva i que a més a més n'obté com a

conseqüència una expressió volumètrica exterior de gran efec-

te. L'altre és la confirmació» doncs ja s'havia donat en to-

tes les èpoques de l'arquitectura» de les possibilitats plàs-

tiques de la distribució repetitiva i ritmada de obertures

iguals composades en la gran tela de les façanes.
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Undulating facade. Students' dining hall in the center.

S*Rï¥îSia. Typical floor plan



Casa Ugalde. Caldetes (Barcelona). (195S) de José Antonio Co-

derch de Sentmenat.

Molt recentment vaig tenir la sort» després d'haver-hi pensat

moltes vegades i des de feia molts anys» de visitar la Casa

Ugalde. Sempre deia que era la casa més important i que més

m'agradava de les que s'havien fet a Catalunya en molts anys.

D'aquesta obra» m'ímpresionava especialment, dintre de la me-

va general adhesió a tota l'obra Coderch, el ser, potser, la

que per a mi representava més genuïnament l'obra Coderch en

el conjunt de l'arquitectura contemporània.

La casa Ugalde nascuda, com tota l'obra Coderch, d'una gene-

rosa i genial falta de prejudicis i idees formals preconcebu-

des, es dibuixa lliure, abundant de gestos i linees i amb una

originalitat absoluta com un fet únic, irrepetible, personal

i nou i tot això, naturalment, dintre de la més contemporánea

posició d'investigació de llenguatges nous lligats a les co-

rrents innovadores de la creació artística.

La casa, es mou, s'interromp, es trenca, deixa veure el mar,

enmarca vistes, crea racons, etc.... però al mateix temps

aquesta suma d'objectius tant conjunturals i dispersos, aca-

ben sent servits per la sabiesa del conjunt, per una cons-

trucció molt ben travada que dibuixa un gest general clar i

amb aire definitiu.

La forma general de planta. Orgànica?. Els porxos, que treuen

partit estètic de la seva poca alçada i que això fa viure com

a element plàstic independent el pla superior del porxo que

pren una presència important. La lliure i notable distribució

de les finestres. La reuti1 ització "moderna" i no folklòrica

d'elements artesanals de la construcció, com és la tortugada

ceràmica com a remat d'atrevits plant volats de coberta. El

disseny preciós i cuidat dels interiors, ensenyant—nos que

ara com sempre, encara que tot ja ha sigut fet en la histò-

ria, també, en l'art, tot està per fer i cada cas mereix la

seva particular atenció creadora.
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Projecte Facultat de Matemàtiques a Yale. Estats Units.

(1970) de Robert Venturi i Rauch.

La proposta de Venturi i Rauch per el concurs que es va plan-

tejar per a la construcció de la Facultat de Matemàtiques de

Yale» m'interessa per aquesta qualitat» per a mi tant magní-

fica, sobretot en els primers Venturi's» de saber treure par-

tit compositiu i generador d'arquitectura dels elements més

obvis de l'arquitectura vulgar» que per altre banda crec que

està plena d'elements deudors» clarament» del moviment

modern. Venturi» doncs» s'adequa al llenguatge i mecanismes

de la construcció imperants en l'època i això ho porta al

límit, ho porta al seu terreny i en fa creació artística.

Aquest recolzar-se en la realitat, per partint d'un to gene-

ral donar-hi després la volta» ho trobo especialment recon-

fortant i sobre tot útil. Pensem amb la dificultat i impossi-

bilitat d'anar trencant contínuament els esquemes per així

poder inventar. No és possible. L'invenció es pot aplicar en

els teixits formals i constructius dominants i aquesta facul-

tat de redimir el que és vulgar i treure'n les seves resonàn-

cies d'art istici tat, ha estat sempre la feina dels poetes» i

crec que és el que fa Venturi quan» resol aquesta cantonada»

fent-li un lleuger gest curvat i ordenant-desordenant un

conjunt de finestres convencionals que prenen un valor nou

amb les adequades inclusions d'obertures singulars estratègi-

cament distribuïdes.
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Edifici d'habitatges en una manssana al centre històric de

Torí. Italià. (1983) dels arquitectes Gabetti/Isola/Drocco.

A partir del primordial problema del asolellament i ventila-

ció d'uns apartaments nous en els estrets i insalubres ca-

rrers del casc antic de Torí, Gabetti i Isola» plens d'audà-

cia resolen geomètricament aquest trencaclosques de difícil

solució. Perdent, segur, superfície edificable, ocupan el

solar de la manssana amb quatre quarts de piràmide posats ca-

da un d'ells en les quatre contonades. Això llibera el centre

i crea automàticament façanes graciosament obertes en els

quatre carrers.

Destaco els aspectes innovadors de la disposició però cal

també, observar el respecte lògic i servei amatent als reque-

riments tradicionals urbans dels carrers. Queda assegurada la

continuïtat del pla de façanes als carrers, sense renunciar,

però, B innovar dintre d'aquest acord general. L'innovació és

l'aparició del tall que trastoca les condicions però que jo

crec, que paradoxalment i per contrast, incrementa, també, la

presència del pla de façana a carrer, doncs un pla tallat pot

ser més pla que un pla totalment homogeni.

A partir, doncs, d'un problema funcional, Gabetti i Isola a

través de la geometria creen volums d'interès al resoldre-ho

i es troben amb innovadores façanes que incrementen l'interès

formal dels carrers.
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Edifici del Banc Borges i Irmao a Vila do Conde. Portugal.

(1986) de Alvaro Siza Vieira.

La "Fotografía que acompanya aquest escrit és absolutament

il·lustradora del que jo puc dir sobre aquesta derrera obra

de Siza.

La capacitat de resposta, encara que sigui amb un edifici pe-

titj de la contemporani tat, del nou» devant d'un contexte re-

lativament homogeni amb característiques clàssiques» és en

Siza una qualitat ben arrelada. No dóna obra per perduda i

els efectes engrescadors per l'espectador sensible no es dei-

xen esperar.

Les primeres variacions d'aquesta obra» innovacions» tot i

respectar com és lògic, l'ordenació vigent d'edificies iso-

lats» tenen lloc en la forma general. L'edifici en contes de

façana, té proa, pot ser entès» doncs» com una barca, com un

objecte independent i mòbil, és una casa entesa com un moble.

L'ornamentació de les cases veïnes» adornos que cridaven l'a-

tenció, és suplida per els atreviments estructurals-construc-

tius. Les obertures en cantonada de gran llum fan aquest pa-

per. El contrast s'estableix també amb els materials: el ru-

gós passa a llis i el color passa a blanc. Però tot això» Si-

za, ho fa, dintre de 1'observància de les més profundes re-

gles del joc i a partir d'elles innova i proposa de nou com

sempre fa amb les seves obres.
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7-CONCLUSIONS

Penso j com a conclusió •fonamental» que la inventiva pot ser

educada, estimulada i ensenyada a base, entre altres, de re-

flexions i transcripcions del tipus de les exposades en a-

quest treball, i que com a conclusions en senyalo els se-

güents punts d'ordre general:

. Sentit únic de l'activitat creadora en totes les discipli-

nes artístiques. Hi ha un impuls general comú.

. El rigor d'un producte artístic solsament es pot donar en

un marc de condicions apropiades a la personalitat de cada

autor.

. El creador, l'artista, l'autor ha de tenir, en primer lloc

una exacte i profunda comprensió del que fa, del procés que

ell domina.

. A partir del punt anterior l'autor ha d'estar en un estat

especial d'atenció per a capturar l'impuls inicial, inspi-

ració, que el transporta cap a la proposta nova i original.

. El motiu, l'inici d'una proposta artística, apareixen de

cop a la imaginació con una troballa i sotenen a l'autor en

les dificultats, d'ofici, de la composició. Aquest ha de

saltar l'enorme espai que separa l'inspiració de l'obra.

. L'artista va al fet concret, amb tots els seus accidents, a

través del judici sensible i per tant personal, subjectiu i

parc ial.

. Preeminència, en la història, de l'invent, del nou, sobre

el recreat, sobre el pràctic.

. Camí en paral.leí del treball conscient que de repent és

il·luminat per una visió servida per el treball incons-

cient. Aquest últim no acostuma a ser possible sense l'e-

xistència prèvia del primer, encara que acaben coexistint

les dues linees de treball, i la inteligencia, en una labor

conscient, completa la visió il·luminadora.

. A cada autor li es fonamental trobar el seu propi terreny,

el profund, el propi, el que l'alimentarà, sostindrà i im-

pulsarà. Les regles elementals, l'ofici, a mida que les ne-

cessiti ja les apendrà.

. La tècnica, pot ser un punt de partida, per expressar-se.
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Després s'ha d'afegir l'ambició, la creació, que invertint

els termes es col·loca a l'origen i dirigeix tot el procés.

. Els conceptes d'artista i imaginació són indisociables. El

resultat: la invenció.

. A l'espectador el que li interessa més és la plasmació en

un producte artístic com a conseqüència d'uns origens, que

no pas aquests orígens per ells mateixos. L'artista amb les

seves eines, l'ofici, dóna materialitat al fet original.

L'emoció inicial necessita ser virtual itzada però els re-

cursos sols, sense emoció, no commouen a l'espectador.

. L'art com a innovació és, però, una de les maneres clàssi-

ques d'obtenir una mica de realitat en el conjunt de la vi-

da .

. La insistència i 1'esfoc del autor en l'obtenció, mitjant-

çant el treball a partir de la inspiració, d'un resultat

nou son indicis de la seva disponibilitat al servei d'algu-

na ambició memorable que l'aguanten en el seu projecte.

En un altre ordre més particular, relacionat directament amb

l'ensenyament de Projectes, enumero, tot seguit, algunes de

les condicions que crec que ha de reunir un curs de projectes

que s'encamini a potenciar aquest aspecte concret del plan-

teig inicial:

. S'han de fer tots aquest tipus de consideracions i refle-

xions, similars als continguts en aquest treball, per obte-

nir el decantament de l'alumne cap el cantó dels que con-

trolen, dominan i entenen el procés creador que tenen entre

mans.

. S'han de proposar projectes reals i amb atractiu, plante-

jats amb totes les seves característiques habituals en la

feina, per a no escamotejar cap dels elements que poden ser

trampolí per alcançar el nivell desitjat de creació.

. S'han de proposar projectes molt variats, de manera que po-

sin sobre la taula el màxim nombre de problemes arquitectò-

nics possible. Així és més probable que en algun d'ells

l'estudiant conceti amb la exacte i profunda naturalesa del

prob l ema.

. S'ha d'insistir en la multiplicitat inexhaurible dels mo-
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tius inicials dels projectes a partir de les dades objecti-

ves del problema. Predisposar, doncs, a l'alumne a apendre

de tot, a veur-ho tot, a mirar-ho, llegir-ho, sentir-ho tot

al servei d'una consecució artística. Deixar-se prendre per

les influències literàries, per l'història de l'arquitectu-

ra, pels fenòments culturals de tots tipus. Deixar-se in-

fluir per l'impuls de la geometria, la música, el dibuix,

l'ordre, el desordre.

. S'ha de recordar que es busquin, es comprovin í treballin

tots els aspectes del projecte que han quedat al marge dels

temes tocats per les idees argumentáis. Per exemple s'ha

d'anar a fons en els aspectes d'espais interiors d'un edi-

fici que ha estat concebut i iniciat, més aviat, per consi-

deracions exteriors. I també tots els aspectes diguem-ne

"científics" i mecànics, pensant a més a més que poden ser

origen de nous impulsos creadors al servei del esperit ar-

tístic-cultural del projecte.

Per altre banda crec important senyalar que els professors

han de procurar crear entusiasme i confiança en l'alumne, po-

tenciant, recolzant i ajudant a l'èxit de les seves idees

inicials per primes que siguin. Els professors s'han de pro-

nunciar i comprometre sobre les qüestions i projectes que es

discuteixen, s'han d'exhibir, com a mecanisme de suggestió

per els estudiants, dibuixant en la barreja fecunda d'inven-

ció i ofici i tot sobre el camp preparat per l'alumne. I so-

bretot han d'entendre com un èxit la dispersió en els resul-

tats presentats pels estudiants doncs això és senyal de que

han conseguit que els alumnes trobin el seu propi camí d'ex-

pressió a partir de l'actitut transmesa pel professor.

Tinc l'impressió, una mica anguniosa, d'haver estat dient

sempre el mateix en un insistent "leit motiv" al llarg d'a-

questes pàgines i segurament és veritat, doncs aquestes

aproximacions intuïtives als temes últims de 1'art istici tat,

origen dels fenòmens de la inventiva, són sempre obsessives i

descarnades.

He estat tentât de pensar que això passava per la falta de

recursos, sobretot els meus recursos, en una època sense
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Acadèmia» ni estil i que per tant deixa en els individuos,

sols i indefensos devant de reflexions d'aquest tipus, però

crec que no, que aquest extrem no és veritat i que estem, al

contrari, en una època a on hi ha bastant i molta Acadèmia,

però difosa, i en la que ha triunfat, com en totes les èpo-

ques passa, un llenguatge, un estil i que potser ens creiem

que això no ha passat, perquè encara associem l'estil, el

llenguatge, l'Acadèmia, a les maneres clàssiques i el que ara

hi ha, el que domina, en sintonia amb totes les manifesta-

cions de l'època, es una altre cosa.

Hagués passat igual en qualsevol altre època, doncs la inven-

tiva, el domini dels recusos màgics que ha d'exercir el crea-

dor sempre són temes que al mateix temps que fonamentals, són

inabordables d'una manera sistemàtica en una aproximació, com

aquesta feta a partir de l'experiència pròpia i la intuïció.

Solament, per a mi i la meva formació hi cap l'aproximació a

través de la pràctica, del sentiment i tot filtrat per una

òptica optimista que creu en una certa comunió i coincidència

d'interessos de l'humanitat per obtenir, mitjantçant l'art,

un món una mica més confortable en el que cada dia sigui més

possible l'aliança entre sentiment i racionalitat, en un marc

presidit pel rigor, i amb l'objectiu últim de la invenció

continuada seguint així l'inecabable procés de relació entre

l'inventiva i la originalitat que crec han estat i són, amb

tots les matisacions pertinents els autèntics motors de

l'història de l'Art en totes les èpoques.

Valgui aquesta última afirmació com a conclusió d'ordre més

general de la Tesi. Aquesta creença, expresada d'una manera

més particular en els límits específics de l'Arquitectura

crec que ha estat present sempre en el transcurs d'aquest

treball en totes les seves pàgines. Tot gira al voltant de la

confiança en una Arquitectura innovadora, original i de van-

guardia a on quedin clars els valors del que s'afirma com a

nou amb tota l'amplíssima gama de registres que són possibles

com s'ha demostrat sempre al llarg de la història. El reco-

rregut de progrés que no és lineal, sempre va endevant. Pot-

ser aquesta confiança en el món inaxhaurible de la invenció

queda exemplarment explícita en la contemplació dels sis pro-

jectes exemplars que he inclòs en la tesi i que són un com—
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pendi significat de les enormes possibilitat de l'aventura i

l'exploració. A través d'aquests sis arquitectes i sis obres

expresso» així, el meu homenatge agraït a unes determinades

arquitectures i a uns particulars arquitectes, representants,

obres i persones, d'una Arquitectura sempre nova.
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