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PREÀMBUL 

La lectura del text de Le Corbusier titulat UNITÉ1 i la seva anàlisi va portar 

l’autor d’aquest treball a pensar que el fet de voler incorporar el text com un 

més dels factors de la síntesi de les arts: pintura, escultura, tapisseria, 

tipografia, música, poesia, crítica d’art, etc... havia influït no tan sols a la 

manera de pensar l’arquitectura i l’urbanisme en Le Corbusier, sinó que 

hauria de transformar tota la manera de realitzar la seva arquitectura a partir 

de 1948. 

 

En aquest text, la traducció del qual, del francès al català, forma una part del 

present treball, Le Corbusier mostra conceptes arquitectònics completament 

nous i en replanteja uns altres que ja havia utilitzat. A l’UNITÈ, però, es revela 

la sospita, (cada cop més fonamentada), que Le Corbusier començarà a 

utilitzar el text d’una altra manera. Ell ja havia adquirit un domini de l’article de 

temes artístics, però la poesia en la qual havia debutat, Poésie sur Alger 

(1942-1950)2, li donava un mitjà diferent que li permetia, sense les costoses 

servituds de l’article dogmàtic, passar per sobre de convencionalismes, i 

abordar el tema estètic i el tema gairebé filosòfic. En l’exili pirenaic a Ozón 

comença l’etapa poètica de Le Corbusier. A l’UNITÉ, que va ser escrit 

paral·lelament amb el Poème de l’Angle Droit (1947-1955), se’n té una prova, 

ja que, si és que es pot dir així, s’hi troben unes referències que expliquen 

punts del poema que d’altra manera serien només imatges poètiques, imatges 

reflectides. Per tant en UNITÉ,  trobem un exemple d’intent d’explicació d’una 

aproximació poètica al camp eidètic o pseudofilosòfic. es a dir en UNITÉ Le 

Corbusier facilita l’explicació d’un poema, que resulta que el simbolisme en el 

que va ser escrit, no permetia una aproximació real. 

 

Un poema és una creació verbal i sonora, és un fet artístic per si sol i tancat 

en si mateix. Justament per aquesta condició de peça fixada per una mètrica i 

acabada no pot explicar quin ha estat l’abast d’un determinat canvi en la 

manera de fer de Le Corbusier. Els poemes que va escriure, en tot cas, 

s’entenen com un producte o una evidència d’aquest canvi. Malgrat tot, 

sorgeix l’interès en aquesta tesi per saber si la lectura d’aquests poemes pot 
                                                 
1 LE CORBUSIER. UNITÉ. L’Architecture d’Aujourd’hui. Paris: 1948, 2ème numéro spécial. Amb la coberta il∙lustrada a 
partir d’un dibuix de Le Corbusier, conté a més d’UNITÉ, els textos següents de Le Corbusier: Brève histoire de nos 
tribulations (publicada ja anteriorment a l’Almanach d’architecture modern) i 20 années: de la SDN 1927 à l’ONU 
1927. 
2 No s’editaria fins al 1950. 
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oferir alguna cosa prou útil per arribar a explicar el nucli d’aquest canvi. 

L’estudi d’aquests conceptes arquitectònics, propers a la poesia i a la música, 

tot i no ser la finalitat única d’aquest treball, dóna peu a començar a revisar 

amb uns altres ulls l’obra de Le Corbusier en el segon període de la seva 

obra.  

 

El tema de la tesi és estudiar la relació entre text i tectònica, aprofundint en la 

relació entre el que s’escriu i el que es construeix. Per això, sempre darrere 

de les paraules sorgeix el desig d’interpretar els poemes escrits i dibuixats de 

Le Corbusier per extreure’n conclusions, malgrat que es reconegui a priori 

aquesta impossibilitat d’interpretar-los, ja que aquestes interpretacions 

sempre seran suposicions subjectives interessades que podrien suplantar 

inadequadament les últimes inquietuds del mateix autor del poema. 

 

Mitjançant l’estudi de com els poetes estructuren el tempo artístic dins els 

seus poemes es poden experimentar relacions semblants en arquitectura. Si 

la pregunta fos: l’arquitectura es pot comprendre i compondre de la mateixa 

manera com s’estructura un poema? La resposta en paraules de Le Corbusier 

del text UNITÉ seria afirmativa: 

 

«...realitzar és una funció poètica».3 

 

Pel que suposa en l’experimentació en el camp de l’arquitectura, cal fer notar 

que històricament s’ha patit una certa resistència, que dura fins avui dia i que 

és més persistent en l’àmbit de l’urbanisme, a desaprendre els mecanismes 

estructuralistes de composició arquitectònica que altres disciplines donen per 

superats. Aquesta observació ja la va realitzar Ignasi de Solà-Morales al seu 

llibre Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea.4  

 

El relleu en aquest entorn postestructuralista arquitectònic és més necessari 

que mai, i des de l’únic indret que es pot dur a terme és des de l’àmbit del 

pensament i la filosofia del llenguatge. En l’arquitectura i l’urbanisme aquest 

canvi de model referencial s’haurà de realitzar superant tota mena 

                                                 
3 LE CORBUSIER.  Op. cit., 1948. 
Traducció del francès: d’un paràgraf del text UNITÉ:  «…qu’agir est une fonction poétique». 
4 SOLÀ‐MORALES, IGNASI. Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea. Barcelona: GG, 1995. 
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d’entrebancs que encara sorgeixen sempre des d’un estructuralisme 

encobert. Cal pensar, sinó, com es continuen utilitzant conceptes derivats de 

l’estructuralisme: donar estructura a les ciutats, equilibrar el territori, 

arquitectura de les mutacions, buscar les mutacions en l’arquitectura, deixar 

passar fluxos del territori, l’estructuració de l’edifici, els sistemes de fluids o la 

mateixa valoració d’una part ínfima de l’edifici com és la façana, la pell. En 

terminologia actual es pot llegir amb tota naturalitat, teixits arquitectònics, 

cosits urbans, menystenint i desentenent-se d’allò que és més important, la 

carn de l’edifici o les masses de ciutat.  

 

Un dels supòsits de partida d’aquest treball és que l’arquitectura no ha estat 

capaç encara de superar aquesta etapa de l’estructuració, prèvia a la 

confecció de contingut. En canvi, mostrant els exemples extrets de la poètica, 

es veurà com aquesta disciplina va lluitar per defensar-se d’aquells postulats, 

el cas és que la poesia ressorgirà renovada en acabar la dècada dels 

seixanta i ha pogut dedicar-se a pensar els continguts.  

 

Es pretén donar valor a pensar la conveniència del que es vol dir i no tant a la 

inconveniència de com s’estructura el discurs buit de continguts, aquest 

treball és un intent d’aquesta superació.  

 

S’han utilitzat mecanismes de recerca que tradicionalment no s’han fet servir 

en arquitectura (més aviat, l’arquitectura s’ha mostrat una disciplina altament 

especialitzada i autònoma de la resta de les arts). Durant el procés de recerca 

s’evidenciarà la importància i la profunditat dels conceptes generadors 

d’arquitectura en front les arquitectures sense contingut estètic, que són 

voluntàriament formes inacabades en procés de justificació.  

 

La finalitat del treball ha estat il·lustrar com es pot comportar aquesta relació 

text i tectònica. En finalitzar la tesi en el capítol de conclusions i a causa de la 

dificultat del tema es proposa la lectura d’un corol·lari o recapitulació en forma 

de llista dels principals temes que s’hi tracten en cada capítol, així com 

l’enumeració de les conclusions principals, necessàries per abordar el capítol 

següent, i recolzar les conclusions finals. 
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1.1. Objectius. Justificació. Metodologia. Jerarquia d’idees 

 

 
 
Objectius 
 
1. Els objectius del present treball se centren en el fet d’ampliar l’àmbit de 

l’arquitectura, des de l’estètica del pensament tectònic fins a l’arquitectònica 

del pensament estètic, amb una mena de foc creuat o diàleg contraposat 

entre un extrem i l’altre. El vehicle que ens permetrà establir aquesta 

comparança és l’evolució, des de la maduresa, del discurs de Le Corbusier. 

 

El primer d’aquests extrems quedava ja ben definit en les aproximacions al 

sistema de producció arquitectònica de Le Corbusier als anys vint. D’aquell 

període, se’n dedueix que hi ha un sol camp per fer florir l’arquitectura, però 

en aquest camp hi ha més d’un actor, arquitecte, constructor, artista, jardiner, 

enginyer. S’arriba a qüestionar on és l’aportació artística de cadascun d’ells, si 

la tectònica es reduïa a la vessant tècnica i racional de l’arquitectura, es 

qüestionava fins i tot on es trobaria l’art de l’enginyer. De tot aquell camp 

n’anomenarà àmbit construïble, en el qual regiran unes lleis iguals per a tots. 

 

El segon extrem a analitzar pertany al món de l’estètica i de la justificació de 

la forma estètica, de com es diposita la matèria arquitectònica. Unes 

aportacions en el camp de la composició arquitectònica, en el període de 

maduresa de Le Corbusier, ens donen la resposta. Segurament aquests 

principis estètics han de qüestionar-se al començament de tot procés artístic i 

no al final d’una trajectòria. Però, és en la segona època de Le Corbusier on 

se’ns mostra contradictori, amb els postulats de la seva obra anterior, 

evidenciant que no es pot ser contradictori, si abans no s’ha sofert un procés 

evolutiu; Le Corbusier l’ha sofert i ens mostrarà com es pot ser contradictori 

sense deixar de ser transcendent. La seva obra no perdrà interès, sinó ben al 

contrari, se’ns mostra tremendament actual.  

 

La disposició de la matèria, l’explicació dels conceptes i processos 

comunicatius, i la comprensió de les formes arquitectòniques, per part de la 

societat, que queda així (simbòlicament) atrapada per aquella disposició 

material, són indicis que indiquen que aquella obra té mecanismes de 

composició que ens ensenyen l’obra vinculada amb un pensament present i 
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dominant a la societat en cada moment històric. L’evidència en l’obra de Le 

Corbusier així ens ho recorda i, per tant, ens diu clarament que 

l’arquitectònica del pensament contemporani (en altres paraules, la forma del 

pensament filosòfic predominant), és una cosa útil per iniciar un procés 

compositiu.  

 

2. Aquest treball pretén aprofundir en l’estudi dels conceptes estètics, a la 

vegada que vol definir les aportacions estètiques obtingudes centrades en les 

reflexions conceptuals i formals realitzades per Le Corbusier. La terminologia 

s’ha elaborat amb tota cura i precisió, els noms dels conceptes s’han extret 

tant del llenguatge assagístic com del llenguatge poètic utilitzats per Le 

Corbusier.  

 

3. Donar nom a les conceptualitzacions així obtingudes ens ha permès 

adonar-nos de l’amplitud del ventall que abraça l’àmbit construïble, i també 

adonar-nos de la tremenda comunicabilitat de l’autor, tant en temes concisos i 

puntuals com en els temes genèrics i extensos. Potser, al capdavall, és 

aquesta versatilitat la que fa que l’obra de Le Corbusier sigui enormement 

contemporània i que permeti la seva comparança amb altres arquitectòniques 

del pensament. 

La terminologia serà ampliada des d’un extrem filosòfic, en el qual es defineix 

arquitectònica com a principi generador del pensament, que té a veure amb 

com s’estructuren les idees i com es conjuguen aquestes per esdevenir 

mètode filosòfic, fins a l’altre extrem, el de baixar a la matèria. I veure quina 

és la mínima i indispensable quantitat d’aquesta, que es pot utilitzar perquè 

les diferents expressions artístiques puguin manifestar-se. El so, la paraula 

sens dubte, són els recursos més eficients en aquest sentit. 

Per valorar convenientment la versatilitat del so projectat cap a l’arquitectura 

serà necessari realitzar unes reflexions de caràcter general, dins de l’àmbit 

lingüístic i filosòfic. 

 

4. D’aquesta comparança entre arquitectura, música, dansa, poesia, n’haurà 

de sortir per força un mètode, una manera de fer comuna, que permeti 

desenvolupar uns mateixos conceptes filosòfics o no, a cadascuna de les 

disciplines. El mètode tendirà a no especialitzar-se a cadascuna de les 

disciplines, ans tot el contrari, a globalitzar-se.  
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Un cop explicades i enumerades aquestes categories, i ja que algunes 

d'aquestes provenen d’un àmbit de fora de l’arquitectura, es voldrà construir 

un mètode de producció d’arquitectura, o almenys un  model teòric, de com se 

suposa que Le Corbusier podia haver afrontat la qüestió de la producció 

arquitectònica d’aquell període. (L’etapa iconostàsica de Le Corbusier.) 

 

5. El mètode que es proposa validar que expliqui els processos creatius en 

Le Corbusier és obert, no es proposa com el mètode que emprava Le 

Corbusier, sinó com un mètode que, donada la visió holística de l’arquitectura, 

hi encaixava millor en els seus sistemes de producció.  

A més, la composició poètica és una eina i una via que Le Corbusier només 

va deixar apuntada, i ens ha semblat suggerent donar-hi uns passos; es basa 

en metodologia extreta del camp de la producció poètica, amb el benentès 

que és el camp més ampli i globalitzant que s’ha pogut trobar, i que a l’igual 

que en Le Corbusier pot servir per fusionar aportacions de camps diversos, 

dintre del camp arquitectònic. 

 

6. Un últim objectiu serà indagar si la utilització del mètode de projectació 

estudiat pot tenir sentit en el present actual. L’altre corol·lari, si més no, 

servirà per constatar la validesa de les aportacions compositives del període 

de maduresa de Le Corbusier, i veure com es modifiquen i encaixen dins les 

aproximacions que s’han anat realitzant a la seva obra. 
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Justificació del treball 
 
Per tal de justificar l’aportació científica que es pot esperar d’un treball de 

recerca, cal atendre la naturalesa mixta de l’arquitectura, que prové tant del 

camp de les ciències humanístiques com del camp més científic o tecnològic. 

L’evolució d’aquesta disciplina ha d’anar lligada a ambdós camps i no pot 

prescindir ni de l’humanisme, ni de la tècnica. Una exhibició excessiva de la 

tècnica sense humanisme és contraproduent per a la comprensió i l’estabilitat 

de l’arquitectura, ja que la fa incomprensible als usuaris; i una excessiva 

exhibició de l’humanisme provoca un desconcert en la resta d’agents 

productius del domini construïble que entenen el discurs com a utòpic i 

irrealitzable. 

 

L’aportació científica d’aquesta tesi se centra en l’estudi en el camp del 

pensament humanístic, en general, i en el camp del llenguatge arquitectònic, 

en particular, que permeti ampliar i oferir nous punts de vista d’aquesta 

aliança d’humanisme i tècnica, es tracta d’ampliar i enfortir aquesta relació. 

Text i tectònica és el títol que dóna forma a aquesta mirada àmplia d’aquest 

fet que es presenta estranyament en les disciplines tecnològiques i més 

rarament en altres disciplines humanístiques. 

 

S’estudiarà en detall aquesta relació entre humanisme i tècnica en 

arquitectura, ja que els grans avenços justament es donen quan els dos 

corrents de pensament, tantes vegades contraposats, es mantenen units. Per 

contra, els grans fracassos succeeixen en especialitzar-los i deslligar-los l’un 

de l’altre, aleshores la transversalitat és impossible. Si s’haguessin de buscar 

els responsables d’aquest desacord, caldria preguntar-se quina ha estat 

l’actitud o corrent de pensament que ha portat al grau elevat de percepció 

fragmentària de la realitat actual i quina ha estat l’actitud o corrent de 

pensament que no ha permès recompondre significats globals. Que és el 

mateix que pensar que el desenvolupament filosòfic ha quedat endarrerit 

respecte de l’evolució tecnològica. 

La recerca queda justificada per proveir d’eines que permetin a l’arquitectura, 

a l’igual que amb gran rapidesa ho fan els avenços tecnològics, innovar en els 

aspectes humanístics i d’estructura de pensament que li són consubstancials. 
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Sense ser el motiu principal, es proposa inspeccionar, indagar, unes actituds 

que aparentment semblarien contradictòries en Le Corbusier. Un fet 

característic i essencial en ell era que ho enunciava tot, tant el que volia fer 

com allò que havia acabat de fer, i ho deixava escrit. Aquesta actitud canviant, 

dubitativa de Le Corbusier és la que mereix atenció, justament quan 

proposarà retocs i petits canvis a la seva obra anterior. Per exemple, 

enganxant un dibuix multiforme damunt d’una foto de la casa Stein, pintant un 

mural a la sala d’estar de la residència suïssa a París o repintant parets 

murals, a la casa racionalista de la seva amiga Eileen Gray a Roquebrune-

Cap-Martin. 

 

.            
Figura 1. Vil·la Stein a Garches entre dues      Figura 2. La tectònica lluitant contra Héctor.  

            conques sonores. Le Corbusier.              Le Corbusier. 

 

Le Corbusier superarà una visió intensiva del fet artístic, realitzarà una 

obertura profunda i total cap a totes direccions i totes les disciplines 

artístiques, arribant a entendre la creativitat com un fet vital. La qüestió és per 

què va realitzar aquest canvi i quines varen ser les seves raons, i, sobretot, 

per què es constata que l’obra de Le Corbusier es mostra encara avui tan 

paradigmàtica i consistent. 

 

El motiu que ha conduït el treball és doble: per un costat, la preocupació per 

la profunditat artística en arquitectura, o qualitat del pensament arquitectònic; 

fins i tot, l’actitud moral en les primeres idees del procés projectual 

arquitectònic. Un poeta pot expressar els pensaments més complexos de la 

manera formal més bella i, per contra, caldria preguntar-se quins són els 

complexos i elevats pensaments que pot expressar l’arquitectura. Si se 

suposa que l’arquitectura només és tecnologia i fa l’estructura i la pell de 

l’edifici, que es dedica a fer l’embolcall de la vida dels éssers vius, a l’igual 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

18 
 

que un taxidermista ho fa dels éssers morts, fàcilment un es podria qüestionar 

la profunditat de la disciplina. 

 

L’altre motiu cabdal gira entorn de la il·legibilitat de l’arquitectura actual. 

Només sap llegir i interpretar un edifici qui ha estat preparat per explicar-lo, 

gairebé sempre un iniciat. El mateix succeeix amb la música: poquíssima gent 

entén de música contemporània i això no vol dir que la música no interessa a 

la societat. La prova és que la música moderna està present en gairebé tota 

l’activitat quotidiana: ràdio, televisió, música ambient als espais públics, MP3, 

iPod, en tot moment, etc… Succeeix que ha estat substituïda per la nova 

música folklòrica: pop, jazz, rock, techno i tantes altres. Mentrestant, molt 

poca gent coneix la modernitat de Karlheinz Stockhausen i John Cage.5 

Aquesta il·legibilitat no fa més que apartar la disciplina cap a un racó marginal 

del debat estètic i el foragita del lloc central en la vida de les comunitats. 

Tanmateix, l’única solució de continuïtat i de perpetuació de la societat 

contemporània avançada és a través de cercar el desenvolupament de l’àmbit 

estètic dins de l’ésser humà, que, mitjançant el creixement tant intel·lectual 

com social, permeti estructurar sòlidament noves formes de la societat del 

futur, on l’arquitectura té un paper cabdal. 

                                                 
5 GÜELL, XAVIER. Text  introductori del Cicle de Concerts Mompou 2007. Barcelona: Fundació Caixa de Catalunya, 
2007.  Director  d’orquestra.  Entre  altres moltes  activitats musicals,  fou  director  del  cicle Monpou  2007.  En  un 
fragment  del  text  introductori  del  cicle  de  concerts,  per  la  Fundació  Caixa  de  Catalunya,  fa  unes  aportacions 
intel∙ligents  de  teoria  musical  en  el  mateix  camí  que  preocupa  en  aquest  treball.  Es  pregunta  si  el 
postestructuralisme està inserit en el panorama musical contemporani i si això més que una riquesa resulta que és 
un fre per a la creativitat musical. 
 

«…no només presentar una part substancial del repertori del compositor català Frederic Mompou, sinó de 
relacionar  algunes de  les  seves obres  amb  el procés  creatiu de diversos  compositors de  l'avantguarda 
musical.  
Per què Mompou? En primer lloc, perquè, sens dubte, és el gran compositor, juntament amb Gerhard, del 
segle XX a Catalunya.  I, en segon  lloc, perquè estableix, com a bon poeta del so, una  línia directa amb 
molts  dels  grans  autors  contemporanis  que  han  treballat  el  so  en  si  mateix,  el  so  com  una  cosa 
transcendent i poètica, i que d’alguna manera es diferencia de tots els estructuralistes que l’utilitzen com 
a  element  constructor  de  l’estructura  musical.  Els  poetes  i  els  estructuralistes:  Nono  versus  Berio, 
Lachemann versus Ligeti, Cage o, Feldman versus Carter, Mompou versus Gerhard.  
Home  callat,  de  presència  pública  discreta  però  de  rotunda  originalitat  creativa,  Frederic Mompou  va 
saber  transformar  el  so  en  poesia,  en  una  transcendent  persuasió  sonora més  enllà  de  les  arriscades 
gramàtiques fundacionals obertament avantguardistes del llenguatge musical modern…». 
 
«…Que en solen ser, d’emfàtiques, les descripcions literàries de la forma musical, advertia Stravinsky amb 
temor  justificat.  Ben  mirat,  aquesta  observació  és  una  sàvia  crida  a  la  urgència  de  posar  en  acció 
l’experiència estètica directa, personalitzada, que estimula la música de manera enriquidora i col∙labora a 
difondre el fet sonor com a necessària aproximació a una diguem‐ne didàctica de la capacitat auditiva de 
l’espectador que ens faci receptius a les fabuloses trames de l’harmonia acústica. 
Pel que  fa a  l’experiència musical, qualsevol suggeriment històric pot considerar‐se un nou estímul que 
accentua la facultat creadora de la persona, però mai l’exemple de Mompou és definitiu, una noció capaç 
per si mateixa d'aclarir o fins i tot de resoldre els enigmes i les dificultats del fet harmònic. Aquesta podria 
ser la característica diferenciadora del nou programa que presentem avui…». 
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El fet de plantejar la qüestió de l’aïllament de la disciplina arquitectònica vers 

la resta d’arts, i l’asintonia o incomprensió de l’arquitectura i l’urbanisme pels 

usuaris, permet discernir si es tracta d’una virtut o d’una mancança que 

impedeix el seu desenvolupament 

 

Unité, synthèse són paraules que defineixen l’essència del canvi en Le 

Corbusier. Tanmateix, l’objectiu que es proposa aquest treball és si aquesta 

metodologia, basada en la síntesi de les arts, es pot extrapolar avui dia i pot 

generar un llenguatge arquitectònic contemporani.  

 

Finalment, si és certa aquesta asseveració, el treball comprovarà que es 

poden extreure de la resta de disciplines artístiques mecanismes compositius 

utilitzables per l’arquitectura que li permetin, a la vegada, recuperar la 

centralitat artística que li correspon. 
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Metodologia 
 

1 Explicació del que s’entén per tectònica. [veure capítol1.1.]. 

 

2  Explicació del que s’entén per arquitectònica del pensament, o 

Arquitectònica filosòfica. [Veure capìtol1.2.]. 

 

3 Eixamplar i profunditzar que entenem per tectònica, arquitectònica, 

o text tectònic.[Veure capítol1.2.]. 

 

4 La primera reflexió es situa en el camp del text arquitectònic. Es 

pretén comparar dos textos de Le Corbusier separats vint-i-tres anys. 

[Veure capítol2.1.]. 

 

5 La segona reflexió es centra en comparar els que anomenem 

conceptes arquitectònics en un text i l’altre. [Veure capítol 2.2. i 2.3.]. 

 

6 La tercera reflexió es centra en entendre l’entorn cultural (si es pot 

dir aixi) del primer text, i del segon text. Per tal que els conceptes així 

sorgits, tinguin una certa consistència i versemblança. [Veure 

capítol2.4.]. 

 

7 Serà el mateix Le Corbusier que dicta els conceptes i és el mateix 

Le Corbusier que deixarà pistes i camins que indiquen per on ell creu 

que s’ha de produir aquesta reflexió. (això es desprèn de la lectura de 

l´UNITÈ). [Veure capítol2.2.]. 

 

8 El camí que segons Le Corbusier queda poc investigat, és el de 

voler arquitecturitzar una simfonia i fins i tot arquitecturitzar un text. Per 

tant l’experiment, que es pretén realitzar, comença per arquitecturitzar 

un text, Treballs ”textónics” [Veure capítol 2.4.]. 

 

9 El mètode així ideat per realitzar aquest experiment es resumeix en, 

indagar que tenen en comú arquitectura i text, quines arrels comunes 

poden tenir. Per un costar cercar les fissures del llenguatge, i reduir el 

llenguatge, les seves paraules, a signes, i veure com aquestos signes 

de l’abecedari, es poden comparar amb signes còsmics, i eixos 
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cartesians. Els signes de les paraules representen l’estructura d’un so, 

d’un significat, d’una paraula, per contra els segons poden representar, 

uns eixos compositius d’un espai, un mòdul, un principi de modulació. 

Una apropiació geomètrica d’un espai. Els Grammata son aquest 

origen comú dels signes. [Veure capítols 4.1.,4.2.,4.3.]. 

 

10   Des d’aquest punt podem començar a pensar en una arquitectura 

que tinguin els seus començaments en un signe, una paraula que 

pugui ser entesa per als usuaris i tingui un significat. Sense significat 

no es pot concloure l’experiment. [Veure capítol 4.3.]. 

 

11   El problema del significat s’ha d’abordar de diferent manera, en el 

text o poema que en l’arquitectura. Le Corbusier ensenya en UNITÈ 

com traspassar aquest significat de la paraula cap l’arquitectura, ell ho 

farà mitjançant la música. Text/Música/Arquitectura. [Veure capítol 

4.5.]. 

 

12   El mètode de producció arquitectònica, per tal que adquireixi un 

valor universal s’ha de validar des de la contemporaneïtat. Es a dir: 

Veure com un significat esdevé simbòlic, es el mateix que dir que el 

significat és entès per tothom. [Veure capítol 4.4.]. 

 

13   El procés que Le Corbusier endega amb relació amb: 

Text/música/arquitectura, on la música adopta el paper de vehicle o 

vehicular, es compara i es valida, amb la semiosi de Peirce, on: Índex/ 

moviment/ símbol, es combinen de manera semblant. [Veure capítol 

4.6.]. 

 

14   L’altre validació del mètode que permet afrontar la significació,i el 

simbolisme, des de la contemporaneïtat, el trobem al comparar 

l’iconòstasi de Le Corbusier, amb el desplegament matricial de lles set 

categories d’Eugenio Trías. El que es pretendrà es donar una visió 

amplia del mecanisme d’elevació simbòlica explicat per Trías, que 

resulta que té un rerefons com a eina filosòfica, que el fa comparable 

amb els conceptes sobre tot l’enigmàtic últim concepte, OUTIL de Le 

Corbusier. [Veure capítol 4.6.]. 
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Per tal d’aclarir i justificar la metodologia emprada per aconseguir els 

objectius previstos, cal remarcar que l’autor de la recerca detecta que uns 

dels principals problemes en què es troba l’arquitectura en l’actualitat és el de 

superar l’especialització excessiva de la percepció de la realitat, que impedeix 

trobar significats veritables i entenedors. Una de les vies que ha conduït cap a 

aquesta situació d’especialització ha estat la interpretació estructuralista dels 

fenòmens artístics, arquitectònics o científics. No és altra cosa que la 

culminació d’un llarg procés d’especialització començat per Max Weber en 

l’economia i la sociologia, o de Frederick Winslow Taylor com a pare de 

l’administració científica del treball. Comprendre i assimilar la ingent quantitat 

d’aspectes, tant autònoms com interrelacionats, que es presenten unificats en 

la percepció de la realitat és una tasca de titans, tan àrdua com la dels que 

van començar la seva anàlisi. Aquesta feina de recompondre la percepció de 

la realitat es realitza mitjançant un corrent filosòfic, que parteix d’una unitat 

universal perquè es faci entenedora, no només a través de l’estructura, sinó 

tenint molta cura de posar al davant el significat i el sentit de les coses. 

 

La present tesi planteja la hipòtesi que el sistema estructuralista ha arribat al 

seu punt final. Aquesta idea prové de les revisions i de la filosofia del 

llenguatge dels poetes que varen justificar i utilitzar per fer evolucionar la seva 

obra creativa, la seva poètica. Davant la impossibilitat per part de 

l’estructuralisme per definir un àmbit acotat d’estudi, per la seva incapacitat 

d’elaborar nous significats i connectar-se amb el pla simbòlic o metafísic. Els 

pensadors del llenguatge i el poetes prenen un nou rumb, agafant uns nous 

models, uns referents diferents i anteriors a l’estructuralisme. És un canvi 

radical dels models paradigmàtics de referència. 

 

Com a procés metodològic, el treball planteja revisar en el camp de 

l’arquitectura, revisar el pensament d’un d’aquests autors, no sospitosos 

d’estar influenciats per l’estructuralisme, tenint cura de no fer servir 

aportacions d’altres crítics d’arquitectura que varen generar les seves 

opinions sota l’òptica estructuralista. El mètode ha consistit a validar les idees 

d’un autor com Le Corbusier comparant-les en dos textos seus Vers une 

Architecture, 1923 i UNITÉ, 1948. Aquestes idees s’han agrupat segons les 

categories que ell mateix va utilitzar per classificar els versos del Poème de 

l’Angle Droit, en forma d’iconòstasi (de retaule), així crec que aquestes 
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categories agafen valor de compendi del pensament profund. En aquest recull 

d’idees i conceptes, es troba resumit el que és essencial del pensament 

filosòfic de Le Corbusier, que encara fins avui se’ns mostra opac. 

 

La crítica d’arquitectura centrada en l’obra de Le Corbusier és extensíssima, 

molta es va realitzar després de la seva mort i es va realitzar clarament partint 

dels postulats estructuralistes. Caldrà una tasca notable de selecció 

d’aquestes aportacions per tal de no deixar que interfereixin en l’obtenció de 

resultats innovadors. 

 

Aquest dibuix categorial també s’anomena en filosofia, arquitectònica del 

pensament. La finalitat esperada d’un plantejament com aquest consistiria a 

donar nova força a una interpretació humanista i científica, però també el més 

sorprenent ha estat comprovar que sota el nom UNITÉ es condensen i 

s’expliquen idees que es poden comparar amb les filosofies plenament 

contemporànies com poden ser les de Charles C. Pierce i Eugenio Trías.6 
Aquesta possibilitat gratificant de fer servir aquesta arquitectònica de Le 

Corbusier com una nova font de criteris renovats en la composició 

arquitectònica, ens ha motivat a incloure en el present treball un capítol 

[Veure, capítol 4.7.Treballs textònics] (que és un breu recull de tasca 

professional de l’autor del present treball), com a síntesi i il·lustració d’aquesta 

possibilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 S’han escollit aquests filòsofs: Charles C. Pierce i Eugenio Trías, com es veurà més endavant, per la possibilitat que 
la seva arquitectònica il∙lustri i doni llum a l’hora de donar mirades complementàries, a l’iconòstasi de Le Corbusier. 
El primer, perquè encara segueix sorprenent, ja que la seva obra no està encara del tot publicada; i, el segon, 
perquè és dels pocs filòsofs contemporanis del nostre entorn cultural  que disposa d’un sistema filosòfic propi, 
ambdós disposen de suficient reflexió i una arquitectònica filosòfica.  
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Jerarquia d’idees 
 

Es proposa una llista dels temes principals que van sortint segons la lectura 

ordenada del treball, aquests temes poden tenir alguna conclusió, i generar 

en la ment alguna formalització, i esdevenir en idees. 

 

1 Definició de l’arquitectònica, del pensament estètic. 

2 Importància del pensament estètic en la tècnica. 

3 Què impedeix a l’arquitectura aprofundir en el pensament estètic. 

4 La resposta és: l’excessiva especialització en els processos 

d’interpretació de la realitat i la impossibilitat que una disciplina sola 

pugui ser l’encarregada de portar a terme aquesta tasca. 

5 La filosofia, o millor, l’arquitectònica de la filosofia, és la disciplina 

que sempre s’ha encarregat de fixar i explicar la veritat d’un període 

històric i l’arquitectura, la disciplina encarregada de donar-li la forma. 

6 Per què això avui no és així? Quines són les actituds que ho 

impedeixen? 

o La insubordinació de la tecnologia vers la humanística. 

o La desubicació i deslocalització dels centres de coneixement, no 

tant sols les escoles d’ empresarials/artesanals i universitaris/científics, 

si no també les escoles humanistes. 

o L’exaltació de l’especialització, de l’obrer especialitzat i de 

l’empresa especialitzada com a paradigma d’allò més valuós per la 

societat, que cerca en tot moment els millors per tirar endavant 

qualsevol empresa o projecte. 

o El fre o bloqueig de tota iniciativa per desenvolupar el coneixement 

de caràcter globalitzant. 

7 En arquitectura es reconeixen aquests principis d’especialització 

que es tradueixen en principis paralitzants de la creativitat. 

8 L’art, l’arquitectura, si vol transcendir s’ha de transformar en 

simbòlica, d’aquí la necessitat des de les interpretacions. Un fragment 
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de la realitat mai serà simbòlic. Tot i que Pierce realitza unes 

interessantíssimes aportacions en la seva semiosi, on afirma que un 

fragment o signe, si és convenientment transformat per un moviment 

qualificat pot arribar a un grau de simbolització que ell anomena índex, 

camp en el qual seria interessant que algun arquitecte se sentís atret 

per aquesta línia de recerca. 

9 Entre altres corrents de pensament que poden portar a una 

especialització sense sortida es troba l’estructuralisme, que fou un dia 

arquitectònica del pensament dominant per veure encara la seva 

presència en les disciplines properes a l’arquitectura, la construcció i la 

urbanística. 

10 Per què l’urbanisme? Doncs perquè en un primer moment 

l’estructuralisme es va introduir i va tenir una acceptació grandíssima 

com a instrument globalitzant que, en teoria, havia de servir per establir 

comparances dins de cada disciplina artística, humanística o científica i, 

fonamentalment, entre totes les altres disciplines. I per aquesta raó 

l’urbanisme com a principi bàsic que estudia l’implantació humana en un 

indret, va veure en ell un mecanisme valuossisim. 

11  Per tant, sota aquesta aparença globalitzant s’amaga un verdader 

principi paralitzant i és per això que evidentment aquest fals corol·lari es 

pot trobar encara avui en aquestes pràctiques i rutines estructuralistes i 

proposar-ne el remei. 

12  El punt de partida és cercar el significat del text UNITÉ de Le 

Corbusier.  

13  Per tant, aquesta valoració del text UNITÉ es reactiva emprant, tal 

com diuen els poetes (Gabriel Ferrater), la literatura comparada, que és 

radicalment diferent a la comparança estructuralista.  

14  De literatura comparada sempre se n’ha fet, això vol dir no 

solament comparar l’estructura de les frases ni l’estructura dels 

fonemes; al contrari, vol dir  dedicar-se a comparar i cercar el significat i 

sentit del text. 
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15 La demostració d’aquesta màxima atenció i cura cap al text de Le 

Corbusier es pot observar en el fet de no sobreposar-li cap estructura o 

esquema de comparança aliè, ni un què, ni per què, ni com. Solament el 

text UNITÉ s’ha acostat al quadre categorial del Poème de l’Angle Droit i 

sota aquelles categories s’ha començat la recerca. 

16 En buscar els antecedents d’aquestes categories també en el text 

Vers une Architecture, és com podem establir una evolució de les idees 

en Le Corbusier. 

17 És per això que el contingut de les idees de Le Corbusier l’ha atorgat 

el mateix Le Corbusier. Le Corbusier diu el que ha dit. 

18 Amb l’obtenció d’un cos categorial, i la seva explicació i possible 

referenciació en casos pràctics, es podria posar punt i final al present 

treball, ja que els conceptes arquitectònics així obtinguts poden 

equiparar-se amb uns principis actius preparat per ser utilitzats amb 

l’ordre que es vulgui en el camp de l’experimentació formal, amb 

l’esperança que transformin la matèria que ens envolta en alguna cosa 

llegible i clarificadora de la realitat del moment. 

19  Però queda l’altre gran tema. Hem resolt la tectònica de les formes, 

però res no hem dit de l’arquitectònica del pensament estètic 

contemporani. 

20  El que es planteja obertament és que aquells conceptes 

arquitectònics apareguts en l’iconòstasi, al final del Poème de l’Angle 

Droit, poden passar de ser d’una senzilla il·lustració d’un poema a 

esdevenir categories de pensament filosòfic. 

21  En aquest punt, es planteja una estratègia que pot resultar 

agressiva cap als plantejaments categorials de Le Corbusier, ja que 

contraposo: Els esquemes dels conceptes estètics de Le Corbusier ara 

ja plens de certeses i significat que he anat agrupant sota cadascun 

d’aquests, amb l’esquema categorial (la matriu categorial) d’Eugenio 

Trías. 

22  Es veurà més d’una similitud entre les dues arquitectòniques del 

pensament. 
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23  Trobem conceptes equivalents que parteixen de la matèria comuna 

i que fan sempre referència al món dels éssers humans, als mateixos 

homes, al seu llenguatge, al seu pensament, fins arribar a la categoria 

de la saviesa màxima; un cop allí amb dos esquemes, defineixen una 

categoria encisadora que es defineix com una eina, o una matriu 

simbòlica, que serveix per conferir un cert esperit a les produccions 

intel·lectuals de les persones en una doble vessant, tant en la lectura i 

comprensió com en la producció, i que en aquesta tesi s’ha proposat 

mirar sota l’òptica de l’arquitectura. 

24  Un dels principals problemes que s’ha hagut de superar ha estat 

comprovar si l’arquitectura té principis alfabètics o, pel contrari, és una 

disciplina àgrafa; és a dir, comprovar si l’arquitectura sempre ha d’anar 

vinculada a un text que l’expliqui o, al contrari, certs signes còsmics 

formen part tant de l’escriptura com de l’arquitectura. Si això és així, 

quin és el punt de trobada de les dues disciplines? Aquesta aproximació 

m’ha permès comprendre el desplegament categorial en l’arquitectònica 

d’Eugenio Trías i, per tant, proposar-ne la comparança amb les 

categories de Le Corbusier. 

25  Així, s’ha pogut arribar a la constatació que massa, música, text i 

moviment són parts de la mateixa expressió artística. Són 

complementàries, són la mateixa cosa. O el que és el mateix. Tota obra 

d’arquitectura ha de permetre dins seu que la massa, la música, el text, i 

el moviment flueixin amb tota llibertat per evidenciar que cadascun dels 

aspectes són complementaris dels altres i serveixen amb igual 

abnegació a la grandesa de l’art i l’arquitectura. 

26  A l’hora de proposar la relació del text poètic i l’arquitectura, s’ha 

hagut de fer una petita incursió a la filosofia del llenguatge, han sorgit 

punts de controvèrsia, ja que certs mecanismes, com el llenguatge de 

l’ocultació, el llenguatge de l’afalac i d’altres, s’han vist com verdaders 

mecanismes perversos, que poden actuar en signe contrari al que per 

definició els correspon; és a dir, poden excloure al que l’utilitza, fins 

tornar-lo invisible a la societat. Aquests mecanismes també es donen a 

altres disciplines properes a l’arquitectura, aquesta bipolaritat o principi 

d’exclusió és bo que no es perdi mai de vista, ja que si el que es pretén, 

com en aquest treball, és establir lligams entre disciplines artístiques, 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

28 
 

aquestes s’han de trobar en el pol favorable al de la seva expressió, i no 

en el pol de l’ocultació. Text, moneda, arquitectura, poden fer visibles o 

invisibles les persones que l’utilitzen de la societat.  

27  Per realitzar propostes conjuntes entre les expressions artístiques 

s’ha de comprovar que aquestes, com els planetes, estiguin en perfecta 

sintonia i alineació, i que es trobin al costat de la cara visible i no en 

l’invisible; al contrari, la conjunció estètica no serà possible. 

 

El sistema o la trama amb la qual s’explica com s’han assolit els resultats pot 

semblar casual o fortuïta, però no és així i es pot explicar: per desgràcia, no 

tots els poetes, encara que tinguin recorregut mediàtic suficient, a l’hora 

d’explicar com realitzen la seva poesia, poden contestar satisfactòriament la 

qüestió. Alguns altres tenen textos no poètics que expliquen com són ells 

mateixos i com creuen que és la seva poesia. Finalment, ben pocs poetes, 

com és el cas de Thomas S. Eliot, Gabriel Ferrater o Giacomo Leopardi, han 

escrit verdaders tractats de composició poètica, veritables tractats de com 

anar per la vida poètica i, fins i tot, com marxar-ne. Le Corbusier no va 

explicar mai com escrivia poesia. Per tant, es considera oportú buscar un text, 

prou ampli i amb voluntat de transcendència, que gairebé imités l’estat d’ànim 

i d’esperit que se suposa que un poeta ha de tenir abans de començar a 

escriure un poema.  

 

Amb aquesta finalitat, i amb uns certs dubtes a l’inici, es va escollir dels arxius 

de la Fondation Le Corbusier el text UNITÉ. Tot i no ser l’objectiu bàsic del 

treball, ha estat necessària una lectura comparada o en paral·lel, entre els 

textos UNITÉ i el Poème de l’Angle Droit. En l’UNITÉ, s’avancen idees que 

després surten als versos i litografies del poema, i queden més clares després 

d’haver-lo llegit. S’hi trobaran punts il·lustratius com el passatge del bastó del 

viatger, la unitat de la disciplina fragmentada, els ulls que ho veuen tot inclús 

de nit i el cargol de mar, aquest darrer com a generador de so, de forma 

plàstica, d’espai sense fi i de mètrica. D’aquest text UNITÉ sorgeixen, com 

d’una font d’aigua cristal·lina, paraules dites pel mateix Le Corbusier, mentre 

que del Poème de l’Angle Droit només sorgeixen conjetures i emocions 

estètiques més difícils d’interpretar. 
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Un altre fet motiu de reflexió en la tria va ser que en la mateixa revista de 

L’Architecture d’Aujourd’hui apareixia, juntament amb el text UNITÉ, un text 

escrit amb anterioritat al 1925, que va ser publicat dins l’Almanach 

d’architecture moderne que s’anomena Brève histoire de nos tribulations.7 A 

partir d’aquí, es va pensar que si es poguessin comparar els conceptes 

arquitectònics forts apareguts al text UNITÉ amb, per exemple, un dels textos 

per antonomàsia, Vers une architecture, es podria identificar quines serien les 

idees profundes de Le Corbusier que s’havien mantingut, malgrat haver 

passat més de vint-i-cinc anys, i quines, en canvi, havien estat prescindibles. 

El que es pretén, doncs, és realitzar una síntesi del pensament o estructura 

profunda de Le Corbusier. 

 

No es pot parlar de la relació text–tectònica sense entrar en la dialèctica 

estructuralista. Malgrat tot, es fa agafant com a referent un autor de fora del 

camp arquitectònic com Ferrater, que parla de com els poetes i ell s’ho havien 

fet per desempallegar-se de l’estructuralisme. A la vegada, la seva didàctica 

dóna les pautes i aporta l’astúcia necessària per saber-se moure per aquest 

camí. Per exemple, el primer que va fer fou canviar d’autors de referència per 

fer servir conceptes proestructuralistes de teòrics de l’escriptura com Émile 

Benveniste o Valery Larbaud, aquest últim vell conegut i amic de Paul Dermé.  

 

Aquests conceptes propis de la poètica8 foren: 

La recerca del tema artístic // La ideologia del tema artístic // La forma del 

tema artístic // L’emoció del tema artístic // La narració de l’emoció.  

 

Aquests conceptes, ja prou contrastats per Larbaud i Ferrater en el camp de 

la poètica i, per tant, sense la sospita d’estar contaminats per la fil·loxera de 

l’estructuralisme, seran el mitjà per qüestionar la font, el document original 

motiu de revisió i, encara més, seran les línies a seguir de com aquests 

conceptes es projecten cap a la praxi contemporània de l’arquitectura, 

almenys, per ficar-los en experimentació i comprovar si des de la 

contemporaneïtat poden ser encara útils. S’ha vist amb satisfacció, sense cap 

enyorança ni sentimentalisme cap a la figura de Le Corbusier, que els 

resultats formals sorgits d’aquesta reflexió, que a l’última part d’aquest treball 

                                                 
7 LE CORBUSIER. <<Brève histoire de nos tribulations>>. Almanach d’architecture moderne. París: Cès. 1926, dins la 
Collection de L’Esprit nouveau, p.214 i seg. (24,4x16cm. 172 clixés. 200 pàgines). 
8 LARBAUD, VALERY. Technique. París: Gallimard,1932. 
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s’expliquen, mostren aspectes plenament vigents de la realitat compositiva 

arquitectònica d’avui. En concret, sobre el contingut i l’expressió de la 

creativitat arquitectònica.  
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1.2. Estat de la qüestió. Tectònica i antecedents  

 

 

Normalment quan un arquitecte vol parlar d’allò transcendent en l’arquitectura, 

de sobte, comença a parlar de tectònica, és com si el nom d’arquitectura es 

quedés petit, o tingués la sospita que el nom arquitectura no oferís suficients 

possibilitats de relació amb la resta de disciplines. Es busca en el mot 

tectònica o tectònic tot allò que s’intueix que li manca al terme arquitectura, és 

a dir, plasmar la voluntat d’elevació o conceptualització d’una disciplina que 

tendeix a perdre atributs per tots els racons del seu domini. Per tant, tectònica 

ofereix unes accepcions molt properes, com es veurà més endavant, sobretot 

en el domini anglosaxó, de sistema general comú d’estructuració de la 

societat. Tectònica, o més concretament, arquitectònica és sinònim de 

l’arquitectura del sistema filosòfic.  

 

Aquest sistema general comú d’estructuració de la societat, entès com una 

unitat de principi, s’aconsegueix conjugant diversos aspectes. El primer, un 

sistema filosòfic; el segon, una especialització tecnològica científica i, el 

tercer, un sistema empíric d’organització de les tasques de la societat, on es 

trobaria la ciència econòmica i la pràctica professional de la producció. A tot 

aquest conjunt triplement format, Charles Sanders Peirce l’anomenava 

arquitectònica. Per a ell, filosofia, tecnologia i ciències socials formaven un tot 

compacte i és per això que, a través de la forma estètica de l’arquitectònica, 

tot el conjunt de la societat anglosaxona agafa sentit. Seria una raó que 

explicaria per què les grans modes, els corrents i les innovacions socials, 

gairebé sempre han sorgit d’aquest tipus d’entorn cultural. 

 

També ocorre que el concepte tectònica és un concepte hiperinflacionat, que 

s’utilitza per a gairebé tot i certament desgastat. Malgrat els esforços per 

tornar-lo a posar en vàlua, com per exemple el de Kenneth Frampton,9 

segueix transformant-se i adquirint accepcions noves en les capes més febles 

(aparentment) de la societat fins arribar a uns graus irrisoris dels quals algú 

pot entendre per tectònica. L’ultima accepció és, per exemple, la d’un tipus de 

ball urbà anomenat tec(k)tonique dance, semblant al break-dance o l’ska que, 

                                                 
9 FRAMPTON, KENNETH. Studies in tectonics culture, the poetics of construction in nineteenth and twentieth century 
architecture  fou  una  copublicació  de  the Graham  Foundation  for Advanced  Studies  and  The MIT  Press  el  1995. 
Edició en castellà. Madrid: Akal, 1999, p. 14. 
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mitjançant uns moviments rítmics i compulsius, el jovent balla sol, però 

agrupadament al mig del carrers, places i centres comercials. 

 

Tectònica és un concepte difós i dispers. No és gaire freqüent que un sol nom 

signifiqui o tingui tantes accepcions. Potser això denota que tectònica ha estat 

un nom necessari per anomenar alguna cosa útil en cada entorn cultural per 

on ha transcorregut. S’ha anat enriquint amb tantes accepcions que és 

necessari repensar constantment el concepte. 

 

S’estarà d’acord si es proposa tectònica (tektonica en grec, tectonicus en llatí) 

com la ciència que s’encarrega d’estudiar tot el que succeeix sota el mantell 

verd de la terra, tot el que se situa en l’escorça del planeta (plecs, 

deformacions, fissures, erosions, límits entre elements i plaques tectòniques). 

També es podria entendre per tectònica tot el que es volgués dipositar al 

damunt. Es pot admetre, doncs, que moltes vegades tectònica és un 

convencionalisme, com també ho és quan se suposa que els fragments de 

l’escorça terrestre estan immòbils.  

 

Antigament, tectònica era un dels tres medis de la mitologia clàssica: el cel, 

on regnava Zeus, el mar amb Posidó i la terra amb Hades.10 Cadascun 

d’aquests déus, germans i fills de Cronos, eren els encarregats de moure el 

seu medi segons els seus designis divins. Tanmateix, es podria considerar 

que qualsevol persona que volgués unir o combinar elements propis dels tres 

medis, és a dir, construir i, per tant, protegir-se de les inclemències del cel, 

dels embats del mar o dels moviments tel·lúrics de la terra havia de pactar 

amb tres dels déus majors. La persona que volia erigir-se en el cap d’aquells 

humans també havia de pactar amb tots tres déus, i l’anomenaven en grec 

arkhós. Arkhós té una forma sufixada arkhía, que també vol dir guia. Aquesta 

accepció del guia com a persona capaç de pactar amb els déus és una virtut 

que convé que no es perdi, com està succeint en l’entorn cultural anglosaxó. 
                                                 
10 En  la mitologia grega, Hades (grec Αδης o Αἵδης) (invisible) era el nom del món dels morts  i alhora el del déu d'aquest món 
subterrani (corresponent al déu romà Dis Pater o Orcus, i al déu etrusc Aita). Haidou era el genitiu de la paraula, i significava «la 
casa d'Hades»;  el  seu nominatiu Haides  era originalment  la designació de  l'estança de  la mort  (un mot hebreu:  She'Ol, per  a 
l'estança  de  la mort  significava  literalment  invisible).  Hades  era  fill  de  Cronos  i  Rea,  i  germà  de  Zeus,  Posidó,  Hera,  Hestia  i 
Demèter. Com els seus germans, va ser devorat pel seu pare just després d'haver nascut, però va ser alliberat per Zeus. Durant la 
guerra contra els titans, Hades va lluitar al costat dels seus germans i els cíclops el van armar amb un casc fet per Hefest que el feia 
invisible quan  se’l posava  (aquest  casc  seria usat  també per  Perseu).  En  acabar  la  guerra,  els  tres  germans  es  van  repartir  la 
sobirania del món en un sorteig i a Hades li va correspondre el govern del món subterrani. El món d'ultratomba és el seu reialme, 
on governa com un amo despietat que no deixa mai escapar les ànimes dels difunts al món dels vius. Per vigilar‐les disposa d'un 
gran nombre de criatures i genis que treballen per a ell, com el barquer Caront i el gos Cèrber. Resideix en un luxós palau, amb la 
seva esposa  i neboda Persèfone, a qui va raptar, però també manté relacions esporàdiques amb altres dones, com ara  la nimfa 
Mente. 
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Tekton volia dir obrer o fuster en grec, significava aquell que volia unir 

peces,una fusta amb una altra o bé amb una pedra o amb qualsevol material 

no metàl·lic. Per utilitzar el metall s’havia de parlamentar amb un déu menor, 

Hefest (Vulcà en llatí), déu del foc. Així, per a cada material o condició 

d’utilització, els pactes es van anar ampliant a gairebé la totalitat dels déus, i 

va sortir un concepte compost d’arkhía + tektonica com a disciplina. 

L’arquitectònica, en la seva essència, és una guia per pactar amb els déus. 

Un pacte entre déus, una exegesi d’aquesta interrelació divina, de tot allò que 

encara avui s’escapa a la raó, sumat amb tot allò, avalat per la tecnologia. 

  

L’altre gran pacte que hauria de fer l’arkhía-tektonica seria amb les altres tres 

germanes deesses filles de Cronos i Rea: Hera, deessa del matrimoni; 

Demèter, deessa de l’agricultura, i Hestia, la gran constructora i fundadora de 

la metròpolis. El domini de les tres deesses és molt més subtil, ja que Hera 

també va ser l’encarregada de vetllar pels sentiments profunds i verdaders, 

per tant l’encarregada d’evocar la saviesa. El domini de Demèter era, sens 

dubte, l’estrat agrícola, el de relació amb la natura i el suport econòmic de tota 

la societat familiar. Per acabar, Hestia tenia el domini de gran constructora 

(una imatge votiva il·luminada per una flama), havia de sortir del seu temple 

de la metròpolis fins al lloc on s’havia de fundar una nova colònia. El pacte 

amb les tres deesses era indispensable i la tasca de l’arkhía-tektonica poc 

menys que heroica. 

 

Aquest guia havia d’anar aglutinant tots els coneixements, les tècniques i la 

saviesa que cadascun dels déus li havia donat per separat. Caldria una 

disciplina capaç d’unir tots els conceptes de l’àmbit construïble. Per poc que 

un s’imagini l’extraordinari abast d’aquest camp, veurà que immediatament li 

caldrà fer sorgir un seguit de condicions tècniques per a l’obtenció dels 

materials: normes de disposició dels materials, lleis d’organització de la vida 

als assentaments, pactes matrimonials i pactes comercials que permetin la 

vida dels humans sense perdre el contacte amb els tres medis: terra, aigua i 

cel.  

 

De ben segur que es pot suposar que els déus encara imposen condicions 

prèvies per tal de construir una teulada, un pou per a l’aigua, una muralla de 

defensa o fundar un nou assentament. Totes aquestes són activitats on els 
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déus tenien i poden seguir tenint molt a dir. Una qualitat d’Hades (Hestia), que 

ha traspassat a l’arquitectura, és el fet de fer tornar invisible els que estan 

envoltats pel seu regne. Per això, l’arquitectura també ha servit per tornar-se 

invisible per a la resta de societat, quan l’home es tanca en un palau, a casa 

seva o a un hospital. 

 

Una voluntat de construir alguna cosa no és una homilia, no és només un 

sacrifici, és una acció tal com ho seria un viatge o una batalla. Construir 

essencialment és una acció. Però construir també ha d’expressar una voluntat 

d’oferir alguna cosa als déus per a la seva aprovació. Construir és també 

agradar als déus i obrar segons els seus mandats. 

 

En tot el temps que des de Nietzsche s’ha cregut que els déus havien mort, el 

concepte de tectònica s’ha anat especialitzant (després es veurà una mostra 

d’això) amb aprofundiments i reduccions que no han fet més que eixamplar i 

desconnectar les relacions entre els seus aspectes essencials. Ha calgut 

esperar la veu sàvia de Walter Benjamin que diu que els déus, de la mateixa 

manera que l’energia vital, es transformen, no desapareixen, no moren, 

senzillament, canvien la seva forma. Benjamin fa adonar-nos que s’ha d’estar 

aspectant per veure quina serà la nova cara del déu o dels déus. 

 

Dues premisses importants:  

Primera. No es voldria entrar en la qüestió religiosa, encara que s’entén 

íntimament necessària i socialment integradora. En l’àmbit construïble, la 

imatge de l’arquitectura sempre ha estat vinculada als déus. La base de bona 

part de l’arquitectura que s’anomena històrica passa per entendre quins eren 

els designis dels déus vers els homes. Avui que es llueix tant l’etiqueta d’una 

arquitectura global, caldria fer uns enormes esforços per saber quants déus 

globalment existeixen. Això és una qüestió filosòfica que s’escapa de l’àmbit 

d’estudi d’aquest treball. 

 

Qui sembla, però, que ha definit aquesta situació amb encert és el filòsof 

Eugenio Trías, que de tot el conjunt de les diverses savieses (que les situa 

totes al mateix pla), les anomena amb la categoria de claus hermenèutiques. 

Deixa veure, però, l’existència d’un esperit com el grau més elevat 

d’existència al que un ser o una obra pot aspirar. De l’existència d’aquest 

esperit Trías en diu existència simbòlica. A mesura que es va comprenent la 
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globalitat de les seves categories, es poden establir relacions productives i 

s’endevina al fons l’existència d’una nova cara d’un esperit universal. 

 

Segona. L’especialització excessiva, que és un mecanisme indispensable per 

a l’aprofundiment en les tecnologies, quan perd el sentiment de pertinença a 

una globalitat, acostuma a revelar-se amb tirania. Es podria repassar la 

història dels fracassos de l’entronització de la tecnologia i de l’especialització 

en el segle XX, però el que es vol remarcar és el desastrós que ha estat 

aquest procés per a l’arquitectura. Ha provocat que sorgissin tantes 

tectòniques com disciplines especialitzades, sense possibilitat d’establir 

encara la unitat de la saviesa tectònica. Per aquesta raó, també interessa que 

el text que mou els engranatges d’aquest treball es tituli UNITÉ (unitat). 

 

Per què explicar la tectònica i el text en paral·lel. 

L’arquitectura neix molt més fàcilment quan un text li dóna suport. No es 

tracta de produir formes i edificis per veure com uns altres li donen significat, 

es tracta de parlar amb els déus, de preguntar-los sobre el perquè de 

l’existència de cada cultura, necessària perquè aquell déu representi allò 

indispensable per generar unes condicions de vida. La necessitat de 

compartir el planeta amb la resta de religions del món ha de possibilitar, des 

del respecte, un cos teòric -religiós, que la saviesa il·lumini totes les religions 

del món per igual. Aquí és útil el concepte de Trías, unes claus 

hermenèutiques (en plural), ja que el sincretisme i les lluites de religió 

difícilment estructuraran el futur. És per això que els textos tectònics agafen 

significat i, si no existissin, algú altre els hauria d’escriure. 

 

No sempre la reacció de l’arquitectura vers un text és immediata, el 

desfasament entre text i acció en molts casos pot trigar segles. Per exemple, 

l’eclosió del gòtic es va escriure per Dionís Areopagita11 al segle IV. Parlava 

                                                 
11 AREOPAGITA, DIONÍS. No es refereix a sant Dionís, deixeble de l’apòstol sant Pau, sinó a l’escriptor bizantí que se 
l'anomena Pseudo‐Dionís Areopagita conegut per ser el  revelador d’una  teologia mística, en  la qual  l'ésser humà 
arriba a la suprema saviesa per mitjà de la suprema ignorància. Així, tot el que el Pseudo‐Dionís diu de Déu i de la 
seva creació s'ha d'entendre a la llum de les esmentades restriccions. D'acord amb aquestes, es pot dir que Déu és 
la llum que il∙lumina tots els éssers, els quals ho són només en la mesura que estan banyats per aquesta llum que 
s'escampa per tots els ens. En vessar, però, aquesta llum no es perd, ni es divideix ni se sumeix en la foscor. Tots els 
éssers  il∙luminats  estan  lligats per  l'amor que  els  fa  concentrar  cap  a  la unitat  suprema. Amb  tot,  la distribució 
d'aquesta  llum  no  és,  per  dir‐ho,  uniforme;  s'efectua  en  una  sèrie  de  gradacions:  les  gradacions  divines  de  la 
jerarquia celeste  i  les gradacions  terrenals de  la  jerarquia eclesiàstica. El Pseudo‐Dionís no pretén, d'altra banda, 
descriure‐la exactament,  ja que  reconeix el  caràcter  imaginatiu dels  seus  símbols. Especialment, pel que  fa a  les 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

36 
 

de la relació de déu amb la llum; és a dir, si es fes una extrapolació 

estructuralista clàssica, s’afirmaria que Dionís va escriure sobre la relació de 

Zeus amb el seu medi, el cel, l’aire, la llum, el sol i que tots els guanys dels 

seus escrits encaminats a transformar la imatge del Déu temorós i bíblic, per 

una altra imatge, la del Déu llum, veu i veritat, es veurien construïts en pedra 

en el moment en què el triomf del gòtic s’imposà al romànic.  

 

El triomf de la llum és el que fa inaugurar i presagiar l’entrada de la humanitat 

a l’era moderna vuit segles després que Dionís ja en parlés.  

 

Un altre text que resultarà igual d’utòpic i universal és Confessions del 397 dC 

escrit per sant Agustí d’Hipona,12 bisbe de Milà, que presentà una qüestió 

sobre l’ordre del temps. Es tractava d’un debat o una interrogació no tan sols 

amb els tres déus majors, sinó també amb el seu pare Cronos, el déu del 

temps. És un tema interessantíssim i una qüestió plenament d’actualitat que 

en termes artístics —o arquitectònics contemporanis— agafarà cos entorn als 

anys 45-50 del segle XX, al voltant de l’estudi de l’antropologia urbana de 

James G. Frazer13 en la seva vasta obra de dotze volums titulada La Rama 

dorada. El presente eterno. S’edità per primer cop el 1920 i anirà teixint una 

xarxa de complicitats amb escriptors com T. S. Eliot, James Joyce i 

                                                                                                                                               
gradacions celestes i diu, al final del seu tractat sobre la jerarquia divina: «...hagués estat necessari per conèixer les 
llums del seu iniciador...».  
Les obres de Dionís exerciren gran  influència en  la  filosofia medieval, en  la mística  i  també en  la  teologia. Foren 
traduïdes al llatí per Hilduí i per  John Scottus Eriugena. 
 
12 SANT AGUSTÍ és un del grans pensadors d’occident, en certa manera, és un del pares de l’Església, malgrat que 
en  la  seva  joventut queda profundament  impressionat pel maniqueisme en  la  seva  concepció del món en dues 
meitats equivalents. Des d’aquest principi dual del món (on el cel és el bé, és déu la llum i la bondat, i la terra és el 
mal,  les  tenebres  i  els  dimonis),  es  veu  com  progressivament  acabarà  donant  l’estructura  principal  a  la  religió 
catòlica: és a dir, un sol Déu amb tres formes: Pare, Fill i Esperit Sant. 
Ben aviat, a causa de les seves excel∙lents qualitats com a orador, anirà a Roma i després a Milà, on residirà a la cort 
i on coneixerà sant Ambrosi. El 386 es converteix al catolicisme i escriu al 397 les cèlebres Confessions, on plantejarà 
en els tretze llibres una arquitectònica del cristianisme (al llibre 11, reflexions sobre la creació del Temps, al llibre 12 
reflexions sobre la creació del Cel i la Terra i al llibre 13 reflexions sobre la Santíssima Trinitat). 
Es torna a veure un esquema, en el qual (entre altres coses) es combinen  la saviesa, el cel,  la terra  i el temps. En 
aquest últim terme, es planteja un gir conceptual sorprenent en la percepció del present: sant Agustí dirà en altres 
paraules que el present és etern, que segueix ad infinitum. Seran les altres formes del temps, passat i futur, les que 
quedin debilitades. 
13 FRAZER, JAMES GEORGE. Antropòleg escocès que farà una catalogació de tots els mites fundacionals de totes les 
cultures, on les forces de l’exèrcit de Sa Majestat hi tenien interessos. De fet, es va convertir per primer cop en una 
visió  de  totes  les  cultures  del món.  L’obra  principal  fou  The  golden  bough  (La  rama  dorada),  publicada  en  dos 
volums el 1890 i que s’incrementà fins arribar als dotze volums, que publicà entre 1907‐1914, que el mateix autor 
reduí a un, com a síntesi, el 1922. Qüestionada i alabada, aquesta obra és una fita dels estudis sobre màgia i religió. 
Va influir a les obres d’importants escriptors com T. S. Eliot, W. B. Yeats, James Joyce i José Lezama Lima. En castellà, 
La rama dorada. Mèxic D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1a ed. 1944 i 12a ed. 1989. 
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historiadors com Sigfried Giedion.14 Aquestes complicitats no varen ser 

enteses. Els crítics més benvolents de l’època qualificaren l’obra d’aquests 

autors d’íntima, particular o kafkiana. 

  

En les seves obres Miércoles de ceniza de 1930 de T. S. Eliot, en El presente 

eterno: los comienzos del arte de 1961 i El presente eterno: los comienzos de 

la arquitectura de 1963 de Sigfried Gideon, el que fan els autors és reflectir 

aquestes suposades estranyeses que venien d’imaginar com seria el món si 

el present fos etern.15 Per tant, les idees de sant Agustí viatgen en el temps 

fins al segle XX per ser utilitzades. Potser sí que el present és etern. 

 

Les obres d’Eliot són exquisides. Els poemes són com passar a net tots 

aquells fragments d’història útils per confeccionar les actituds vitals que han 

de dirigir el present. En aquests, una acció del passat mereix ser revivificada 

avui constantment i, aleshores, el present, passa a esdevenir etern. Aquest 

principi és molt usual en la invocació de tradicions religioses. En un mateix 

poema es pot contemplar un rierol del Tàmesi, l’evocació d’un passatge amb 

el rei Felip II declarant-se en esposori amb la reina d’Anglaterra a través de 

Lord Robert o bé parlar de Simó d’Arimatea, tant se val.  

 

Una segona època de l’arquitectònica i el text començarà quan l’home 

s’enfrontarà amb els déus, quan l’home, enfortit per les excel·lències de la 

tècnica, de l’alquímia i de la medicina, esdevindrà el centre de la creació i es 

mesurarà i compararà amb els déus i herois clàssics. Voldrà parlar de tu a tu 

amb els déus i que el seu criteri comenci a significar alguna cosa valuosa al 

costat del discurs dels déus, acabant, però, amb la resignació i acatament de 

la paraula divina.  

 

                                                 
14 GIEDION, SIGFRIED. Va estar preparant aquests dos volums: El presente eterno: los comienzos del arte (1961) i El 
presente eterno: los comienzos de la arquitectura (1963) entre 1946 i la data de la seva publicació 1963, tal com ho 
explica en una nota després del pròleg en l’apartat d’agraïments comenta: «Los estudios en los que está basado (el 
libro) han abarcado más de quince años. Los dos libros son el resultado de las conferencias Mellon de bellas artes 
impartidas al National Gallery de Washington el 1957.» 
 
15 ELIOT, THOMAS STEARNS. «The Waste Land », 1922. Nota núm. 307 del capítol Notas a «La tierra baldía». T. S. 
ELIOT. Collected Poems 1909‐1962. Londres: Faber and Faber, 1963. En castellà: T. S. ELIOT. Poesías reunidas, 1909‐
1962. Madrid: Alianza editorial, 1a ed. 1999 i 2a ed. 2000, p. 98. En el sistema particular d'organització de les notes 
al peu de pàgina d’Eliot, on els versos vénen numerats cada 10 línies, es refereix a les línies del poema la  núm. 307, 
308 i 309. Fan referència a les confessions de sant Agustí, on passat, present i futur es fonen en el temps axial de la 
narració. Aquesta numeració de les notes fa que l’obra d’Eliot es mostri a cops confosa. 
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Els filòsofs com John Scottus Eriugena o Ramon Llull, entre molts altres, 

seran els precursors de l’agermanament entre la filosofia i la teologia, seran 

els precursors de la visió del l’home com a centre de la creació. El reflex més 

evident d’aquest ressorgir dels homes, en el cas de Ramon Llull, és la manera 

com orientarà la seva intensa vida, després de 1263, quan es decideix a 

prendre els hàbits de monjo franciscà i de fer renúncia a una part dels seus 

béns i de deixar la resta per garantir l’estabilitat de la seva muller i els dos fills. 

A través del sacrifici de renúncia, vol tenir l’oportunitat de predicar la paraula 

de l’evangeli. Viatjarà incansablement i tractarà de convèncer els papes que 

fundin uns estudis generals (Miramar), on s’ensenyi l’àrab i el grec per poder 

evangelitzar els altres pobles i convèncer l’infidel amb el discurs. L’altre punt 

cabdal serà com intentarà posar el pensament de l’home bo de l’ideal 

cavalleresc dins del pensament teològic, arribant a proposar al papa la 

creació d’una figura que unifiqui totes les ordres religioses, sota un líder o 

guia, que ell l’anomenarà Rex-bellator (rei batallador). El punt màxim de la 

nova mística, sens dubte influït per la lògica del pensador àrab Al-Gazzali, es 

troba en el Llibre de contemplació en Déu, on vol canviar la relació del creient 

amb el seu déu, que ara ja podrà mirar-lo a la cara a través de la sublimació 

de l’amor del cavaller per la seva amada, que serà un amor pur, neoplatònic i 

que a través d’aquest amor és com el cavaller16 s’acostarà a Déu. Les 

mostres d’aquesta nova espiritualitat de l’home les trobem en els llibres: Llibre 

de l’ordre de cavalleria, Romanç d’Evast e Blaquerna, Llibre de santa Maria i 

Desconhort. Aquesta tradició de l’heroi i dels llibres de cavalleries tindrà molt 

d’èxit a Europa fins ben entrat el segle XVIII. 

 

Sobretot, entre 1275-1295, després d’haver viatjat per tot Europa i Bizanci, i 

d’haver llegit els clàssics grecs, romans i àrabs, Llull escriurà un conjunt de 

llibres: Arbre de ciència, Arbre de filosofia d’amor, Llibre de meravelles i Cant 

de Ramon, que els acabarà agrupant en l’impressionant Ars magna. Un dels 

principals propòsits de l’activitat literària de Llull va ser indicar els errors dels 

racionalistes com Averroes i mostrar la veritat tal com l’entenien els cristians 

                                                 
16 L’iniciador d’aquest tipus de nova espiritualitat serà CRESTIENS o CRETIEN DE TROYES (1135‐1185) a Bretanya amb 
les  cèlebres  novel∙les  Perceval,  Lancelot  du  lac,  Le  conte  du  graal,  autor  del  qual  no  se’n  té  gairebé  cap  dada 
biogràfica, ni es coneix el seu entorn. 
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d’una manera tan clara i meridiana, que fins i tot els musulmans més fanàtics 

poguessin apreciar-la sense possibilitat d’error.17 

 

 
Figura 3. Ars magna. Ramon Llull, 1290-1295. 

 
La tradició cavalleresca es transformarà en novel·la. La més famosa de totes 

serà El Quixot. Altres filòsofs, com Lluís Vives, en la seva estada (exili) a la 

cort anglesa d’Enric VIII, seguint la reina Caterina d’Aragó, escriurà De 

Concòrdia, on té com a tema principal l’honor del cavaller, però és, en 

essència, el sorgiment de l’ésser humà com a interlocutor per parlar amb els 

déus, com a dipositari d’unes experiències tècniques, religioses, humanes i 

místiques, que el validaran per prendre part en l’explicació de la creació18 del 

                                                 
17 LLULL, RAMON. Ars magna, 1290‐1295. Es va dedicar a dissenyar i construir una màquina lògica. De naturalesa 
mecànica,  en  aquesta màquina  les  teories,  els  subjectes  i  els  predicats  teològics  estaven  organitzats  en  figures 
geomètriques  considerades perfectes  (per exemple:  cercles, quadrats  i  triangles). Operant uns dials  i palanques, 
girant manovelles i fent donar voltes a un volant, les proposicions i tesis es movien al llarg d'unes guies i s'aturaven 
davant  la  posició  positiva  (certesa)  o  negativa  (error)  segons  el  que  correspongués.  Per  Llull,  la màquina  podia 
provar per si mateixa  la falsedat o certesa d'un postulat. Va batejar el seu  instrument amb el nom d'Ars generalis 
ultima  (Última art general) o Ars magna  (Gran art). Tot  i que avui es coneix amb el nom d’Ars magna et ultima. 
Aquest enginy va ser tan important per ell que va dedicar la major part de la seva ingent obra a descriure'l i explicar‐
lo.  La  realitat  teòrica  subjacent  en  aquell  artefacte  era  una  fusió  o  identificació  de  la  teologia  amb  la  filosofia, 
orientada a explicar les veritats de totes dues disciplines com si fossin una de sola. Era, per tant, el naixement de la 
teosofia. 
18  Inaugurant així  la  renovació que uns anys més  tard  l’Humanisme quatrecentista portarà a  terme. Les dades a 
favor d'un paral∙lelisme entre filosofia  i arquitectura són abundants. Heus aquí diversos fets esmentats per Rudolf 
Wittkower: Alberti i altres (Filarete, Francesco di Giorgio) pensaven en el pla de les esglésies com representant una 
concepció còsmica, en un dibuix de Francesco di Giorgio, el pla de l'església segueix l'estructura del cos humà (del 
microcosmos); Leonardo da Vinci abrigava opinions  similars, etc. Segons Wittkower, és perquè molts artistes del 
Renaixement  van  abraçar  les  concepcions  panmatematizants  pitagòriques,  implicades  per  la  tradició  platònica  i 
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món. Les intuïcions científiques de Ramon Llull, relatives a la força de la 

gravetat seran corroborades sense dubte per Isaac Newton uns segles més 

tard. La construcció del sistema filosòfic de Ramon Llull, l’arquitectònica de 

l’Ars magna, amb els diagrames logicomatemàtics, s’anticiparà en molts anys 

a Gottfried Leibniz, i serà una aportació prematura i revolucionària que 

explicarà les claus de com es transformarà el món medieval en el món 

renaixentista.  

 

L’arquitectònica de l’ésser humà modern coincideix, és la mateixa que 

l’estructura filosòfica dels últims 350 anys. Si es revisa l’evolució del concepte 

arquitectònica que fa Josep Ferrater Mora, es veu que en aquest període 

l’home no ha canviat substancialment: 

 

«Quant al període contemporani ens hem adonat que de la mateixa 
manera que els conceptes poden funcionar de forma diferent segons 
les posicions que tinguin en un sistema, també els elements 
arquitectònics exerceixen funcions diferents segons el lloc que ocupin, 
no havent-hi, doncs, "llocs" definitivament fixos per a cap d’aquests 
elements. Si més no, la tendència de molts filòsofs contemporanis a 
negar que la filosofia tingui un objecte propi és paral·lela a la inclinació 
de molts arquitectes a considerar l’arquitectura com a creació del seu 
propi espai».19 

 

El risc constant degut a les reduccions d’aquest sil·logisme que sorgeix de 

l’equiparació entre sistema filosòfic i arquitectònica són notables. Sembla que 

l’empobriment i desgast d’un concepte va lligat a la reducció de l’altre, i a 

l’inrevés. L’enorme esforç per conceptualitzar un sistema filosòfic ha de ser 

reservat a les ments més prodigioses, però arquitecturitzar, és a dir, fer 

compatible un sistema filosòfic amb el seu entorn físic és una tasca tant o 

més rellevant que la primera. Per tant, filosofia i arquitectònica pel bé de les 

dues disciplines han d’anar plegades. Tornant a l’article de Ferrater Mora, diu 

sobre això: 

 

                                                                                                                                               
neoplatònica  i reafirmades per una  llarga cadena de teòlegs. Així,  filosofies com  les de Nicolau de Cusa  i Marsilio 
Ficino van portar a la seva culminació el postulat d'una correlació alhora mística i matemàtica entre el món invisible 
i el visible, entre el macrocosmos i el microcosmos, del qual en són bon testimoni les esglésies renaixentistes. 
 
19 FERRATER MORA, JOSEP. «Filosofía y arquitectura». Revista de Occidente, Madrid: 1955, p. 43‐59 i la seva versió 
revisada  «Filosofía  y  arquitectura,  cuestiones  disputadas.  Ensayos  de  filosofía».  Revista  de  Occidente —Obras 
selectas—, Madrid: 1967, p. 274‐284. El mateix Ferrater Mora comenta que ha utilitzat el seu propi Diccionario de 
filosofía. Mèxic D. F.: Editorial Atlante, 1a ed. 1941. Buenos Aires: Sudamericana, 5a ed. 1965. La citació ve de la veu 
«Arquitectònica»  de  l’esmentat  diccionari:  «Para  el  presente  ensayo  he  utilizado  Peirce's  Conception  of 
Architectonic and Related Views, Philosophy and Phenomenological Research, XV (1955), p. 351‐59.» 
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«Confesso que el problema de l’arquitectura com a filosofia 
m’interessa menys que el de la filosofia com a arquitectura. Es tracta 
d’un vell problema, que s’ha plantejat sovint sota la forma de la 
naturalesa i formes de l’anomenada arquitectònica. Aquest terme és 
revelador. He esbossat la seva història en un altre lloc. Em limitaré 
aquí a apuntar que Aristòtil va usar el terme arquitectònic en un sentit 
molt aproximat al de dominant i, per tant, va emprar l’expressió saber 
arquitectònic com a gairebé equivalent a la frase saber principal o 
dominador. Leibniz va relacionar l’arquitectònica amb la seva doctrina 
de les causes finals. Lambert pot ser considerat sobre això com una 
baula (vincle) entre Leibniz i Kant. La seva obra sobre l’arquitectònica, 
continuació en l’article “Nou Òrgan”, ataca amb certa decisió el 
problema, però ho deixa en una fase massa imprecisa perquè pugui 
ser-nos útil. Hoené-Wronski i Warrain volen segurament dir alguna 
cosa important en les seves especulacions arquitectòniques, però 
confessem no haver pogut treure’n molt en clar. Quant a Bornstein, la 
seva idea de la lògica arquitectònica podria haver estat interessant si 
hagués arribat a ser més que un programa esquitxat per la fantasia. 
De manera que, al capdavall, només queden dos filòsofs, Kant i 
Peirce, que resultin significatius per al nostre propòsit».20 

 

L’arquitectònica va ser definida per Kant com l’art de construir un sistema i no 

acceptava cap coneixement com a ciència, a menys que posseís una 

estructura sistemàtica. Sembla fàcil dit així que el que entenia Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel i després Peirce com a sistema filosòfic era reunir la unitat de 

diversos coneixements sota una sola idea. Gràcies a aquesta idea o unitat el 

sistema pot deixar de ser un agregat i convertir-se en un organisme, amb la 

qual cosa un sistema pot créixer, per dir-ho, des de dins, sense haver de 

canviar en cap moment la seva figura. Per tal d’obtenir aquest resultat és 

necessari proporcionar un esquema forjat d’acord amb una idea, és a dir, des 

del punt de vista de la suprema finalitat de la raó. Si no és així torna a 

remarcar Ferrater Mora: 

 
«La unitat assolida seria una simple unitat tècnica, mai una unitat 
arquitectònica. La unitat tècnica és el resultat de l’observació de 
similituds i la unitat arquitectònica és la conseqüència d’una idea que 
dibuixi la figura del conjunt de la ciència».21 

 

En tres articles, Peirce22 rebutja en la seva lògica el simple dubte verbal i 

argumenta que es tenen quatre incapacitats: 

                                                 
20 FERRATER MORA, JOSEP. Op. cit., 1955, p. 43‐59. 
21 FERRATER MORA, JOSEP. Op. cit., 1955, p. 43‐59. 

 
22  PEIRCE,  C.  S.,  articles  apareguts  a  The  Journal  of  Speculative  Philosophy  Series  (1868–1869):  «Questions 
concerning certain Faculties claimed for Man» (1868), «Some Consequences of Four Incapacities» (1868) i «Grounds 
of Validity of the Laws of Logic: Further Consequences of Four Incapacities» (1869). 
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1. Cap poder per la introspecció. Tot el coneixement del món intern és pel 

raonament hipotètic dels coneguts fets externs. 

  

2. Cap poder per la intuïció (la cognició sense determinació lògica per 

cognicions prèvies). Cap de les etapes cognitives és absolutament la primera 

en un procés. Tota acció mental té la forma d’inferència. 

  

3. Cap poder de pensar sense signes. Un coneixement ha de ser interpretat 

en un coneixement posterior amb la finalitat de ser un coneixement absolut. 

  

4. Cap concepció de l’absolutament incognoscible (el sentit abans de la 

paraula intuïció és gairebé de Kant). Peirce diu que es diferencia de l’actual 

sentit més flexible que abasta la inferència instintiva o almenys semiconscient.  

 

Peirce va argumentar que aquestes incapacitats impedeixen percebre i 

transformen la realitat general i la seva continuïtat, així com la validesa dels 

models de raonament, i argumenta la falsedat del cartesianisme filosòfic. 

Peirce rebutja la concepció (generalment atribuïda a Kant) de la cosa (fet) 

incognoscible en si mateixa i més tard diu que rebutjar les creences és un 

requisit previ per al pragmatisme. 
 

«...que cap filòsof seduït pel sentit comú ha contribuït mai amb cap 
idea fèrtil a la història de la filosofia: només els grans constructors i els 
grans destructors hi han contribuït.»23 

 
Per tant, no hi ha més remei que seguir sense titubejar el peculiar moviment 

pendular que va de l’anàlisi a la síntesi i de la síntesi a l’anàlisi. I en vista 

d’això, s’ha de concloure que la filosofia, com l’arquitectura, és un dels 

aspectes inevitables d’aquesta discutida disciplina. No es pot, doncs, eliminar 

l’arquitectònica del tot. Però no s’ha de considerar l’edifici filosòfic, en el cas 

de poder construir-ne un, com una exacta rèplica (de la realitat) o com una 

definitiva bastida de la realitat. En això, tant Kant com Peirce tenen molt a 

ensenyar: el primer, per la seva aguda percepció, explica que hi ha en tota 

arquitectura filosòfica una bona dosi de legislació humana; i, el segon, per les 

seves recomanacions incessants, alerta que cap sistema filosòfic, per 

grandiós i subjugador que sembli que és, ens obstrueixi el camí. 

                                                                                                                                               
 
23 FERRATER MORA, JOSEP. Op. cit., 1955, p. 43‐59. 
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Si es torna a Ferrater Mora: 

 

«Així, l’arquitectònica filosòfica es pot comparar amb la lògica, res diu, 
o diu molt poc, sobre la realitat, però res sobre la realitat pot dir-se 
sense aquesta.»24 

 

El problema filosòfic queda situat en concebre una arquitectònica pensada 

com un sistema que explica el present etern i evidencia (per posar solució) la 

mancança per part de l’ésser humà en l’adquisició d’una percepció que li 

impedeix percebre el fet filosòfic d’una manera discontínua. 

 

Segons Peirce, la percepció no és un fet continu. En el llenguatge de 

l’arquitecte, s’aprofundeix més en l’arquitectònica de Peirce. 

 

Quan la tectònica es desvincula de l’arquitectònica com a sistema d’ordenació 

del pensament, comença a aflorar un innombrable seguici de visions parcials 

que, per més esforços que es facin, difícilment es poden agrupar en famílies o 

grups, perquè, com s’ha dit ja abans, una paraula recurrent apartada del seu 

sistema acaba per donar tot tipus d’horrors, i si no arriben a la categoria 

d’horrors tenen tan poca entitat que poden servir per a qualsevol activitat 

humana. Si tal com diu Kenneth Frampton: 

 

«Tectónica es el arte de unir cosas.»25  

 

Aleshores, tectònica serveix fins i tot per fer la digestió en aquell espai que 

fem servir per ajuntar un àpat i l’altre. És cert que Frampton, avui per avui, 

representa una de les millors veus crítiques d’arquitectura. Cal assenyalar que 

els esforços que va fer en la recopilació del material del llibre Studies in 

tectonics culture, the poetics of construction in nineteenth and twentieth 

century architecture (1995), també s’inscriuen en la voluntat de tancar una 

època (estructuralista) i marcar el començament d’una altra. 

 

No se sap si a l’època d’avui se l’acabarà denominant període tectònic o 

període neoregionalista vernacular, però s’entén que ambdós conceptes 
                                                 
24 FERRATER MORA, JOSEP. Op. cit., 1955, p. 43‐59. 

 
25 FRAMPTON, KENNETH. Op. cit., 1999, p. 14. 
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estan en la ment de Frampton com a explicació d’aquest present que encara 

s’ha de convalidar. A l’inici del llibre de Frampton, es troba una declaració 

d’intencions quan explica l’organització i gènesi d’una casa berber al Marroc, 

estudiada cap al 1969 per Pierre Bourdieu.26 L’exposava en dues variables 

segons l’època de l’any: estiu/hivern. El fet que resulta determinant en 

l’ordenació dels espais ja no és una forma exterior, ni la col·locació d’un 

arquetip, un pati, una façana decorada o un ordre, sinó la col·locació de dos 

objectes antagònics. A l’interior del senzill habitatge, que no és més que un 

rectangle amb una porta i una paret divisòria de teixit, en una de les dues 

sales, s’hi troba el primer objecte: el teler. D’ús femení, precís, amb el qual es 

realitza la roba per vestir, però també els materials de construcció: les catifes, 

les mampares divisòries, les parets de la mateixa haima. Aquest teler es 

col·loca al costat de la porta com a signe de benvinguda i simbologia del 

principi ordenador que ha de brollar sense fi, com ho fa l’astre sol cada matí. 

L’altre objecte és l’arma, el rifle, que té tot un seguit de connotacions 

masculines, gairebé oposades al primer element. És la caça, la mort i també 

és el fi de la vida. Es col·loca lluny de l’entrada, en el costat oposat de la 

mateixa sala, on se situa el teler. Una divisòria de teixit separa aquell únic 

espai de la zona de descans. La vida diària, però, se situa entre els dos 

elements motors del cosmos, amb els dos elements que es mostren 

constantment durant les 24 hores, el teler i l’arma. Aquesta introducció 

simbòlica al llibre de Frampton és un indici que l’arquitectura simbòlica, o 

millor encara, la critica d’arquitectura ha arribat a una majoria d’edat, que 

permet analitzar qualsevol arquitectura sense autor i permet resoldre la 

ubicació correcta dels espais al marge de la seva funció o els eixos 

compositius, per tenir només en compte la posició simbòlica dels seus 

ocupants. Malauradament, aquest inici, lluny de connectar amb els discurs 

filosòfic de l’arquitectònica, reflexionant sobre els continguts simbòlics de 

l’habitatge actual, de seguida va a buscar un entorn segur per a l’arquitecte 

nostàlgic, l’entorn de l’artesà, amb el reconeixement que el significat es troba 

al final del camí marcat pel treball de l’artesà.  

 

«...si tot el treball és adequat a l’entorn i a les capacitats dels artesans, 
aleshores el treball esdevé simbòlic».27 

                                                 
26 FRAMPTON, KENNETH. Op. cit., 1999, p. 24. 
27 FRAMPTON, KENNETH. Op. cit., 1999, p. 24‐45. 
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Frampton remarca que en el treball de l’artesà es té l’únic camí per trobar 

significat a alguns edificis. En aquest treball es tendeix a ser partidari del camí 

invers.28 Com es pot creure, sinó, que un poeta se’n sortiria d’escriure un 

sonet o un vers, esperant que tot el que escriu en un mes es vagi ajuntant per 

si sol melòdicament, adquirint un significat simbòlic. Es pot comprovar que 

aquest camí és ben incert. L’arquitecte quan comença un projecte ha de 

pensar com un filòsof o un poeta i ha d’acabar treballant, si convé, com un 

artesà. Per aconseguir-ho és indispensable pactar amb el text d’antuvi. 

 

Si no se supera aquesta afirmació de Frampton, que s’està convertint en 

premissa, s’estaria fabricant un submón sense text gairebé com el Tàrtar 

hel·lènic, un profund pou folrat de bronze, on no hi entrava ni la llum, ni les 

mirades, ni la veu. És condició per a la superació d’aquesta visió artesana 

(muda) trencar aquest límit, on el text mai servirà per construir alguna cosa 

material i sòlida. En tot cas, el text servirà per fer evolucionar aquests entorns 

artesans, diluint els límits del text dins la matèria. 

 

També Frampton, per definir en què consisteix la tectònica o veure quin és el 

seu abast, planteja marcar uns dualismes reforçats per comentaris i obra 

produïda, tant per arquitectes com per crítics, i situa clarament en cadascun 

d’ells el límit de la tectònica: 

 

— Gottfried Semper. El situa entre l’estructura i la decoració.  

— Hendrik P. Berlage. El situa entre l’estructura de pilars i la paret.  

— Adolf Loos. Es mou entre allò constructiu i allò no constructiu.  

— Eduard Sekler. Es mou entre allò tectònic que té el Cristal Palace, on la 

càrrega i la forma són evidents i allò atectònic, com el Palais Stocklet, on ni la 

càrrega ni la forma guarden relació.  

— Martin Heidegger. Es mou entre el construir, pensar, habitar, i l’habitar, 

cuidar i deixar ser. 

— Kenneth Frampton, finalment, en veu pròpia, situa el límit de la tectònica 

entre la calma i la vitalitat. 

 

                                                 
28 Curiosament,  Le  Corbusier  va  arribar  a  la mateixa  conclusió  en  el  text UNITÉ  al  1948,  i  va  expressar  dures 
crítiques cap als artesans que no saben fer evolucionar la seva disciplina. 
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Després d’aquesta microaspersió de Frampton i gairebé la dissolució del 

concepte arquitectònica reduït a tectònic, sorgeix com a necessitat vital en el 

seu subconscient la voluntat de construcció o, millor encara, de reconstrucció 

d’un model ideal. Dedica tot un capítol a dibuixar aquest model i seguirà amb 

les dicotomies encarant el problema del model entre dos paràmetres estilístics 

i dos paràmetres tecnològics. Una dualitat que li representa, per un costat, un 

tipus de materialitat de l’estructura i, per l’altre, els coneixements tècnics de 

posada en obra. Per a Frampton, el model que pot representar millor l’ideal 

tectònic és l’arquitectura gòtica amb dues vessants: per un costat, el neogòtic 

sense més i, per l’altre, el grecogòtic, que potser voldria dir neobizantí, ja que 

més aviat aquest grecogòtic és un model que Frampton farà servir per 

enllaçar amb el pensament de Karl F. Schinkel. S’entén el recorregut entre 

aquests dos models com una oportunitat de construir un nou àmbit en el qual 

es podrien fonamentar tot un seguit de tradicions clàssiques, mitologies 

medievals i mitologies grecogòtiques amb un tipus d’espai grandiós, esplèndid 

i eteri que és el que ofereix el neogòtic (recordeu les imatges recents de 

l’interior del Temple Expiatori de la Sagrada Família).  

 

En canvi, però, un dels exemples que sorprèn en aquest camí és la biblioteca 

de Sainte Geneviève a París. La finalitat de construcció d’aquest model 

neogòtic hel·lènic no és altra que la d’ensenyar un camí perquè es produeixi 

la renovació arquitectònica. En un excés de reblar el clau, Frampton presenta 

una citació de Francesco Dal Co: 

 

«L’ornament és el secret que amaga la construcció d’edificis per tal 

que la tectònica pugui desenvolupar els valors que oculta.»29 

 

Tot d’una, els valors que havien caracteritzat un dels fonaments de 

l’arquitectura moderna, l’absència de l’ornament, és acusat de ser el màxim 

responsable de la incultura actual, i qüestiona la manca de valors del mateix 

Loos. 

 

Si la critica hagués anat cap al cientisme reduccionista de l’escola de Viena, 

potser s’hagués entès molt més i hauria mantingut la crítica arquitectònica 

fora d’un debat estèril entre els proornamentalistes i els altres. El paper de la 

                                                 
29 FRAMPTON, KENNETH. Op. cit., 1999, p. 24‐45. 
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crítica és un altre, és més aviat un paper creatiu i de connexió d’una realitat 

amb unes idees que molts cops comencen en el mateix paper.30 Per contra, a 

qui li pertoca proposar idees per superar l’escola de Viena o l’escola de 

Frankfurt o l’empirisme o pragmatisme saxó és precisament als arkhías. 

 

La proposta de Frampton d’agrupar la tectònica sota el mantell del 

regionalisme vernacle resulta inquietant, ja que produeix paradoxes tals com 

la definició del conceptualisme poètic com un acte merament constructiu de 

l’artesà. Explica tot l’entrellat des de la seva condició de constructor essencial 

en relació amb la tradició constructiva del seu àmbit cultural, amb la qual cosa 

dóna peu a una tesi de l’existència del regionalisme vernacle i es recolza, a 

més a més, en dos principis que ja es trobaven a l’Arts crafts d’Augustus W. 

Pugin: 

 

 «En un edifici no hi ha d’haver elements no necessaris, per 

conveniència, construcció o propietat». 

 

«Tot ornament consistirà en l’enriquiment essencial de l’edifici».31 

 
                                                 
30 PEIRCE, CHARLES  SANDERS. Aquí es  reprodueix un  fragment de  La arquitectura de  las  teorías  (1891)  com un 
intent des del pragmatisme de superar  les construccions mentals filosòfiques,  i com a vincle entre  l’arquitectura  i 
una filosofia que necessita relacionar‐se amb la realitat. Sense l’arquitectònica, la filosofia no existiria. Aquest és el 
primer dels cinc articles publicats a la Monist Metaphysical Series, en els quals Peirce aplica per complet la filosofia 
evolutiva, desenvolupada en «Una conjetura para el acertijo», a les qüestions metafísiques. 
«De  los cincuenta o cien sistemas  filosóficos que se han propuesto a través de  los diferentes momentos de  la historia, quizá  la 
mayoría han  sido, no  tanto  resultados de  la evolución histórica,  sino pensamientos afortunados que  se  les han ocurrido a  sus 
autores  accidentalmente.1 Una  idea  que  ha  resultado  ser  interesante  y  fructífera  ha  sido  adoptada,  desarrollada  y  forzada  a 
proporcionar  explicaciones  acerca  de  todo  tipo  de  fenómenos.  Los  ingleses  han  sido  particularmente  dados  a  este modo  de 
filosofar; como lo atestiguan Hobbes, Hartley, Berkeley, James Mill. Esto no ha sido de ningún modo una labor inútil; nos enseña 
cuál es  la verdadera naturaleza y valor de  las  ideas desarrolladas y, de ese modo, proporciona materiales provechosos para  la 
filosofía».  
«Exactamente como si un hombre, embargado por la convicción de que el papel sería un buen material para hacer cosas, fuese a 
trabajar para construir una casa de cartón piedra, con un techo de papel para techado, cimientos de cartón, ventanas de papel de 
parafina,  chimeneas,  bañeras  y  cerraduras,  etc.,  todas  de  diferentes  tipos  de  papel;  su  experimento  probablemente 
proporcionaría  valiosas  lecciones  a  los  constructores,  al mismo  tiempo  que  seguramente  daría  lugar  a  una  casa  detestable, 
entonces, aquellas filosofías de una‐sola‐idea son extremadamente interesantes e instructivas y, sin embargo, son completamente 
defectuosas».  
«Los restantes sistemas filosóficos han tenido la naturaleza de reformas, a veces equivalentes a revoluciones radicales, sugeridas 
por ciertas dificultades que se han encontrado obstruyendo a los sistemas previamente en boga; y tal debería ser, por supuesto, 
en gran medida el motivo de  cualquier nueva  teoría. Esto es  como  reconstruir parcialmente una  casa.  Los errores que  se han 
cometido son, primero, que las reparaciones de lo desvencijado generalmente no han sido suficientemente completas, y segundo, 
que no se ha hecho suficiente esfuerzo para poner las adiciones en profunda armonía con las partes realmente sólidas de la vieja 
estructura.  Cuando  un  hombre  va  a  construir  una  casa,  ¡qué  gran  esfuerzo  de  pensamiento  tiene  que  hacer  antes  de  poder 
emprender esta nueva empresa con seguridad!  ¡Con cuánto  trabajo  tiene que escoger  las necesidades precisas que han de ser 
suplidas!  ¡Qué  gran  estudio,  para  acertar  con  los  materiales  más  disponibles  y  apropiados,  para  determinar  el  modo  de 
construcción al que esos materiales se adaptan mejor, y para responder a cientos de esas preguntas! Ahora, sin llevar la metáfora 
demasiado lejos, pienso que podemos decir con seguridad que los estudios previos a la construcción de una gran teoría deben ser, 
al menos, tan deliberados y completos como aquellos que son previos a la construcción de una casa para vivir».  
Traducció al castellà des de l’anglès realitzada per Marinés Bayas (2004). Universidad de Navarra, Grupo de Estudios 
Peirceanos. Director: Jaime Nubiola. 
31 FRAMPTON, KENNETH. Op. cit., 1999, p. 24‐45. 
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Per a Frampton, tectònica és parlar de la història menuda del fet local i 

prescindir de les grans classificacions d’estil. En certa manera, com ho 

proposa Giedion per tal d’aproximar-se a la particularitat de la veritat de l’obra 

única, on ja sospitava de la veracitat de la gran història, dels grans fets, ja que 

els veia manipulats per la història oficial. Sempre que intentava comparar-los 

amb la veritat científicament demostrada resultava que aquells grans 

passatges de la història eren falsos o poc creïbles.  

 

Les altres línies o parells de conceptes entre els quals es mourà Frampton 

són les tècniques constructives que s’han emprat en la història de 

l’arquitectura occidental, l’arquitectura de la massa, amb parets gruixudes, 

cobertures d’arcs de descàrrega, cúpules i voltes de canó. L’altra tecnologia 

és la de la construcció amb esquadres de fusta, bigues, suports, 

encavallades, que es podria, segons diu, resumir amb l’equació següent:  

 

«tectònica de la massa + tectònica de la fusta = tectònica del 

formigó».32  

 
La posada en comú que fa Frampton del concepte tectònica a través de l’obra 

de deu arquitectes reputats, no fa sinó que augmentar l’angoixa sobre la 

deriva del terme, ja que en cada capítol tracta de veure com la tectònica s’ha 

desenvolupat en cadascuna d’aquelles biografies construïdes. En el capítol 

que parla de Mies van der Rohe, fa una comparança entre Schinkel i Mies, on  

posa una citació del mateix Mies que diu: 

 

«...jo com ell (Schinkel) vàrem intentar mantenir separats, columnes, 

murs i sostre».33 

 

Aquí es mostra un Mies deixant els elements principals de l’arquitectura 

moderna deslligats cadascun pel seu costat. Ni un mestre de l’estructuralisme 

ho hauria fet millor. Com si l’arquitectura de Mies tingués valor només per la 

qualitat de cadascun del fragments, com si no tingués cap altre valor 

remarcable. No diu res de l’escala arquitectònica, de la complexitat dels 

espais, de la seva fluïdesa, dels plans de façana que es converteixen en 

                                                 
32 FRAMPTON, KENNETH. Op. cit., 1999, p. 24‐45. 
33 FRAMPTON, KENNETH. Op. cit., 1999, p. 198. 
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columnes portants, de l’exactitud en l’execució dels encontres entre els 

elements, de les escalinates prefabricades o del mestratge en la resolució de 

l’espai urbà. 

 

L’aportació de Frampton en la reconstrucció del concepte tectònica, malgrat 

l’enorme esforç de recopilació i erudició, i el risc evident d’implicar passatges 

vinculats amb la filosofia, no acaben d’aclarir la sortida dels fets filosòfics i no 

dibuixen cap arquitectònica més enllà d’uns comentaris a l’obra filosòfica de 

Hegel i Khan. Deixa, per tant, el dubte de veure si s’han perdut definitivament 

els referents de la modernitat. Pot ocórrer que, en renunciar l’arquitectònica 

del seu component filosòfic en detriment d’una evocació de la tècnica, els 

arquitectes es quedin definitivament fora del tronc central que ha de pensar i 

guiar per on ha d’anar la societat del demà. 

 

«L’espiritualització de la tècnica mitjançant la forma tectònica 

substituirà l’arquitectònica.»34 

 

D’aquesta afirmació es dedueix que l’arquitectònica a la qual es vol referir 

aquest treball de recerca i a la qual es refereix Frampton no són la mateixa 

cosa. 

 

Una altra accepció del terme tectònica, que es considera indispensable 

remarcar és el de tectònica com a paraula que relaciona arquitectura i 

construcció, és a dir, la transformació dels principis estètics i ideològics en la 

materialitat que l’ha de construir. Aquí es tracta de parlar de com els materials 

i les tècniques constructives, quan aquestes acabin prenent forma sòlida, 

tindran una expressió de versemblança amb les idees que les han originat. 

Com s’ha vist en la primera accepció del terme tectònica, entesa com a forma 

simplificada d’arquitectònica, que significa estructura del pensament i que 

caldria estendre fins a significar estructura filosòfica construïda (no tan sols 

imaginada), es voldria que s’entengués bé la importància que hauria d’arribar 

a tenir aquest concepte. En aquesta segona accepció de tectònica com a 

materialitat de les idees, sembla que es tendeix a perdre o a simplificar amb 

molta rapidesa i a confondre tectònica amb tècnica constructiva. Amb més 

èmfasi que mai, cal ensenyar en què consisteix l’expressivitat dels materials 

                                                 
34 FRAMPTON, KENNETH. Op. cit., 1999, p. 202. 
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que han de construir la societat del present. Le Corbusier, a partir de la 

segona època de la seva carrera després de 1947, a aquesta tasca 

l’anomenarà: 

 

«...treballs al taller de les recerques pacients... i desinteressades.»35 

 

Aquesta accepció és una de les claus de referència per al desenvolupament 

de la recerca, on se centra aquest treball. 

 

Un dels grans noms de l’arquitectura que han estat mestres en la tècnica i en 

les idees és, sens dubte, Karl F. Schinkel. Després d’haver realitzat diverses 

tasques com a pintor d’escenografies i decorats de la cort de l’emperadriu 

Maria Teresa, tindrà la seva etapa de maduresa i esplendor, just acabades les 

guerres napoleòniques, amb una Europa destrossada, amb milions de 

persones desplaçades, i amb nacions i pobles aniquilats. En aquesta Europa 

decadent calia preguntar-se el perquè de les guerres dinàstiques i calia 

conseqüentment que sorgissin vents de democratització que demanessin 

abolir les monarquies absolutes. Seguint el model francès d’instaurar un 

poder parlamentari, esdevé possible un nou idealisme alemany i sembla que 

l’Europa absolutista tindrà el seu fi ben aviat, al final de la dècada del 1840, 

encara que finalment no resultà així. És en aquest període quan Schinkel durà 

a terme la majoria de les seves obres.36 El concepte tectònica com a 

sublimació de la tècnica i la mecànica l’havia forjat Schinkel com a professor a 

la Universitat de Berlín de 1826 a 1830, però no es publicarà fins que Karl 

Bötticher, antic alumne seu, tregui el llibre: Die Tektonik der Hellenen. Berlín 

1862. La interpretació tècnica de les parts d’edificis antics durant la Il·lustració 

es va explicar, per primer cop, d’una manera diferent a com s’havia explicat 

en la tradició clàssica. Els elements de l’arquitectura antiga, en lloc d’explicar-

los com a afirmació visual de l’ordre del món donat per déu, s’explicarien com 

a sublimació de la tècnica.  

 

                                                 
35 LE CORBUSIER. UNITÉ. L’Architecture d’Aujourd’hui. París: André Bloc, 1948, 2ème numéro spécial. 

 
36 SCHINKEL, KARL F. Ocuparà la càtedra de construcció de la Bauakademie de Berlín entre 1826 i 1830. Estarà en 
contacte amb Karl Bötticher, jove estudiant i aprenent que acabarà per convertir‐se en el seu mentor i difusor teòric 
del seu pensament. Die Tektonik der Hellenen: Zweites Buch, Ionika [...], Drittes Buch, Korinthiaka, Viertes Buch, Der 
Hellenische Tempel [...], Volum 2 . Berlin 1862, [Llibre electrònic de Google] 
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Karl Friedrich Schinkel va ser un dels arquitectes, el més dotat artísticament, 

que s’adherí a la teoria tectònica (la paraula s’estava inventant encara). En el 

debat de confecció del concepte entenia la tectònica en termes de base 

purament mecànica de l’expressió arquitectònica. Aquesta expressió es veia 

en les formes medievals de l’arquitectura i la considerava antiquada, però cal 

recordar que en aquell moment ni els conceptes del romanticisme ni els del 

gòtic eren usuals a l’Alemanya del seu temps. Per a Schinkel i el seu cercle, 

reconstruir l’arquitectura medieval de maons fabricats a Brandenburg era un 

fet patriòtic. Però les circumstàncies especials de la seva posició com a 

funcionari civil prussià (des de 1801), sota la pressió de la restauració política 

(des de 1815), i el naixement del nou estat indicava que l’estil neoclàssic o 

neogrec s’acabaria d’imposar en aquesta nova Prússia. En un començament, 

Schinkel esdevindrà un ser clàssic, dogmàtic i tectònic. Arribarà a dir que 

l’estil de l’arc apuntat gòtic estava mancat d’equilibri artístic i incapaç de 

produir bellesa. Schinkel, doncs, estèticament, no podia fer front a la clau de 

volta en l’arc apuntat. En un començament, el seu allunyament de 

l’arquitectura gòtica era prou important per ell com per a buscar l’aprovació de 

Goethe. Dibuixos preliminars de Schinkel per al seu llibre Instruccions 

d’arquitectura, publicat només el 1979, però accessible al Museu Schinkel des 

de 1843, donen mostres i podrien ser vistos com la culminació de 

l’ensenyament tectònic. Però és a partir de 1826 quan es comença a produir 

un canvi en Schinkel consistent en la substitució del referent hel·lènic per un 

referent ideal propi de la nació alemanya, que justament el trobarà en 

l’arquitectura gòtica. 

 

 Els autors que han explicat el classicisme de Schinkel han estat: primer, K. 

Bötticher; després, G. Semper i, més recentment, Kurt W. Foster,37 Joseph 

Rykwert38 i Goerd Peschken. Potser el més sorprenent és el treball de Goerd 

Peschken, Das architektonische lehrbuch. Karl Friedrich Schinkel del 2001, on 

posa èmfasi per explicar aquest canvi de referent en Schinkel, entre el model 

original clàssic grec i el nou referent del gòtic transformat en allò més 

essencial amb l’absència de motllures i la reducció de l’ornament. En una altra 

publicació, Schinkel’s tectonics, comenta el perquè de la utilització d’un gòtic 

                                                 
37 FOSTER, KURT W. K. F. Schinkel 1781‐1841, the drama of architecture. Berlín: Wasmuth, 1995. 

 
38 RYKWERT, JOSEPH. The first moderns, the architects of the 18th century. Cambridge: MIT press, 1983. 
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despullat, fent sevir els segments superiors de l’arcada, és a dir, emprant els 

arcs rebaixats o arcs segmentats. 

 

«Schinkel va més enllà dels seus mestres. Inicialment es vincula la 
idea de la tectònica com a idea de progrés i, més tard, menys 
ambiciosa, amb una idea que implica només voler veure-ho en termes 
de desenvolupament històric. En la seva fase gòtica va veure la 
humanitat ressorgir del caos i la ignorància cap a un ordre imposat, i 
més tard cap a la llibertat. Aquestes idees van venir del filòsof Johann 
Gottlieb Fichte (un dels pares de l’idealisme alemany i filòsof que 
exerceix de pont entre Khan i Hegel). Ells es van inspirar directament 
en la situació política del seu temps. 
 
Schinkel exemplifica aquestes idees en els seus monuments 
arquitectònics, on, per exemple, una subestructura egípcia significava 
o equivalia a la ignorància. Aquesta podia ser superada per una 
tradició clàssica que qüestionava la ciència imposant la repressió, fins 
arribar finalment a la culminació de l’historicisme gòtic que representa, 
alhora, la idea de religió i la llibertat.»39  

 
Aquest és el viatge de Schinkel que, en certa manera, recorda al que farà 

Antoni Gaudí setanta-cinc anys després. Del vernacle passarà cap un referent 

clàssic al Par Güell i després cap a un referent gòtic, íntim i místic, com la 

Sagrada Família i, salvant totes les distàncies, aquest viatge també el 

trobarem en l’obra de Le Corbusier, des dels començaments vernacles a 

Suïssa, cap a les obres amb referents clàssics com les cases racionalistes de 

vila Schwob, realitzades entre els anys 1917 al 1930, per també, al final, 

arribar a les grans construccions d’arrel neogòtiques o neoromàniques com 

Ronchamp o Chandigarh, igualment íntimes i místiques. 

 

El viatge de Schinkel el 1826 a França i Anglaterra el va inspirar a 

desenvolupar més les seves idees sobre la tectònica. Sobretot el van fascinar 

les voltes en embut. A la llarga, el més important per a ell van ser les 

construccions amb arcs segmentats que havia vist en els edificis de fàbriques 

angleses. Es va acabar allunyant de les formes clàssiques i exclusivament va 

elaborar una tectònica a partir de l’arc rebaixat, de les voltes de ventall i de les 

que se’n derivaven les voltes còniques. Gràcies al seu alt càrrec a 

l’Administració pública va ser capaç de proposar la seva utilització com a 

exemple. Lamentablement, aquells que van entendre això van ser pocs. La 

construcció demostra que Schinkel es troba en una recerca d’una forma 

                                                 
39 PESCHKEN, GOERD. Schinkel's tectonics. Berlin: 1979. Traducció a  l’anglès d’Inge Chafee. Minneapolis: e‐library 
Minnesota University. 
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tectònica que busca una altra vegada la connexió entre l’arquitectura i aquella 

altra arquitectura més estimada de l’edat mitjana. Deixarà l’exemple d’un 

disseny finíssim per a una biblioteca a Rundbogenstil que es va quedar sense 

construir. Schinkel ja havia realitzat la seva primera obra important, la 

Molkenhaus a Bärwinkel de 1802, potser intuïtivament, amb un estil 

neoromànic. Després, les guerres napoleòniques i la necessitat de crear l’estil 

per un nou país, Prússia, el van desviar del seu curs normal. Altres 

arquitectes desenvoluparan variants constructives i agafaran un camí 

estretament vinculat amb el gòtic, seran les variants proposades per Charles 

Barry, Augustus Pugin, Viollet-le-Duc, Gottfried Semper i Elies Rogent que, 

d’altra banda, sent tots ells d’una generació més jove que Schinkel, van 

reconèixer que les formes tectòniques eren considerades sagrades únicament 

pel significat simbòlic que havien adquirit amb el temps, en referència a la 

construcció dels mites fundacionals de cada nació. 

  

Després d’aquest panorama també caldrà preveure que sorgiran més tard 

altres formes molt atectòniques que entraran en el llenguatge del simbolisme 

arquitectònic. Al segle XX, pel que fa al funcionalisme, es va fer referència a 

la tectònica com la variació tècnica dominant, que ha arribat de, per exemple, 

Mies van der Rohe, encara que es coneix ben poc de la seva ideologia. Per 

altra part, el postmodernisme ha estat el gran interessat a difondre el 

classicisme de Schinkel, però deixant a banda la seva materialitat i obviant 

l’etapa gòtica. 

 

Recapitulació 

 

El concepte arquitectònica neix a Grècia, sota la forma composta d’arkhía + 

tektonica, és a dir: pensament dominant + treball i matèria. Aquesta doble 

component marcarà una distribució de les futures accepcions en dos gran 

blocs, els que entenen arquitectònica com a pensament i sistema filosòfic, 

que tindran la seva materialització en un text, i els que entenen el concepte 

arquitectònica com a treball de l’artesà i la tecnologia, que tindran la seva 

expressió en la sublimació dels materials. 

 

En forma de quadre es pot expressar de la manera següent: 
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       Tectònica    i  (Hades)  1. (Arkhía) + 2. (Tektonica) 
 

1. (Arkhía) Tectònica i  (Text)      Llum 
                Temps 
                Teosofia 
                Filosofia 
 

2. Arqui(Tektonica)  i (Matèria)    Treball artesà 
              Treball tecnològic 
 
 

També s’han vist els perills de desarticular un mecanisme viu com és 

l’arquitectònica. No es pot deixar anar la ideologia, l’estructura del pensament 

i el sistema filosòfic per un costat, desentenent-se totalment. Ni es pot deixar 

escapar l’expressió de la materialitat dins d’una tecnologia, ja que això 

suposaria el primer pas cap a la destrucció de l’arquitectura.  

 

Importants i remarcables són les idees de Goerd Peschken, quan diu que, en 

última instància, aquesta bonhomia o exaltació de l’arquitectònica tècnica en 

la tradició alemanya només pot ser deguda a la por o pànic per enfrontar-se a 

una arquitectònica filosòfica. 

Per dir-ho amb les mateixes paraules de Peschken: 

 

«Hi havia altres formes, molt atectòniques, que havien entrat en el 
llenguatge del simbolisme arquitectònic. Mercès a encarar-se 
frontalment amb les elevades teories de Semper, la tectònica apareix 
com un sistema tecnocràtic autoreferencial, que a Alemanya, un país 
políticament coixejant, sempre li ofereix un mitjà per participar en el 
pensament contemporani, sense una teoria que abasti tots els 
camps».40 

 

Sembla que recuperar aquesta unitat d’acció mitjançant l’estudi del text de Le 

Corbusier UNITÉ podia, si més no, donar perspectiva i una certa llum del que 

cal fer en el domini arquitectònic. Després d’haver estat acusat de la 

desculturització de l’arquitectura per Frampton i Dal Co, per una manca de 

referències estilístiques clàssiques, s’entén que la labor de Le Corbusier, com 
                                                 
40 PESCHKEN, GOERD. Op. cit., 1979. 
Traducció a l’anglès des de l’alemany original realitzada per Inge Chafee: «…There were other forms, quite untectonic, which had 
entered  the  language  of  architectural  symbolism. Vis‐à‐vis  Semper's  superior  theory,  tectonics  appears  as  a  self‐referential 
technocratic system which  in Germany, a politically hobbled country, provided a means to participate  in contemporary thought 
without an all embracing theory.»  
Evidentment,  les paraules de Peschken en el seu entorn estan cenyides a demanar un major debat en  l’idealisme 
alemany, ja que, a nivell polític, Alemanya o la nació prussiana surt de la desfeta del Sacre Imperi Romanogermànic 
després de les guerres napoleòniques (1790‐1815). Alemanya té en aquell moment molt poc recorregut democràtic 
per plantejar una arquitectura filosòfica, però, per contra, els millors filòsofs són germànics. D’aquí la necessitat de 
no desvincular arquitectònica filosòfica de la filosofia. 
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es veurà durant tot el treball, va estar radicalment oposada a tal afirmació. Va 

lluitar com un verdader tità per oferir tota una nova conceptualització i, en la 

mesura de la seva capacitat, va proposar una arquitectònica que definia una 

estructura de pensament general i intuïtivament filosòfica, vinculada a una 

praxi arquitectònica. Els conceptes filosòfics es varen quedar en un esbós 

inicial, ja que ell no era filòsof. Però, malgrat tot, el seu postulat s’allarga fins 

als nostres dies. 
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2.1. El perquè del text UNITÉ  

 

 

La paràbola del text poètic 

Voler parlar d’emocions i arquitectura portava a escrutar un text poètic 

relacionat amb l’arquitectura, podia ser del mateix Le Corbusier, i directament 

analitzar-lo i equiparar-lo amb la seva obra construïda. Fent-ho així, es podria 

donar llum, o si més no unes pistes, de com Le Corbusier a partir de la 

segona meitat del segle XX va realitzar la transformació de la seva obra. 

Podia semblar suficient, però no era així. Després de llegir, traduir i rellegir el 

Poème de l’Angle Droit, el desconcert era més gran. 

 

Un poema està pensat per fruir, per emocionar-se, per desitjar. Potser, fins i 

tot, per conèixer un lloc o, si més no, per conèixer el lloc del poeta. 

 

En revisar els magnífics treballs de Juan Calatrava sobre el tema, un, però, 

també pot distanciar-se’n. És en la interpretació del poema on hi ha les 

objeccions. El mateix Le Corbusier en el text UNITÉ diu que: 

 

   «La poesia no pot ser motiu de discussió, la poesia es pren i  
  s’assumeix o no...».41 
 

Pot semblar necessari un text que expliqui el que buscava l’autor, com ho 

feia, quins mitjans i criteris emprava per a la producció de les emocions 

reproduïdes al poema. Aquest text, un assaig de la seva obra poètica, Le 

Corbusier no el va fer mai. 

 

Per exemple, altres poetes contemporanis, com T. S. Eliot, utilitzaven els 

peus de pàgina com un vertader tractat de composició poètica. Llegint el 

poema i el seus textos aclaridors al peu de pàgina, es pot aprendre a escriure 

poemes, si aquesta ensenyança és possible per a algú, i a gaudir-los a la 

vegada. Altres poetes, com Ferrater, que va ser traductor al català de l’obra 

de T. S. Eliot, escriurà textos al marge, textos preparatoris en prosa dels seus 

poemes i de la seva lingüística. Per tant, utilitzant-ne els dos, es pot conèixer i 

gaudir de la seva poesia i, a la vegada, entendre com l’anava construint. 

                                                 
41 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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Amb el Poème de l’Angle Droit malauradament no va ser així. En aquest 

poema, certament críptic, succeeix que cada cop que es llegeix agafa més 

força el text explicatiu que el sol acompanyar, sigui de l’autor que sigui,42 que 

el poema en si. Això no provoca altra cosa que un allunyament del poema, 

perquè, al capdavall, una cosa és fruir del poema i una altra ben diferent és 

preguntar-se per què va ser escrit. Caldria anar amb cura i revisar aquestes 

aportacions, ja que el sentit del poema es pot tòrcer i l’imaginari intel·lectual 

del comentarista pot acabar imposant-se per damunt del criteri del mateix 

autor. Si Le Corbusier hagués volgut explicar el seu poema, de ben segur que 

ho hagués fet. A tall d’exemple, Juan Calatrava i Daniel Giralt Miracle, en 

aquest sentit, en el catàleg de mà de l’exposició Le Corbusier. La pintura. Ce 

Labeur Secret, el gener de 2009, a la Sala Dalmau de Barcelona, fan una 

ressenya i mostren un Le Corbusier pintor de Taureaux et guitaristes com a 

fet característic que, segons diuen en el catàleg: «...es desprèn dels quadres 

que acompanyen el Poème de l’Angle Droit. Es voldria fer notar que no tot 

animal que porta banyes és un brau de lídia, ni un guitarrista ha de ser un 

guitarrista flamenc.  

 

Altres interpretacions són possibles, altres mitologies diferentment elaborades 

són possibles.43 Per què no pot ser un unicorn, un boc, un bou que llaura, un 

músic de jazz, un músic de tangos, potser el seu germà Albert interpretant 

                                                 
42 Són  remarcables  les  interpretacions del poema  realitzades en  la  tesi doctoral de DAPHNE BECKET‐CHARY  i en 
diversos  treballs de  JUAN CALATRAVA: Le Corbusier y  la síntesis de  las Artes. Le Corbusier y Le Poème de  l’Angle 
Droit: Un  poema  habitable,  una  casa  poètica.  També  en  el  llibre  d’R.  A. MOORE.  Le  Corbusier myth  and meta 
architecture. The  late period 1947‐65. Però el que es vol  fer notar aquí és que el  llenguatge escrit posseeix una 
estranya qualitat que consisteix en el fet que davant d’una narració, novel∙la o assaig i, fins i tot un poema, el lector 
del text arriba a connectar amb l’argument i a interrelacionar‐se amb les idees i sensacions que emanen del text, i 
aleshores el mateix autor del text acaba per desaparèixer davant els ulls del lector. El text torna invisible l’autor del 
text llegit. 
 
43 Si bé és cert que d’un fragment del Poème de l’Angle Droit es dedueix que la clau es troba en una branca (soca) 
de  fusta morta  i una codina recollida en un camí dels Pirineus, on els bous passaven  tot el dia  llaurant davant  la 
finestra. A força de dibuixar i redibuixar un bou, la codina i la branca esdevingueren un brau. El referent mitològic a 
Le Corbusier, però, mai serà d’arrel clàssica, mai serà un minotaure.  
El perquè el trobem al carnet R 63.1961, núm. 690. Després de la mort d’ Yvonne Gallis: 

 
«Ces “Taureaux”= total et intime confession 
Corbu‐Yvonne ma femme présente, malade, mourante, morte= Taureaux!! 
Des incitations! Par qui? 
Des actes subconscients! 
Oui. Des divinations, de la hausse du cœur et de l’esprit!» 

 
La darrera frase: Si, de les divinitats, de l’alçada del cor i de l’esperit! 
Le Corbusier s’inventa la seva mitologia, el seu propi llenguatge simbòlic. 
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Satie. O millor encara, si es revisés un dels seus carnets de viatge del 1961 

es veuria que arran de la mort de la seva muller, Yvonne Gallis, va fer 

l’anotació següent: 

 

   «Ces “Taureaux” = total et intime confession 
   Corbu-Yvonne ma femme présente, malade, mourante,  
   morte = Taureaux!!».44 
 
 

 
Figura 4. Yvonne Gallis a la platja .    Figura 5. Estudi pel cartró del tapís Le taureaux trivalent,1959. 

 

Aquesta petita nota al marge del poema deixa clar que el brau en última 

essència serà la representació de l’absoluta llibertat, atribut que, sens dubte, 

també deixa clar que la seva muller representava amb total grandesa 

d’esperit. 

 

Si el que es pretenia al catàleg era buscar punts de concomitància amb les 

arrels d’un folklore hispà a tota costa, aleshores potser es podria començar la 

comparança entre el Poème de l’Angle Droit i el Quixot que, Le Corbusier, 

llegia a totes hores de lleure i de viatge, tal com ell mateix explica en un 

carnet de viatge del 1956:  

 

«Les meves lectures de viatge comencen tos el dies amb el Quixot: 
Obligació diària...». 45  

  

                                                 
44 LE CORBUSIER. Nota de carnet de viatge R63.1961, núm. 690. 

 
45 LE CORBUSIER. Notes dels quaderns de viatge del 1956. 
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És en el Quixot on Le Corbusier cercà la veritat representada per Dulcinea, 

Dulcina,46 la saviesa, la veu innocent representada per Sancho, la mística 

dels paisatges amb 12 o 24 hores solars, on es fascinà amb els molins i titans 

en moviment sinusoïdal… 

 

Cal tenir en compte com de fràgil pot esdevenir no el poema en si, sinó la 

seva traducció, ja que el poema al capdavall diu el que diu i tothom està 

capacitat per usar el seu idioma, però en la traducció es pot perdre el matís, la 

sensibilitat, es pot perdre fàcilment un concepte i d’això cal ser-ne conscient. 

 

Hom pot preguntar-se per què es tradueix en la luxosa edició del poema de 

l’angle recte realitzada pel Círculo de Bellas Artes de Madrid, el terme souche 

com a arrel d’arbre i no com a soca, tronc, o branca d’arbre trobat a un costat 

d’un camí dels Pirineus. Com es veu després, una branca d’arbre tallada en 

forma de bastó tal com un peregrí del Camí de Sant Jaume ho faria, s’acaba 

transformant en un concepte important en el text UNITÉ: El bastó del viatger. 

Un concepte que parlarà del recolzament arquitectònic i dels antecedents 

arquitectònics. 

 

El que es vol fer constar és que interpretant el poema, l’únic que 

s’aconsegueix és trencar la connexió entre la branca d’arbre que apareix al 

poema i la branca d’arbre que en el text UNITÉ acaba sent el recolzament 

inicial de l’arquitectura. 

En paraules de Roland Barthes: 
                                                 
46 Molt s’ha escrit del Quixot, però el cert és que Cervantes reconeix una certa admiració per  l’obra d’Antoni de 
Lofrasso,  Los diez  libros de  fortuna de amor  (1573). Així ho manifesta en un elogi molt  irònic  al Quixot. De  fet, 
Cervantes diu que una de les causes de la bogeria del Quixot pot ser la lectura d’aquest llibre. 
Però el que interessa és remarcar que el mateix Cervantes va anar a buscar un bastó on recolzar‐se, els noms d’un 
dels protagonistes, en aquest cas el de Dulcinea, que  té un recorregut anterior en  la maldestra obra d’Antoni de 
Lofrasso. 
LOFRASSO, ANTONI DE. L'Alguer, segona meitat del segle XVI‐? Novel∙lista. Cap al 1572 arribà a Barcelona, on, com 
a  escriptor,  cercà  la  protecció  de  la  noblesa.  Poc  després  publicà  la  seva  novel∙la  pastorívola  Los  diez  libros  de 
fortuna de amor (1573). Aquesta obra, dedicada al prohom valencià Lluís Carros i de Centelles, comte de Quirra, és 
escrita en castellà, però conté dues poesies en català i dues en sard. Les descripcions del tema barceloní, per bé que 
marginals, en formen la part més interessant. En canvi, el valor literari de la novel∙la és molt escàs i, a més, presenta 
nombroses errades de sintaxi i de lèxic. Cervantes en féu un elogi molt irònic al Quixot. 
Obra:  Diez  libros  de  fortuna  y  amor  és  una  novel∙la  pastorívola  i  completament  oblidada,  si  no  hagués  estat 
esmentada  en  l'escrutini  de  llibres  del  Quixot.  Els  pocs  crítics  que  l’han  recordat  l’han  jutjat  amb  duresa.  El 
llenguatge està ple de solecismes, ordre en  l’estructuració de  les  frases, que delaten  l'origen estranger  i  la curta 
educació de  l'autor.  També es podria  tractar d’una  traducció  realitzada  amb poca  cura  al  castellà.  La prosa pot 
presentar‐se com un model de feixuguesa, on l'argument de l'obra realment no existeix. Cal recordar que en el llibre 
sisè de la Fortuna de amor hi ha un pastor, Dulcineo, i una pastora, Dulcina, que segurament suggeriren a Cervantes 
el nom de Dulcinea. En aquesta obra també  l'acròstic, que és  la forma amb  les  inicials dels tercets del Testament 
d'amor, és escrit en català i conté un elogi de l'illa de Sardenya i una circumstanciada relació del viatge de Lofrasso a 
Barcelona amb notícies d'aquesta ciutat curioses per ser de primera mà. 
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«un text poètic és un text hermètic».47 

 

Així doncs, oblidant de moment d’erigir-nos en el gran demiürg, taurí o no ja 

es veurà, tot i que es reconeix la importància del poema certament 

transcendent i místic, no es pretén que sigui l’objectiu principal del treball 

voler clarificar el que volia dir Le Corbusier en aquest poema, ni interpretar la 

col·lecció de pintures gairebé filosòfiques que l’acompanyen. 

 

Ara bé, voler arribar a generar una teoria general de composició 

lecorbuseriana dirimint el que és verdader o fals, a través de la interpretació 

d’aquest poema, sembla arriscat i es podria assegurar que inútil. Sembla, per 

tant, dèbil el punt de partida. Tenint com a fonament una interpretació sempre 

subjectiva d’un text poètic, per més que es vulgui serà sempre només un text 

interpretatiu del poema. 

 

S’arriba a la conclusió que aquell camí només allunyava, des del punt de vista 

arquitectònic, de l’honestedat per entendre l’obra de Le Corbusier. Un camí es 

tancava i un dubte apareixia: la condició hermètica del llenguatge poètic.  

 

Un pot adonar-se, gràcies a la modèstia i generositat dels poetes en qui es 

pot recolzar, que per entendre el poema de Le Corbusier més val llegir els 

peus de pàgina, llegir els petits articles en revistes especialitzades, on els 

textos són clars, nets i transparents, que no pas voler construir un castell 

damunt d’unes paraules que Le Corbusier ni tan sols va pensar mai.  

 
Es tanca una porta i se n’obren dues. Al text UNITÉ, de Le Corbusier, ningú li 

ha fet mai gaire cas, es publicà d’una manera notòria en el número especial 

dedicat a la seva obra el 1948 en l’Architecture d’Aujourd’hui, però en realitat 

fou escrit el 1947, el mateix període en què Le Corbusier havia començat a 

escriure el famós Poème de l’Angle Droit, on ja el text i alguna de les dinou 

planxes dels gravats havien estat realitzades i acabades. El 1948 quedaria 

tan sols la feina de pensar el nombre de categories, ordenar-les i realitzar els 

esbossos preparatoris de les altres litografies que amb tot el luxe constituirien 

                                                 
47 BARTHES, ROLAND. «The Death of  the Author». Aspen, núm. 5‐6, 1967. Versió  francesa, Manteia, París: 1968. 
núm. 5. 
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l’edició final, tal com es publicà uns anys més tard per l’editor Tériade a 

l’edició de 1952.  

 

A pesar del títol, una mica desafortunat, ja que sembla que hagués de fer 

referència a l’Unité d’Habitation o potser a algun escrit previ o il·lustratiu 

d’aquell projecte, el cert és que aquell text el va preparar com a discurs de 

renúncia a la distinció oferta en acabar la Segona Guerra Mundial per l’Ordre 

des Architectes de France per formar part de ple dret d’aquella institució, 

oferiment que es féu extensiu tant a Le Corbusier, com a August Perret i a 

Eugène Freyssinet. Aquest discurs s’acabarà transformant en una conferència 

il·lustrada amb imatges intercalades i, finalment, en el text principal del 

número especial de la citada revista. Andrée Bloc, l’editor, inclús s’excusà de 

la numeració de les figures (imatges) que apareixen doblades, a causa de 

certes dificultats de compaginació durant la impressió. Per tant, el text UNITÉ 

va tenir una triple funció. No tan sols va ser un text enunciatiu de l’abundant 

nombre de projectes que Le Corbusier estava realitzant en aquells moments 

de reconstrucció, sinó que també era una carta amable de renúncia a l’Ordre 

des Architectes de France, amb una justificació del perquè no acceptaria 

l’oferiment. A més, al final, aquest text es va transformant en un petit tractat 

de com ell entén, d’una manera visionària, l’arquitectura i com s’ha d’anar 

transformant l’amplitud del fenomen arquitectònic, i sobretot resulta ser una 

justificació de per què ell, tot i no acceptar el nomenament, veu més factible 

poder arribar a transformar el sector de l’arquitectura des de fora, millor que 

des de dins de l’Ordre des Architectes de France. Transformar-lo des d’un 

àmbit que anomenarà Domaine Bâti (àmbit construïble). Finalment, el text 

UNITÉ dóna llum a uns anys incerts que Le Corbusier, subtilment, anomenarà 

segona era del maquinisme. Eren anys de canvi tant per a la disciplina 

arquitectònica com per al nou ordre mundial. La substitució del lideratge 

europeu vers el nord-americà en tots els àmbits. En certa mesura, es pot 

entendre com un últim intent de voler competir amb la futura hegemonia nord-

americana, que fins a dia d’avui es manté.  

 

El més important de tot és reconèixer que es tracta d’un text certament 

transcendent, així com ningú dubta que també ho és el Poème de l’Angle 

Droit. Respecte al poema, el que sí que es pot proposar és una lectura en 

paral·lel dels dos textos, del poema i UNITÉ, ja que varen ser escrits en un 

mateix moment. Cadascú en traurà les pròpies conclusions. És el mateix Le 
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Corbusier i són les mateixes idees que li passaven pel cap en aquells 

moments. Aquesta lectura pot donar llum i facilitar la comprensió del poema i 

il·lustrar, encara que sigui merament com a plaer estètic, el gruix i les 

qüestions conceptuals que UNITÉ proposa. 

 

Un altre punt cabdal que sorgeix un cop decidit el text és plantejar quin tipus 

de tractament cal fer en aquest text, com i amb què s’ha de comparar per tal 

que el resultat estigui dins els paràmetres esperats en la disciplina 

arquitectònica. Aquí, un cop més s’aprèn de la modèstia dels poetes quan es 

tracta de comparar textos i aquests donen la resposta en la justa mesura. 

 

Si aquest text esdevé important ho serà en relació amb un altre del mateix 

autor. Bé, perquè mostra les claus d’un canvi que l’autor ha sofert en la seva 

estructura de composició arquitectònica, o bé, perquè l’autor ha incorporat 

nous elements constitutius de la disciplina arquitectònica amb la creació de 

nous conceptes i la incorporació de camps mai investigats abans. 

 

Es generarà en aquest capítol dedicat a revisar aquest escrit de Le Corbusier 

un glossari comentat, on es relacionaran idees arquitectòniques; és a dir, 

representacions mentals d’un concepte, amb l’arquitectura generada a partir 

d’aquests conceptes, per fixar formalment els processos productius a Le 

Corbusier. Les preguntes a respondre seran: L’arquitectura es forma o es 

troba constituïda per conceptes? Si la resposta, com es pressuposa, és 

afirmativa a les dues, llavors la recerca tindrà sentit. El text és un estadi previ, 

un àmbit on els conceptes s’ordenen i poden estar llestos i a punt per fer-los 

servir en el projecte següent, com els llibres ho estan en una gran 

prestatgeria. Quina disciplina formal expressa millor els conceptes, 

l’arquitectura o l’escultura? On es troba el límit entre les dues? La resposta 

s’entén que passa per la possibilitat de ser recorreguda en l’espai tant la peça 

escultòrica com l’arquitectònica, ja que, llavors, la reflexió acompanya el 

recorregut i li dóna un criteri temporal i una projecció de futur. Si l’arquitectura 

es queda al paper, o en un model, i si l’escultura és de petit format, les 

reflexions, tot i que poden ser brillantíssimes, es queden en un pla conceptual, 

no s’experimenten i les emocions no es manifesten. 

 

 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

66 
 

Aquesta part del treball és potser la més gratificant, perquè posa en sintonia 

tota la resta de capítols i permet veure com la hipòtesi principal de Le 

Corbusier del text UNITÉ, on ell decideix fer un gir radical, fa efecte i tria 

quedar-se prop del cor dels homes mitjançant la poesia, que és el mecanisme 

que encén el motor de la bondat dels homes. S’entén com aquest episodi o 

text provoca un gran canvi en l’ordre o estructura de producció i es pot dir que 

el jove Le Corbusier comença a evolucionar. Aquesta evolució anirà de la 

primera seqüència, on tot un seguit de fases es realitzen per sustentar un 

procés, i on la proposta final és una comprovació del manifest, fins a una 

segona seqüència, on el punt de partida és més casual però verdader i és 

gairebé com una diagnosi del lloc i de l’usuari.  

 
  1a seqüència     2a seqüència 
  - Eliminació d’emocions primàries  - Idea poètica 
  - Depuració formal    - Depuració folklore 
  - Emoció intel·lectual   - Proposta formal 
  - Proposta formal    - Emocions veritables 

 
El canvi en la segona seqüència és substancial, ja que el que proposa Le 

Corbusier és utilitzar l’obra per aconseguir unes emocions certes i veritables. 

 

De la depuració folklòrica gairebé no sorprèn res de Le Corbusier. Ell és tot un 

mestre del purisme, corrent artística que, en definitiva, consistia a sotmetre la 

realitat a enormes processos de depuració. Si es va més lluny, es podria 

imaginar l’aprenentatge de Le Corbusier amb el seu mestre Charles 

L’Eplattenier identificant plantes autòctones del Jura i depurant-les fins  

aconseguir motius decoratius i de diferenciació d’una vall a una altra. Ara bé, 

el punt que pot propiciar més controvèrsia és barrejar amb més o menys 

fortuna les pautes de com escriure poemes, com tocar el cor dels homes per 

evocar emocions. Es podria arribar a inventar una disciplina nova: poètica 

arquitectònica, però també es pot agafar l’immens regal que donen poetes 

com Ferrater, Eliot, Màrius Torres o Leopardi. Les seves idees, les 

radiografies del lloc i d’un temps ofertes pels poetes funcionen. Si més no, 

com a experiment, i a més, es poden arquitecturitzar en un espai on poesia i 

arquitectura es donen la mà amb tota naturalitat.48 

                                                 
48 El text que explica aquesta relació arquitectura  i poesia es va començar a escriure cap al 1996, en  la memòria 
explicativa del primer projecte, on es va utilitzar el  referent poètic a Vil∙la Maite a Reus. Publicat parcialment en 
diverses  revistes, ON, Quaderns...  i  en  els  capítols  de  llibres:  Coup  de Dés  2.  Emerging  European  architectures. 
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En paraules extretes del text UNITÉ, queda molt clar el camí que Le 

Corbusier vol prendre. 

 

En el camp estètic i humanístic: 

«Realitzar és una funció poètica...» 

«La poesia és la palanca, el ressort de la bondat...» 

«La poesia és el límit mateix de les sensacions...» 

 

En el camp tècnic i urbanístic: 

«Cal crear una ciència nova de l’habitatge fonamentada en el 

confort sense límits...»49 

 

Es pot intuir com de llunyà sembla aquell Le Corbusier dels anys vint al del 

1947. El canvi seria l’objectiu a quantificar, fruit de l’evolució de tot ésser 

humà, però en aquest cas té un component extraordinari. Del discurs rígid, 

clar, cúbic i no deformable del purisme i el racionalisme del començament 

dels anys vint, es passa a un discurs elàstic, adaptatiu a la realitat canviant de 

cada moment. Segurament, a causa de l’entorn polític postbèl·lic, on el que 

calia era superar la crisi i l’existencialisme filosòfic. Aquest canvi en la manera 

de pensar i en la manera d’ordenar és allò verdaderament important i es 

reflectirà en el que Le Corbusier escriu i com ho escriu. 

 

Sense comptar els textos menors i els textos de l’obra completa, on solament 

escriu a mesura que li van publicant cadascun dels vuit volums, una breu 

introducció de dues pàgines,50 les publicacions del mateix Le Corbusier que 

tracten de l’evolució o adaptació de la seva arquitectura a la segona meitat del 

segle XX són poques. Per contra, les evolucions formals en els projectes de 

final dels anys quaranta són revolucionàries. És per això que una de les 

decisions més importants ha estat cercar i decidir quin havia estat el text que 
                                                                                                                                               
Dietmar  Steiner/Roemer  van  Toorn/Severi  Blomstedt/Xavier  Costa/Andrej  Hrausky/Francis  Rambert.  Barcelona: 
Fundació Mies, 2006  i Kreativität‐Strategien zur Gestaltung. Felix Claus/Mamen Domingo/Chasper Pult. Zuric: ETH 
gta, 2007. 
49 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
 
50 El primer volum de  l’Obra completa de Le Corbusier. Basel: W. Boesiger/O. Stonorov. De Birkhäuser Publishers, 
1929, porta una  introducció als  joves arquitectes de  Johannesburg de data 23 de setembre de 1936, mentre que 
l’últim  volum  de  1970,  després  de  la mort  de  Le  Corbusier,  porta  en  la  introducció  textos  commemoratius  de 
l’editor W. Boesinger  i de Claudius Petit, entre d’altres. També s’hi troba el  famós Rien n’est transmissible que  la 
pensée de 1965 del mateix Le Corbusier. 
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realment donés resposta als canvis i a les noves inquietuds del Le Corbusier 

de després de la Segona Guerra Mundial.  

 

Es volia seleccionar un sol text representatiu d’aquesta època, no perquè no 

mereixin interès els altres, sinó perquè produirien una excessiva complicació 

referencial. El més important serà el propi procés de comparació dels 

conceptes semblants apareguts tant al text UNITÉ com a Vers une 

architecture, com a tema de màxima intensitat. Sempre es pot pensar que una 

paraula tapa una altra paraula dita amb anterioritat. Una paraula escrita tapa 

una altra paraula no escrita. Un text escrit tapa la tradició oral i així 

successivament. Per això preocupa pensar com l’arquitectura, una disciplina 

àgrafa, pot integrar-se i relacionar-se amb la resta de les arts i sortir-ne ben 

parada. Es necessitava, possiblement, per a això trobar el text síntesi 

subjecte a l’arquitectura de l’autor, el text de referència de les intencions del 

mateix Le Corbusier en aquell segon període. 

 

En un principi, reconeixent la importància que la poètica agafava en la 

producció del mestre, es va començar una recerca en els textos poètics i la 

recerca va girar cap al poema de l’angle recte, sobretot amb la tesi doctoral: 

Study of Le Corbusier’s Poème de l’Angle Droit de Daphne Becket-Chary del 

gener de 1990 de la Cambridge University, on s’obrien línies de recerca de 

simbolisme cromàtic i simbolisme formal. Es continuà amb la lectura de la tesi 

de Juan Calatrava, que acabarà publicada amb un interessant text titulat: Le 

Corbusier y Le Poème de l’Angle Droit, on l’autor amplia i planteja nous 

enigmes.  

 

«No obstant això deixant a part la qüestió càtara, el cert és que la 
particular religiositat de Le Corbusier no respon a un sistema tancat de 
dogmes i ritus. Protestantisme, catolicisme, cristianisme ortodox 
oriental estan presents de manera complexa i diversa en la seva vida i 
en la seva obra, però en una síntesi personalíssima a la qual 
contribueixen també el pensament alquímic (màgic?) i el lligam a la 
tradició mítica...».51 

 

                                                 
51 CALATRAVA, JUAN. Tesi que acabarà publicada sota el títol Le Corbusier y Le poème de l’Angle Droit. Un poema 
habitable,  una  casa  poètica. Madrid:  Círculo  de  Bellas  Artes,  2007,  p.  27.  Traducció  del  castellà:  «Sin  embargo 
dejando  aparte  la  cuestión  Cátara,  lo  cierto  es  que  la  particular  religiosidad  de  Le  Corbusier  no  responde  a  un 
sistema cerrado de dogmas y ritos. Protestantismo, catolicismo, cristianismo ortodoxo oriental están presentes de 
modo complejo y diverso en su vida y en su obra, pero en una síntesis personalísima a la que contribuyen también 
el pensamiento alquímico (Mágico?) y el acervo de la tradición mítica…». 
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En aquest punt va sorgir el dubte de si l’afany d’interpretar, psicoanalitzar, un 

poema apropa o allunya de l’autor i la pregunta de quantes interpretacions del 

poema són possibles.  

 

Cada visió o interpretació del poema feta d’una manera parcial, per exemple, 

tal com apunta Calatrava, l’aproximació càtara, no es sinó l’expressió de la 

voluntat de fer ressaltar unes paraules en boca de Le Corbusier, per amagar-

ne unes altres, amb la finalitat de situar la resta d’interpretacions en un segon 

nivell de percepció. De com es manifesta el llenguatge de l’ocultament, se’n fa 

una ressenya en el capítol 4.2 del present treball. 

 

Dins del procés d’interpretació i narració d’un poema, sovint succeeix que es 

fiquen en boca de l’autor paraules i conceptes que ni tant sols va pensar mai. 

 

Aquesta sospita porta a pensar que allò realment interessant seria aprofundir 

en com ha de ser el llenguatge, (que dona suport a l’arquitectura), tant de la 

crítica d’arquitectura com de la poètica arquitectònica, i intentar d’aquesta 

última buscar dins seu els sistemes de composició i mecanismes pels quals 

s’expressa. 

 

Allò realment important serà veure si aquests mecanismes compositius robats 

d ’altres disciplines poden ser emprats per l’arquitectura. Avançant una mica 

més, caldria comprovar si Le Corbusier va utilitzar aquests mecanismes 

juxtaposant-los directament, arquitectura amb el text o bé passats i tamisats 

per la disciplina pictòrica: text > pintura > arquitectura. El perill està en caure 

en el parany d’agafar les interpretacions o els enigmes sensibles del poema i 

fer-los quadrar a tota costa fins transformar-los en dogmes, en uns altres cinc 

punts de Le Corbusier.  

 

El dubte que planteja la present tesis és, si es podria, utilitzar un altre 

llenguatge o un altre text per agafar distància suficient que permeti observar 

les transformacions en el pensament de Le Corbusier. 

 

A la pregunta de si es pot fer una lectura en clau càtara del poema, es pot 

comprovar fàcilment que sí. El seguit de pistes o línies de recerca augmenten 

de manera exponencial, però també si s’agafa aquest camí es pot desbarrar i 

deixar les coses més confuses del que s’han trobat.  
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Al poema es poden agrupar els signes que apareixen en aquest sentit: la 

creu, l’espiral, el dualisme, el trànsit de la llum, el rebuig de l’Antic Testament, 

la predilecció per Maria Magdalena, l’evangeli de Sant Joan, la representació 

del Déu de la llum, que és el cel, i la representació de la deessa de les 

tenebres, que és la terra. Apareixen els noms de Belzebú i de Maria 

Magdalena. Podria ser que la particular visió de la Santíssima Trinitat que 

s’entreveu als dibuixos del poema tingués alguna relació amb la Consolatio 

càtara, com també es podria plantejar si el vegetarianisme practicat per Le 

Corbusier podria considerar-se un ritual paral·lel al desdejuni càtar. Són 

temes que volgudament s’allunyen d’aquesta recerca que ens ocupa. 

 

També un es pot preguntar si es podria presentar el Poème de l’Angle Droit 

com una petita anticroada contra els pares dominics, que havien estat al segle 

XIII els temibles inquisidors dels càtars i que havien expulsat als avantpassats 

de Le Corbusier des dels Pirineus fins a les muntanyes del Jura a Suïssa, on 

la inquisició havia fet cremar els que no renunciaven de les seves herètiques 

creences. Recordi’s que els dominics s’havien quedat com a guardadors dels 

llocs sagrats com la Santa Bauma, on la tradició càtara atribuïa l’estada de 

Maria Magdalena i sant Joan Baptista, encara que, set segles més tard, els 

mateixos dominics conseqüentment s’oposaran amb ungles i dents a la 

construcció de la basílica de la Pau i del Perdó, projecte, per cert, de Le 

Corbusier. 

 

El retall de premsa de l’època del 1948, reproduït parcialment aquí, en dóna 

testimoni: 

 

«Cardenals i arquebisbes de França condemnem el projecte d’una 
basílica a la Sainte-Baume... 
París.- L’assemblea dels cardenals i arquebisbes volen fer conèixer de 
la seva última reunió. Aquesta va estar d’acord amb l’opinió del bisbe 
de Fréjus, que condemna el projecte per construir una basílica 
subterrània de la Pau i del Perdó a la roca de la Sainte-Baume, prop 
de la gruta de Santa Maria Magdalena. "Els cardenals i arquebisbes 
són unànimes a culpar això i desaproven qualsevol apel·lació que es 
va fer a la generositat dels catòlics a favor d’aquest projecte". Sabem 
que aquesta basílica, per mitja d’un comitè que havia estat creat, havia 
de ser construïda per l’arquitecte Le Corbusier, amb la col·laboració 
d’artistes contemporanis».52 

                                                 
52 LE CORBUSIER. Obra completa , cap. 1946‐52, p. 30, reproducció facsímil d’un retall de premsa de l’època.  
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Una petita citació d’un fragment del poema il·lustrarà el croquis de la basílica 

no construïda en acte de rebel·lia. Si sortim del poema i repassem les dues 

obres de caràcter religiós que porta a terme en aquells anys, també mostren 

aspectes de La Tourette i Ronchamp que es podrien explicar des d’aquesta 

òptica de petita rebel·lia càtara. Poden ser quan omple el claustre de La 

Tourette de signes càtars amb la creu grega de quatre costats iguals com a 

suport de la sala capitular, o el mateix sostre tetraèdric piramidal amb 

simbologia primitiva de la fertilitat femenina. També es pot entendre una creu 

grega als quatre corredors de connexió entre les cares del claustre i resulta 

significatiu l’accés sota rasant que introdueix a la nau central de l’església de 

La Tourette, on els monjos dominics queden obligats a passar per les 

tenebres del subsòl, tant per entrar com per sortir de l’església cada trenc 

d’alba, on resen, invoquen i filtren el dia que acaba de néixer dels perills de la 

foscor i de les tenebres, en les seves Maitines. Resulta significatiu si s’entén 

que els dominics en les seves Maitines representen ser els guardians del 

trànsit de la llum.  

La paradoxa es troba quan els monjos surten de l’església i comencen la 

deambulació pel claustre envoltats d’uns vitralls dissenyats per Iannis 

Xenaquis extrets dels algoritmes, de la seva composició Metàstasi, que en 

paraules seves volia ser la superació de les composicions gregorianes 

basant-se en la fuga polifònica. Anunciava aquí la fi d’un sistema de 

composició musical tradicional i el començament d’un altre ordre compositiu 

basat en fórmules matemàtiques, campanes de Gauss i probabilitats 

estadístiques. 

A Ronchamp, en canvi, segons Stanislaus von Moos,53 en una carta 

desesperada de Le Corbusier adreçada a la seva mare dies abans de la 

                                                                                                                                               
Traducció del francès: «Cardinaux et Archevêques de France condamnent le projet d’une basilique à la Ste. Baume... 
Paris.‐ L’assemblée des cardinaux et archevêques vien de  faire connaitre que  lors de sa dernière assemblée. Elle 
s’est rangée à l’avis de l’évêque de Fréjus qui a condamne le projet de construction d’une basilique souterraine de 
la Paix et du Pardon, dans le massif rocheux de la Sainte‐Baume, prés de la grotte de Sainte‐Marie‐Madeleine. “Les 
cardinaux et archevêques sont unanimes à blâmer cette  initiative et désapprouvent tout appel qui serait  fait à  la 
générosité des catholiques en  faveur de ce projet”. On sait que cette basilique pour  laquelle un comité avait été 
crée. Devait être construite par l’architecte Le Corbusier, avec la collaboration d’artistes contemporains». 
53 VON MOOS, STANISLAUS. Le Corbusier. 1a ed. Frauenfeld: Huver and Co., 1968. En castellà: Barcelona: Lumen, 
1977, p. 401‐402. Es destaca: «Hasta el  final de su vida, Le Corbusier se siente  indefenso ante  la autoridad de su 
madre, que morirá centenaria en 1960. Ella representa en cierto modo, con su carácter original y sencillo, con sus 
ideales cristianos y humanitarios, que  influyeron profundamente en Le Corbusier, su conciencia moral y al mismo 
tiempo  su  confidente.  Ella  recibe  la  víspera de  la  consagración de Ronchamp, una  carta desesperada de  su hijo 
arquitecto.  Según  se  expresa  en  esta  carta,  Le  Corbusier  se  encuentra  obsesionado  por  la  idea  de  que  las 
autoridades católicas aprovecharán  la ocasión para denunciar  su doctrina arquitectónica. Este  temor debe haber 
despertado en él todos los resentimientos calvinistas y puritanos inculcados por su educación.». 
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consagració de la capella el 1955, Le Corbusier li confessà que tenia la 

temença que les autoritats catòliques utilitzessin l’ocasió per denunciar la 

seva doctrina arquitectònica. Segons una publicació de Jean Petit de 1965, el 

mateix Le Corbusier deu dies abans de la inauguració, en una roda de 

premsa improvisada, en mig del tràfec dels últims detalls previs a la 

inauguració, mentre col·locaven la creu, els bancs i les imatges un dels 

periodistes el va seguir cap a fora fins a l’altar de la peregrinació i li va 

preguntar:  

 

«M. Le Corbusier, en nom del director de Chicago Tribune, contesti  
aquesta pregunta: Per construir aquesta capella: Cal ser catòlic?  
Li respongué: Fora d’aquí!»54 

 
 

El que es té clar és que no es pot reduir el significat del poema a aquesta 

nebulosa càtara, ja que les aproximacions interpretatives són moltes i de 

poema només n’hi ha un de sol. En qualsevol cas, Le Corbusier comença a 

fer una arquitectura que evoca la memòria, una arquitectura feta per no 

oblidar res, no oblidar cap dels múltiples registres que hi apareixen. 

 

També es podria analitzar el poema des de la resta de vessants, el 

protestantisme, el cristianisme, el cristianisme ortodox, prendre com a vàlida 

l’aproximació càtara o bé la mitologia clàssica. Aquesta darrera, tractant de 

relacionar el text de Robert Graves aparegut el 1948 La Deessa Blanca amb 

el Poème de l’Angle Droit. 

 

La deducció lògica i implacable d’uns indicis bibliogràfics aplicats a la 

interpretació poètica són erràtics; de fet, acaben amb tota l’artisticitat que 

pogués tenir el Poème de l’Angle Droit, i acabarien esborrant el mateix poema 

i el seu autor. Es vol recalcar que el fet objectiu existeix i és que Le Corbusier 

fa un gir poètic, simbòlic i ampli. Qui ha expressat millor aquesta 

transformació en una sola frase és, potser, Marc Angélil: 

 

«La màquina d’habitar es transforma en màquina d’emocionar».55  

                                                                                                                                               
 
54 VON MOOS, STANISLAUS. Op. cit., 1977, p. 403. Traducció del castellà: «M. Le Corbusier, en nombre del director 
de Chicago Tribune, contésteme a esta pregunta: Para construir esta capilla ¿Hace falta ser Católico? “Le respondí: 
¡Fuera de aquí!”». 
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Un text poètic, entès com a objecte artístic és impossible que pugui ser rellegit 

entre línies. Un tex poètic té com a finalitat l’evocació d’infinites mirades i 

infinites sensacions. Només la poesia de T. S. Eliot es podia llegir així, sens 

dubte, per l’elevada qualitat de les notes de peu de pàgina, que per si soles 

constitueixen un tractat de filosofia. En el poema de Le Corbusier no és el 

cas. El text poètic, en paraules de Valéry, és un text fràgil. 

 

«Y en Barcelona se encontró Valéry ante una cultura que giraba 
alrededor de la poesía, que partía de la poesía como base para todas 
sus operaciones (incluso las políticas), que a la poesía utilizaba como 
universal salvaguarda contra la dispersión (a la que, en materia 
cultural, se llama trivialidad). ¡Y con lo frágil que es la poesía! –vino a 
decir Valéry-; “alada y sagrada”, tal vez, pero, por lo mismo, 
radicalmente inapta para base y para fundamento. La poesía es, si se 
quiere, la culminación de una cultura; pero las montañas no 
descansan en sus cumbres. Y Valéry evocó el fantasma de la vieja 
cultura occitana, muerta de su poesía, muerta de haber sido sólo 
poesía.»56 

 

El poema és un text per ser rellegit, en present, cada dia de diferent manera, 

avui en clau mítica, demà en clau protestant, un altre dia en clau càtara, al 

contrari es cauria en la trampa del dogmatisme de l’hermenèutica. Sota 

aquesta aparent fragilitat, el poema amaga amb una imperceptible opacitat 

l’activitat moral de l’artista. És per aquesta raó que s’arriba a la conclusió que 

un text poètic no serveix, amb el permís de T. S. Eliot, per avaluar l’abast del 

canvi en la trajectòria arquitectònica estètica. A Le Corbusier no es pot utilitzar 

un text poètic per analitzar una realitat pràctica, arquitectònica, a l’igual que és 

inversemblant recórrer un camí simbòlic per extreure conclusions analítiques. 

 

Semblava que escollir un text poètic portava a un camí sense sortida, a un 

camí d’ocultació del subjecte que està parlant, ocultació d’aquest subjecte per 

part d’una figura substitutòria del verdader protagonista, Le Corbusier.  

 

La interpretació poètica té el perill de deixar en mans d’un actor interpretador 

(rapsode) la transmissió dels principals conceptes i emocions estètiques i 

intel·lectuals que pogués tenir el treball de Le Corbusier, i com més endavant 

                                                                                                                                               
55 ANGÉLIL, MARC. Inchoate: An experiment in architectural education. Text preparatori 1r curs. D’Arch. ETH. 
Zuric: D’Arch. ETH, 2002. 
56 FERRATER, GABRIEL. Vers i prosa. Gabriel Ferrater. Barcelona: L’estel, 1988, p. 120. Estudi introductori de 
Jordi Cornudella, selecció de Joan Ferraté. Editor, Eliseu Climent. 
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es veurà, també té el perill de renunciar a la part textual constitutiva de tota 

obra arquitectònica. 

 

Per què comparar dos textos de Le Corbusier. 

En el mateix número especial de 1948 d’Architecture d’Aujourd’hui, Le 

Corbusier presentà, a més a més d’UNITÉ, una sèrie de gràfics il·lustrats amb 

uns dibuixos originals que expliquen el seu món als 17 anys, als 19 i als 23. 

També en el mateix número s’hi troben resums de les Monographies, Œuvres 

de Le Corbusier, Une équipe en renouvellement permanent (la llista dels 

col·laboradors del despatx), el famós quadre Composition del 1934 (on torna 

a pintar el cos humà), i un resum dels treballs i notícies de premsa del 

projecte estrella que en aquells moments portava a terme, les Nacions Unides 

a Nova York. En aquest número es fa, doncs, una mena de presentació del 

despatx de la rue de Sèvres i de l’evolució cronològica del mateix Le 

Corbusier. En un lloc preeminent d’aquest número es publica l’article UNITÉ i 

també es torna a publicar el text Brève histoire de nos tribulations, que ja 

havia aparegut en l’Almanach d’architecture moderne, on s’explica com va 

concloure la fase de construcció del Pavelló de l’Esprit Nouveau el 1925, 

gairebé rememorant el final d’una etapa on l’automòbil s’havia d’instaurar per 

tota la ciutat, en el cor de la ciutat. És curiós com el nom del projecte de ciutat 

de tres milions d’habitants, que exhibia al seu interior, anava canviant: P. P. P. 

Peugeot, Le Plan Michelin, Les établissements Peugeot, Le Plan Citroën i, 

finalment, Le Plan Voisin de París. La idea d’exposar dos textos en una 

mateixa publicació, escrits i, per tant, distanciats en el temps una vintena 

d’anys, que en aquest treball es proposa el mateix Le Corbusier ja l’havia 

practicat en aquest mateix número especial de l’Architecture d’Aujourd’hui. 

 

A l’Architecture d’Aujourd’hui, en mostrar-se els dos textos, sorgeixen tota 

mena de comparances, malgrat que no són comparables, ja que Brève 

histoire de nos tribulations és molt específic, narra les tribulacions del 

muntatge del Pavelló de l’Esprit Nouveau i el tracte irrespectuós que, segons 

Le Corbusier, varen tenir per part dels comissaris de l’exhibició internacional 

de París el 1925. Com ell mateix diu, va ser grollerament despatxat: 

 

«...Je suis grossièrement éconduit».57  

                                                 
57 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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L’altre text, UNITÉ, en canvi, és conciliador, amb voluntat de transcendència i 

fet des de la maduresa. Amb la comparança s’evidencia el grau de maduresa 

que Le Corbusier havia assolit. Els textos indiquen molt clarament quins eren 

els interessos del Le Corbusier dels anys vint i el del 1947. 

 

No se sap si va sorgir casualment, però finalment resulta interessant com un 

inici de gramàtica arquitectònica comparada realitzada pel mateix autor. Per 

tant, el que es planteja aquí és: El mecanisme de comparança en aquesta 

revista, si bé és cert que pràcticament no existeix, es considera més com una 

troballa que com l’inici d’un mètode de crítica arquitectònica. Serà 

determinant, però, per teoritzar, com s’han de mostrar dos textos d’un mateix 

autor. Sense voler córrer més del compte, la hipòtesi es recolza amb el que 

s’anomena gramàtica comparada; fins i tot, tal com es veurà, intenta superar 

els esquemes tòpics de fer una comparança en el camí estructuralista clàssic 

i anar més allà dels conceptes de l’estructuralisme transformacional generatiu, 

que Chomsky havia inaugurat el 1957 i que encara avui en dia resulten poc 

explorats en arquitectura.  

 

Un cop feta la tasca analítica, sortirà el tema de com tornar a muntar les 

peces produïdes per l’anàlisi des d’una òptica contemporània. Més endavant 

s’explicarà amb més entreteniment que el sistema d’estructuració de les 

peces obtingudes per tal d’inserir-les al llenguatge contemporani es basa en 

una interpretació lliure dels conceptes categorials d’Eugenio Trías, que 

reflecteix en el seu llibre La edad del espíritu, on afirma que tota obra de  

l’ésser humà i, per tant, del seu esperit, es manifesten i es constitueixen en 

set etapes o eons fins arribar a l’existència plena, que també l’anomena 

simbòlica. Aquest miratge que es fa a l’obra de Trías, per compte d’aplicar-ho, 

tal com ell ho deixa escrit en l’estructuració i l’existència de l’esperit humà, en 

el present treball es cenyeix a l’obra artística, i es permet fer una versió 

adaptada aplicable a la producció artisticoarquitectònica que significaria tant 

com transferir un cert esperit a les produccions artístiques. 

 

El text que es vol analitzar s’hauria de comparar amb un text de referència 

inicial: Vers une architecture i, per extensió, L’art décoratif d’aujourd’hui van 

ser uns dels candidats més plausibles, tant pel seu coneixement general com 

per la seva contundència, concisió i transcendència. 
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Només així es donaria llum i raó al canvi produït en la producció 

arquitectònica de Le Corbusier, i es posaria en rellevància el paper que va 

jugar el text escrit per aclarir l’evolució de la seva obra. 

 

De tots els textos publicats després de la segona etapa de Le Corbusier que a 

continuació s’enumeren: 

 

• L’espace indicible, 1945. 
• Informe dels CIAM 1947. Publicat el 1948.  
• UNITÉ, 1947. Publicat el 1948. 
• El Modulor I, 1950.  
• Unité d’Habitation a Marseille, 1950.  
• Poésie sur Alger, 1950.  
• Une petite maison, 1954.  
• Modulor II, 1955.  
• Poème de l’Angle Droit, 1947-1955.  
• Les plans de París, 1922-1956.  
• Claviers de couleurs Salubra, 1959.  
• L’Urbanisme des Trois Etablissements Humains, 1959.  
• L’atelier de la recherche patiente, 1960.  
• Un couvent dominicain: Sainte-Marie de La Tourette,1960. 

 
 

Cal explicar com han estat les condicions de selecció per entendre l’elecció 

d’UNITÉ. 

 

La primera condició era que havien de ser comparables. El text Vers une 

architecture servia per tenir una vocació de ser un text de transcendència, 

ampli, amb un discurs gens particular, parlant de la posició de l’arquitecte 

davant l’obra d’arquitectura. Text – manifest purista. Transcendir volia dir 

arribar al màxim nombre de lectors, això no podia realitzar-se amb una edició 

limitada, luxosa ni cara, el que buscava altre cop seria un número especial 

d’una revista, en aquest cas l’Architecture d’Aujourd’hui. 

 

La segona condició era descartar tots els textos que parlessin de temes 

excessivament especialitzats i concrets, com podien ser les reflexions de les 

seves obres construïdes, l’Unité d’Habitation de Marsella, el text per introduir 

la publicació de la casa de la seva mare, el text sobre el convent de La 

Tourette o els textos de temes més específics com els colors Salubra o les 

mides per a l’estandardització del Modulor. 
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La tercera condició era que, a poder ser, fos un text premonitori, anunciador 

d’un canvi en la manera de desenvolupar l’arquitectura que Le Corbusier 

encara havia de construir. Això implica que donés sentit a aquest joc 

especulatiu i, a la vegada, havia de ser un text no excessivament tardà en la 

bibliografia del mestre. A l’hora d’escollir el text de referència, el nombre de 

textos escrits per Le Corbusier es reduí moltíssim amb aquestes condicions 

de selecció i, si a més a més, es deixen a banda els textos de contingut 

exclusivament urbanístic queda ben poc marge i gairebé per eliminació resta 

el text UNITÉ 1948, L’espace indicible 1945 i el text L’atelier des recherches 

patientes descartat conseqüentment l’últim per haver estat publicat 

tardanament, el 1960.  

 

Una quarta i última condició que ha provocat l’estudi del text UNITÉ seria que, 

en tractar-se d’un text que s’escriu en paral·lel a la primera versió del Poème 

de l’Angle Droit, el 1947-1952, i que l’estructura d’aquest poema es mostra de 

màxima importància, en el posterior devenir del pensament estètic de Le 

Corbusier, es valorà moltíssim la possibilitat, de que sempre i que fos possible 

realitzar una visió conjunta amb tots dos textos.  

 

Si es recorda, l’editor Tériade li encarrega que escrigui el Poème de l’Angle 

Droit el maig de 1947, el mateix any que escriu UNITÉ, del qual en realitzarà 

diverses versions la darrera de les quals, la setena, s’acaba d’escriure l’1 de 

gener de 1952.58 Entendrem que tant el poema com UNITÉ son dos textes 

realitzats en paral·lel. Per aquesta raó es decideix descartar L’espace 

indicible, ja que aquest s’havia publicat al 1945, just acabada la guerra . 

 

UNITÉ és un text inicial que inaugura la segona època lecorbuseriana, l’època 

unitària. És un text que anuncia uns canvis en l’obra del mestre. Sense arribar 

a ser un manifest, és un text d’agraïment i renúncia justificada a un oferiment 

de formar part de l’associació dels arquitectes i adquireix la solemnitat d’un 

text que inicia una nova via per on transitarà Le Corbusier en endavant. 

 

Sigui com sigui, però, no ha merescut gaire l’atenció de la crítica. I això, 

possiblement, ha portat a no debatre suficientment com és que Le Corbusier 

                                                 
58 Es troba el text dactilografiat, amb notes manuscrites, als arxius de  l’FLC ( ref. ‐20F2) data 01‐01‐1952.Es dir, a 
pesar de que no es publicarà fins  setembre de 1955, entenem que  el text del poema queda fixat en aquesta data, i 
les tasques que quedaven pendents eren les  de compaginació, il∙lustració, maquetació i edició. 
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no havia deixat un text de referència anunciador dels canvis de la seva 

arquitectura, que just havia decidit escometre, després de la Segona Guerra 

Mundial. Aquell esdeveniment atroç que va devastar el món, obligava a 

posicionar-se de nou també en el camp ideològic. Le Corbusier ho va fer, al 

text es veurà com sorgeixen un seguit de subtileses d’un nou llenguatge que 

comprendrà el nom i la forma dels nous països, el tema colonial o la 

coherència amb allò políticament correcte i agafa importància per aquesta 

raó. Ell mateix, en haver de fer referència de l’època, utilitzarà un plànol 

d’Europa sense fronteres i marcarà les rutes eternes que, segons ell i «un 

geògraf amic seu» (del qual Le Corbusier no especifica el nom), s’utilitzen des 

de l’edat antiga: 

 

«Aquest mapa dels treballs pacífics i pacificadors, de la segona era de 
la civilització maquinista ens ensenya que les grans rutes eternes són 
reconstruïdes i tornades a la llibertat, les mateixes rutes de la 
prehistòria; passen a través de les fronteres...».59 

 

        
   Figura 6. Plànol d’Europa. UNITÉ , 1948. 
 

Le Corbusier abandona el manifest estètic per deixar pas a una altra forma 

d’expressió arquitectònica. Aquestes pistes o senyals són les que s’organitzen 

en aquest text, són les mateixes rutes des de la prehistòria, són els invariants, 

són els fets tectònics invariables com l’estructura profunda de la tectònica. La 

paradoxa sorgeix quan, en nom de les avantguardes, Le Corbusier havia estat 

pregonant un món millor amb ciutats planejades amb premisses ideològiques, 

en ciutats més higièniques, amb zones verdes, amb fàbriques verdes per anar 

a treballar envoltats de natura, habitatges socials per a tothom i barris 

estandarditzats. En canvi, el 1947 el panorama d’Europa, Rússia, el nord 

d’Africà i l’Extrem Orient oferien una altra cara: desolació i destrucció a les 

portes d’un procés de descolonització. Sorgeix la paraula reconstrucció, quan 

mai abans el moviment modern se n’havia preocupat d’aquest tema. 

                                                 
59 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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S’observa, doncs, a Le Corbusier un desplaçament cap als temes més 

propers: un tapís, una pedra, un Object a réaction poétique, i cap a unes 

mesures d’estandardització d’habitatges de baix cost per a la població 

desplaçada, escoles de campanya, etc. La teorització es recondueix a partir 

de l’obtenció de resultats pràctics. Le Corbusier abandonarà progressivament 

el seu discurs arquitectònic una mica grandiloqüent, sobretot quan parlava de 

temes urbanístics i de canvis socials. 

 

Es tractava més d’un canvi d’actitud que d’un canvi de mètode reflectit en: 

• Abandonament de posicions dogmàtiques (1947 CIAM VI, Le bidon Ville, 

entre altres temes). 

• Esforç per relligar totes les expressions artístiques amb l’arquitectura i 

l’urbanisme (1949 CIAM VII, Bèrgamo, presentarà l’ASCORAL). 

• Foment d’associacions per a la recerca i la síntesis de les arts.  

• Foment per la reagrupació del Domaine Bâti (àmbit construïble). 

• Producció, altre cop (pràcticament havia deixat d’exposar el 1923), de 

quadres per ser exposats, on els temes pictòrics es desplaçaran des dels 

objectes cap al cos humà. 

 

              
Figura 7. Tapisseria de Marie Cuttoli,1936.                              Figura 8. Femme au Guéridon et au fer a  
                                  cheval, 1928. 
 

També és a partir d’aquest canvi quan realitzarà la major part de tapissos, 

amb Pierre Baudouin i inclús registrarà el concepte de Le Mural-nomade. 

Començarà la producció de poemes il·lustrats amb Tériade, tornarà a realitzar 

les pintures murals de gran format, començarà escultura policromada amb 

Joseph Savina a la Bretanya i amb Constantino Nivola a Nova York cap al 

1950. Finalment, iniciarà un període en el qual deixarà fer als joves al 
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capdavant del CIAM VIII, sobretot després de Hoddeson U. K. 1951. 

S’assistirà a una escenificació de canvi generacional: Le Corbusier versus 

Peter Cook, Aldo van Eyck, els Smitsons. Ben mirat, també era una manera 

d’assegurar-se l’espai suficient i propi, gairebé íntim, que als 60 anys 

necessitava per escometre l’etapa d’experimentació, el nou camí de Le 

Corbusier que aniria fins al 1965, any de la seva mort. 

 

Reconstrucció per a Le Corbusier vol dir repensar-ho tot. El text UNITÉ es pot 

entendre com a síntesi o posada al dia de Vers une architecture, fent el salt 

del 1923 al 1947. UNITÉ permet organitzar una llista de conceptes 

arquitectònics de futur lligats a les coses inamovibles, a les decisions que 

s’han d’aprendre per projectar l’arquitectura d’una manera transcendent. 

 

Possiblement aquí la recerca agafa un camí de risc en el sentit següent: el 

substrat del llenguatge arquitectònic de Le Corbusier d’aquesta segona època 

s’ha d’estudiar millor. Es veurà l’evolució dels conceptes arquitectònics del 

propi pensament de Le Corbusier, però aquests conceptes que es trobaran 

evolucionats des de Vers une architecture a UNITÉ encara avui s’han de 

convalidar. Cal revisar les idees de Le Corbusier de la maduresa, ja que se 

segueix posant massa èmfasi només en els textos de la primera època, la del 

1920 al 1945. Si com és evident realitzà un canvi de rumb en la pintura, 

després de 1925 quan abandonà el purisme, en un llarg procés que culmina 

al 1933, també ho va fer en l’arquitectura, on Le Corbusier, ni en la primera 

època, ni en la segona, no té cap edifici que compleixi alhora tots els seus 

famosos cinc punts de l’arquitectura moderna. És evident que una anàlisi dels 

edificis de la segona època, com Ronchamp o el Pavelló Philips, no es pot 

resoldre amb el llenguatge derivat de la crítica de l’arquitectura que es 

destil·la de Vers une architecture, L’art décoratif d’aujourd’hui, Précisions o 

Carte d’Athènes60 i un es pot seguir preguntant per què no va recollir els 

postulats de la nova arquitectura que es disposava a realitzar.  

 

El mecanicisme, el purisme i els seus referents iconogràfics havien saltat pels 

aires. Els problemes de mobilitat no havien superat les trinxeres. Els 

                                                 
60 Sense comptar els textos menors, els textos de l’Obra completa, on solament escriu una breu introducció de dues 
pàgines, les publicacions del mateix Le Corbusier, que tracten de l’evolució o adaptació de la seva arquitectura, són 
més aviat poques.  
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automòbils s’havien transformat en tancs, els vaixells en submarins, els 

avions en bombarders, les emocions més elevades i intel·lectuals s’havien 

transformat en odi, por, temença i baixesa moral, a causa del feixisme i el 

totalitarisme de l’època. La III República Francesa, com a paradigma i lloc 

d’acolliment de generacions d’intel·lectuals, d’exiliats i apàtrides s’havia esvaït 

com el fum. El mateix Le Corbusier i la seva dona havien fugit de París i 

s’havien traslladat a Ozón, un poblet amagat als Pirineus. La cosmopolita 

París i tota la França atlàntica quedava sota el domini hitlerià i, la resta, la 

França rural i mediterrània amb capital a Vichy quedava sota un règim 

col·laboracionista vinculada als alemanys i controlada pels seus aliats: Itàlia61 

i Espanya. 

 

Bona part del món de Le Corbusier, tant el professional, com l’intel·lectual 

com el físic, París, capital de l’art i de l’arquitectura, havia desaparegut. 

UNITÉ explica els canvis de la manera de pensar de Le Corbusier un cop 

superats aquells terribles anys de terra de ningú, on els refugiats i deportats 

recorreran tot Europa, i on la mort i la malaltia s’escampà per tot arreu. Es pot 

remarcar a partir del fragment següent del text UNITÉ, en què Le Corbusier 

es mostra sorprès dels esdeveniments bèl·lics que el convertiran gairebé en 

exiliat. A partir de llavors comença a elaborar un discurs de resistència i 

reconstrucció després de la barbàrie; sense anar més lluny, a causa de 

l’ocupació de la casa E.1027 per part de les tropes alemanyes, que havien fet 

desaparèixer les pintures murals com esborrant tot rastre de civilització, ell 

s’oferirà per tornar-les a pintar. A més, és el moment en què es manifesten els 

primers canvis de la percepció artística de l’arquitecte: 

 

 
«Jo vaig fer algunes fotografies de les pintures murals fetes pel vostre 
servidor, a una vil·la, a la Costa Blava, durant les setmanes que varen 
precedir la mobilització del 39! 
Els murs escollits per rebre nou grans pintures, varen ser precisament 
els més apagats (insignificants). D’aquesta manera, les parets més 
belles es mantenien intactes i, per contra, les parets indiferents es 
transformaven en interessants, i el blanc enlluernador d’unes serveix 

                                                 
61  Itàlia  des  de  feia  temps,  amb Mussolini  com  a  principal  aliat  de  Hitler,  actuava  com  a  verdadera  potència 
mediterrània, no  tan sols amb  les guerres colonials a  l’Àfrica, sinó que al 38  ja havien pactat armisticis, Pacto de 
Santoña  directament  amb  tropes  republicanes  espanyoles,  passant  per  sobre  de  la  cancelleria  de  Franco.  Les 
policies secretes feien i desfeien a voluntat en territori de la França ocupada. Així, per exemple, una de les moltes 
restriccions que el règim de Vichy havia imposat era que els refugiats vinguts de la resta de França no podien residir 
en cap localitat costera, per por que realitzessin actes de sabotatge, o bé que marxessin cap a un altre país. 
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de superfície de reflexió de la llum per als colors de les altres 
parets».62 

 

Com ell mateix reconeix, va estar distanciat de la pintura mural durant molt de 

temps, però en arribar a un punt, a partir del 1935, va desenvolupar una 

passió real per la pintura de murals, demanant als seus amics parets 

blanques que ell pogués pintar-les, fins i tot en el cas de la casa E.1027, ni 

tan sols va demanar permís a la seva propietària Eileen Gray. Le Corbusier 

ho justificava més o menys dient que l’arquitectura moderna ha anat a 

l’encontre de la pintura moderna. El quadre, objecte mòbil, ha estat fàcil 

d’abordar i, en canvi, el mural fix ha costat moltíssim. Encara avui és difícil 

abordar la relació pintura i arquitectura. Succeeix una cosa semblant quan 

s’intenta relacionar text i arquitectura, una de les dues disciplines acaba 

transfigurada i si no s’està atent acaba per desaparèixer la més dèbil de les 

dues. 

 

«... ja que la prova s’ofereix a qui vulgui mirar atentament; es 
demostra quan el mur cau, o s’esfondra, desapareix, igual succeeix 
des del moment que les línies i els colors ocupen el mur escollit, 
aquest també desapareixerà».63 

 

 

Aquesta actitud rebel amb el seu passat, ja que l’experimentació estètica 

l’havia conduït a desmaterialitzar les parets, apareix en nombroses ocasions. 

En la lectura del text UNITÉ, agosaradament potser, es podria dir que apareix 

un Le Corbusier en un moment de rebel·lió més àmplia, decidit a ultrapassar 

els límits que ell mateix s’havia autoimposat en l’acceptació de la recerca de 

l’ideal purista. 

 

 

Serà doncs el moment, un cop assumida aquesta premissa, en què es pot 

veure el Poème de l’Angle Droit com a il·lustrador d’una actitud certa i vital. 

Una actitud que es desprèn del text UNITÉ. El poema posa la forma estètica i 

literària a una actitud que Le Corbusier va deixar palesa en aquest altre text: 

 

  
                                                 
62 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
63 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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«Els elements d’una visió  
s’ajunten. La clau és una 
branca de la fusta morta i una codina 
recollits tots dos en un  
camí enfonsat dels Pirineus. Els 
bous de treball passant 
tot el dia davant de la meva finestra. 
A força d’estar dissenyant i redissenyant 
El bou – codina, arrel 
Esdevingué brau...».64 

 

Aquesta transformació d’un animal pacífic subjecte al jou i a les tasques del 

camp durant un dia i un altre, fins que un dia que se n’afarta i es 

transposiciona, es transforma per ser lliure i convertir-se en taureaux. El brau 

voldrà dir lluita per la llibertat. D’altres pistes escrites al text UNITÉ acaben 

per agafar forma literària en el Poème de l’Angle Droit. Quan es llegeix el text 

UNITÉ i es mira de connectar-lo amb el poema es comprova que Le 

Corbusier s’expressa amb dos tipus de llenguatge encara que vulgui dir coses 

semblants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 LE CORBUSIER. Poème de l’Angle Droit. Paris: Tériade, 1947‐1955.  
Traducció  del  francès:  //Les  éléments  d’une  vision  se//.Rassemblent.  La  clef  est  une  //souche  (rama)  de  bois  mort  et  un 
galet//ramassés  tous  les doux dans une//chemin creux des Pyrénées. Des  //bœufs de  labour passaient//tout  le  jour devant ma 
fenêtre.//A force d’être dessiné et redessiné//Le bœuf‐ de galet de racine//Devint taureau…//      Poème L’> + 
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2.2. Text UNITÉ, 1948. Traducció  

 
 
 
 
 
 

Per damunt de les disputes sobre doctrines hi ha bellesa, garant de la veritat 
de l’obra. Aquesta és probablement la raó perquè Le Corbusier té molts amics 
a l’escola, ja que els nostres mestres ens han ensenyat la veritat, en primer 
lloc, que una obra és bella si és sincera i ben pensada. 

 
La seva obra és bella, Le Corbusier. 

 
«Ella va conquerir per la força del pensament, la claredat de les intencions, 
l’esperit que s’atreveix. És la Veritat. Plena d’amor i fe, font pura de l’alegria 
en si és Joia en la seva plenitud. I és nova igual que tots els que, a través del 
temps, han portat nova riquesa, en són l’evidència.»65  
 
 
 

       Claude BÉRAUD 
              Arquitecte, 
      ex alumne de l’Acadèmia de França 
              a Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Traducció del francès: AU‐DESSUS des querelles de doctrines, il y a la Beauté, garant de la vérité de l'œuvre. C'est sans doute 
pourquoi Le Corbusier a de nombreux amis dans notre Ecole. Car nos Maîtres nous ont appris la première vérité, qu'une œuvre est 
belle si elle est sincère et pensée juste. 
Votre œuvre est belle, Le Corbusier.  
Elle conquiert, par la puissance de la pensée, la clarté des intentions, l'esprit qui ose. Elle est Vérité. Imprégnée d'amour et de foi, 
source de joie très pure, elle‐même est «joie» dans sa plénitude. Et elle est neuve comme  l'ont été toutes –celles qui, à travers le 
temps, ayant apporté de nouvelles richesses, restent des témoignages.  
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El moment sembla molt apropiat perquè Le Corbusier, un cop més manifesti 
les seves conviccions i la seva visió de l’arquitectura moderna en un moment 
en què tots els països estan per reconstruir i crear noves ciutats, cal que un 
Home com ell, reitero, que ha arribat el moment per al naixement d’un món 
«que pot arribar a ser prodigiosament bell». 
 
Cada vegada més se’ns oblida que l’arquitectura és una qüestió d’art. Ens 
oblidem de la bellesa, ens oblidem de la poesia. Es tracta d’un fet essencial, 
Le Corbusier hi va lluitar amb coratge i perseverança admirable per aquesta 
arquitectura ideal, social i, sobretot, plàstica, «que porta alegria als homes, no 
només una utilitat estricta». Sembla que el destí de l’arquitectura no és 
principalment el d’abandonar la missió de nosaltres avui en dia. Perdent un 
temps valuós, se centren en problemes que no tenen cap relació amb 
l’arquitectura i l’abandonament dels principis que han de ser indiscutibles, 
sembla la seva única regla.  
 
Le Corbusier, per la seva absoluta honestedat íntima dels seus principis, ha 
de ser per a nosaltres un exemple i, per part nostra, en lloc de crítiques vanes 
i estèrils, mostrem la nostra admiració i el nostre suport. Se’ns ensenya el 
camí d’un veritable renaixement de l’arquitectura, que ofereix a l’arquitecte 
l’única manera d’imposar la seva voluntat en nom de l’Art, donant com una 
font fresca i entusiasta els valors espirituals. Tant és així que proporciona la 
distància necessària per escapar-nos de la rutina i la mediocritat. 
 
A més d’una sèrie de lliçons que ens ofereixen amb una generositat que mai 
falla és el seu fervor immens, la seva fe, el seu ideal és el seu treball sota el 
signe de l’amor que ens haurà de permetre buscar i trobar l’harmonia.  
 

         B. ZEHRFUSS 66 
  

                                                 
66 Traducció del francès: Le moment me semble particulièrement opportun pour que Le Corbusier manifeste une fois de plus ses 
convictions et sa conception de  l'Architecture Moderne; à  l'heure où, dans tous  les pays, se reconstruisent et se créent des villes 
nouvelles, nous avons besoin qu'un homme tel que  lui nous redise que  les temps sont venus de cette naissance d'un monde «qui 
peut devenir prodigieusement beau».  
De plus en plus on oublie que l'architecture est un fait d'art. On oublie la beauté, on oublie la poésie. C'est là un fait essentiel, et Le 
Corbusier  a  combattu  avec  un  courage  et  une  persévérance  admirables  pour  cet  idéal:  l'architecture  est  sociale, mais  surtout 
plastique, « elle apporte aux hommes la joie et non pas seulement une stricte utilité».Il me semble que le destin de l'architecture 
est avant tout de ne pas renoncer à la mission que trop d'entre nous négligent aujourd'hui, tout en l'admettant. Perdant un temps 
précieux,  ils s'attachent à des problèmes qui n'ont plus aucun rapport avec  l’architecture et négligent des principes  indiscutables 
qui devraient être cependant leur seule règle.  
Le Corbusier, par  son honnêteté absolue  vis‐à‐vis de  ces principes, doit  être pour nous un  exemple,  et plutôt que de  vaines  et 
stériles  critiques,  susciter  de  notre  part  notre  admiration  et  notre  adhésion.  Il  nous montre  le  chemin  d'une  vraie  renaissance 
architecturale;  il  offre  à  l'architecte  le  seul moyen  d'imposer  sa  volonté  au  nom  de  l'Art,  lui  apportant  la  source  fraîche  et 
enthousiaste  des  valeurs  spirituelles.  C'est  ainsi  qu'il  lui  procure  l'évasion  nécessaire  qui  peut  l'éloigner  de  la  routine  et  de  la 
médiocrité. 
Au delà d'une foule d'enseignements qu'il nous a offerts avec une générosité jamais en défaut, c'est son immense ferveur, sa foi, 
son idéal, ce sont ses travaux placés sous le signe de l'amour qui doivent nous permettre de chercher et de trouver l'harmonie.  

B. ZEHRFUSS 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  0. El taller de les recerques pacients. 
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UNITÉ 

 
Per 

 
LE CORBUSIER 

 
 
 

I AQUÍ un preàmbul: 
 
Una llei votada en els dies de l’ocupació, final de 1940, va instituir l’Ordre des 
Architectes. Aquest organisme es comprometia a defensar la professió contra la 
intrusió d’aquells que no tenien una preparació suficient; alhora que el país es cobria 
d‘horrors i de despropòsits, enlletgint irremeiablement l’aspecte del país. 
 
El rostre d’aquest país mereixia estar protegit. Això és admirable en tots els casos. 
Paisatges, granges, viles i pobles. I París, vila centre, corona del món, tan bella, tan 
intensa, que expressa una permanent actualitat, ja que la vida brolla després de 
mil·lennis i resideix en aquesta. L’esplendor de París es manifesta en les seves 
construccions. 
 
L’Ordre des Architectes exigeix a partir d’ara d’aquells que designin estar autoritzats a 
construir, l’adquisició d’un diploma. Això crearà, alhora, certament, el risc d’obrir la 
porta a un altre mal.   
 
1)  Aquells que han fet la cara de París no van tenir mai el diploma; els autors de 
Notre Dame, de la porta de Saint-Denis, de la Columnata del Louvre, de la torre Eiffel 
i tots els altres. Després que han existit els diplomes, París és cada volta menys bella 
i més lletja. 
 
2) El rostre de París va ser modelat pels constructors que practicaven només l’art de 
construir: pedra, fusta, maons, etc. Els períodes constructius s’expressaven cada 
vegada en cada segle. Construïen admirablement, perquè cadascú estava al seu lloc i 
complia el seu deure dins d’un model de cooperació acceptat. Ara bé, avui en dia 
l’àmbit construïble s’ha eixamplat desmesuradament cap a l’interior, a conseqüència 
del càlcul i de la tècnica. 67 Cap a l’exterior, rutes terrestres per circular a 100 o 150 
km/h, rutes aquàtiques per viatjar a vapor o motor d’explosió, rutes de tren, rutes 
aèries (instruments d’alteració mundial). Aquestes rutes implicaran tard o d’hora 
tractar amb gran delicadesa la ubicació i construcció dels grans equipaments. 
Conseqüències cap a l’exterior: desplaçaments, migracions gegantines, ressorgiment 
de nous continents (les tres amèriques, Austràlia), despertar de civilitzacions 
adormides com: la xinesa, la hindú, l’àrab. L’urbanisme ressorgirà com el nou 

                                                 
67 UNITÉ . Traducció del francès: VOICI un préambule: 
Une  loi votée pendant  l’occupation,  fin 1940,  institua «  l'Ordre des Architectes  ›.  II  s'agissait de défendre  la profession  contre 
l’envahissement «des autres», ‐ de ceux qui n'avaient pas une préparation suffisante et couvraient le pays d'horreurs ou de non‐
sens, enlaidissant irrémédiablement le visage du pays. 
Le visage de  ce pays mérite d'être protégé.  II est admirable en  toutes  ses parties: paysages,  fermes, villages et villes. Et Paris, 
couronne le tout. Paris, ville aimée du monde, si belle, si intense, exprimant un permanent aujourd'hui, puisque la vie y tut depuis 
des millénaires et y demeure. La splendeur de Paris est manifestée dans ses bâtisses. 
L'Ordre des Architectes exige désormais de ceux qui désirent être autorisés à bâtir,  l’acquisition d'un diplôme. Ce faisant, à vrai 
dire, on risquait d'ouvrir la porte à un autre mal.  
1)  Ceux  qui  ont  fait  le  visage  de  Paris  n’avaient  jamais  eu  de  diplôme  –  ceux  de Notre‐Dame,  de  la  Porte  Saint‐Denis,  de  la 
Colonnade du Louvre, de la Tour Eiffel et tous les autres. Depuis qu'il y a des diplômes, Paris est devenue moins belle et plus laide. 
2)  Le  visage  de  Paris  fut modelé  par  les  bâtisseurs  qui  pratiquaient  savamment  l'art  de  bâtir:  pierre,  bois,  briques,  etc...  Les 
périodes constructives s’étalaient, à chaque fois, sur quelques siècles. On construisait admirablement parce que chacun était à sa 
place et faisait son devoir dans une coopération acceptée. Or, aujourd’hui,  le programme du domaine bâti s'est démesurément 
élargi vers l’extérieur et ouvert vers l’intérieur par la conséquence du calcul et des techniques.  
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encarregat d’administrar l’ocupació del territori. Cap a l’interior: els fruits del 
maquinisme introduïts en la vida familiar, la llar pertorbada, el dia solar de 24 hores, 
afligit per la ineficàcia, la família amenaçada. La felicitat humana posada en dubte. Els 
habitatges dels homes no estaran a l’altura de respondre a una aspiració universalista 
de la consciència moderna. Els habitatges no responen més a la vida d’avui, la 
creació d’una ciència nova de l’habitatge s’imposa, serà propensa, profunda, delicada, 
infinitament ramificada. Aquesta partirà el confort al qual desembocaran les 
satisfaccions que hauran de ser donades al cor, i aquí no hi ha fi als límits. 
 
Sigui el que sigui el que vingui cada minut de la vida com cada esdeveniment tràgic, 
banal o feliç, colpeja el cor dels homes i les dones, estripats o satisfets produirà una 
vida feliç i harmoniosa o una catàstrofe permanent. 
 

 
Figura  1. Alger, 1931-1934. Segon projecte. 
 
 
L’art de construir té la clau dels problemes. Conclusió lògica, ja que la llar (la 
morada)68 és l’embolcall mateix de la vida i dels humans.  
 
Construir bé requereix de constructors i no només d’arquitectes diplomats. És així que 
apareix la confusió. L’arquitecte en la seva primera accepció resideix: està en un dels 
extrems del ventall dels que construeixen: el diploma dels arquitectes és una 
qualificació fragmentària. El gran ventall de les activitats dels constructors disposa 
d’especialistes que aporten el seu talent, la seva capacitat tècnica i la seva 
sensibilitat. 69 Totes les normatives estan presents i els homes estan aquí per fer-los 
front, els constructors, l’Ordre des Architectes ha seccionat, brutalment per l’efecte 
imperatiu de la llei, l’ordre lògic i continu de les coses. Els arquitectes per aquí i els 
altres per allà. Els uns tenen els drets, els altres no els tenen. Quan la llei va ser 
promulgada, el ministre va ser obligat a afegir un decret que autoritzava al mateix 
temps tres homes a construir a França: August Perret, Freyssinet i jo mateix. En 
efecte, aquests tres individus no complien les condicions exigides: ells estaven sense 
diploma d’arquitecte. L’àmbit construïble s’estén des de la llar a la ciutat i de les 4 
rutes fins a l’equipament mateix d’una societat. Per què el món de l’arquitectura es 

                                                 
68 Nota del  traductor: vegi’s el  terme  francès gîte  (casa de camp per als convidats al costat de  la casa o maison 
principal) que en castellà es tradueix per morada; és un concepte més antic, que enllaça amb el terme romà moira 
(lloc on descansen les ànimes i, per tant, lloc de repòs dels esperits dels avantpassats. Lloc on es guarda la moral de 
la família). No es té malauradament un terme en català, que ajunti l’arrel clàssica relacionant tots els conceptes que 
se’n deriven, però que pel context existencialista d’aquell moment, s’entén que és una traducció més precisa. 
 
69 UNITÉ. Traducció del francès:  Vers l’extérieur: routes nouvelles de terre (100 a 150 km. à l'heure), route d’eau (la vapeur ou le 
moteur à explosion), routes de fer, route d‘air (outil de bouleversement mondial), ces routes impliquant des équipements d'une 
grande  délicatesse.  Conséquence  vers  l’extérieur:  déplacements,  migrations  gigantesques,  épanouissement  de  nouveaux 
continents  (les  trois Amériques,  l’Australie),  réveil  de  civilisations  assoupies:  chinoise,  hindoue,  arabe.  L'urbanisme  apparaît  à 
nouveau,  chargé de gérer  l'occupation du  territoire. Vers  l’intérieur:  les  fruits du machinisme  introduit dans  la vie  familiale,  le 
foyer perturbé, la journée solaire de 24 heures frappée d’inefficacité, de déficience, la famille menacée, le bonheur humain mis en 
cause. Le logis des hommes n'est plus en mesure de répondre à une aspiration universalisée de la conscience moderne. Le logis ne 
répond  plus  à  la  vie  d’aujourd'hui;  la  création  d'une  science  neuve  du  logis  s'impose  ;  elle  sera  profuse,  profonde,  délicate, 
infiniment ramifiée: elle partira de la satisfaction apportée au confort pour aboutir aux satisfactions qui doivent être données au 
cœur, et ici, il n’existe point de limites. Quoi qu'il en soit ou qu'il advienne, chaque minute de la vie, comme chaque événement 
tragique, banal ou heureux, touchent des cœurs d’hommes ou de femmes, déchirés ou satisfaits,  installent une vie heureuse et 
harmonieuse ou une catastrophe permanente. 
L'art de bâtir tient la clef de ces problèmes. Conclusion logique puisque le gîte est l'enveloppe même de la vie des êtres. Bâtir bien 
réclame des bâtisseurs et non pas seulement des architectes diplômés. C’est ici qu’apparaît le trouble. L'architecte dans sa prime 
acception  demeure:  il  est  à  l’une  des  extrémités  de  l’éventail  des  bâtisseurs.  Le  diplôme  d’architecte  est  une  qualification 
fragmentaire. Le  long de  l'éventail des activités des bâtisseurs se dispose  l'ensemble des spécialistes apportant  leur talent,  leur 
capacité technique ou leur sensibilité.  
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posa a la defensiva i busca posar-se a l’abric dels assalts de la vida moderna en ple 
desenvolupament? Això no passarà mai, la joventut d’un costat i els esdeveniments 
d’un altre no podran ser continguts per les barreres defensives. 
 
Algun dia l’Organització de Constructors es ficarà al cap, entre altres coses, posar 
dins d’un bell dispositiu ampli i harmoniós, a cadascú en el seu digne lloc per  tocar la 
simfonia meravellosa i embriagadora de la tasca a la qual estem destinats. 
 
Llavors un fenomen de cohesió... reemplaçarà l’hiat (disjuntiva) present. El veritable 
problema serà pensat (exposat). Posar l’art en totes les coses. La discriminació es 
produirà: «l’art és la manera de fer, de ben fer, del molt ben fer». Les arts majors 
retrobaran la seva pròpia raó de ser. La Synthèse de les arts majors es produirà. 
 
En aquesta etapa de preocupacions d’una naturalesa delicada tenen dret a habitar el 
cor i l’esperit d’alguns. La unitat de qualitat, d’esperit, d’inventiva regirà la totalitat de 
l’entorn construïble. La societat maquinista deixant els seus primers (tòpics) usos. 
(Aquells provinents d’un segle de revolució), repudiant les falses dependències, 
aspirarà a l’harmonia, la recerca la trobarà. Les coses estaran ben fetes i, 
conseqüentment, mesurades i emplaçades al seu lloc. La ciutat com la taula o la 
cadira, l’avió com l’estilogràfica seran modelats en la mesura, atenent un estat de 
veritat. Els homes apareixeran com capaços de conduir o de realitzar l’esdeveniment, 
posant a cadascú al seu lloc. L’harmonia, aquesta paraula màgica de la bellesa, és 
una paraula de síntesi i és la paraula del demà. 
 
Imaginem alhora on tot és desgràcia i desacord, aquesta nova etapa perfectament 
accessible on a través d’una conducta ordenada de l’esdeveniment, la bellesa sorgirà 
d’una manera encara simple i noble com la moneda de curs corrent alleujada de la 
pressió acumulada com un brot, en èpoques de ruptura i d’incoherència. 70 
 
Davant la tasca de portar a terme la paraula i la nostra proposta a tots ells, els cínics, 
els indigents, els covards, els egoistes que van dient: No! Serà: Per què no, per què 
no fer això d’aquesta manera? És clar que només s’oposa a aquesta actitud l’esperit 
de dimissió i abandonament. 
 
 

                                                 
70 UNITÉ. Traducció del francès: Tous les programmes sont présents et des hommes sont là pour y faire face: les constructeurs. 
L’Ordre  des  Architectes  a  brutalement,  par  l'effet  impératif  de  la  loi,  sectionné  l'ordre  logique  et  continu  des  choses:  les 
architectes  ici, et  les autres par  là. Les uns ont des droits,  les autres n’en ont pas. Lorsque  la  loi fut promulguée,  le ministre fut 
obligé d’y adjoindre un décret qui autorisait  toutefois  trois hommes à construire en France: Auguste Perret, Freyssinet et moi‐
même. En effet, ces  trois‐là ne  remplissaient pas  les conditions  requises:  ils étaient sans diplôme d’architecte. Le domaine bâti 
s'étend du logis à la ville et aux quatre routes: l’équipement même d'une société.  
Pourquoi  le monde de  l’architecture se met‐il en défensive et cherche‐t‐il à se mettre à  l'abri des assauts de  la vie moderne en 
plein essor? Ceci ne tiendra pas. La jeunesse d'une part, et les événements d’autre part, ne pourront pas être maintenus par des 
barrières défensives. Un jour, l’Organisation des Bâtisseurs coiffera l'autre, mettant dans un beau dispositif ample et harmonieux 
chacun à sa digne place pour jouer la symphonie merveilleuse et grisante des tâches promises. 
Alors un phénomène de cohésion  remplacera  le hiatus présent. Le vrai problème  sera posé: celui de  l'art en  toutes choses. La 
discrimination s'opérera:  l'art est  la manière de faire, de bien faire, de très bien faire. Les arts majeurs retrouveront  leur raison 
d'être. La synthèse des arts majeurs s'opérera. 
A cette étape, des préoccupations d'une nature délicate auront droit à habiter le cœur et l’esprit de certains. L'unité de qualité, 
d'esprit, d’invention régira l'entier domaine bâti. La société machiniste quittant ses usages premiers (ceux d'un siècle révolu), 
répudiant les fautes commises, aspirera à l'harmonie, la recherchera, la trouvera. Les choses seront bien faites et, par conséquent, 
mesurées et placées. La ville comme la table ou la chaise, l'avion comme le stylo, seront modelés à la vraie mesure, atteignant un 
état de vérité. Des hommes apparaîtront, capables de conduire ou de réaliser l’événement, mettant chacun à sa place. 
L'harmonie, ce mot magique des béatitudes, est un mot de synthèse et c’est le mot de demain. 
Imaginons,  à  l'heure  où  tout  est  disgrâce  et  désaccord,  cette  nouvelle  étape  parfaitement  accessible,  où,  par  une  conduite 
ordonnée  de  l’événement,  le  beau  sera,  une  fois  encore,  simple  et  noble monnaie  courante  ‐  débarrassé  de  la  prétention 
accumulée comme une moisissure aux époques de rupture et d'incohérence. 
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el nostre Home: l’excusa és oberta a totes les creacions capaces de provocar 
sorpresa, encant, admiració, com també capaces de defraudar horriblement. Ja que el 
poeta pot ser bo o execrable. L’home a considerar pot ser un artista, un beoci (babau) 
o un pedant. 
 
L’exemple del bastó del caminant serveix per mostrar un altre significat: mostra 
l’aparició cada dia del moment poètic. 
 
En el mateix sentit de les nostres observacions: la poesia en el fons del cor dels 
homes i a partir del mateix cor és la clau (el ressort) de la bondat. La poesia 
transforma el comprensible 71 cap a l’il·limitat, i el límit mateix de les sensacions. La 
poesia és el límit de les sensacions. (Estic d’acord que quan esdevé hi ha poesia, i 
poesia per obrir un debat sobre aquest tema amb els adversaris no portarà a res;  em 
dirigeixo a aquells que estan d’acord amb nosaltres.) 
 
En el transcurs dels 10 primers anys de lluita a favor de les idees modernes (de 
L’Esprit Nouveau, 1919 fins al Palau de les Nacions, 1927-1928), en què se’m va 
condemnar com a racionalista perillós: privat de títol, de lloc, d’emoció, de poesia, de 
sensualitat, pensava que no seria més que un cervell teòric. Una nit en un bar de 
Praga, el 1928, el poeta Neswalt va exclamar: «Le Corbusier és un poeta!» Els 
alemanys d’avantguarda no m’ho perdonaran mai. Un article del Berliner Tagblatt 
qüestionava «Qu’en est-il avec Le Corbusier» (Què està fent Le Corbusier?). 72 
 

 
Figura  5. Pla de París, 1945. 
 

                                                 
71 Nota del traductor: L'Entendant s'ha traduït per El Comprensible. 

 
72 UNITÉ. Traducció del francès: Devant la tâche à accomplir, le mot de notre riposte à tous ceux, les cyniques, les indigents, les 
peureux, les égoïstes qui disent: Non! Sera: «Pourquoi pas; pourquoi ne pas faire çà ou ainsi?» Car rien ne s'y oppose sauf l'esprit 
de démission  
II 
Voici,  maintenant  le  postulat  fondamental,  raison  de  ces  lignes:  tout  produit  de  l'esprit  ou  des  mains  porte  normalement 
l'empreinte d'un  concept de beauté,  sauf  toutefois,  si  la  cupidité  a  été  jetée dans  le  circuit.  La  cupidité brouille  la  règle,  elle 
introduit un autre jeu. Ce concept de beauté évolue du naturel à l’artificiel. La canne que taille pour son usage le chemineau dans 
une branche de coudrier coupée au bord du chemin, est le produit d'un acte d'amour: point de cupidité, mais goût spontané de la 
chose bien faite. 
Si le chemineau devient soldat de tranchée, la canne sera taillée, aux longues heures  d'attente, avec amour, et, selon l’homme, 
avec une  intention de parachever  l’œuvre au delà des  injonctions du strictement utile:  le poli de  l’exécution. Puis encore avec 
l'intention de libérer le brin de poète qui, peut‐être, habite notre homme: et l'écluse est ouverte à toutes les créations capables de 
provoquer l’étonnement, le ravissement, l'admiration comme aussi capables de décevoir horriblement. Car le poète peut être bon 
ou exécrable; l'homme envisagé peut être un artiste, un béotien ou un cuistre.  
L'exemple de la canne du chemineau en vaut tout autre ; il montre l’apparition toujours possible du moment poétique. 
Allons au bout de nos observations:  la poésie au  fond du  cœur des hommes et du  fond de  leur  cœur, est  le  levier même du 
bonheur. La poésie transforme, étendant vers l'illimité la limite même des sensations. (Je conviens immédiatement qu'il y a poésie 
et poésie et qu'ouvrir le débat sur ce thème avec les adversaires ne conduirait à rien; je m'adresse à ceux qui sont d'accord avec 
nous). 
Au cours des dix premières années de combat en  faveur de  l'idée moderne  (de «l'Esprit Nouveau» 1919 au Palais des Nations 
1927‐28), on me condamna comme rationaliste dangereux: privé de chair, d'émotion, de sensualité, je n'étais qu'un cerveau. Une 
nuit, dans un bar de Prague, en l928, le poète Neswald s'exclamait: «Le Corbusier est un poète!» Les Allemands d'avant‐garde ne 
me le pardonnèrent pas. Un article du «Berliner Tagblatt» questionnait: «Qu'en est‐il avec Le Corbusier?»  
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«Jo havia mostrat la punta de les orelles; jo havia consumat el crim; jo vaig pensar (i 
actuava de conformitat) que realitzar és una funció poètica, per als que, m’entenguin 
bé, els que irrefutablement estan resignats. I aquesta poesia llavors manifesta 
constituir precisament la raó d’existir de les arts. I les arts són la sal i el pa de la vida... 
per a aquells que tenen un àvid desig. Per a alguns l’art és l’aliment únicament vàlid. 
 
      xxx 
 
 
La qüestió, així doncs, valida la reacció sobre la totalitat de l’àmbit construïble. On i 
com enfrontar el fenomen poètic dins de la immensa activitat representada per l’àmbit 
construïble? La resposta és: de la mateixa manera com el bastó va donant suport al 
viatger, al llarg del ventall que presenta l’àmbit construïble cal alinear-vos segons les 
tasques els uns d’acord amb els altres, i d’altra banda presentant i ordenant les 
facultats individuals segons la jerarquia dels mestratges de les formes. 
 
Veient immediatament que la classificació arquitecte, d’una banda, i enginyer, de 
l’altra, és desastrosa. Aquí no hi ha més que un únic ofici, que és el del constructor i 
totes les classes d’intel·ligència i de sensibilitats poden arribar a reunir-se. Acabar 
amb el dualisme present. D’una banda, arquitecte-poeta, susceptible de ser poeta i, 
de l’altra, l’enginyer pràctic (relegats per la llei de Vichy) a uns desitjos limitats. 
 
El pont de Gard, la torre Eiffel, l’avió Constellation són els esdeveniments íntimament 
provocadors de reaccions poètiques. La seva repetició, fins a cobrir el rostre de la 
terra, serà una acció valuosa i magnífica. 
 
Aquests esdevenen forma a causa dels mitjans que la vida moderna (ofereix)         —
ensenyament, propaganda, experimentació— com els constructors de totes les coses, 
petites o sublims. Bastons de viatgers, ponts del Gard, torres Eiffel, partenons 
infinitament permeables als esdeveniments poètics que aquí, en aquest afer de la 
construcció, pertanyen al fenomen plàstic.73 
 
Recolzat en el bastó del viatger igual que recolzats en el Partenó o qualsevol obra 
autèntica, heus aquí el ventall exposat amb claredat, és el mateix que les branques 
del ventall es reunissin, cobrint un cercle en el qual no es diferenciarà més ni principi 
ni fi: i sobre els sectors d’aquest cercle s’expandeixen les tres manifestacions de les 
arts majors: l’arquitectura, l’escultura i la pintura. 
 

 
Figura  6. Urbanització general de les valls dels Pirineus. Aquí: Saint-Gaudens, 1945. 

                                                 
73 UNITÉ. Traducció del francès: J’avais montré le bout de l'oreille; je consommais le crime; je pensais (et agissais en conformité) 
qu'agir est une  fonction poétique, pour ceux, bien entendu, qui sont  invinciblement désignés. Et cette poésie alors manifestée 
constitue précisé‐ ment la raison d'être des arts. Et les arts sont le sel et le pain de la vie... pour ceux qui en ont un avide besoin. 
Pour certains, l'art est la nourriture seule valable. 
Le postulat ainsi validé réagit sur l'entier domaine bâti, objet même de notre considération. Où inscrire, où et comment insérer le 
phénomène poétique dans l'immense activité représentée par le domaine bâti? A la manière de la canne du chemineau, tout au 
long des tâches en éventail du domaine bâti, alignées les unes à côté des autres et, d'autre part, en disposant les facultés 
individuelles selon la hiérarchie de la maîtrise des formes. On voit immédiatement que la classification «architecte» d'une part et 
«ingénieur» d'autre part, est désastreuse. Il n'y a ici qu'un métier, celui de bâtisseur et toutes les classes d'intelligences et de 
sensibilités peuvent s'y rassembler. Fini le dualisme présent: architecte‐poète ou susceptible d'être poète et ingénieur‐pratique 
confiné (par la loi de Vichy) aux besognes limitées.  Le Pont du Gard, la Tour Eiffel, l'avion «Constellation» sont des événements 
intimement provocateurs de réactions poétiques. Les multiplier, en couvrir la terre, serait une action valable et magnifique. 
Il s'agit donc de façonner, par  les moyens de  la vie moderne, —enseignement, propagande, expérimentation—  les bâtisseurs de 
toutes choses petites ou sublimes. Cannes de chemineau, Ponts du Gard, Tours Eiffel et Parthénons –infiniment perméables aux 
événements poétiques qui, ici, en cette affaire de construction, appartiennent au phénomène plastique. 
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III 
 
Si no, on comença l’escultura, on comença la pintura, on comença l’arquitectura? En 
cadascuna de les respectives extremitats de les tres branques s’han mostrat: primer 
l’estàtua, segon el quadre i tercer el palau o el temple, però dins del cos (teòric) 
mateix de l’esdeveniment plàstic no hi ha més que unitat: escultura-pintura-
arquitectura, volums74 (esferes, cons, cilindres, etc.) i policromia; és a dir, unes 
matèries, unes quantitats amb unes consistències específiques acoblades gràcies a 
les interrelacions d’una naturalesa emocionant. El cos teòric de l’àmbit construïble és 
l’expressió de les tres arts majors solidàries. 
 
Una part dels constructors haurà de ser format, instruït, a la llum d’aquesta certesa i 
proporcionar uns individus d’elit competents per crear arquitectura, és a dir, posar 
totes les coses acoblades en perfecte ordre i harmonia. 
 
Arribarem a la conclusió que aquell arquitecte, dins de l’extens ventall de l’àmbit 
construïble, assumirà el paper d’ordenador. Serà il·luminat per la cultura i evidentment 
partidari de les arts plàstiques.75 
 

 
Figura  7a. Urbanització de la nova vila de Nemours a l’Àfrica,1934. 
 
Ja he precisat que aquelles obligacions estan limitades només a aquells que disposin 

                                                 
74 Nota de l’autor: vegi’s Vers une architecture, 1923, al capítol V «La leçon de Rome», p. 119. 

 
75 UNITÉ. Traducció del francès:  
Appuyé sur la canne du chemineau, comme sur le Parthénon ou toute œuvre authentique, voici l’éventail étalé largement. Il est 
même si bien étalé que ses branches se rejoignent, couvrant un cercle et que I' on ne discerne plus ni commencement ni fin. Sur 
les secteurs de ce cercle s'étalent les trois manifestations des arts majeurs: l'architecture, la sculpture et la peinture. 
 III  
Mais où commence  la  sculpture, où commence  la peinture, où commence  l’architecture? A  l'une des extrémités de  leurs  trois 
branches  on  voit  la  statue,  le  tableau,  le  palais  ou  le  temple. Mais  dans  le  corps même  de  l'événement  plastique  tout  n'est 
qu'unité: sculpture‐peinture‐architecture: volume (sphères, cônes, cylindres, etc...) et polychromie, c'est‐à‐dire des matières, des 
quantités, des  consistances  spécifiques  assemblées dans des  rapports d'une nature  émouvante.  Le  corps du domaine bâti  est 
l’expression des trois arts majeurs solidaires. 
Une  part  des  bâtisseurs  devra  être  formée  à  la  lumière  de  cette  certitude  et  fournir  des  individus  d'élite  capables  du  geste 
d'architecture, c'est‐à‐dire: mettre toutes choses ensemble, dans l'ordre et l'harmonie. 
On conclura que  l'architecte, dès  lors, assumant dans  l'éventail du domaine bâti  le rôle d'ordonnateur, sera  illuminé de culture 
générale et éminemment rompu aux pratiques des arts plastiques. 
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de tota la passió i la capacitat per a això. (Ja sabeu bé que un munt d’imbècils voldran 
declarar-se aptes! Encara pitjor!)  
 
IV 
 
Llavors, intentaré per fi ser «útil a desconeguts», mostrar amb tota modèstia la 
constància de la tasca de tota una vida —quaranta anys d’esforç d’un mateix— i la 
convergència fatídica de tots els actes i la conducció de tots els esdeveniments cap a 
una síntesi de les arts majors capaç d’expressar la part veritable de l’esperit de la 
nostra època i confessant un amor irreprimible per la perfecció plàstica, i encara més 
la certesa que la virtut poètica és com un pes76 al cor que no deixa de recordar- ho nit 
i dia. 
 
Per anar ràpid empraré una alternança d’imatges i textos.77 
 
Fig. 2. Primer assaig d’acord, de gran acord, entre una empresa humana de 
geometria, d’acer, de formigó i vidre, i l’ambient natural, és en aquest cas a terra 
d’Àfrica, turons, planes i grans cadenes de la muntanya Atles, mar infinit. Obediència 
a la llei solar. Dominació d’un esdeveniment topogràfic hostil, advers, fins i tot 
paralitzant.78 
Les formes es despleguen, corbes o rectes. Un model extraordinari perquè és 
precisament una funció derivada de la topografia. Es tractava d’edificar uns 
habitatges, de crear un gran volum construït, per on començar? Dins les cruïlles de 
les ondulacions, allà on el terreny s’enfonsa, on els estuaris de les ondulacions 
s’obren cap a l’espai, allà els edificis es prolonguen fins a trobar el seu propi lloc 
còmodament al cim. A la cimera, la retallada en el cel serà l’única línia horitzontal de 
coronació. 

 
                                                 
76 Nota del traductor: chevillée s’ha traduït per clavilla, pedra, pes. 
 
77 Nota de l’editor original: les necessitats de compaginació han obligat a alterar l’ordre numèric natural  original. 

 
78 UNITÉ. Traducció del francès: J'ai bien précisé que de telles obligations sont  limitées à ceux seuls qui en ont  la passion et  la 
capacité. (Je sais bien qu'un tas d'imbéciles vont immédiatement se déclarer aptes! Tant pis!). 
IV 
Alors  j’essayerai, afin d'être «utile à  inconnus», de montrer en toute modestie  l'assiduité du  labeur d'une vie,  ‐quarante années 
d'effort sur soi‐même, et la convergence fatidique de tous les actes et la conduite de tous les événements vers une synthèse des 
arts majeurs capable d'exprimer une part vraie de l'esprit de notre époque et confessant un amour irrépressible pour la perfection 
plastique et encore la certitude de la vertu poétique chevillée au cœur et au corps et ne laissant de répit ni nuit ni jour.  
Pour aller vite, j’emploierai une alternance d'images et de textes: (1) 
Fig. 2.‐ Premier essai d'accord, de grand accord, entre une entreprise humaine de géométrie, d'acier, de ciment et de verre, et la 
nature ambiante: terre d'Afrique, collines, plaines et grandes chaînes des monts Atlas, mer  infinie. Obéissance à  la  loi du soleil. 
Domination d'un événement topographique hostile, adverse, jusqu'ici paralysant. 
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Figura  7b. Urbanització de la nova vila de Nemours a l’Àfrica,1934. Relleus. 
 
 
Aquí es mostra el fonament de l’ordre, de la noblesa, de la tranquil·litat de l’allò 
indiscutible: al cel la línia no és hirsuta (gruixuda, ni rígida, ni anormal) com és usual, 
és una línia contínua.  
 
Atenció! Desvetllem els motors secrets de l’harmonia: nosaltres ens trobem al cor 
d’un esdeveniment acústic on tot concorda, l’acústica de les formes és el 
transvasament d’una ciència cap a l’altra, que ens redimirà. Aquesta línia horitzontal 
és un ressò de la superfície del mar, aquestes corbes dels edificis són com cargols, o 
conques sonores; aquestes envien els sons (o les vistes) cap a l’amplitud de la costa i 
des de l’amplitud aquestes reben tots els sons (o vistes); aquestes escombren 
l’horitzó com els feixos de llum d’un far .79  
 

 
Figura  8. Saint-Dié. 

 
Figura  9. Plànol del Centre de les Forces Civils i Cíviques. 

                                                 
79

  UNITÉ.  Traducció  del  francès:  Les  formes  se  déploient,  courbes  ou  droites.  Un  modelé  extraordinaire  parce  qu'il  est 
précisément  une  fonction  directe  de  la  topographie:  il  s'agit  de  bâtir  des  logis  et,  pour  cela,  de  créer  du  volume  bâti;  où  le 
prendre? Dans  le creux des vallonnements:  là où  le  terrain  s'enfonce, où  les estuaires des vallons ouvrent  sur  l'espace.  Là,  les 
bâtiments  plongeront  pour  y  trouver  leur  aise.  Au  sommet,  la  découpure  sur  le  ciel  sera  l'unique  ligne  horizontale  de 
couronnement.  Ici, s'attache  la  (1) Les nécessités de  la mise en page ont obligé à  rompre  l'ordre numérique naturel. Raison de 
l'ordre, de la noblesse, du calme, de l’indiscutable: sur le ciel, la ligne n'est pas hirsute comme il est d'usage, elle est continue. 
Attention! Dévoilons  les moteurs  secrets  de  l'harmonie:  nous  sommes  au  cœur  d'un  événement  acoustique  où  tout  consonne, 
acoustique des  formes, extension d'une science à  l'autre qu'il  faut nous pardonner. Cette dominante horizontale est un écho au 
plan de  la mer; ces courbes des bâtiments sont comme des conques sonores; elles envoient des sons  (ou des vues) au  large; du 
large, elles reçoivent toussons (ou vues); elles balayent l'horizon comme les feux d'un phare.  
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urbanització d’Alger està en gestació. Per ara els aprofitats, els especuladors, ocupen 
la butaca guanyada àrduament amb anterioritat: la poètica ha estat reemplaçada per 
la borratxera,80 esperem que l’èxit, en breu, sorgeixi una altra vegada.  
 
En conclusió diré que el món modern, digne d’una grandesa insigne, tergiversa, 
regateja i discuteix al mateix temps que està pendent del rellotge.81 
 
 

 
Figura  12. Aeroport, 1946. 
  
 
Fig.  3. Hem creat en Anvers, amb tots els fragments (existents) una vila nova, de 
cinc-cents mil habitants al meandre desert de la riba esquerra de l’Escaut. Cinc-cents 
mil habitants per urbanitzar, és un problema de mobilització dels recursos moderns, 
que nosaltres havíem solucionat i va tornar a estar de moda, el caos contemporani 
metamorfosat en harmonia. 
Ville Verte, Ville Radieuse, una doctrina parcialment elaborada, en la qual vaig fixar 
els fonaments de l’urbanisme dels anys precedents.  
 
El jurat va passar dient: «De bojos!». Després dels postulats teòrics de la Ville 
Radieuse i la Charte d’Athènes dels CIAM; punt 82 de partida per a la reconstrucció 
d’Europa en molts països; avui dia aquests són els fonaments de l’ensenyament de 
l’arquitectura i l’urbanisme en els grans països d’Amèrica. Aquell jurat tenia altres 
idees. 

                                                 
80 Nota del traductor: béotite s’ha traduït per beòcia, borratxera. 
 
81 UNITÉ. Traducció del francès: Les routes horizontales sont le document terrestre; elles sont au niveau du plateau africain; l'une 
s'y enfonce indiquant la profondeur de l'immense continent; les autres coupant à angle droit, sinueront comme sinuent les bords 
de la mer. 
Il y a beaucoup d‘intentions dans un tel urbanisme et une telle architecture (en dehors du vaste problème de technicité sociale et 
économique qui en est le mobile), une foule d'intentions, une masse de propositions plastiques, paysagistes, sculpture en pleine 
géographie et topographie. Une organisation qui est la preuve qu'un organisme a été créé, capable de vie. Et de quelle vie! 
(200.000 personnes eussent été logées ici). 
Ce  projet  d'Alger  est  connu  par  nombre  d'images  prises  d’une maquette  exactement  construite.  Cette  urbanisation  première 
d'Alger est entrée dans le cœur de beaucoup de gens, dans le monde entier, parce que les événements strictement utilitaires y ont 
été dépassés, dominés par l’émotion que procurent les formes.  
Fig. 1. ‐ Alors, de la mer, vu des bateaux qui s'en vont ou qui s'en viennent, le déploiement de cette composition à trois dimensions 
eût offert au voyageur des émotions ineffables. «Alger la Blanche» de Barberousse‐le‐pirate se fût réincarnée ci l’intérieur d’une 
dimension donnant réponse aux besoins d’une nouvelle société. Besoins de grandeur, peut‐être aussi! 
Hélas, le maire eut peur (1930 et années suivantes); le maire qui lui succéda voulut me faire jeter en prison (1942); moitié des gens 
d'Alger criaient à la folie, les autres s'animèrent d'un saint enthousiasme. Depuis dix‐sept années, je lutte pour Alger, ayant soumis 
bénévolement sept plans, à chaque fois nouveaux, à chaque fois plus prés d'une réalité possible. 
L'urbanisation  d’Alger  est  en  gestation.  Pour  l'heure,  des  profiteurs  occupent  le  sillon  tracé  si  ardument:  la  poétique  étant 
remplacée par «la béotite», le succès, pour un temps, court a leur rencontre.  
Autant conclure que le monde moderne, digne d’une grandeur insigne, tergiverse, chipote et discute et attend l'heure. 
 

 
82 Nota de traductor: sert de clef, s'ha traduït per punt de partida. 
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Que el lector vagi a la trobada del jurat d’Anvers i miri les sèries de seccions traçades 
en el cel de la nova ciutat. La conjuntura va permetre fer, d’una sola vegada, a una 
escala moderna (a una escala de la civilització mecanicista). El mateix van fer durant 
el curs de la història aquells que només van disposar de pedres, pics, aixades, pales 
que transportaven amb carretons (que Pascal l’hauria inventat en l’època de Lluís 
XIV). 
 
Traçar els PERFILS d’una vila! Quin regal per a una ciutat! Fixar la fesomia d’una 
ciutat! El rostre d’una ciutat. Quina llàstima jurats imbècils, cretins i criminals. Ells se’n 
van anar després del veredicte, van elevar les seves copes en un banquet a la glòria 
d’Anvers. Anvers va ser una ciutat gloriosa. Avui dia s’ha transformat en pràctica, 
mercantil i comerciant. On es té una de les realitats amb substancials: la de la 
tonteria.83 (Allà es consumeix i es fan bones vendes.) 
 
Els perfils, expressió plàstica d’un planejament en tots els seus punts meticulosament 
racionals, dissenyaven sota el cel la diversitat infinita de combinacions. Regidors 
d’Anvers i de les ciutats on tenen les seccions / perfils donades per rius o per homes: 
Rio de Janeiro amb els seus paisatges, Florència, París, amb els seus campanars o 
les seves cúpules, vosaltres heu rebutjat tan esplèndid regal! 84 
 
Fig.  4. París, parlem de París, la meva gosadia arribà a proposar una solució per 
combatre la gran malaltia dels seus barris perifèrics, així com també la seva lenta 
transformació interna sota la nefasta regla d’un urbanisme en dues dimensions: 
façanes aixecades a pic sobre els empedrats dels seus carrers obstruïts i patis veïns 
miserables. Decadència, lenta agonia, mort de la sublim París, graciosa i neta 
d’herència dels seus avantpassats, sota el seu cel incomparable! Atrevim-nos!  
 
Aquest simple croquis concentra els meus 25 anys d’estudi del pla de París des del 
1922 just fins al 1946.  
 
És un dibuix net, concís i persuasiu.  
 
Modelat sobre un substrat 85 geogràfic i topogràfic. París es recolza, en realitat, no en 
els seus barris perifèrics immediats, sinó en les vores dels mars i dels oceans, i les 

                                                 
83 Nota del traductor: de la Bêtise s'ha traduït per del que és obvi, de la tonteria. 
 
84 UNITÉ. Traducció del francès:  Fig. 3.‐ On créait à Anvers, de toutes pièces, une ville neuve de cinq cent mille habitants dans la 
boucle  déserte  de  la  rive  gauche  de  l'Escaut.  Cinq  cent mille  habitants  à  urbaniser,  c'est  un  problème  de mobilisation  des 
ressources modernes. Nous l’avions résolu et c'était la page tournée, le chaos contemporain métamorphosé en harmonie. «Ville‐
Verte», «Ville‐Radieuse», une doctrine patiemment échafaudée en avait fixé les assises au cours des précédentes années. Le jury 
passa,  disant  ;  «Des  fous!»>.  Depuis,  la  doctrine  de  «Ville‐Radieuse»  et  «Charte  d'Athènes»>  des  CIAM,  sert  de  clef  à  la 
reconstruction de  l'Europe en maints pays; Elle est l'assiette de l’enseignement de l'architecture et de l'urbanisme dans les Trois 
Amériques. Ce jury avait d'autres idées. 
Que  le  lecteur opère à  l'encontre du  jury d'Anvers: qu'il regarde  les séries des profils; dressés dans  le ciel de  la nouvelle cité. La 
conjoncture permettait de faire en une fois, à une échelle moderne (civilisation machiniste). Ce que firent au cours de  l'histoire 
ceux qui ne disposaient que de pierres, de pioches et de truelles et pas même de brouettes I puisque Pascal l'aurait inventée sous 
Louis XIV). 
Tracer  les PROFILS d'une ville! Quelle aubaine pour une  cité! Fixer  les  traits du visage de  la ville!  Le visage de  la ville. O  jurés 
imbéciles, crétins et criminels. Ils sont allés, après leur verdict, lever leurs verres dans un banquet, à la gloire d'Anvers. Anvers fut 
une  cité  glorieuse.  Aujourd’hui  on  est  devenu  pratique,  on  est  marchand  et  commerçant.  On  ne  retient  que  des  réalités 
substantielles: de la bêtise. (Ça se consomme et se vend bien). 
Ces  profils,  expression  plastique  d'un  plan  en  tous  ses  points  ponctuellement  rationnel,  dessinaient  sur  le  ciel  la  diversité 
inlassable des combinaisons. Ediles d'Anvers, des villes ont eu des profils donnés par Dieu ou par les hommes: Rio de Janeiro (avec 
ses paysages), Florence, París... avec leurs flèches ou leurs coupoles. Vous avez répudié un telle aubaine! 
85 Nota del traductor: chair s’ha traduït per carn, cos, substrat, algunes vegades s’ha traduït per pell,  induint a no 
poques  simplificacions  de  la  crítica  de  l’arquitectura  que  s’ha  realitzat  amb  posterioritat.  Sembla  que  s’estigui 
davant  d’una  d’aquestes  errades  de  traducció  i  pèrdua  de  significació monumentals,  ja  que  es  veurà  aquesta 
paraula  traduïda malament  al  llarg  de moltíssim  textos  de  crítica  d’arquitectura.  És  una  lost  in  translation  que 
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grans serralades de l’est, per les grans rutes que irriguen i que marquen el centre de 
la ciutat. En l’alba de formidables mutacions socials, econòmiques i polítiques. 
 

         
Figura  13a. La Maison des Hommes,1941.            Figura  13b. Apartament a la Porta Molitor a París. 
 
El destí de París apareixerà només a qui ho sàpiga veure davant seu. Les dues 
potències dominants del món modern són: l’una a l’oest, EUA, i l’altra a l’est, URSS. 
Al nord-oest, Londres i al sud, Àfrica. París és el centre d’una roda (d’un mecanisme). 
86 No contents a preparar la congestió de la place de la Concorde, de Les Champs 
Elysées i de l’Etoile, creant un cul-de-sac que per si sol és una sentència de mort per 
a la zona est de la ciutat, els alcaldes s’hipnotitzen davant un traçat fortament elegant 
d’avingudes triomfals, on una sola paraula per a ells sols és una negació de les 
realitats presents. El so triomfal de les fanfàrries sona malament a les hores severes 
en què vivim.  
 
París conté dins dels seus turons a la vora d’un riu, autor de l’Ille de la ciutat que 
encara és precisament l’eix de l’engranatge del qual us he parlat.  Les ciutats es 
reconstrueixen al voltant del seu centre a través de segles i mil·lennis, en els quals no 
s’ha desplaçat gens ni mica l’eix del mecanisme, és una impossibilitat o un atemptat. 
 
Després de diversos replecs estratègics, en l’estudi de la ciutat en el transcurs dels 
anys, m’ha aconsellat proposar quatre grans gratacels al centre de París per absorbir 
la zona de negocis, estan situats segons l’eix nord sud en l’entorn de les portes de 
Saint-Denis i Saint-Martin. Davant mateix i reemplaçant les Halles Centrales, que són 
un anacronisme i un dèficit urbanístic present, i també els tuguris que les envolten, un 
parc contindrà els vastos i magnífics edificis de les forces civils i cíviques, en un 
ambient frondós i sobre praderies d’herba. Les cases vàlides del barri de Marais 
subsistiran plàcidament com a testimoni d’una època. 

                                                                                                                                               
valdria  la  pena  corregir,  donada  l’alarmant  naturalitat  amb  què  avui  en  dia  es  confon  i  es  simplifica  l’ofici 
d’arquitecte, anorreant‐lo, limitant‐ho a posar una pell a un edifici. 
 
86 UNITÉ. Traducció del francès: Fig. 4.‐ Paris. Toucher à Paris; oser proposer une solution pour combattre la grande maladie de 
ses banlieues comme aussi de  sa  lente  transformation  interne  sur  la  règle néfaste d'un urbanisme à deux dimensions:  façades 
levées  à  pic  sur  les  trottoirs  des  rues  encombrées  et  cours misérables.  Décadence, maladie  lente, mort  de  Paris  si  sublime, 
gracieuse et limpide de l'héritage des aïeux sous son ciel incomparable! Oser!  
Ce simple croquis concentre mes vingt‐cinq années d’étude du Plan de Paris, depuis 1922 jusqu'à 1946. 
Il est limpide, concis, persuasif. Il est modelé en pleine chair géographique et topographique. Paris s’appuie en réalité, non pas sur 
des banlieues immédiates, mais sur les bords des mers et d'océan et sur les Marches de l'Est, par les grandes routes qui irriguent 
et marquent le centre de la ville. A l’aube de mutations sociales, économiques et politiques. 
Le destin de Paris apparaît aujourd'hui, à qui sait lire devant soi. Les deux puissances dominant le monde moderne sont: l'une à 
l’ouest, I'U.S.A. ; l'autre à l'est, I'U.R.S.S. Au nord‐est Londres, au sud l'Afrique. Paris est le moyeu d'une roue. 
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Lectors indecisos aquesta simple imatge que descriu cinc grans rutes d’autopistes, els 
turons de París, les composicions superposades87 al llarg del temps i l’esplendor de 
La Cité, l’eix Place des Vosges-Etoile. El centre modern aquí proposat serà una de les 
més grandioses creacions de la civilització maquinista, o potser no ha estat creada 
pel realisme, per l’espai, pels volums, per siluetes, per artèries vitals? La vida hi 
esclatarà, París ha retrobat el seu cor. Le Cœur de París, el cor urbanístic de París. 
 
Fig.  5. Aquest croquis a papier machine, (paper de calc), mostra una escultura.  
 
Lector, quanta meditació després de 1922 entorn d’aquest tema perillós, també en 
intencions, com és la confrontació d’idees allotjades en un racó del cervell. 
 
Amb tots els pros i els contres de la conjuntura, quantes passejades per la ciutat 
sense parar de renovar-se amb la finalitat d’apreciar, situar i debatre propostes. 
Aquest croquis, manifestació d’una naturalesa plàstica, espera dels temps moderns la 
seva aprovació, consagració definitiva.88  
 

          
Figura  14a.  La Maison des Hommes. Pla, 1941.   Figura  14b. Gespa i murs al 9è pis dels Champs- 
      Elysées, París.   
 
 

                                                 
87 Nota del traductor: survenues s'ha traduït per superposades, es podria associar a una idea de ciutat sobre ciutat 
més contemporània. 
 
88 UNITÉ. Traducció del francès:  Non contents de préparer  la congestion de  la Place de  la Concorde, des Champs‐Elysées et de 
l'Etoile, en créant un cul‐de‐sac qui est un verdict de mort pour l’est de la ville, les édiles s'hypnotisent sur un tracé fort élégant 
d'Avenue Triomphale, dont  le mot à  lui  seul est déjà un déni des  réalités présentes.  Le  zim‐boum des  fanfares  sonne mal aux 
heures sévères que nous vivons. Paris gîte dans ses collines au bord de son fleuve, autour de l'ile de sa cité qui est précisément le 
moyeu de  la  roue dont  j’ai parlé.   Les villes se  rebâtissent sur  leur centre à  travers siècles et millénaires; on ne déplace pas  le 
moyeu d'une roue, c'est une impossibilité ou un attentat. 
J'ai proposé, après des replis stratégiques que  l’étude conseillait au cours des années, quatre gratte‐ciel au centre de Paris pour 
absorber les affaires»; ils sont situés sur l'axe nord‐sud, au delà des portes Saint‐Denis et Saint‐Martin. Au devant remplaçant les 
Halles  Centrales,  anachronisme  et  défi  urbanistique  présent,  et  les  taudis  qui  les  entourent,  un  parc  contiendra  les  vastes  et 
magnifiques édifices des forces civiles et civiques; au milieu des frondaisons et sur  les pelouses,  les maisons valables du Marais 
subsisteront à l’aise, servant de témoignage. 
Lecteurs  sans parti‐pris  cette  simple  image qui décrit  cinq  grandes  routes  autostrades.  Les  collines de  Paris,  les  compositions 
survenues au cours du temps et  la splendeur de  la ville:  la Cité  l'axe Place‐des‐Vosges‐Etoile,  le centre moderne  ici proposé, fait 
des plus grandioses créations de la civilisation machiniste. N’est‐elle pas pétrie de réalisme, d’espace, de volumes, de silhouettes 
d’artères vitales ? La vie y éclate. Paris a retrouvé son cœur. «Le Cœur de Paris», le cœur urbanistique de Paris. 
Fig. 5.‐. Ce croquis sur papier‐machine résume une sculpture.  
Lecteur, que de méditation depuis 1922 autour de ce thème périlleux, que d’intentions, que de confrontations de l’idée logée en 
un coin de  la cervelle, avec  les «mais» et  les «si» de  la conjoncture, que de déambulations dans  la ville sans cesse renouvelées 
pour apprécier,  situer, débattre, proportionner. Ce  croquis, manifestation de nature plastique, attend des  temps nouveaux  sa 
consécration. 
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Treballar, sembrar, plantar i cuidar sense relaxació. El temps us serà advers i els 
fruits vindran a cada estació. 
 
— Un cop la porta oberta en aquestes coses... 
 
— Un cop la decisió presa de desafiar el ridícul o els insults... 
 
— Una vegada que la certesa adquirida que totes les rutes condueixen cap a aquelles 
esperances. 
 
— Que totes les fonts emanen l’aigua cap al mateix molí... 
 
— Que només una qüestió està en l’aire, quina serà la data, imprevisible, propera, 
llunyana...? 
 
L’esperit té l’ocasió de poder beneficiar-se de tants exercicis anteriors, de tantes 
adquisicions tècniques i plàstiques. 
 
Això és llavors un sentiment de certitud. 
 
Imagineu el dia tan feliç en el qual l’ordre de començar sigui donada (Alger, Nemours, 
Rio, Estocolm, Anvers, Buenos Aires, Moscou, Nova York, Bogotà...). 
Vosaltres percebreu que des de fa temps s’estaven preparant, estaven preparats, 
segueixen preparant-se. 
 
Els equips de Temps Nouveaux estan treballant a tot arreu en el món... 89 
 
.  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .   .  .  .  . 
Fig. 6. El petroli ha estat descobert als Pirineus. Durant l’ocupació nazi s’oblidà de 
proposar amb claredat grans projectes d’harmonització de les valls, es van elaborar 
els següents: agricultura, petroli, indústria, turisme, salvaguarda del paisatge, creació 
de nous llocs (home i naturalesa), pelegrinatge. 
 
Responsables del destí urbanístic de França sapigueu que hi ha dins dels dossiers 
del ministre de la Reconstrucció i l’Urbanisme una nota de 1945 sobre el futur de les 
valls pirinenques, en què enunciava el programa i proposava els mètodes de la seva 
realització. 
 
Una nota en els dossiers realitzada pel mateix ministre (que havia estat M. Raoul 
Dautry). 
 
 

                                                 
89 UNITÉ. Traducció del francès: Labourez, semez, sarclez, cultivez et surveillez sans relâche… le temps vous en saura gré, les fruits 
viendront  à  la  saison.  Une  fois  la  porte  ouverte  sur  ces  choses...//Une  fois  la  décision  prise  de  braver  le  ridicule  ou  les 
insultes...//Une fois la certitude acquise que toutes les routes conduisent vers de tels espoirs...//Que toutes les sources amènent 
de l'eau à ce moulin..// Que seule une question de date est en jeu, imprévisible, proche ou lointaine... 
L’esprit, à toute occasion, se met à bénéficier de tant d'exercices antérieurs, de tant d'acquisitions techniques et plastiques. C’est 
alors un sentiment de certitude. 
Imaginez  le  jour  bien  heureux  où  l'ordre  de  commencer  sera  donné  (Alger,  Nemours,  Rio,  Stockholm,  Anvers,  Buenos‐Aires, 
Moscou, New‐York, Bogota...). Vous sentez bien, que de longtemps, il fallait se tenir prêt, être prêt, s'être préparé. 
Les équipes des temps nouveaux sont au travail, partout, dans le monde entier... 
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Figura  15 i 15a. Separació de vianants i de l’automòbil.  
 
Fig. 7. Nemours a l’Àfrica. És una creació de 1934 considerada pels CIAM com una 
expressió perfecta de la Charte d’Athènes.90 
 
Quan el planejament va ser conegut i els mètodes d’ocupació del territori van ser 
comunicats als regidors, aquests se’l van mirar amb gran sorpresa. L’objectiu 
consistia a imaginar els dispositius necessaris per acollir una població de cinquanta 
mil habitants. Convidats a reunir-se d’una sola vegada en poc temps en aquell lloc 
com a resultat de la implantació de la nova via fèrria Fes Nemours (Marroc Alger); on 
s’havia d’instal·lar igualment l’estació terminal de la línia, del Transafricà (Nemours 
Ciutat del Cap), en aquell punt es col·locaran precisament totes les tones de formigó 
del nou Port de Nemours...91 
La ciutat residencial ocuparia, doncs, aquell amfiteatre de sorra i de rocalles 
esplèndidament orientat. El desviament del riu Oued regarà en abundància amb 
aigües que transformarà aquest desert en un nou oasi africà (l’experiència és 
mil·lenària), dolls d’aigua corrent sota els magraners, albercoquers, plataners, els 
cirerers, les grans palmeres de dàtils.  
 
Un paradís africà, on es tallés la roca del promontori en terrasses i on s’excavés per 
instal·lar els tancs de petroli. També, així, es proporcionaria pedra per a la 
construcció. A sobre d’aquell sòcol s’ubicaran els hotels per al turisme i el centre cívic. 
Es posarà en marxa una autopista elevada en viaducte per a ús portuari, sota les vies 
fèrries vingudes de les profunditats africanes; la ciutat industrial ocupa el fons de 
l’antic estuari del riu Oued. Un edifici acollirà la zona de negocis a la vora mateix del 
port. 

                                                 
90 Conclusió del IV Congrés del CIAM a Atenes, 1933. 

 
91 UNITÉ. Traducció del francès: Fig. 6.‐ Le pétrole est découvert aux Pyrénées. Pendant que l'occupant nazi oubliait d'y voir clair, 
de grands projets d'harmonisation de la vallée s'élaborèrent: agriculture, pétrole et industrie, tourisme, sauvegarde du paysage et 
création de nouveaux sites (homme et nature), pèlerinage.  
Chefs  des  destinées  urbanistiques  de  la  France,  sachez  qu'il  existe  dans  les  dossiers  du Ministre  de  la  Reconstruction  et  de 
l'Urbanisme, une note de 1945 sur  la vallée des Pyrénées énonçant  le programme et proposant  les méthodes de sa réalisation. 
Une note dans les dossiers du Ministre lui‐même. (C'était M. Raoul Dautry)... 
Fig. 7.‐ Nemours d'Afrique. Création de 1934 considérée par  les ClAM comme expression parfaite de «La Charte d'Athènes». (1) 
Quand  le  plan  fut  connu  et  que  les  méthodes  d'occupation  du  territoire  furent  révélées  aux  édiles,  ce  fut  un  bien  grand 
étonnement. L'objet était d'imaginer les dispositifs nécessaires à l'accueil d'une population de cinquante mille habitants invités à 
se rassembler d'un coup (ou à peu près) en ce  lieu d'aboutissement de  la nouvelle voie ferrée Fez‐Nemours (Maroc‐Algérie); où 
devait s'installer également la tête de ligne du transafricain (Nemours‐Le Cap); où se coulaient précisément les tonnes de béton du 
port neuf de Nemours... 
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Com heu observat, s’ha respectat el lloc on han actuat, conquerits els recursos 
plàstics. La ciutat s’ha estratificat92 amb els seus milers de lògies obertes sobre les 
hortes i el mar. 
 
És així com es prepara una ciutat nova a l’època mecanicista dotada de tots els 
recursos tècnics i totes les mobilitzacions possibles del capital. El consell municipal va 
pensar: serà, doncs, un famós terreny per construir aquest promontori, aquest 
amfiteatre? Perfecte: concedim primer als urbanistes un certificat de virtut 
(honradesa), una bella lloança per la seva bella planificació. I aquí farem 
parcel·lacions, vendrem petits solars... El bordell va ser inaugurat en terrenys 
reservats per a un ús residencial al peu de l’amfiteatre, va ser el primer indici de vida i 
de benefici! 93 
 

 
Figura  16. El pacte està signat amb la natura.          Figura  17. L’alegria vital entra dins els habitatges. 
 
Mentre que en aquells anys els destins de la ciutat es van anar enfonsant, la fundació 
Rockefeller del Museu d’Art Modern de Nova York va fer circular la maqueta de 
Nemours per tot els EUA... Nemours, expressió perfecta de la Charte d’Athènes!! 
 

                                                 
92 Nota de traductor: s'étagerait s’ha traduït per estratificat. 
 
93 UNITÉ. Traducció del  francès:  La ville de  résidence occupera donc  cet amphithéâtre de  sable et de  rocailles  splendidement 
orienté. L'oued détourné, distribuera en abondance des eaux qui transformeront ce désert en une nouvelle oasis africaine         (I' 
expérience est millénaire) ruisselante d'eaux courantes sous les grenadiers, les abricotiers, les bananiers, les cerisiers, les grands 
palmiers à dattes. 
Un paradis africain. On  taillera en gradins  la  roche du promontoire qu'on excavera pour y  installer  les  réserves de pétrole. On 
récupérera ainsi pas mal de pierre à bâtir. Sur ce socle, on plantera  les hôtels de tourisme et  le centre civique. On  lancera une 
autoroute en viaduc par dessus le port, par dessus les voies ferrées venues des profondeurs africaines; la cité industrielle occupe, 
dans le fond, l’ancien estuaire de l'oued. Un immeuble rassemblera les affaires au bord même du port. 
On avait observé et  respecté  le  site, on en avait  tiré,  conquis  les  ressources plastiques.  La ville  s'étagerait avec  ses milliers de 
loggias ouvertes sur les verdures et la mer. 
C'est ainsi qu'on prépare une ville neuve à  l'époque machiniste  forte de  toutes  les  ressources  techniques et des mobilisations 
possibles de l'argent. Le Conseil Municipal pensa: c'est donc un fameux terrain à bâtir, ce promontoire, cet amphithéâtre? Parfait: 
décernons d'abord aux urbanistes un certificat de vertu, une belle  louange pour  leur beau plan. Ceci fait,  lotissons, vendons par 
petits lots... Le bordel fut inauguré en plein terrain réservé à la résidence. au pied de l’amphithéâtre, première source de vie et de 
bénéfice! 
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Figura  18. L’urbanisme americà? L’arbre es planta per les arrels en l’aire!    
 
Fig. 8, 9 i 10. Anvers ciutat nova (en la seva ribera esquerra), Nemours ciutat nova 
(de colonització), Saint-Dié ciutat nova, a conseqüència de la seva destrucció total en 
la Guerra. Els alemanys havien destruït la ciutat amb bombes incendiàries, durant tres 
dies i tres nits; la ciutat va quedar arrasada davant els mateixos nassos de l’exèrcit 
americà immobilitzat a 2 km i que no va poder intervenir-hi.  
 
Parlem amb tota simplicitat. Aquest pla de Saint-Dié de 1945 es relaciona gairebé 
dins de la meva sensibilitat profunda, amb la música. El moment rítmic i elevació 
alçada de notes es combinen, aquest pla em fa l’efecte de ser una composició 
sonora: temps i espai, ritme i melodia. Temps i espai pertanyen encara a l’arquitectura 
i l’urbanisme. Música i arquitectura pertanyen a un mateix registre de sensibilitat. 
 
Aquest pla, amb el mateix lema que el d’Alger, quinze anys més tard, ha conquerit el 
cor contemporani. Per les regions muntanyoses (altes), és l’harmonia la que ofereix el 
gruix de solucions i no les estadístiques. El pla és un i està somrient i a més incorpora 
la natura agresta, i la presenta com un dret del ciutadà a la felicitat / a ser feliç (fig.  8); 
el pla va dirigir aquesta música per tot arreu, generant una solució —El centre de la 
ciutat, Centre de les Forces Civils i Cíviques— en aquest, tots els instruments hi varen 
participar (fig. 9).94 
 
Déus severs que no voleu que la vida no premiï ni la perseverança, ni el coratge, aquí 
esteu paralitzats pel nostre experiment!! Vaig parlar davant de 2.000 damnificats de 
Saint-Denis, ells estaven disposats a creure’m. 
 

                                                 
94  UNITÉ.  Traducció  del  francès:  Pendant  qu'en  quelques  années,  les  destinées  de  la  ville  s'effondraient  ainsi,  la  fondation 
Rockefeller du Musée d'Art Moderne de New‐York faisait circuler la maquette de Nemours à travers l'U.S.A... Nemours, expression 
parfaite de la Charte d'Athènes! 
Fig.  8,  9,  10.‐  Anvers‐ville‐neuve  (Rive  Gauche),  Nemours  ville  neuve  (de  colonisation),  Saint‐Dié,  ville  neuve  par  suite  de 
destruction totale par faits de guerre. Les Allemands ont détruit la cité à la grenade incendiaire, pendant trois jours et trois nuits; 
elle  fut  rasée  sous  le nez de  l'armée américaine arrêtée à deux kilomètres de  là et qui ne pouvait  intervenir. Parlons en  toute 
simplicité: ce plan de Saint‐Dié 1945 se rattache presque, dans ma sensibilité profonde, à de  la musique. Elément rythmique et 
hauteur de notes s'y conjuguent ; Il me donne l’impression d'une composition sonore: temps et espace, rythme et mélodie.  
Temps et espace, c'est encore de l'architecture et de l'urbanisme. Musique et architecture appartiennent à un même registre de la 
sensibilité. 
Ce plan, au même titre que celui d'Alger, quinze années plus tôt, a touché le cœur contemporain. C'est par les régions hautes de la 
solution,  l’harmonie, qu'il prend  rang et non par des  statistiques.  Il est un, et  il est  souriant.  Il  incorpore  la nature agreste et 
l'apporte comme —un droit du citoyen au bonheur  (fig. 8);  il conduit cette musique partout  répandue vers une  résolution —le 
Centre des Forces Civiles et Civiques— ; là, tous les instruments participent (fig. 9). 
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Després de 1945 fins avui dia 1947 el planejament de Saint-Dié, tal com es veu en els 
grans panells acolorits que s’exhibeixen per tots els EUA i Canadà, com a prova de la 
Renaissance française (en els mateixos termes escrits pels mateixos americans).95  
 
 

  
Figura  19. Rio de Janeiro. Sol, mar, paisatge, urbanisme, arquitectura.   Figura  20. El gratacels. 
                     Organisme clar.  
                     Objecte de concentració  
                             de la proporció. 
 
 
Però aprofitant la meva absència: ja que actualment estic embrancat en una veritable 
batalla que decidirà qui realitza l’edifici per a la Seu General de les Nacions Unides a 
Nova York. On encaixarà la política dins de l’urbanisme. El pla em va ser encarregat 
(demanat) per alguns dels joves industrials i apassionats de Saint-Dié, els quals em 
van pagar les despeses; l’alcalde socialista m’havia confiat la funció de conseller de la 
ciutat en aquest affaire. Vet aquí que d’amagat, davant de la presa de responsabilitats 
que un planejament d’aquest tipus reclama; Els petits propietaris i la gent d’extrema 
esquerra (per què ells?) es van alinear per obstaculitzar la realització de les «noves 
Unité d’Habitation, pensades amb la mida adequada al lloc», destinades a aportar al 
món obrer els beneficis de l’organització de les funcions domèstiques. I l’alta burgesia 
disposada, finalment, a posar l’última pedra. 96A París, el periòdic del Comité National 
de Intellectuels:97«Les Estrelles», nascudes de l’alliberament i dirigides per M. M. 
Georges Duhamel i Joliot Curie, van cobrir de ridiculesa el pla de Saint-Dié en 
defensa de la teula i de les teulades rústiques dels Vosges:  
 

                                                 
95 Exposició que ha circulat aquest estiu, organitzada per The Walker Art Center, exposició realitzada per iniciativa 
pròpia, independentment. 
 
96 UNITÉ. Traducció del francès: Dieux sévères qui voulez que  la vie ne couronne que  la persévérance et  le courage,  ici encore 
vous êtes intervenus pour nous éprouver! J'ai parlé devant deux mille sinistrés de Saint‐Dié et ils étaient prêts à me croire. 
Depuis 1945  jusqu'à ce  jour encore  (1947). Le plan de Saint‐Dié, démontré par de grands documents photographiques colorés, 
circule à travers I'U.S.A. et le Canada, comme «témoignage de la renaissance française». (Qualification donnée par les Américains)  
Mais on a profité de mon absence: j’étais engagé dans une véritable bataille d'où sortira Ie Quartier Général des Nations Unies à 
New‐York. On mit  la politique dans  l’urbanisme. Le plan m'avait été demandé par quelques  industriels  jeunes et passionnés de 
Saint‐Dié qui en payaient Ies frais;  
Le maire socialiste m'avait conféré  la fonction de conseiller de  la ville en cette affaire. Le voilà qui se dérobe devant  la prise de 
responsabilité  qu'un  tel  plan  réclame;  les  petits  propriétaires  et  les  gens  d'extrême  gauche  (pourquoi  eux...  liguèrent  pour 
m'empêcher de réaliser les nouvelles unités d'habitation de grandeur conforme destinées à apporter au monde... les bienfaits de 
l'organisation des fonctions domestiques et la haute bourgeoisie jetait, elle enfin, la dernière pierre. 

 
97 «Associació de la qual sóc membre d'honor». 
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... Lector, no hi ha cap intenció política en aquesta figuració verda i blava de la mobilitat i l’intercanvi.  
Intenta imaginar i retornar a la catifa de colors (de baix a dalt i de dalt a baix): inversament a les conquestes 
imperialistes?  
La lliçó que ofereix aquesta brillant demostració dels llocs i les condicions de treball modern és que 
l’eficiència és la prohibició de pretext per a la guerra. 
Figura  21a i b. Home, natura,cosmos... Treball, topografia, geografia... Les rutes terrestres, marítimes, 
ferroviàries... Dades peremptòries! 
 
 
«La teula contra el gratacel» va ser el títol d’un article repugnant. Repugnant per als 
que realment lluitem i per als que l’atzar de les tàctiques polítiques els ha apunyalat 
per l’esquena. Al mateix temps, en un altre lloc, Marsella i les seves autoritats 
d’extrema esquerra, em van ajudar a posar en peu la meva primera Unité d’Habitation 
de la qual s’havien mofat a Saint-Dié! 
 
     xxx 
 

 
Figura  21c. [Hi manca el text en l’original] 
 
Fig. 11 i 12. Acollit en els braços de la gran naturalesa: cel estratosfèric, oceà, estepa, 
sabana, pampa, península del Labrador, Groenlàndia, Sàhara, Selva verge, 
meandres dels grans rius, estuaris, mars i oceans, sol, estrelles, onades, llamps, 
tempestes, l’home en voler desterrar tot orgull (de si mateix), se situa en la mateixa 
escala de les realitats mecàniques i de la seva pròpia estructura. 98 
 
L’arquitectura en el transcurs del segle ha perdut l’escala. 
 

                                                 
98 UNITÉ. Traducció del francès: A Paris, le journal du Comité National des Intellectuels (1):  «Les Etoiles», né de la Libération et 
dirigé par MM. Georges Duhamel et Joliot‐Curie, couvrit de ridicule le plan de Saint‐Dié au nom de la tuile et des toits rustiques. 
Vosgiens: 
«La tuile contre le gratte‐ciel», titre d'un article écœurant Ecœurant pour ceux qui luttent et que le hasard des tactiques politiques 
poignarde en plein dos. Au même moment, d'ailleurs, Marseille et ses autorités d'extrême gauche m'aidaient précisément à 
mettre sur pied l'édification de ma première «Unité d'habitation», de l’unité dont on se gaussait à Saint‐Dié! 
Fig. 11, 12.‐ Au sein de la grande nature: ciel stratosphérique, océan, steppe, savane, pampa, Labrador, Groenland, Sahara, forêt 
vierge, méandres des grands fleuves, estuaires, mers et océan, soleil, étoiles, orages, foudres et tempêtes, l’homme, pour voler, 
dut bannir tout orgueil et se mettre à l’échelle des réalités mécaniques et de sa propre structure. 
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Els avions van desafiar amb infinit perill i arriscar amb total temeritat els marbres 
pentèlics99 i els ordres de l’arquitectura. La nova arquitectura serà cridada a conquerir 
les noves regles. 
 
L’avió ha entrat100 dins de l’arquitectura, la seva bellesa és sovint total, és una bellesa 
temporal, s’entén que el dia de demà serà destronat. Però en aquest instant, aquesta 
arquitectura, la de l’avió, és invencible. Abandonant la cabina de l’avió, peu a terra 
després d’haver vist passar el blau del firmament, 101 la mateixa constel·lació 
d’Apol·lo, vosaltres no trobareu un punt de desig major, vosaltres topareu contra un 
edifici en construcció amb intenció grandiosa, batejada com, aeroport-aerostació. 
 
Nosaltres proposem, més aviat, un llarg mur de belles pedres acoblades, de 3 m 
d’alçada només, estirant els seus traços en la base d’un paisatge del cel, de turons, 
fins a tocar les muntanyes. Vosaltres travessareu unes portes tan altes com vosaltres 
mateixos i, des de dins de l’avió, trobareu els edificis d’oficines necessaris, estenent-
se tan lluny com sigui necessari. 
 
L’arquitectura? 
 
L’arquitectura és en TRES dimensions dins de l’avió que heu deixat.102 
 
L’arquitectura serà en DUES dimensions allà, a l’aeroport: les pistes d’una serena 
bellesa,103 els prats, i allà on aterra l’avió davant la porta mateixa, oberta en el mateix 
mur de pedra, uns parterres de flors: unes tulipes o uns jacints a la primavera, unes 
plantes vivaces a la tardor: altres jardins de Luxemburg o de les Tulleries, obres 
d’altres les (fem) 104 nostres. 
 

                                                 
99 Nota del traductor: s’ha traduït pentèliques per pentèlics. 
La cadena muntanyosa Pentèlic (grec Πεντέλη, antigues formes: Pentele, Pentelikon o Pentelicus,  i Vrilissos o Vrilittos —en grec 
Βριλησσός, Βριληττός Saint‐Denis, Mendelian en l'època medieval) es troba situada al nord‐est d'Atenes i al sud‐est de Marató, a 
Grècia. Té una altitud de 1.109 m. 
Des de l’antiguitat és famosa pel seu marbre, que va ser usat per a la construcció del Partenó i d’altres edificis en l’Acròpoli, així 
com per  innombrables escultures antigues. Aquest marbre destaca per ser d’una blancor uniforme, amb un  lleuger matís que  li 
confereix una brillantor daurada a la llum del sol. 
L’antiga pedrera està protegida pel govern grec i s’usa exclusivament per obtenir material per a la restauració de l’Acròpoli. 

 
100  Nota del traductor: vegi’s les categories arquitectòniques en Vers une architecture, 1923, capítols III i IV. 
 
101  Nota del traductor: hauts de l'azur s’ha traduït pel blau del firmament. 

 
102 UNITÉ. Traducció del  francès: L'architecture au cours du siècle avait perdu  l'échelle. Les avions braveront  l’infini danger et 
risqueront la totale témérité. Des marbres pentéliques et des «Ordres de l'architecture», l’architecture sera partie à la conquête 
de nouvelles règles. L'avion est entré dans l'architecture, sa beauté est souvent totale ; elle est temporaire, c'est entendu; demain 
la détrônera. Mais, dans  l'instant présent, cette architecture est  invincible. Quittant  la nef de  l’avion, posant pied à  terre après 
avoir vu passer dans  les hauts de  l'azur,  le Char d'Apollon même, vous n'allez point désirer vous cogner  le bec contre quelque 
bâtisse à intention de grandeur baptisée aérogare. 
Nous proposons plutôt un long mur de belles pierres assemblées, haut de trois mètres seulement, déployant ses redents au pied 
d'un paysage de ciel, de collines, voire de montagnes. Vous franchirez des portes hautes comme vous‐même et, dedans, vous 
trouverez les locaux nécessaires étendus aussi loin qu'il sera nécessaire. L'architecture? Elle est à TROIS dimensions dans l’avion 
que vous quittez. 

 
103  Nota del traductor: s’ha traduït noblesse per serena bellesa. 
 
104 Nota del traductor: agafar obres d’altres com a nostres, el sentit de la frase. 
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Figura  22. Dibuix per a un quadre (fragment),1920. 
 
Aquesta dissertació sobre les noves ciutats en planejament és oferta al públic que 
hauria de formar part de les entranyes, del cor, del capdavant, fent de cadascú, un 
apassionat, un fanàtic de l’urbanisme. «urbanisme ordenador social per 
excel·lència»,105 portador d’equilibri i portador de la més elevada felicitat. A causa de 
l’urbanisme, l’harmonia és possible!  
 
Entorn aquests testimonis d’una lluita homèrica (del planejament de les ciutats) es 
busca, s’estableix i s’afirma una teoria. Un punt d’aquesta teoria és l’adquisició de 
l’esperit que aporta certesa en la demostració realitzada al llarg d’experimentacions al 
llarg del treball, anomenat de laboratori. 
L’elaboració d’una teoria pertanyent a certes intel·ligències capaces d’hipotetitzar i de 
sintetitzar. 
 
Fig. 13, 14, 15, 16 i 17. Es pot llavors esquematitzar: 
 
Aquests esquemes 13 i 14 s’ocupen de l’habitació de «UNITES D’HABITATION DE 
GRANDEUR CONFORME». Cada UNITÉ és un veritable organisme farcit d’òrgans 
puntuals, els quals s’han codificat vint anys després, «la machine à habiter» 
anunciada després de la Guerra de 1914.106 Els volums construïts d’una capacitat 
apropiada, on el gruix i les formes que responen al moviment fluctuant del sol, ells 
reuniran als seus peus les superfícies de sòl necessàries per dur a terme els seus 
desitjos.107 Cada Unité és pura i neta com un objecte autèntic, objecte bell emplaçat 

                                                 
105 Eugène Darré.  
 
106 «La casa és un màquina d'Habitar»: Vers une architecture. Crès i Co., 1923. 

 
107 UNITÉ. Traducció del francès: Elle sera à DEUX dimensions sur l'aéroport: les pistes d'une grande noblesse; les pelouses; et là 
où stoppe l'avion, au‐devant de la porte même ouverte dans le mur de pierre, des parterres de fleurs: des tulipes ou des jacinthes 
au printemps, des plantes vivaces à  l'automne: autres  jardins du Luxembourg ou des Tuileries, œuvres d'autres Le Nôtre. Cette 
dissertation sur des villes en préparation, en naissance, est offerte au public et devrait le saisir aux entrailles, au cœur, à la tête, 
faisant  de  chacun  un  passionné,  un  fanatique  de  l'urbanisme,  —urbanisme  ordonnateur  social  par  excellence  apporteur 
d'équilibre et porteur des félicités les plus hautes. Par lui, l'harmonie est possible! 
Autour de ces témoins d'une lutte homérique (des plans de villes), se cherche, s'établit, s'affirme la doctrine. Un point de doctrine 
est une acquisition de l'esprit qui porte certitude par démonstration opérée au cours d'expérimentations, au cours de travaux dits 
de laboratoire. L'élaboration d'une doctrine appartient à certaines intelligences capables d'hypothèses et de synthèses. 
Fig. 13, 14, 15, 16, 17.‐ On peut alors schématiser: 
Ces  schémas  (13  et  14)  s'occupent  d'habitation,  d'«UNITES  D'Habitation  DE  GRANDEUR  CONFORME».  Chaque  unité  est  un 
véritable organisme  rempli d'organes ponctuels. C'est,  codifiée  vingt  ans  après, «la machine  à habiter»  annoncée dès  l'après‐
guerre de 1914 (1). Les volumes bâtis, d'une contenance appropriée, ont l’épaisseur et les formes qui répondent au jeu du soleil; 
ils ont rassemblé à leur pied les surfaces du sol nécessaires à leurs besoins. 
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a la natura. El contacte amb el terra, ja sigui pla o accidentat, és assegurat pels 
pilotis. Tot ha canviat, tot és nou, tot és bell. Les llars dels homes no es poden fer 
amb els residus urbans, quedant-se entre tres o quatre carrers que es tallen, sinó que 
les llars creaven per si mateixes un lloc arquitectònic infinitament variat i unitari, i, 
alhora, simfònic. 
 
Geometria i naturalesa, balanç permanent del nostre equilibri. L’home i la natura han 
posat aquí una cosa nova, en contacte efectiu. Les condicions de la natura 
restablertes en la nostra vida. On comença i on acaba el poema? Hi ha un límit a les 
innombrables distribucions (encaixos) admissibles?» 
 
 

   
Figura  23. Fragment d’un quadre,1920.      Figura  24. Aquarel·la per a un quadre, 1925. 
 
La geometria en majúscules, els materials (vidre, acer, pedra, formigó), el sol que gira 
d’est a oest, els arbres, les plantes, les flors, el cel amb els seus núvols. Tot aquí és 
posat a disposició dels homes.  La ciutat proposa aquí segellar l’aliança entre l’home i 
la natura, que ha entrat a les llars. Davant d’un triomf aclaparador de la ciutat 
moderna, els habituals i desastrosos pal·liatius —suburbis, ciutats jardí, busos, 
metros i ferrocarrils suburbans—, seran per fi devorats per la natura. 108 
 
     xxx 
 
Fig.  20. Escultura. Joc de plans horitzontals i verticals: la mar, el penya-segat. 
Pressió dels volums, atracció de les masses. Tot l’esforç plàstic en aquests gratacels 
d’Alger tendeix a unir l’esperó del Fort l’Empereur, amb mantell de l’onatge.109 
 
Fig. 19. Empreses i projectes sublims de l’urbanisme! Hi ha un lloc, Rio de Janeiro, on 
el paisatge és una embriagadora simfonia de la natura. Al mateix temps que es 

                                                 
108 Nota del traductor: jetés aux orties s'ha traduït com a devorats per la naturalesa. 

 
109 UNITÉ. Traducció del francès: Chaque unité est pure et nette, objet authentique, bel objet placé dans  la nature. Le contact 
avec le sol plat ou accidenté est assuré par les pilotis. Tout est changé, tout est nouveau, tout est beau. Le logis des hommes n'est 
plus  fait  de  résidus  urbains,  demeurés  entre  trois  ou  quatre  rues  qui  se  coupent, mais  il  crée  lui‐même  un  site  architectural 
infiniment varié et unitaire tout de même, et symphonique.  
Géométrie et nature, balance permanente de notre équilibre. L'homme et  la nature mis  ici, à nouveau, en contact effectif. Les 
conditions de nature rétablies dans notre vie. Où commence, où finit le poème? Y a‐t‐il une limite aux innombrables dispositions 
admissibles ? 
La grande géométrie; les matières: verre, fer, pierre, ciment; le soleil qui tourne d'est en ouest; les arbres, les herbes, les fleurs; le 
ciel avec ses nuages. Tout ceci est mis à  la disposition des hommes. La ville propose  ici de sceller  l’alliance de  l'homme et de  la 
nature; la nature est entrée dans les logis. Devant un triomphe si éclatant de la ville moderne, les palliatifs désastreux                  —
banlieues, cités‐jardins, bus, métros et chemin de fer suburbains—,‐ seront enfin jetés aux orties. 
          xxx 
Fig. 20.‐ Sculpture.  Jeu des plans horizontaux et verticaux:  la mer,  la  falaise. Pression des volumes, attraction des masses. Tout 
l'effort plastique dans ce gratte‐ciel d'Alger, tend à unir l'éperon de Fort l'Empereur à la nappe des flots. 
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construeix la ciutat s’ha reprimit la natura; soterrant-la sota de les vies, a partir d’ara 
plenes de tumult i de confusió... 
 
Els modeladors de les ciutats poden intervenir i transformar-ho tot, transfigurar-ho tot. 
D’un cop màgic, realitzar l’encantament. 110 
 
Lector, no es prengui a la lleugera aquesta afirmació. O creu que algú ha dit que ens 
ajudarà! Tenim aquí, per exemple, Amèrica, la gran ciutat de Nova York, el lloc més 
violent del món modern. Nova York ha fet això, aplicant sobre espais immensos. 
Dotze milions d’homes pateixen en aquell formiguer. Però Nova York aporta al món la 
certesa que tot allò que somnien pot ser realitzat. Llavors, lector, deixa aquí el teu 
escepticisme i para ja de dir: no! Les coses són la bella realitat del demà. 
 
(En atenció a les associacions de França, protectores del patrimoni, l’institut, i les 
revistes afins m’acusen de voler assassinar la poesia i d’estar a sou dels americans, 
—després d’haver estat acusat per aquests, d’estar a sou de Moscou! Els americans, 
com els moscovites, estan tan ansiosos com nosaltres, encara que els primers estan 
més noblement desitjosos d’arrencar la desgràcia de les seves vides. Ells tenen ja 
una mica més en aquest moment del que desitgen tenir. És una virtut lloable). 
     xxx 
 
Tota la poesia! Tota la intensitat, tots els factors determinants en la vida! 
 
Fig. 21. Heus aquí un mapa d’Europa dissenyada per un geògraf amic nostre, 
estructurat amb les dades aportades per la cinquena secció del treball de 
l’ASCORAL,111 en la publicació de les seves conclusions (1942) sobre els llocs i 
condicions de treball. 
 
Les 4 rutes (terra, aigua, ferrocarril, aire), els llocs de treball portadors de l’alegria de 
viure (les fàbriques verdes), les condicions de la natura reinstal·lades en els àmbits de 
treball, de descans, a la residència, a la cultura del cos i l’esperit. Tot està posat en 
perfecta simfonia en el si d’un vast lloc geogràfic i topogràfic, avui en dia encara 
retallat per fronteres polítiques antagòniques. 112 

                                                 
110 Nota del traductor: féerie s’ha traduït per encanteri. També pot ser traduïda per comèdia, fet per les fades. 

 
111 ASCORAL (Assemblée de Constructeurs pour une Rénovation Architecturel) (fundada durant l'ocupació el 1942). 
Com un brot o branca francesa. Germen dels CIAM: «Urbanisme CIAM». 
 
112 UNITÉ Traducció del francès: Fig. 19.‐ Entreprises sublimes de  l'urbanisme! Il était un  lieu, Rio de Janeiro, où  le paysage est 
une enivrante symphonie de la nature. En bâtissant la ville, on refoulait la nature. On s'enterrait dans des rues désormais remplies 
de tumulte et de confusion... 
Les modeleurs des villes peuvent intervenir et tout transformer, tout transfigurer. D'un coup magique, réaliser la féerie. 
Lecteur, ne glisse pas légèrement sur cette affirmation. Crois ce qu'on te dit et aide‐nous! Tiens, voici l'Amérique, la Grande Ville 
de New‐York,  lieu  le plus violent du monde moderne. New‐York a  fait  ceci, étendu  sur des espaces  immenses. Douze millions 
d'hommes souffrent dans cette géhenne. Mais New‐York apporte au monde la certitude que tout ce à quoi nous rêvons peut être 
réalisé. Allons, lecteur, laisse là ton scepticisme, cesse de dire: non! Ces choses sont la belle réalité de demain. ' 
(En attendant les ligues de France protectrices du patrimoine, l'Institut et gazettes affiliées, m'accusent de vouloir tuer la poésie et 
d'être  à  la  solde  des  Américains —après  avoir  été  d'ailleurs,  disent‐ils,  à  la  solde  de Moscou!  Les  Américains,  comme  les 
Moscovites, sont aussi anxieux que nous, mais ils sont plus ingénument désireux de s'arracher au malheur du temps. Ils ont ceci de 
plus en ce moment, qu'ils désirent agir. C'est une vertu louable.) 
Toute la poésie! Toute l'intensité, tous les facteurs déterminants de vie! 
Fig. 21.‐ Voici une carte d'Europe dessinée par un géographe de nos amis sur  les données  fournies par  la cinquième section de 
travail de l’ASCORAL (1) à l'issue de ses travaux (1942) sur les lieux et conditions du travail. 
Les  4  routes  (terre,  eau,  fer,  air),  les  lieux  de  travail  porteurs  de  joie  de  vivre  (les  usines  vertes),  les  conditions  de  nature 
réinstallées dans le travail, dans le repos, au foyer, dans la culture du corps et de I’esprit.  
Tout est mis en symphonie au sein d'un vaste milieu géographique et topographique aujourd’hui haché de frontières politiques 
antagonistes. 
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Figura  25. Quadre, 1923. Saló dels Independents. Aquest quadre fou el darrer exposat. Del 1923 al 1938, 
pocs quadres varen sortir del taller. Quinze anys de treball silenciós. 
 
Tot contribueix a l’elaboració d’aquesta carta de treball per a la civilització maquinista 
que prengués possessió per ordenar el territori d’Europa, per assignar una forma justa 
i una situació favorable als «tres assentaments humans» harmoniosament 
proporcionats i ben repartits: la unitat d’explotació agrícola, la ciutat lineal de les 
indústries de transformació, les ciutats radio concèntriques d’intercanvis. 
 
Progressió positiva del pensament i de la creació, reforma constructiva, manifestació 
veritable cridada a dissipar els efectes abominables (en allò que nosaltres estem des 
de fa 30 anys), de la cobdícia i de les ambicions orgulloses dels imperialismes. 
 
Aquest mapa dels treballs pacífics i pacificadors de la segona era de la civilització 
maquinista ens ensenya que les grans rutes eternes són reconstruïdes i tornades a la 
llibertat, les mateixes rutes de la prehistòria passen a través de les fronteres...113 
 
 

        
Figura  26. El signe de l’ASCORAL (Assemblea de Constructors per una Renovació Arquitectònica, 1941). 
 

                                                 
113

 UNITÉ.  Traducció del francès: Tout concourt, dans l’élaboration de cette carte du travail de la civilisation machiniste prenant 
possession ordonnée du *territoire d'Europe, à assigner  forme  juste et  situation  favorable aux «trois établissements humains» 
harmonieusement proportionnés et répartis:  I' unité d'exploitation agricole,  la cité  linéaire des  industries de transformation,  les 
villes radioconcentriques des échanges... Marche positive de  la pensée et de  la création, réforme constructive, manifestation du 
vrai appelé à dissiper les effets abominables (nous y sommes depuis trente années) de la cupidité, des ambitions orgueilleuses des 
impérialismes.  
Cette carte des travaux pacifiques et pacificateurs de la deuxième ère de la civilisation machiniste nous apprend que les grandes 
routes éternelles sont retrouvées et rendues libres. Les routes mêmes de la préhistoire; elles pas sent à travers les frontières... 
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Figura  27. El modulor. Regla d’harmonia per assignar les dimensions més favorables a l’àmbit construïble, 
en particular per universalitzar aquelles destinades a prefabricació. 
Einstein, a Princeton, declarà: «És una gamma de mesures que fa el mal difícil i el bé fàcil». 
 
Obro, en aquest lloc, una porta discreta del meu apartament, aquest permet el pas 
cap al «taller de les investigacions pacients». 
 
Aquí està la clau del meu treball. Cada jornada d’una vida consagrada a la creació i 
perfeccionament de la societat mecanicista; de partida és una promesa per realitzar 
treballs purament desinteressats. Invenció de formes, elaboració d’informes, 
elaboració de propostes lineals, volumètriques, acolorides... 

      
 Figura  28. Secció expressiva del projecte del Palau de les Nacions   Figura  29  El Pavelló Suís  
 a Ginebra. A: Pòrtic. B: Els Halls. C: La Gran Sala    de la  Ciutat Universitària a  
 El llac està a la dreta, al peu de l’edifici.     París, 1930-1932.       
 
Aquests dissenys en llenços daten de 1920, quan a l’edat de 33 anys vaig començar 
a pintar. No he parat de pintar després, cada dia, arrencant d’on els podria trobar, els 
secrets de la forma, desenvolupant l’esperit d’invenció, de la mateixa manera que 
l’acròbata cada dia entrena els seus músculs i la seva pròpia habilitat.114 
 

   
Figura  30. Centre Soyouz. Moscou, 1930-1933. Figura  31. Casa Cook a Boulogne-sur-Seine,  
      1926. 
 
 
 

                                                 
114 UNITÉ. Traducció del francès: L'ouvre, en cet endroit, une porte discrète de mon appartement; elle livre passage dans l'atelier 
des  recherches patientes.  Ici  est  la  clef de mon  labeur. Chaque  jour né d’une  vie  consacrée  à  l’épanouissement de  la  société 
machiniste, est  en partie  vouée à des  travaux purement désintéressés.  Inventions de  formes,  créations de  rapports, mises  en 
proportion linéaires, volumétriques, colorées...  
Ces dessins et  tableaux datent de 1920,  lorsque, à  l'âge de  trente‐trois ans,  je  commençai à peindre.  Je n’ai  cessé de peindre 
depuis, tous les jours, arrachant où je pouvais les trouver. les secrets de la forme, développant I’ esprit d’invention, au même titre 
que l'acrobate, chaque Jour entraine ses muscles et la maîtrise de soi. 
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Figura  32. Casa  Savoye a Poissy, 1929-1931.                 Figura  33. Casa.  
 
 

   
Figura  34-35-36. Estudi pels quadres: Elements naturals.  
 
 

 
Figura  38. Pilotis de la Unité d’Habitation en construcció a Marsella,1947. 
 

 
Figura  37. La revolució constructiva aconseguida... Aguantar, contenir, il·luminar, cobrir. 
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Figura 42. Conferència al Centre Nacional de la Recerca Científica, presidida pel ministre de la 
reconstrucció i de l’urbanisme. 2 de juliol de 1945. El brise-soleil i el mur cortina. 
 
 

             
Figura 43. 1922. Primers aspectes de la futura Unité d’Habitation. 
 
Més de vint anys d’amor apassionat per l’art han hagut de guardar secrets, llavors va 
ser quan em van acusar de negar l’art i d’odiar la pintura. (Cap al 1933 el pintor André 
Lhote em va avisar, confidencialment, que algú volia començar una campanya en 
contra meu, perquè jo odiava la pintura i que jo prohibia tota compra de la meva 
pintura als meus clients d’arquitectura). El matí és per a la pintura, després del 
migdia, a l’altre costat de París, és per a l’arquitectura i l’urbanisme. Mesurat aquest 
punt d’equilibri, aquests treballs delicats de jardineria, llaurat, escalabornat 
(desbastat), pacient i obstinat, amb les formes i els colors, amb els ritmes i les 
dosificacions, nodriran cada dia les arquitectures i els urbanismes que naixeran al 35 
de la rue de Sèvres? Penso que si hi ha alguna cosa en la meva obra d’arquitecte és 
a causa d’aquesta tasca secreta, a la qual algú ha atribuït alguna virtut profunda. 
 
Proposo que observem un fragment d’un quadre de 1920 i el seu disseny.120 Quan el 
vaig pintar no en vaig estar de cap manera orgullós. Capbussat com un ofegat en els 
assumptes de la creació i dins el sentiment del fracàs total que sovint acompanya 
l’elaboració d’una obra. (Fig.  22 i 23.) 121 
 
 

                                                 
120  Col∙lecció privada den L. C. 
 
121  UNITÉ.  Traducció  del  francès:  Plus  de  vingt  années  d’amour  passionné  de  l'art  ont  dû  demeurer  secrètes,  alors  qu'on 
m'accusait de nier  l’art  et de haïr  la peinture.  (Vers  1933.  le peintre André  Lhote m'avisait  loyalement qu'il  allait  engager ne 
campagne  contre  moi,  parce  que  j’avais  la  haine  de  la  peinture  et  que  j’interdisais  tout  achat  de  peinture  à  mes  clients 
d’architecture.) Le matin à  la peinture,  l'après‐midi, à  l'autre bout de Paris, architecture et urbanisme. Mesure‐t‐on à quel point 
ces  jardinages,  labourage,  sarclage patients et obstinés des  formes et des  couleurs, des  rythmes et des dosages, alimentèrent 
chaque  jour  les architectures et  les urbanismes qui naissaient 35, rue de Sèvres ?  Je pense que si  l'on accorde quelque chose à 
mon œuvre d’architecte, c’est à ce labeur secret qu'il faut en attribuer la vertu profonde. Je soumets ici un fragment d'un tableau 
de 1920 et  le dessin de ce même tableau  (1), Lorsque  je  les  fis,  le n'étais pas  fier, plongé comme un noyé dans  les affres‐de  la 
création et dans le sentiment de total échec, qui accompagne si souvent l’élaboration d'une œuvre. (Fig. 22 et 23).  
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Figura  42b. Conferència al Centre Nacional de la Recerca Científica, presidida pel ministre de la 
Reconstrucció i de l’Urbanisme. 2 de juliol de 1945. El brise-soleil i el mur cortina. 
 
 
 
Vint anys més tard, la contribució estètica s’ha fet palesa (s’hi ha desprès). Masses i 
perfils són d’una perfecció contundent. Masses de marbre o de pedra tallada, també 
masses d’edifici, masses de ciutats mateixes. Perfils de metall, de pedra o de 
paisatge fets de geometria —que és l’escriptura que l’home s’ha donat per prendre 
possessió de l’espai. Dels mobles, de les cases o de les ciutats! 
 
Aquella relació familiar; retrobar-la en els perfils (pintats), que haurien d’entrar en la 
meva obra construïda? El 1910, a l’edat de 23 anys, vaig tenir la insigne felicitat de 
trobar-me durant un mes a l’Acròpoli d’Atenes; allà vaig arribar amb l’equipatge a 
l’espatlla, després d’haver traçat una llarga espiral a través d’Europa, durant tres 
anys. Circumstància excepcional: la Columnata oest del Partenó era a terra encara, 
després que una explosió, en temps de la dominació turca, l’hagués tombat. Els meus 
ulls, les meves mans, els meus dits, durant quatre setmanes van recórrer els fusts de 
les columnes, els capitells, els arquitraus, lamentablement escampats. 
 
Els dits, les mans? Hi ha algun instrument millor per a la percepció, la lectura, per a 
l’apreciació?  
 
El misteri de la modulació em va ser revelat. No he entrat fins i tot en cap escola, per 
impartir i controlar l’ensenyament, després de tot, no ho consentiria mai.122 
 

                                                 
122 UNITÉ. Traducció del francès: Vingt‐sept années plus tard, l’apport esthétique se dégage. Masses et profils sont d'une diction 
tranchante. Masses de marbre ou de pierre taillée, mais masse aussi d’édifice, masse de villes mêmes. Profils de métal; de pierre 
ou de paysage faits de géométrie ‐ qui est l’écriture que l'homme s'est donnée pour prendre possession de l'espace. Des meubles, 
des maisons ou des villes! 
Quelle filiation retrouver à ces profils qui devaient entrer dans mon œuvre bâtie ? En 1910, âgé de vingt‐trois ans,  j’eus  insigne 
bonheur de me  trouver pendant un mois  sur  l'Acropole d'Athènes  ;  j’y étais arrivé  sac au dos, après avoir déroulé une  longue 
spirale à travers  l'Europe, au cours de trois années. Circonstance exceptionnelle:  la colonnade ouest du Parthénon gisait à terre 
encore, depuis que l’explosion, au temps des Turcs, l'y avait jetée. Mes yeux, mes: mains, mes doigts, pendant quatre semaines, 
parcoururent les fûts des colonnes, les chapiteaux, les architraves, .l’entablement dispersés. 
Les doigts, les mains ? Y a‐t‐il meilleur outil de perception, de lecture, d’appréciation? Le mystère de la modénature me fut révélé. 
Je n'étais pas encore entré dans une Ecole pour y suivre des enseignements; après cela, je ne consentis jamais à y entrer. 
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Figura  44. Primera aplicació del brise-soleil, 1936. Rio   Figura 45. Alger, 1933. 
de Janeiro: Ministeri Nacional d’Educació i Salut Pública. 
 
Un perfil 123 determina la personalitat d’una massa, un perfil juga amb la llum del sol 
igual que una melodia. El perfil és una melodia construïda. 
 
Això vaig aprendre a l’Acròpoli, Vignola s’apareix davant els meus ulls com a impostor 
i perillós, (també) m’han sortit al pas aquells que han fet a l’escola un ensenyament 
criminal, escrivint articles dogmàtics, amb mala fe. Això vaig aprendre, d’aquell fust 
davant els meus ulls, la percepció de total llibertat, oferta tant a la invenció, com a la 
proposta, com a la creació.  
 
Aquesta altra composició surt encara a partir del cicle de l’arquitectura. Accepto 
aquells que m’acusen d’arquitecte pictòric. 124  
Un joc es manifesta aquí, semblant al contrapunt i fuga, com en una música 
estructurada (fig. 24). 
 
Contrapunt i fuga? Música? Arquitectura? Urbanisme? Sóc un pintor esgarriat? Per 
què doncs? Sóc un pintor ocupat a inventar formes condicionades i (no 
necessàriament arbitràries) de les relacions, de les quantitats: volums, perfils, colors i, 
a més, (arquitectura, urbanisme) temps i espai. 
 
Això és un delicte (crim)? 
 
1923, últim quadre exhibit. 125 126 

                                                 
123 Nota del  traductor: no  s’ha  traduït profil per  secció,  ja que hi ha en  francès  la paraula  coupe que és  la que 
habitualment es tradueix per secció. Profil és Perfil.  
 
124 Nota del traductor: faisant de la peinture s’ha traduït per pictòric. 
 
125 Salon des indépendants 1923 et Galerie l’Effort Moderne Léonce Rosenberg 1023. 

 
126 UNITÉ. Traducció del francès: Un profil détermine la personnalité d'une masse ; un profil joue de la lumière du soleil comme 
d'une mélodie. Le profil est une mélodie bâtie. 
Ceci appris à  l'Acropole, Vignole devint à mes yeux  l'imposteur; et dangereux m'apparurent ceux qui  l'enseignent et criminelle 
l'école qui  en  fait un  article de  tôt. Ceci  appris,  ce  lut  à mes  yeux  la perception de  la  totale  liberté offerte  à  l'invention,  à  la 
proposition à la création. 
Cette autre composition appartient encore au cycle architecture. L'accepte qu'on me taxe d’architecte faisant de la peinture. Un 
jeu se manifeste ici, semblable à un contrepoint et fugue, comme en une musique charpentée. (Fig. 24).  
Contrepoint et  fugue? Musique? Architecture? Urbanisme?  Je  suis donc un peintre dévoyé? Pourquoi donc?  le  suis un peintre 
occupé d'inventer des formes conditionnées (et non pas arbitraires), des rapports, des quantités: volumes, profils, couleurs ; puis 
(architecture, urbanisme) temps et espace.  
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Tinc 60 anys a dia d’avui i puc dir que la meva activitat plàstica no s’ha separat mai 
d’aquesta línia: «Joc savi, correcte i magnífic dels volums acoblats sota la llum», 127 
aquell va ser l’ideal cap al qual encarar el meu esforç . 
 
La manifestació d’una idea presa en préstec, l’eloqüència i la claredat i la 
instantaneïtat dels mitjans audiovisuals: 
 
Fig. 26. Aquest és el signe de l’ASCORAL, signe dels constructors, simbolitza la fusió 
de l’art de l’enginyer i l’art de l’arquitecte, signe reconciliador i no separador. Aquest 
signe imprès des de fa temps en les tapes de LA MAISON DES HOMMES, 
d’ENTRETIEN, de LES TROIS ETABLISSEMENTS HUMAINS, de PROPOS 
D’URBANISME, de Manière de Penser l’Urbanisme, així com en la pàgina de títol de 
la CHARTE D’ATENES dels CIAM-FRANCE, és susceptible de variació, de creació 
incessant, de perfeccionament, tant plàstic, com per part del traductor que estigui 
encarregat d’explicar-ho. 
 
 

                          
Figura  46. Marsella, 1945.              Figura  47. Alger, 1939.  
 
Superada l’etapa de les imatges pintoresques, oberta la porta als miracles de la 
matemàtica, i de les seves expectatives expressives, les extensions il·limitades són 
davant nostre.  
 
Fig. 27 . Passem, doncs, per la porta dels miracles... 128 
 

                                                                                                                                               
Est‐ce là un crime ? 1923, dernier tableau exposé. 
127 Primer postulat de Vers une architecture (número. 1 de L’Esprit Nouveau), octubre 1920. 

 
128 UNITÉ. Traducció del  francès:  (1)  J'ai  soixante ans aujourd'hui.  Je puis dire que mon activité plastique n'a pas quitté cette 
ligne: «Jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière» (2), tel tut l'idéal vers lequel tendit mon effort.  
La manifestation de l'idée emprunte l'éloquence et la clarté et l'instantanéité des moyens visuels:  
Fig. 26. C'est ici le signe de l’ASCORAL, signe des bâtisseurs symbole de la fusion de l'art de I' ingénieur et de celui de l'architecte, 
signe  réconciliateur  et  non  pas  séparateur.  Ce  signe  imprimé  déjà  sur  les  couvertures  de  «LA  MAISON  DES  HOMMES»,     
d'«ENTRETIEN»  de  «LES  TROIS  ETABLISSEMENTS  HUMAINS»,  de  «PROPOS  D'URBANISME»,  de  «MANIERE  DE  PENSER 
L'URBANISM»,  ainsi  que  sur  la  page  de  titre  de  «LA  CHARTE  D'ATHENES»  des  CIAM‐France,  est  susceptible  de  variation,  de 
création incessante, de perfectionnement aussi bien plastique que traducteur du symbole qu'il est chargé d'exprimer.  
Dépassée l'étape des images pittoresques, ouverte la porte des miracles de la mathématique et de ses puissances expressives, les 
étendues illimitées sont devant nous. 
Fig. 27.‐ Passée la porte des miracles... 
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Allà on hi ha la recompensa de la recerca, la invenció i la troballa,  la perseverança, la 
passió. L’art és dins d’aquestes planes il·limitades més enllà de la porta. L’esforç 
d’una vida sencera només us conduí a aquest llindar. 
 
El miracle dels nombres, una clau d’harmonia... La imatge (fig. 27) pertany al 
MODULOR, mesura nova proposada per reemplaçar, potser, el metro, el peu i la 
polzada... Aquesta seria una llarga història que no té lloc aquí. 
                                             
 

 
Figura  48. Seu general de les Nacions Unides a Nova York a l’East River. El brise-soleil s’ha aplicat a 
aquest immens bloc dels auditoris (un prisma sobre el nivell de carrer de 150 metres de llargada)  
per materialitzar la solució d’una arquitectura monumental d’acer, de formigó i de pedra. 
 

             
Figura  49. Maig 1947. La maqueta 23-A        Figura  50. Hall d’accés d’una de les grans sales del Palau  
projecte de Le Corbusier a Nova York,           dels Soviets, a Moscou, 1931. 
del districte de la Seu de l’ONU. 
 

                
Figura  51. Pilotis. Ciutat Universitària, 1930-1932.   Figura  52. Menjador, apartament de L. C.  
 
I tot es manifesta en el regne de les formes. «L’art és la manera de fer». Eloqüència, 
prodigi, sorpresa, meravella, com flors i fruits de la forma. Objecte dels somnis 
incansables de l’artista.  
 
La secció d’un edifici és el motlle mateix del seu esperit: fent un paral·lelisme seria 
com si fos gravat en l’acer, a manera que els volums quedessin tancats o amagats 
(fig. 28). 129 
 

                                                 
129 UNITÉ. Traducció del francès: Là où est la récompense de la recherche, de l'invention et de la découverte, de la persévérance, 
de la passion. L'art est dans ces plaines illimitées au delà de la porte. L'effort de la vie entière seul vous conduit à ce seuil.  
Le miracle  des  nombres,  une  clef  d'harmonie...  L'image  (fig.  27)  est  celle  du  «MODULOR  », mesure  nouvelle  proposée  pour 
remplacer peut‐être, le mètre, le pied et le pouce... Mais ceci est une longue histoire dont la place n'est pas ici. 
Et tout se manifeste dans le royaume des formes. «L'art est la manière de faire». Eloquence, prodige, étonnement, ravissement, 
fruits et fleurs de la forme. Objet des soins inlassables de l'artiste. La coupe d’un édifice est le moule même de son esprit: dans un 
linéament gravé comme dans de l'acier, le sort des volumes est renferme (fig. 28). 
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El plànol d’un edifici és l’empresa de l’home en l’espai. Un cop recorregut el pla a peu, 
els ulls miren davant, la percepció és successiva, aquesta implica el temps (la 
percepció) és una ràpida successió d’esdeveniments visuals, com una simfonia és 
una successió d’esdeveniments sonors. El temps, la durada, la successió, la 
continuïtat són els factors constitutius de l’arquitectura; aquest concepte és el que 
anul·la i condemna «els plans en estrella» i, per tant, denuncia segles de decadència i 
degeneració. Plànol i secció van fer l’arquitectura germana de la música (fig. 30)... 
 
Nosaltres aquí (fig. 29, 31, 32 i 33) en plena música de les formes. Cadascuna de les 
formes és aquí, és per jugar amb les que l’envolten, el palau o petita casa, la intenció 
és la mateixa: es tracta d’anar satisfent totes les dades de partida del problema —
construcció, funcionament, economia— d’estar content, i de ser clar (sota el meu punt 
de vista). Ningú ha gastat temps i esforç, consentidament si no és per destinar-lo a la 
imaginació. Algú ha protestat contra una semblant noció d’arquitectura, a la qual ha 
titllat de nudista; he arribat a preguntar: la nuesa serà lletja? Perfils en el pla vertical, 
plans en la profunditat, heus aquí el mecanisme que desencadena l’acció: pla i 
secció. Però també existeix esquelet (ossaments) i carn,130 també hi ha pes, 
càrregues, suports. Hi ha unitat, hi ha risc plàstic, temeritat constructiva, part de 
desafiament, hi ha acrobàcia, hi ha joc, hi ha esperit. 
 

           
 Figura  53. Casa per al cap de setmana als             Figura  54. Pavelló Suís a la Ciutat Universitària de  
 afores de París, 1935.                París, 1932. 
 
On un es diverteix, si un s’ho està realment passant bé pel seu compte i risc. Aquest 
és un joc perillós. Sense perill, la vida, com totes les coses, no té tensió, ni interès, 
sense sol, ni tempestes, ni llamps, ni apaivagament. 131 
 
Però dins d’aquesta massa musical arquitectònica algú ha preferit Mozart a Wagner. 
Més val somriure! 

                                                 
130 Nota del  traductor: chair s'ha  traduït per carn. També es pot  traduir per cos,  substrat; algunes vegades s’ha 
traduït  per  pell,  induint  a  no  poques  simplificacions  de  la  crítica  de  l’arquitectura  que  s’ha  realitzat  amb 
posterioritat. Sembla que estiguem davant d’una d’aquestes errades de traducció. És a dir, pèrdues de significació 
monumentals, ja que veurem aquesta paraula mal traduïda al llarg de moltíssims textos de crítica d’arquitectura. És 
un  terme  lost  in  translation  que  valdria  la  pena  corregir,  donada  l’alarmant  naturalitat  amb  què  avui  en  dia  es 
confon i es simplifica l'ofici d'arquitecte, anorreant‐lo i limitant‐lo a posar una pell a un edifici. 
 
131 UNITÉ. Traducció del francès: Le plan d'un édifice est l'emprise de l’homme sur l'espace. On parcourt le plan à pied  les yeux 
regardent  devant,  la  perception  est  successive,  elle  implique  le  temps;  elle  est  une  suite  d'événements  visuels,  comme  une 
symphonie est une suite d'événements sonores. Le temps, la durée, la succession, la continuité sont les facteurs constituants de 
l’architecture, —ce qui annule et  condamne «les plans en étoile», et par  conséquent dénonce des  siècles de décadence et de 
dégénérescence. Plan et coupe font l’architecture sœur de la musique (fig. 30). 
Nous voici (fig. 29, 31, 32. 33) en pleine musique des formes. Chacune est là pour jouer avec celles qui l'entourent; palais ou petite 
maison, l'intention est la même: il s’agit, ayant satisfait à toutes les données du problème, ‐ construction, utilisation, économie, —
d'être riant, d'être clair (à mon point de vue). Aucune dépense n'est consentie pour cela autre que de l’imagination. On a protesté 
contre une telle notion de l’architecture, on a taxé celle‐ci de «nudiste» ; j'ai dû poser la question: le nu serait‐il laid? Profils sur le 
plan vertical, plan sur la profondeur, voilà le jeu déclenché: plan et coupe. 
 Mais il y a aussi ossature et chair; il y a poids, charge et supports. Il y a unité, il y a gageure plastique, témérité constructive, part 
de défi  i Il a acrobatie,  il y a  jeu,  il y a esprit. On s'amuse, oui on s'est royalement amusé à tout risquer. C'était un  jeu périlleux. 
Sans danger, la vie comme les choses sont sans tension, sans intérêt, sans soleil, ni orages, ni foudres, ni apaisement. 
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L’arquitectura segella l’aliança de l’home i de la natura amb la geometria reglada 
en les lleis de l’univers. Que permet entrar més endavant dins de la intimitat dels 
éssers i per a l’obra plàstica aliar la geometria (creació de l’esperit) amb els elements 
de la figura humana. Aliança delicada. Aquí (fig. 36) la proposta no va agradar i va ser 
rebutjada. Es tractava d’un projecte de monument a la memòria de Vaillant Couturier, 
orador i escriptor. 
 
Del 1918 al 1927 els meus quadres matusserament demanaven prestades les seves 
formes a les ampolles, garrafes i gots vistos a sobre de les taules de les fondes o dels 
restaurants. Severa disciplina, austera però també fructífera disciplina: això va 
permetre buscar i al final trobar. Cap al 1928 vaig tenir ganes d’eixamplar el cercle del 
meu vocabulari pictòric i em vaig vincular a això que he batejat com «les objets a 
réaction poétique» que mil coses modestes que contenen, resumeixen i experimenten 
les lleis de la natura, els esdeveniments que acompanyen l’estat de signes, etc. 
Després (d’aquella etapa) vaig abordar la figura humana (fig. 34, 35 i  39). 
 
La simfonia es va amplificar disposant de noves notes de potencialitat il·limitades. 
També vaig veure el perillós que resultava posar-les en joc!  
... El 1946, aquest monument de Vaillant Couturier, rebutjat el 1937, camina cap a 
bon port, no al costat dels polítics, però sí al costat dels artistes i dels crítics de 
l’art.132 
     xxx 
 
La raó no ens la dóna l’àmbit construïble, com si fos una safata que va oferint els 
resultats (d’una manera automàtica), sinó que, per contra, serà un altre, l’artista, el 
que descobrirà la solució duradora i capaç de meravellar i captivar.  
 
El taller de pintura aporta les seves collites. 
 
L’estudi dels objectes dóna forma i cara a l’esperit, aquests (els objectes) proveiran 
els recursos: un os de la carnisseria tallat al llarg, cargols de mar sencers, trencats 
per les marees...133 
 
La naturalesa ensenya també la netedat, el rigor de les funcions. Heus aquí (fig. 37), 
un esquema de conseqüència molt pesat: l’urbanisme i l’arquitectura poden sortir 
commocionats. 
 
L’esperit ha de retre compte en mirar les sis pilastres d’aquest edifici (fig. 40) 

                                                 
132  Nota del traductor: esthéticiens s'ha traduït per crítics d’art. 
 
133 UNITÉ.  Traducció  del  francès: Mais  dans  cette masse musicale  architecturée  on  a  préféré Mozart  à Wagner. Mieux  vaut 
sourire! 
L'architecture scelle l'alliance de l'homme et de la nature par la géométrie réglée sur les lois de l'univers. On peut entrer plus avant 
dans  l'intimité des  êtres  et par  l'œuvre plastique  allier  la  géométrie  (création de  l'esprit)  aux  éléments de  la  figure humaine. 
Alliance délicate. Ici, (fig. 36) elle ne fut pas goûtée et la proposition tut rejetée. C'était un projet de monument à la mémoire de 
Vaillant‐Couturier, orateur et écrivain. 
De 1918 à 1927 mes tableaux n'empruntaient leurs formes qu'à des bouteilles, carafes et verres vus sur des tables de bistrots ou 
de  restaurants.  Sévère discipline,  austère mais  fructueuse discipline:  il  faut  chercher  et  il  faut  trouver. Vers  1928,  j'eus  envie 
d'élargir le cercle de mon vocabulaire pictural et je m'attachai à ce que j'ai baptisé «les objets à réaction poétique», mille choses 
modestes qui  contiennent,  résument ou expriment  les  lois de  la nature,  les événements  ramenés à  l'état de  signes, etc... Puis 
j'abordai la figure humaine. (Fig. 34, 35, 39.) 
La symphonie s'amplifia disposant de nouvelles notes de potentialité  illimitées. Comme  il est périlleux de  les mettre en  jeu!.. En 
1946, ce monument Vaillant‐Couturier, rejeté en 1937, marche vers une réhabilitation non pas auprès des gens de politique, mais 
auprès des artistes ou des esthéticiens. 
La  raison n'est que  l'assiette du domaine bâti  ;  c'est  elle qui  fournit  les données  et  c'est un  autre,  l'artiste, qui découvrira  la 
solution durable capable de ravir et d'attacher. 
L'atelier de peinture apporte ses récoltes. 
La considération des objets façonne l'esprit, lui fournissant des ressources: os de boucherie sciés en travers, coquillages entiers ou 
brisés par les marées... 
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necessàries en el seu treball, mesurades i amb bons suports. Són sis vegades la 
mateixa pilastra, però amb els seus matisos (es van construir precisament per tenir 
una vida més feliç) amb els matisos tal com es diferencien els fills i les filles d’una 
mateixa família, amb les seves edats diferents. 
 

 
Figura  57. La lliçó del Museu d’Història Natural. 
 

                  
Figura  55. Pintura mural exterior a           Figura  53. Escala interior entre la 7a i 8a planta a  
una vil·la a Roquebrune-Cap-Martin, 1939.          Molitor, 1931-1933. 
 
Això va ser el 1930. En 1945-1947 nosaltres vam establir el prototip d’una Unité 
d’Habitation a Marsella amb Vladimir Bodiansky i la gent de l’ATBAT,134 nosaltres 
vam coincidir en un punt, en la intenció formal d’assolir una gran arquitectura, els 
pilotis que sustenten a sobre, els 350 apartaments (fig. 38).  
 
Són de formigó armat, i és així per buscar una expressió decididament arquitectònica 
del mateix formigó. L’envit està llançat, que unirà una tècnica a un art. Bodiansky és 
enginyer i jo sóc arquitecte, però Bodiansky té tant l’esperit d’un arquitecte, com jo 
tinc l’esperit de l’enginyer. La llei de Vichy ens separa?. És a dir! Nosaltres hem 
conjugat els nostres esforços i l’obra construïda prevaldrà.135 
 
 

                                                 
134  Atelier de Bâtisseurs: ATBAT, taller de constructors. 
 
135

 UNITÉ. Traducció del francès: La nature enseigne aussi la netteté, la rigueur des fonctions. Voici (fig. 37) un schéma bien lourd 
de conséquence: l'urbanisme et l’architecture en peuvent être bouleversés. 
L'esprit trouve son compte à regarder  les six poteaux de cet édifice (fig. 40), précis dans  leur travail, mesurés et bons porteurs. 
C'est six fois le même poteau mais avec des nuances (qui font précisément le bonheur de la vie), avec des nuances comme sont 
nuancés les garçons et les filles d'une même famille avec leurs âges différents.  
C'était en 1930. En 1945‐47, nous établissions le prototype d'une unité d'habitation à Marseille et avec Vladimir Bodiansky et les 
gens de  l’ATBAT  (1), nous mettons  au point  avec  l'intention  formelle de nous hausser  à  la  grande  architecture,  les pilotis qui 
portent au‐dessus d'eux trois cent cinquante appartements (fig. 38).  
Ils  sont  en  béton  armé,  et  c'est  ici  une  expression  décidément  architecturale  du  béton  armé;  le  pont  est  lancé  qui  relie  une 
technique  à un  art. Bodiansky  est  ingénieur  et  je  suis  architecte, mais Bodiansky  a  l'esprit d'un  architecte  comme  j’ai  l'esprit 
d'ingénieur. La loi de Vichy nous sépare? Soit! Nous avons conjugué nos efforts et l'œuvre construite primera. 
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Figura  58. Pintura a una vil·la de Roquebrune-  Figura  60. Pintura mural a una              
Cap-Martin,1939.             casa de Vézelay,1935. 
 
Una altra vegada, cap al 1932, en ocasió del projecte del Palau dels Soviets, destinat 
a coronar el Pla quinquennal, les experiències adquirides mitjançant l’observació de la 
natura i l’estudi de les lleis de la física, que són el seu ressò, vam anar portats cap a 
una certitud, una veritat dels fets engendrats, un després de l’altre, havien anat 
conduint fins a aquesta gran sala de 14.000 espectadors congressistes, on tots els 
elements estaven veritablement entrellaçats uns en relació amb els altres, les dues 
closques d’una petxina de Sant Jaume. (Fig. 41.) 
 
Aquest va ser un moment beneït quan després immediatament d’un llarg esforç de 
coordinació, la certesa que se’ns ha permès assolir la veritat. Una veritat que en el 
benentès de disposar d’altres dades, podrà ser infinitament variable. 
 
 

 
Figura  59. Pintura exterior a Roquebrune-Cap-Martin, 1939. 
 
Després de vint anys d’investigació, un element arquitectònic (si bé és cert que 
d’essència tradicional) pot ser que s’inscrigui definitivament en la (Història) de 
l’arquitectura de l’acer, del formigó i del vidre: el brise-soleil, que en veritat dic 
introduir una tècnica nova: el control del sol (enfosquiment i enlluernament).136 

                                                 
136 UNITÉ. Traducció del  francès: Autrefois, vers 1932, à  l’occasion du projet du Palais des Soviets destiné à couronner  le Plan 
Quinquennal,  les expériences acquises par  l'observation de  la nature et  l’observance des  lois de  la physique qui en sont  l'écho, 
nous avaient conduits à une certitude, a une vérité des faits engendrés à  la suite  l'un de  l'autre, qui, en fin de compte, avaient 
abouti  à  cette Grande  Salle de  14.000  spectateurs‐auditeurs dont  toutes  les parties  étaient  aussi  vraies que  le  sont  l'une par 
rapport à l'autre les deux coques d'une coquille Saint‐Jacques ou d'un clams (fig. 41). 
C'est un moment béni quand, à la suite d'un long effort de coordination, la certitude vous est donnée d'avoir atteint le vrai. Un 
vrai, qui, sur d'autres données, pourrait être infiniment variable, bien entendu.  
Après vingt‐cinq années de recherches, un élément architectural nouveau (bien que d'essence traditionnelle) pourra, peut‐être, 
s'inscrire définitivement dans l'architecture d'acier, de ciment et de verre: le brise‐soleil qui, à vrai dire, introduit une technique 
nouvelle: le contrôle du soleil (éclairement et éblouissement). 
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L’acer o el formigó armat, alliberat de Vignola o dels prejudicis, conduiran a la planta 
lliure, la planta lliure va conduir a la façana lliure, la façana lliure al gran pla de vidre. 
Evolució natural, irrefutable. Combinant els pilotis que restitueixen la totalitat del sòl, 
aquesta evolució representa la revolució arquitectònica i urbanística actualment 
aconseguida. Després de molt de temps les preguntes formulades per a l’habitatge 
modern, la serialització, l’estètica (contemporània) havien fet saltar pels aires els 
esquemes de l’arquitectura clàssica, les tècniques noves estaven a l’assalt, proposant 
noves solucions. 
 
La grandiositat de les noves Unités d’Habitation, de la mateixa manera que els 
gratacels s’oposen a la utilització de la finestra tradicional: els EUA han persistit en 
aquesta usança i el resultat ens sembla inadmissible. Les qüestions són: «enfosquir i 
ventilar» o, per contra, són «veure i respirar», estic (encara) esperant les respostes.  
 
 

          
Figura  61. Pintura mural a Roquebrune.             Figura  62. Tapís d’Aubusson, teixit en gratitud   
Cap-Martin, 1939             a la Sra. Maria Cuttoli, 1936 (220 x 170   
               aprox.). 
    
En el pla estètic, la disjuntiva ha estat flagrant:  
la finestra de la tradició (un home, una finestra, doctrina d’Auguste Perret), oferint uns 
gratacels inadmissibles, i inadmissibles també aquests edificis d’habitatges amb 50 m 
d’alçada. Inadmissibles són, ja que la multiplicació fins a l’esgotament de les finestres 
crea un fàstic, que per arribar a vèncer, s’ha hagut de recórrer a l’aplacat amb ordres 
arquitectònics i d’estils, que de fet són un defalliment arquitectònic. El pan-de-verre, 
pla de vidre (1922), aplicat a l’habitatge, expulsant les velles proporcions i mesures, 
proporcionant una nova escala. Van succeir vint anys d’experimentació i de vegades 
de només propostes.137 L’aplicació del pla de vidre, (no hi ha progrés sense 
experimentació) ens ensenya que: 1r fa massa calor a l’estiu, darrere dels plans de 
vidre, en totes les latituds; 2n que un mur cortina únic donant servei a 2.000 habitants, 

                                                 
137 UNITÉ. Traducció del francès:  L'acier ou le ciment armé libérés de Vignole ou des préjugés, conduisaient au plan libre: le plan 
libre  conduisit  à  la  façade  libre;  la  façade  libre  au  pan‐de‐verre.  Evolution  naturelle,  irréfutable.  Conjuguée  aux  pilotis  qui 
restituent la totalité du sol, cette évolution représente la révolution architecturale et urbanistique actuellement accomplie. Depuis 
longtemps  les questions posées par  l'habitation moderne,  la  série,  l'esthétique  avaient  fait  sauter  les  cadres de  l'architecture 
classique; les techniques nouvelles montaient à l'assaut, proposant des solutions 
La grandeur des nouvelles unités d'habitation, comme des gratte‐ciel, s'opposait à l'application de la fenêtre traditionnelle. 
L'U.S.A. persistait dans cet usage et le résultat nous apparaissait inadmissible. Les questions: «éclairer›› et «ventiler››, ou voir et 
respirer, attendaient des réponses. Sur le plan esthétique, le hiatus était flagrant: la fenêtre de tradition (« un homme ‐ une 
fenêtre », doctrine d'Auguste Perret) rendait les gratte‐ciel inadmissibles, et inadmissibles aussi les immeubles d'habitation portés 
à 50 mètres de hauteur. 
Inadmissibles, parce que la multiplication harassante des fenêtres crée une lassitude; pour la vaincre, on avait recours à des 
placages d'ordres et de styles qui sont une défaillance architecturale. 
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per exemple (com en el cas d’una Unité d’Habitation) imposa unes servituds delicades 
de neteja en comú, a l’exterior;  a més, aporta un desordre total de l’usuari individual 
del mur cortina (obres, tendals i cortines, rètols, persianes, etc.). 
 
Una adquisició innegable: el mur cortina reemplaçant les finestres aïllades, no 
abandonem, doncs, sota cap pretext, aquesta conquesta extraordinària que ni en 
segles ni en mil·lennis no havien pogut realitzar fins avui. 
 

 
Figura  64. Primers estudis per a una escultura monumental policromada, 30 cm, 1940. 
 
Fig. 42. Amb el cap ple dels seus pros i contres, un dia davant dels problemes 
africans (1928 Cartago, 1933 Barcelona, 138 1930, 1933, 1938, 1939 Alger) la solució 
se’m va aparèixer: instal·lar davant del mur cortina un dispositiu regulat amb el 
recorregut quotidià del sol, diferenciant els equinoccis dels dos solsticis: el brise-soleil, 
en tant que l’esdeveniment arquitectònic havia nascut. (Fig. 45.)  
 
Va ser a Rio de Janeiro el 1936 que, treballant amb Lucio Costa, Oscar Niemeyer, 
Reidy, Moreira, Carlos Lean, Vasconcelos, etc., en els plans per al Ministeri 
d’Educació Nacional i de la Sanitat Pública, vaig respondre a una pregunta angoixant. 
No ho heu fet? On posareu els brise-soleil.139 La pregunta angoixant estava 
contestada aquí: a Rio en els tròpics, on no es poden orientar de certa manera les 
façanes, ocorre que el sol és massa fort. Vaig dissenyar el brise-soleil nid d’Abeille 

                                                 
138 Nota de  tesi, ampliació: aquest sorprenent comentari ubicant Barcelona  juntament amb els altres problemes 
africans demostra la poca consideració i repulsa pels dramàtics canvis polítics del moment. Es recullen les paraules 
de J. J. Lahuerta: «i els seus prejudicis sobre el patetisme del caràcter espanyol», p. 174‐175 del capítol Sert i Gaudí, 
aparegut al llibre Sert 1928‐1979 Obra completa. Mig segle d'arquitectura. Ed. Fundació Joan Miró. Josep M. Rovira, 
editor, 2005. També es comprova aquesta repulsa a nivell plàstic al quadre de Le Corbusier, La caiguda de Barcelona 
del 1939, així com els comentaris als carnets de viatge.  
 
139 UNITÉ.  Traducció del  francès:  Le pan‐de‐verre  (1922),  appliqué  à  l’habitation,  rejetait  l'ancienne mesure,  fournissant une 
nouvelle échelle. Suivirent vingt années d'expérimentation ou, parfois, de proposition seulement. L'application du pan de verre (il 
n'y a pas de‐progrès sans expérimentation) montre: l° qu'il fait trop chaud en été, derrière des pans de verre, sous presque toutes 
les  latitudes  ; 2° qu'un pan de verre unique  servant à 2.000 habitants, par exemple,  (cas d'une unité d'habitation)  impose des 
servitudes délicates de nettoyage en commun, à l’extérieur, apporte d'autre part le désordre fatal de l'usager individuel du pan de 
verre (ouvrants, rideaux, bannes, stores, etc..). 
Une acquisition incontestable: le pan de verre remplaçant les fenêtres isolées. N'abandonnons pas, n'abandonnons sous aucun 
prétexte cette conquête extraordinaire que les siècles ni les millénaires n'avaient pu réaliser jusqu'ici. 
Fig. 42. ‐ La tête pleine de ces « mais » et de ces « si », un jour, devant les problèmes africains (1928 Carthage, 1933 Barcelone, 
1930, 1933, 1938 et 1939 Alger) la solution m'était apparue: installer au‐devant du pan de verre, un dispositif réglé sur la course 
quotidienne du soleil différenciée entre les équinoxes et les deux solstices: le brise‐soleil, en tant qu'événement architectural, 
était né (fig. 45). 
C'est a Rio de Janeiro, en 1936, qu'élaborant avec Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Reidy, Moreira, Carlos Lean, Vasconcelos, etc..., les 
plans du Ministère de l'Education Nationale et de la Santé Publique, je répondis à une question angoissée: «Vous en faites pas, on 
mettra des «brise‐soleil». 
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(en malla rectangular), a les façanes orientades a l’est i al sud, els brise-soleil 
verticals cap a l’oest.140 (Fig. 44.) 
 
Vaig tornar, després d’una eternitat, a la recerca de la solució vàlida; havia vist sovint, 
en els meus viatges, que certa arquitectura opulenta com pot ser la folklòrica, 
l’admirable peça arquitectònica que és la loggia. El 1939, la loggia-brise-soleil es va 
instal·lar en la nostra planificació d’Alger (fig.  47). La llotja? És un valor arquitectònic 
important i de tots els temps. A partir d’ara les obres modernes, les Unités amb la 
seva grandiositat adequada (a l’entorn) al que reclama l’urbanisme, trobaran en la 
llotja la seva resposta. És una flor arquitectònica que s’engalanarà a les ciutats, filla 
del sol, radiant, benefactora. És una aportació plàstica extraordinària. La petita 
finestra Home, ben encaixada dins dels habitatges de tres plantes, cedirà el pas 
davant la dimensió inevitable dels traços moderns. 
 
El brise-soleil trobarà a poc a poc a causa de l’esforç conjugat de tots, la justa 
proporció, igual que la finestra Lluís XVI la va tenir davant del Sena. 
 
Durant el transcurs de les nostres investigacions i en particular d’aquelles minucioses 
empreses des de fa 10 anys per a la construcció de Marsella (fig. 46) i aquest any a 
Nova York per a l’elaboració del planejament de la Seu General de les Nacions 
Unides, nosaltres havíem establert una gamma ja extensa de dispositius, després del 
brise-soleil fins a aquests de l’edifici dels auditoris del Consell de les Nacions Unides 
en l’East River, després de l’estil intimista destinat als 350 apartaments de Marsella, 
fins ara amb la gran ordenança de pedra i acer per als tancaments dels vestíbuls 
immensos, les sales d’oficines o els restaurants de les Nacions Unides ( fig. 48 i 49). 
141  
 
És un cop més: joc correcte i magnífic de les formes sota la llum, és modelatge, 
perfils audaços, creixement (com ja he dit) de l’arquitectura moderna que cobrirà, cap 
al sud i l’oest (en l’hemisferi nord) a manera de revestiment guspirejant tal com els 
cirerers en flor es mostren a la primavera. Creació humana en harmonia amb el 
cosmos.142 

                                                 
140 Al Brasil de  l’artefacte en diuen brise‐soleil,  i també es pronuncia així en el  llenguatge corrent portuguès, així 
com de vegades sun breaker. 
 
141 UNITÉ. Traducció del francès:  
La question angoissée était celle‐ci: «Vous en faites pas, on mettra des «brise‐soleil». La question angoissée était celle‐ci: A Rio des 
tropiques, on ne peut orienter de certaine manière  les  façades, parce que  le soleil est trop dur.  Je dessinai des brise‐soleil nid‐
d'abeilles (à maille rectangulaire) pour l’est et le sud; des brise‐soleil verticaux pour l'ouest (1). (Fig. 44). 
Je tournais depuis une éternité autour de la vraie solution; j'avais vu souvent en mes voyages, dans l'architecture opulente comme 
dans les folklores, l'admirable organe architectural qu'est la loggia. En 1939, la loggia‐brise‐soleil s'installait sur nos plans d'Alger 
(fig. 47). La  loggia? C'est une valeur architecturale éminente et de tous  les temps. Désormais  les tâches modernes,  les unités de 
grandeur  conforme que  réclame  l'urbanisme,  auront  leur  réponse. C'est une  fleur d'architecture qui  égaiera  les  villes,  fille du 
soleil, riante et bienfaisante. C'est un apport plastique extraordinaire. La petite fenêtre‐homme, si bien mesurée dans des bâtisses 
de trois étages, ce de le pas devant la dimension inévitable des tâches modernes. 
Le brise‐soleil  trouvera petit à petit, par  l'effort  conjugué de  tous,  sa  juste proportion,  comme  la  fenêtre  Louis XVI avait eu  la 
sienne. 
Au  cours  de  nos  recherches  et,  en  particulier,  de  celles  si minutieuses  entreprises  depuis  deux  ans  pour  la  construction  de 
Marseille (fia. 46), et cette année‐ci à New‐York pour  l'élaboration des plans du Quartier Général des Nations Unies, nous avons 
établi  une  gamme  déjà  étendue  de  dispositifs,  depuis  le  brise‐soleil  de  l'unité  d'habitation  jusqu'à  ceux  du  Bâtiment  des 
Auditoriums des Nations Unies sur  l'East‐River‐depuis  le style  intimiste destiné aux trois cent cinquante  logements de Marseille, 
jusqu'à  la grande ordonnance de pierre et d'acier en fermant  les halls  immenses,  les salles, bureaux ou restaurants des Nations 
Unies. (Fig. 48/49)  

 
142 Nota  tècnica:  el  fred  a  l’hivern  fa poc  còmode el mur  cortina.  Fins  i  tot  amb  l’aire  condicionat.  S’hauria de 
construir un altre mur davant anomenat mur neutralitzant. Proposta (per cert rebutjada)  ja en el Centre Soyuz de 
Moscou. Aquesta solució ha estat adoptada de nou vint anys més tard (1947) en la realització de la Seu General per 
a les Nacions Unides a Nova York. 
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La conjunció (concomitància) es va produint: materials de l’arquitectura i l’urbanisme. 
 
De l’urbanisme: materials com el sol, l’espai, la vegetació.  
 
De l’arquitectura: la pedra i el maó, la calç, el ciment, l’acer, la fusta, el vidre. Tots els 
recursos del passat, juntament amb tots aquells prodigis de les tècniques modernes. 
 
Aneu a visitar el Museu d’Història Natural i considereu, per exemple, anar a la sala 
dels mol·luscos, poseu l’atenció en una família de cargols de mar qualsevol tal com la 
que us mostro aquí (fig. 47). Vosaltres aprendreu la lliçó de la unitat i de la varietat, de 
l’harmonia, impossible de contradir. En la meitat (lloc central) de la sèrie, hi ha el 
cargol tipus, de color uniforme, de matèria neutra, expressió de perfecció en equilibri. 
Cap a la dreta comencen les variants modelades, des de les formes més dolces fins a 
les variants més violentes, ja que el relleu és abrupte, però la matèria és 
monocromàtica, uniforme. Cap a l’esquerra lliguen les sèries llises, cada vegada més 
i més brillants. Lluint l’esmalt blanc, el més pur, després de seguida les coloracions, 
les més precises (que mai he observat) decoraran segons les directrius, o segons 
unes generatrius; després, explorant combinacions en escaquers, en punts, en 
diagonals, en rombes, etc. I quan aquestes dues sèries s’acaben, comença la tercera 
sèrie, l’híbrida, escultura color. 
 
Amics, la natura ens fa «psst_psst» (ens crida l’atenció). 
 
L’arquitectura moderna i l’urbanisme s’obren cap a tots els sentits, cap a unes 
riqueses il·limitades.  
 
Assidus visitants, 143 del Museu d’Història Natural, heu de considerar, a la vostra 
paleta de constructors, els materials, amb els seus propis caràcters específics, 
capaços de respondre a les intencions més subtils.  
 
Fig. 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 56. Tornem a entrar aquesta vegada per la porta discreta 
al taller de pintura, tanquem les portes darrere nostre.  
 
Al passadís, davant el taller hi ha una petita escala, revestida de (simple) ciment, que 
condueix cap amunt al jardí, els marxapeus tenen 80 cm d’ample, en conjunt l’escala 
fa dos per tres metres.144 Bé sabem que en aquesta modesta obra estan al mateix 
temps presents tots els elements de l’arquitectura, de l’escultura i de la pintura. Un 

                                                 
143 Nota del traductor: rentrées s’ha traduït per assidus visitants. Crec que reflecteix millor el sentit de la frase. 

 
144 UNITÉ. Traducció del francès: C'est, une fois encore: jeu correct et magnifique des formes sous la lumière. C'est modénature, 
profils courageux, fleurissement (je  l'ai dit) de  l'architecture moderne qui se couvrira, du sud et à  l'ouest (en hémisphère nord), 
d'un revêtement étincelant comme les cerisiers le font au printemps. 
Création humaine en accord avec le cosmos. L'orchestration s'opère: matériaux de l'architecture et de l'urbanisme. 
De l'urbanisme: soleil‐espace‐verdure. De l'architecture: la pierre et la brique, la chaux, le ciment, l'acier, le bois, le verre. Toutes 
les ressources du passé, avec, en plus, celles prodigieuses des techniques modernes.  
Allez au Muséum d'Histoire Naturelle et considérez par exemple, dans la salle des coquillages, une famille quelconque de ceux‐ci 
(fig. 57). Vous prendrez la leçon d'unité et de variété, d'harmonie jamais démentie. Au milieu de la série, est le coquillage type, de 
couleur unie, de matière neutre, expression de perfection dans l'équilibre. A droite commencent les variantes modelées, sculpture 
la plus douce jusqu'à la sculpture la plus violente. Plus le relief est accusé, plus la matière est monochrome, uniforme. A gauche 
sont  les séries  lisses, de plus en plus polies et brillantes, fournissant  l'émail blanc  le plus pur, puis ensuite  les peintures  les plus 
précises  décorant  selon  les  directrices  ou  selon  les  génératrices;  puis  exploitant  les  combinaisons  en  damiers,  en  points,  en 
diagonales,  en  losanges,  etc.  Et,  quand  ces  deux  séries  sont  absorbées,  commence  la  troisième  série  des  hybrides  sculpture‐
couleur. Amis, la nature nous fait: « psst‐psst »! 
L'architecture moderne et l’urbanisme s'ouvrent dans tous les sens avec des richesses illimitées.  
Rentrés du Muséum d'Histoire Naturelle, vous considérerez, sur votre palette de bâtisseurs,  les matériaux dans  leurs caractères 
spécifiques capables de répondre aux intentions les plus subtiles. 
Fig. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. ‐ Rentrons, parla porte discrète, dans l'atelier de peinture. Refermons la porte derrière nous 
Sur le passage, devant l'atelier, est un petit escalier de simple ciment, qui conduit, sur le toit, au jardin. Les marches ont quatre‐
vingts centimètres de large. L'ensemble mesure deux mètres sur trois. 
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quadre, una escultura, una casa, un palau, una vil·la no estan puntualment fets d’una 
mateixa matèria, però sí que són fills d’una mateixa tasca de l’esperit?  
 
Aquest petit espai (l’escala) ens emociona, sembla que estigui demostrant que no hi 
ha petites o grans dimensions en art. 
 
Dins el taller s’acumulen innombrables estudis, després de 40 anys hi ha aquí una 
forma de la seva pròpia fructificació: els quadres.  
 
Vaig fer algunes fotografies de les pintures murals realitzades pel vostre servidor, en 
una vila, a la costa blava, durant les setmanes que van precedir a la mobilització de 
1939! 
 
Els murs escollits per rebre nou grans pintures van ser precisament els més apagats 
(insignificants). D’aquesta manera, les parets més belles es mantenen intactes i, en 
canvi, les parets indiferents es transformen en interessants i el blanc guspirejant 
d’unes serveix de superfície de reflexió de la llum als colors de les altres parets. 
 
Durant 15 anys (de 1918 a 1933) vaig estar distanciat de la pintura mural, ple de 
recel, ple d’objeccions suscitades pels equívocs que algú ens ha inculcat. 
L’arquitectura moderna ha anat a la recerca, la pintura moderna ha anat en la direcció 
correcta, la bona i magistral ruta oberta pel cubisme. Les propostes mancades 
d’intel·ligència es varen mantenir per part de l’arquitecte que li deia al pintor: «Veig 
que vostè m’ha conservat el mur!», i per part del pintor que li deia a l’arquitecte: «No 
trobaré el vostre mur!» Tot allò mòbil va ser fàcil 145 d’abordar: Jo faig, però mentre 
faig, no faig res. El principi en si mateix va ser fals, ja que la prova s’ofereix a qui 
vulgui mirar atentament, es demostra quan un mur cau, o s’enfonsa, desapareix, a 
l’igual com passa des del moment en què les línies i els colors ocupen aquest mur 
(aquest també desapareix). Tota la gamma de modificacions hagudes fins a 
l’enfonsament o la dissolució (del mur), això es pot observar des d’una mastaba 
egípcia i fins a Tiepolo. 146 
 
 

                                                 
145 Nota del traductor: pleutre s’ha traduït per fàcil. 
 
146 UNITÉ. Traducció del francès: On sent bien qu'en ce modeste ouvrage sont toutefois présents les éléments de l'architecture, 
de  la  sculpture, de  la peinture. Un  tableau, une  sculpture, une maison, un palais, une  ville, ne  sont‐ils point  faits de menues 
matières et fils d'une même occupation de l'esprit?  
Ce tout petit espace nous touche parce qu'il démontre qu'il n'y a pas de petites ou de grandes dimensions en art. 
Dans  l'atelier se sont accumulées  les études  innombrables depuis quarante années. Et voici une forme de  leur fructification:  les 
tableaux. 
 Je prends quelques photographies des peintures murales faites par votre serviteur dans une villa, à  la Côte d'Azur, pendant  les 
semaines qui précédèrent la mobilisation de 1939! 
Les murs choisis pour recevoir neuf grandes peintures furent précisément les plus ternes, les plus insignifiants. De cette façon, les 
beaux murs sont demeurés et les indifférents sont devenus intéressants; et le blanc étincelant des uns sert de table de résonance 
aux couleurs des autres. 
Pendant  quinze  années  (de  1918  à  1933),  j'étais  demeuré  loin  de  la  peinture murale,  plein  de méfiance,  plein  d'objections 
suscitées par les équivoques qu'on nous proposait. L'architecture moderne se cherchait, la peinture moderne était sur la route, la 
bonne et magistrale route ouverte par  le cubisme. Des propos privés d'intelligence étaient tenus par  l'architecte au peintre: «Je 
veux que vous me conserviez mon mur!» ; par le peintre à l'architecte: «le ne troublerai pas votre mur!». Le mobile était pleutre 
d'abord:  je  fais mais,  faisant,  je ne  fais rien. Le principe  lui même était  faux, car  la preuve est offerte à qui veut bien  regarder, 
qu'un mur dégringole ou  s'enfonce,  s'évade dès que des  lignes et des  couleurs  l'occupent. Toute  la  gamme des déformations 
jusqu'à l'effondrement ou la dissolution est disponible. à partir du mastaba égyptien jusqu'à Tiepolo. 
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Figura  El formigó armat d’un dels pilotis de la Unité d’Habitation de Marsella. 
El càlcul esgota les lleis de la natura. 
 
 
Aquesta casa, on havia posat l’ànima amb les meves pintures, va quedar molt bonica, 
blanca a l’interior, van provar de fer desaparèixer el meu talent. He de reconèixer de 
totes maneres que la propietària i jo mateix havíem vist néixer i desenvolupar-s’hi un 
fenomen d’espai, d’ambient acolorit i d’atmosfera espiritual (o lírica), a poc a poc i a 
mesura que les pintures naixien, sota el pinzell. 
Una transformació immensa. Un valor espiritual introduït amb desmesura. No em toca 
a mi decidir si aquest valor és aquí afortunat o el contrari. Quan una obra s’aparta de 
l’artista, llavors aquesta és la seva paraula. Quan aquesta parla, tots l’entenen. Què hi 
diu? Tot està allà! Segur! Per això, el gran risc que es corre en fer pintar sobre murs. 
 
Aquesta és, de totes les maneres, una actitud artística, (llargament) preparada pel 
cubisme, que allunyava certament una gran part del risc. Crear una vida, una 
absència, un silenci, un abisme mateix, entre l’ansiós observador 147 i l’obra pintada. 
Bons colors, bones disposicions plàstiques.148 La impressió sensorial serà 
experimentada. Però si l’observador s’atura, indaga i recorre en l’altre sentit el llarg 
camí, tan llarg, tan ple de vistes i de perspectives fet pel pintor mentre acaricia la seva 

                                                 
147 Nota de  traductor:  visiteur  s’ha  traduït per observador o nouvingut.  S’ha descartat  l’accepció de  visitador  o 
visitant. 
 
148 UNITÉ. Traducció del francès: Cette villa que j'ai animée de peintures était fort jolie, blanche à l'intérieur et pouvait se passer 
de mes talents. 
Il  faut  reconnaître  toutefois  que  le  propriétaire  et  moi‐même  avons  vu  naître  et  se  développer  un  phénomène  d'espace, 
d'ambiance colorée et d'atmosphère spirituelle (ou lyrique) au fur et à mesure que les peintures naissaient sous le pinceau. Une 
transformation immense. Une valeur spirituelle introduite désormais. Ce n'est pas à moi à décider si cette valeur est, ici, heureuse 
ou le contraire. Quand on ouvre sa porte à un artiste, on lui donne la parole. Quand il parle, on l'entend. Que dit‐il ? Tout est là! 
Bien sûr! De là, le grand risque que l'on court à faire peindre ses murs.  
Il est, toutefois, une attitude de l'art, préparée par le cubisme, qui éloigne certainement une grande part du risque. Créer un vide, 
une  absence,  un  silence,  un  abîme même,  entre  le  visiteur  pressé  et  l'œuvre  peinte.  Bonnes  couleurs,  bonnes  dispositions 
plastiques. 
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obra, aleshores l’art manifestarà la seva raó de ser: emocionar el fons mateix de la 
consciència.  
Aprofundir, en la profunditat. Així és també la veritat del quadre i també de la pintura 
mural. 
 
(Una confessió que em valdrà la censura dels sindicats: totes aquestes pintures 
murals —allà n’he fet més de 10— van ser realitzades benèvolament, (de manera 
altruista), pel plaer immens que trobo en pintar jo mateix una paret, en lliurar la batalla 
del mur. És sobre el lloc, que un compon, a cop de braç, només amb si mateix, la 
pressió dels volums - ambient!,(Volume – ambiance). 
 
Alguns estimen el joc d’escacs. Això és voluntariós també.) 
 
La creació artística, abans de res, és una prova de la sensibilitat. No és només la 
raó,149 la que comença, és sobretot la intervenció poètica. La raó després, sí que 
s’adhereix a la confecció de l’obra, i en la maduració que és un objectiu ben pensat, 
per descomptat. A l’artista, el moment poètic (inicialment) no l’ocupa molt de temps, 
aquest sobtadament es manifesta espontàniament, l’art és llavors la manera de fer, i 
és per això que aquí tots nosaltres ens trobem atrapats en una tasca, en un treball en 
el qual cadascú va guanyant-se la vida. Els èxits d’una vida serveixen llavors com a 
matèria de la qual alimentar-se. I alimentar significa conduir cap a la forma plena, cap 
a la plenitud, cap a la simplicitat. Tot està a l’interior, posat des de l’interior, fins i tot 
al·ludit per sorpresa (el pintor en la seva tasca) i per qui ho sàpiga descobrir, i 
extreure peça a peça (l’espectador i l’observador). 
 
Alguns dels quadres ensenyats aquí han estat presos a l’atzar. Sovint alguns van ser 
acabats amb un treball latent al llarg dels anys, cinc, deu, vint anys. El subconscient, 
conscient que està pletòric a causa dels seus innombrables èxits va llaurant 
(preparant la terra), deixant els solcs orientats cap a les nostres esquenes, perquè 
fructifiqui en l’època de la collita. Vosaltres ho havíeu dit! Vosaltres havíeu aconseguit 
expressar! Vosaltres vàreu ser l’expressió mateixa. Vosaltres vàreu esprémer un fruit 
amb el sabor que desemboca en un itinerari inaudit (increïble). 
 
Sobtadament vosaltres us heu tornat afirmatius, contundents. L’ideal és que l’obra 
arribi al resplendor d’un diamant, una ètica i una estètica veritable.150 
 
Envoltats de dificultats aclaparadores, pistes i travessies errònies que cada dia es 
renoven, l’esperit cedeix o s’endureix. Si cedeix, significa que un ha estat derrotat! En 

                                                 
149 Nota de tesi: reflexionar dels que projecten a la contra i dels que fan crítica només. 

 
150

 UNITÉ. Traducció del francès: L'impression sensorielle sera acquise. Mais si le visiteur s'arrête, scrute et parcourt dans l'autre 
sens le chemin long, si long, si rempli de vues et de perspectives fait par le peintre en peignant son œuvre, alors l'art témoigne de 
sa  raison d'être: émouvoir  le  fond même de  la conscience. Profondeur, en profondeur. Ceci est aussi vrai du  tableau que de  la 
peinture murale. 
(Une  confession  qui me  vaudra  le  blâme  des  syndicats:  toutes  ces  peintures murales  (j'en  ai  fait  plus  de  dix)  furent  faites 
bénévolement, pour  le plaisir  immense qu'il y a à peindre  soi‐même un mur, à  livrer  la bataille du mur. C'est  sur place qu'on 
compose,  à  bout  de  bras,  avec,  sur  soi,  la  pression  des  volumes  ambiants.  D'aucuns  aiment  à  jouer  aux  échecs.  Et  c'est 
bénévolement également.) 
La création artistique est un fait de la sensibilité, avant tout. Ce n'est pas la raison qui commence, mais l'intervention poétique. La 
raison, ensuite, s'attache à confectionner l'œuvre, à la mûrir et c'est une raison bien raisonnante, certes. Pour l'artiste, le 
phénomène poétique ne l'occupe pas ; il le subit, manifesté spontanément ; l'art est alors la manière de faire, et c'est ici que tous, 
nous nous trouvons attachés à un labeur, à un travail, comme un chacun gagnant sa vie.  
Les acquisitions d'une vie servent alors, apportant leur nourriture. Et nourrir, c'est conduire à la forme pleine, à la plénitude, à la 
simplicité. Tout est dedans, mis dedans, inclus, impliqué pour qui sait le faire (le peintre en le faisant) et pour qui sait le découvrir, 
l'extraire pièce par pièce (le spectateur en le regardant).  
Les quelques  tableaux montrés  ici  sont pris au hasard. Souvent  ils  furent en  travail  latent pendant des années, cinq, dix, vingt 
années. L'inconscient, tort de son capital d'acquisitions innombrables, creuse son sillon, l'orientant à notre insu, le faisant fructifier 
à l'heure de la récolte. Vous avez exprimé! Vous avez réussi à exprimer l Vous vous êtes exprimé. Vous exprimez un fruit dont la 
saveur est l'aboutissement d'un itinéraire inouï. 
Subitement  vous  êtes  devenu  affirmatif,  tranchant.  L'idéal  est  que  l'œuvre  atteigne  l'éclat  du  diamant.  Une  éthique  et  une 
esthétique de franchise. 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

133 
 

la tardor de 1940 em trobava ocupat amb uns fulls de paper de calc per a màquina 
d’escriure, 151 les invencions, no el disseny, serà cada vegada més i més essencial i 
important, classificant formes; aquestes aconseguiran que investiguem un espai 
veritable. Em trobava pensant en escultura, escultura policromada. I no em vaig 
adonar fins més tard, un dia de 1946, que en una visita del meu amic Joseph Savina, 
l’ebenista Bretó, en què vàrem arribar a veure una possibilitat: faríem les escultures 
de comú acord. A la tornada de Nova York, el Nadal de 1946, vaig trobar a casa meva 
la primera obra, esculpida d’aquesta manera. Immediatament vaig ocupar tot el dia de 
Nadal a policromar-la, i la vaig malmetre! Em quedà el cor destrossat. Savina havia 
fet un treball per si sol, excel·lent. Vaig haver de tornar cap a Nova York amb aquesta 
pèrdua en el fons del meu cor: amb una gran amargor. Al taller, un drap fosc recobria 
l’obra avortada. Vaig tornar al juliol de 1947, l’endemà vaig reprendre l’obra. La prova 
va consistir a portar l’estàtua a la terrassa del pis de dalt a ple sol, aquesta va resistir 
a tanta llum, aquesta agafà una dimensió sorprenent. La partida havia estat 
guanyada. 152 
 
Després dels anys, segueixo pensant en una estatuària per als edificis, penso en 
ciment, en pedra, en fusta, en mosaic, en qualsevol material totalment en conjunció 
amb l’estètica de les construccions modernes. Serà una escultura que no serà 
modelada en el lloc, però sí que hi serà acoblada.  
Tot és franc i net, i s’allibera amb puresa i força. L’escultura pot també ser formada a 
partir dels encofrats de fusta, i els encofrats de fusta poden oferir formes tan nobles 
com les que ofereix la construcció naval... La revolució arquitectònica es complirà 
esperant la revolució escultòrica: forma, dimensió i situació de les obres 
escultòriques. 153 
 
 
.  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .   .  .  .  . 
 
 

                                                 
151 Nota del traductor: papier machine s’ha traduït com a paper de calc. 

 
152 La tècnica del clichage directe en color no permet encara avui en dia fotografiar el sol. Aquesta  imatge va ser 
realitzada amb una presa de  llarga exposició. La  imatge reproduïda aquí no pot ser realitzada més que amb  llum 
difusa en taller. 
 
153 UNITÉ. Traducció del francès:  
Au milieu de difficultés' écrasantes, de traverses toujours renouvelées, l'esprit cède ou se durcit. S'il cède, c'est qu'on est battu! 
L'automne 40 je me suis trouvé peignant sur des feuilles de papier‐machine, des inventions dont le dessin devenait de plus en plus 
impératif, classant les formes, les faisant rechercher un espace véritable. Je me trouvai pensant sculpture, sculpture polychrome je 
ne m'en aperçus que plus tard et un jour de 1946, ayant la visite de mon ami Joseph Savina, l'ébéniste breton, nous times entente: 
nous réaliserons des sculptures d'un commun accord. Rentré de New‐York à Noël 1946, je trouvai chez moi la première œuvre 
ainsi sculptée. Immédiatement j'occupai mon jour de Noël à la polychromée et je la ratai! J’en eus le cœur déchiré. Savina avait, 
lui, fait un travail excellent. Je suis reparti pour New‐York avec cette ratée au fond du cœur: une grande amertume. Dans l'atelier, 
un chiffon sombre recouvrit l'œuvre avortée. Rentré en juillet 47, l'autre jour, je remis en chantier et j'aboutis. La preuve c'est que 
portant la statue sur mon toit‐terrasse en plein soleil, elle résista à tant de lumière; elle prit une dimension étonnante. La partie 
était gagnée (1). 
Depuis des années, je pense à une statuaire de bâtiment, de ciment, de pierre, de bois, de mosaïque, à quelque chose 
d'entièrement accordé à l'esthétique des constructions modernes. C'est une sculpture qui n'est pas modelée, mais qui est 
assemblée. Tout est franc et net et se détache avec pureté et force. Elle peut aussi être coulée en partie dans des coffrages de 
bois, et les coffrages de bois peuvent fournir des formes aussi nobles que celles de la construction navale... La révolution 
architecturale accomplie, attend sa révolution sculpturale: forme, dimension et situation des œuvres sculptées. 
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Figura  63. Projecte de pintura mural. Nova York, 1947. 
 
Arquitectura, urbanisme, pintura i escultura han tingut el poder d’absorbir la passió 
d’una vida i la materialitat del treball dels meus trenta últims anys. El meu destí és 
estar lligat a l’harmonia en totes les empreses sortides del domini plàstic. 
 
Contrapunt i fuga unificant una obra diversificada. 
 
Contrapunt i fuga que poden estar inscrits a l’interior de cadascuna de les seves 
obres. 
 
Sentit de l’arquitectura. Una sonata, un text poden ser arquitecturats154. 
Arquitectura implica disciplina, ordre, jerarquia, respecte als llocs del món físic i 
dominant, una veritable qualitat d’esperit.  
 
Unitat d’esperit. 
 
Especificitat dels mitjans. 
 
L’àmbit construïble és un de sol. És com un arbre: les flors i els fruits es recullen en 
un lloc precís i en un moment favorable. Segons la seva naturalesa pròpia, els 
constructors prendran el seu lloc al llarg del ventall de possibilitats del seu treball, d’un 
extrem a l’altre; hi ha tant espai a ocupar i tants llocs diferents! 
El lloc de l’arquitecte, al qual se li haurà de restituir la virtut del títol, serà pres entre 
aquells que estiguin qualificats i dotats per resoldre problemes plàstics. 
 
Hi ha lloc per a tot el món en el ventall de l’àmbit construïble. 155 

                                                 
154 El ressaltat és de l’autor del present treball. 
155 UNITÉ. Traducció del francès: Architecture, urbanisme, peinture et sculpture ont eu pouvoir d'absorber la passion d'une vie et 
matériellement le labeur de mes trente dernières années. Ma destinée est d'être lié à l'harmonie dans les entreprises rattachées 
au domaine plastique.  
Contrepoint et fugue unissant une œuvre diversifiée.  
Contrepoint et fugue qui peuvent être inscrits à l'intérieur de chacune de ces œuvres. 
Sens d'architecture. Une sonate, un écrit peuvent être architecturés. Architecture  implique discipline, ordre, hiérarchie, respect 
des lois du monde physique et dominant, une certaine qualité d'esprit.  
Unité d'esprit.  
Spécificité des moyens.  
Le domaine bâti est un. Il est comme un arbre:  les fleurs et  les fruits sont à un  lieu précis et à un moment favorable. Selon  leur 
nature propre, les bâtisseurs prendront rang au long de l'éventail des tâches; d'un bout à l'autre, il y a tant de place à occuper et 
tant de places différentes! L'architecte, celui auquel on restituera la vertu du titre, sera pris parmi ceux qui sont qualifiés, doués 
pour résoudre des problèmes plastiques. 
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Que aquells que es fan apreciar pel gust, el coratge, la perseverança i la resistència 
enfront dels fracassos, que de vegades són la raó de ser mateixa de la carrera en què 
estem, prenguin el risc d’estendre l’esforç de la seva vida cap a una cultura de 
l’esperit, la cultura de l’art i la consecució de la bellesa. 
Patiran molt, seran odiats, i si hi ha recompensa mai l’arribaran a tocar, això passarà 
després de lliurar batalla, després de la batalla guanyada, molt temps després.156 
 
Condé-Sainte-Libiaire. 
20 d’agost de 1947 
 

 
Figura  65. Escultura policromada amb fusta. Ozón, 1940; París, 1946.  
Joseph Sabina et Le Corbusier. Alçada 75 cm. 
 

                                                                                                                                               
Il y a place pour tout le monde sur l'éventail du domaine bâti.  

 
156 UNITÉ. Traducció del  francès: Que ceux qui  se  sentent  le goût et  le courage,  la persévérance et  la  résistance possible aux 
échecs qui sont la rançon de la course prennent le risque de tendre l'effort de leur vie vers une culture de l'esprit par la culture de 
l'art et la poursuite du beau. 
 Ils souffriront beaucoup.  Ils seront hués. Et si  la récompense  leur échoit  jamais, ce sera après  la bataille  livrée, après  la bataille 
gagnée, longtemps après, tard.  
«Condé‐Sainte‐Libiaire». 
20 août 1947. 
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2.3. Conceptes arquitectònics a UNITÉ 
 
 
 

Un cop llegit amb cura el text UNITÉ és necessari deixar a banda totes 

aquelles referències, aquella acritud i els retrets amb què l’Ordre des 

Architectes de France havien exercit les crítiques cap al mateix Le Corbusier i 

també les respostes d’aquest. Si bé és cert que en un primer moment el text 

s’estructura com una resposta amb un cert grau de tacticisme polític, darrere 

d’aquest fet, Le Corbusier elabora un discurs fent un dibuix idealitzat de com 

ell entén que ha de ser el futur de l’arquitectura i també el futur de la professió 

que ell anomena Domaine Bâti (àmbit construïble).  

 

Tant per les referències constants a aquest domaine, com per l’elevat grau 

d’abstracció del mateix concepte, que permet encabir tots els agents implicats 

en el món de la construcció, el text permet fer una crítica àmplia i propositiva 

de tot el sector de la construcció. És obvi, doncs, tractar el Domaine Bâti com 

el primer concepte que sorgeix del text.  

 

S’entén concepte com el coneixement descriptiu del que és, o de com és una 

cosa i també com és la relació dins la ment de diverses idees.  

 

Sorgeix un Le Corbusier generador de conceptes, els quals es mirarà 

d’explicar amb deteniment. Es comprovarà com, de fet, Le Corbusier és un 

gran generador de llenguatge. Tant l’ús com la creació de noves paraules 

acaben per conceptualitzar paraules extretes d’un entorn paral·lel del context 

arquitectònic, com per exemple le brise-soleil, que és un concepte iniciat a 

Vers une architecture, que tindria les seves arrels en el folklore i que aquí no 

fa més que fer créixer i evolucionar. El que aconsegueix Le Corbusier és 

elevar la paraula a condensador de pensaments, conceptualitzant el 

llenguatge arquitectònic, ell el transforma en un nou concepte fent-lo créixer 

fins agafar dimensió d’un espai, gairebé d’una estança, que al text UNITÉ 

l’acaba anomenant loggia-brise-soleil. 

 

Es té de partida un text magnífic publicat l’any 1948, UNITÉ, que demostra la 

seva importància en la definició d’una nova visió del llenguatge arquitectònic. 
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Caldrà contraposar-lo amb el text de 1923-1925,157 Vers une architecture que, 

de fet, no es va pensar mai d’una manera unitària, ja que és una selecció dels 

articles més radicalment innovadors i representatius d’aquella revista L’Esprit 

Nouveau. Ell mateix va seleccionar amb l’ajut indispensable de Paul Dermée i 

Amédée Ozenfant158 els articles per a la publicació, que amb el pas del 

temps, s’ha convertit en el gran text de referència de l’arquitectura moderna. 

Es pretén, com a cas d’estudi, sintetitzar els principals conceptes del 

llenguatge arquitectònic que Le Corbusier farà servir durant els anys 

cinquanta i seixanta.  

 

L’exercici proposa fer una foto instantània realitzada al text UNITÉ per: 

• Reconèixer-lo, en termes lingüístics, que després acabaran formant nous 

conceptes arquitectònics.  

• Cercar l’estructura (invariable) del text i realitzar una llista crítica dels 

conceptes arquitectònics que apareixen en aquest text de 1948, per 

comparar-la amb els conceptes de Vers une architecture i L’art 

décoratif d’aujourd’hui. 

                                                 
157 S’entén el text com el binomi indissociable dels textos Vers une architecture 1923 i L’art décoratif d’aujourd’hui, 
1925, que per altra banda no deixaven de ser  la  reflexió  i síntesi preparatòries, que culminarien en el Pavelló de 
l’Esprit Nouveau, realitzat per a la gran exposició de les Arts decoratives a París el 1925. En aquest sentit, cal llegir la 
tesi de BEATRIZ COLOMINA: La Arquitectura Moderna y el mass Media: Loos y Le Corbusier 1990. Etsab UPC, que 
entre altres temes més  importants que aquest, també s’esforça, a equiparar en importància Vers une architecture 
amb L’art décoratif d’aujourd’hui. 
 
158 La revista L’Esprit Nouveau va ser editada a París entre 1920 i 1925, pels seus principals redactors, P. Dermée, 
filòsof, Amédée Ozenfant,  pintor  i  Le  Corbusier,  que  en  un  principi  portava  a  terme  tasques  econòmiques  i  de 
relació amb  la  indústria, buscant publicitat, etc. A Dermée, a pesar de tenir una sòlida formació científica  li varen 
interessar els postulats  filosòfics  i estètics. Després dels estudis científics, es dedicà a  la  literatura com a director 
d'una revista de Lieja Mosane. Es va traslladar a París el 1910 i es va reunir amb Guillaume Apollinaire. Amb ell va 
introduir pintors com Picasso, Juan Gris  i Sonia Delaunay,  i poetes com Max Jacob  i Valery Larbaud. Especialment 
aquest últim va ser poeta, lingüista i mecenes de joves escriptors, entre ells James Joyce, a qui  va ajudar a acabar i 
editar el famós Ulisses. El desembre de 1916 va contribuir a  la revista de  l'estètica SIC (Senyal Colors Imatges ) de 
Pierre‐Albert Biron; després, el març de 1917, va col∙laborar a la revista de Pierre Reverdy Nord‐Sud. El mateix mes 
va rebre una carta d’Apollinaire, en la qual inventa el nom del nou moviment literari nascut i proposa el neologisme 
surrealisme.  Li  dirà:  «El  surrealisme  no  està  en  els  diccionaris  i  serà  més  fàcil  de  manejar  que  el  nom  de 
sobrenatural,  ja  emprat  pels  senyors  filòsofs».  Quan  Guillaume  Apollinaire  crida  a  retornar  als  valors  clàssics 
francesos, en la seva conferència sobre L’Esprit Nouveau, el 26 de novembre de 1917, Paul Dermée manté aquesta 
idea, explicant que per part  seva no  rebutja  l'avantguarda, però  sí  als que estan  inserits en  la  continuïtat de  la 
història. Curiosament,  la revista que editaran amb Le Corbusier  i A. Ozenfant es dirà L’Esprit Nouveau. Després de 
llegir els textos de Tristán Zara acabada ja la Primera Guerra Mundial, el 1919 es va postular com un actiu membre 
dels dadaistes. Agafà el  risc en  temps de guerra de  fer  la difusió de  la  revista Dada, que es  feia des de Zuric. En 
compensació, ell va rebre el títol de Procònsol Dada. Al número 4 de la revista de 1921 va ser despatxat pels seus 
companys d’aventura, Ozenfant  i Le Corbusier, amb una agra polèmica que acabaria als  jutjats,  i el subtítol de  la 
revista canviaria de Revue Internationale d’Esthétique a Revue Internationale de l’Activité Contemporaine. 
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• Estudiar les petites variacions dels conceptes arquitectònics que acaben 

prevalent en el segon text, on malgrat el pas del temps,159 22 anys, i la 

distància, es poden cercar i evidenciar aquests petits canvis que han 

sofert, però comprovar que hi ha conceptes que es mantenen des de 

1923-1925 fins arribar al 1947. En saber valorar aquestes petites 

transformacions es troba el potencial de la mateixa disciplina 

arquitectònica. 

 

Si a Vers une architecture, le Paquebot gairebé tenia un tractament de 

categoria estètica, al darrer text se’n fa molt poca referència. Això implicarà 

que no val la pena insistir en l’estudi formal ni conceptual de l’exemple com a 

concepte lingüístic arquitectònic, ja que per Le Corbusier és un camí esgotat. 

No succeeix així, en canvi, amb el concepte avió, del qual Le Corbusier en 

segueix fent ús i a partir del qual genera noves idees, noves paraules i nous 

conceptes que aprofundeixen en el llenguatge arquitectònic. Aquestes 

qüestions s’abordaran amb calma més endavant. 

 

Els famosos cinc punts gairebé no apareixen, llevat dels famosos pilotis i la 

planta lliure, en cap dels dos textos i sembla ser que és l’únic que aprenen els 

joves arquitectes d’avui com a referència lecorbuseriana: una altra evidència a 

qüestionar. Sense voler avançar excessivament, cal dir que la sorpresa radica 

en el fet de descobrir en el text l’explicació de quin ha de ser el marc 

referencial d’un arquitecte, segurament generat després de les crítiques 

rebudes per part del col·lectiu l’Ordre des Architectes de France, queixosos 

amb l’addenda que el ministre de la Reconstrucció i Urbanisme, Claudius 

Petit, havia proposat per solucionar favorablement el tema de què tant Perret, 

com Freyssinet, com Le Corbusier no tenien titulació suficient per exercir la 

professió.  

 

El text va agafant progressivament un to més consistent. El que d’entrada 

semblava que només era un text de disculpa i agraïment es converteix en un 

text que dibuixa i clarifica el paper dels camps que pot realitzar cadascú dins 

del Domaine Bâti (l’àmbit construïble): constructors, arquitectes, polítics, 

enginyers..., tots els agents de la construcció, per dir-ho en termes actuals. 

                                                 
159 Com alguns teòrics preestructuralistes, utilitzant els mètodes comentats utilitzats per André Martinet i Gabriel 
Ferrater i superant, doncs, La gramàtica transformacional de Chomsky. 
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Delimita el paper específic de cadascun d’ells i, en especial, el de l’arquitecte i 

la seva relació amb l’estètica, la poesia, la inventiva, la pintura i l’escultura. I 

encara més, d’una manera certament visionària, dóna una solució al problema 

d’unificar tot el ventall d’interessos que coincideixen en aquest punt. El text 

assoleix al final un compendi o estat de la qüestió de l’ofici d’arquitecte amb 

les seves connexions cap a l’estètica, la urbanística, l’enginyeria i la síntesi de 

tot el que envolta la construcció. Un cop llegit el text, els dubtes i interrogants 

sobre la seva idoneïtat desapareixen i permeten iniciar la recerca dels 

conceptes que hi apareixen.  

 

El marc teòric referencial es clarifica en reduir la comparació a dues fonts del 

mateix autor, la primera: UNITÉ del 1948, i la segona, Vers une architecture 

del 1923, on juntament amb la part dedicada a L’art décoratif d’aujourd’hui del 

1925 s’aplica una estratègia que no és estructuralista transformacional 

generativa, és a dir, que se centra en el significat i no en la forma de 

l’estructura. Es concentra el focus en les zones de major semblança, però des 

de la necessitat de veure’n les diferències petites i essencials, veurem un Le 

Corbusier comparat amb si mateix. Un Le Corbusier jove contrastat amb un 

Le Corbusier madur, amb la certesa que permetrà reflexionar implícitament 

sobre el pas del temps. A priori, es procedirà a enumerar els conceptes 

trobats, extreure’ls del context per tal de posar-los en un mateix pla160 i només 

al final es veurà quins són, entre aquests, els vertaderament importants, els 

que parlen per si sols. 

 

Cal buscar la idea que pot donar una dimensió profunda del text UNITÉ. El 

que importa és com Le Corbusier genera l’arquitectura, quin mecanisme fa 

servir per passar-la al projecte i, finalment, com construir-la. No és un tractat 

de construcció, ni d’enginyeria, tot i que sovint fa referència als constructors, 

als enginyers i als urbanistes. Sorgeixen principalment dos tipus de 

conceptes: uns que fan referència a la consolidació i constitució interna de la 

disciplina mateixa i uns altres que fan referència a la capacitat de vinculació o 
                                                 
160 VALÉRY, PAUL. Eupalinos o el Arquitecto de P. Valéry, traduïda per JOSEP CARNER al castellà. Buenos Aires: Ed. 
Losada,  1944,  p.  11.  Josep  Carner  va  realitzar  una  tasca  ingent  conjuntament  amb  la  seva  segona muller  Emile 
Noulet, que havia estat  la  secretària de Paul Valéry. Carner va ser el  traductor de Paul Valéry, ell  i Emile Noulet 
varen classificar el diari de P. Valéry que constava de 261 quaderns i 26.600 pàgines soltes. Noulet, a la introducció 
de l’obra, diu que P. Valéry havia classificat els edificis de tal manera que agafés importància el medi i l’adaptació de 
l’obra  al medi.  Per  a  Eupalinos,  aquest medi  visible  i  gairebé  tangible, malgrat  l’aparent  inexistència  és  l’espai. 
Eupalinos  disposa  de  l’espai,  utilitza  conceptes  com  la  interpedra,  l’intermarbre  i  segons  les  modificacions 
psicològiques que provoquen, classifica els monuments en muts, els que parlen i els que canten. Apareix aquí una 
curiosa associació entre arquitectura, text, música. 
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expansió de l’arquitectura cap a la resta de les disciplines artístiques. Com 

diria Paul Valéry: uns monuments són muts, uns altres parlen, i fins i tot uns 

altres poden cantar. 

 

La llista que segueix aquest paràgraf és la sèrie de conceptes que es 

consideren representatius del text UNITÉ i de la suma de tots se’n dedueix 

una visió global de la composició arquitectònica. Serà el mateix Le Corbusier 

qui proposi el nombre de conceptes que sorgiran de l’anàlisi, en lloc de ser 

una proposta pròpia, ja que podria semblar una imposició intel·lectual. Es 

planteja, sense tenir cap relació a priori, que els conceptes vagin en busca del 

seu contingut. Els mateixos conceptes que Le Corbusier utilitzà per classificar 

els versos del Poème de l’Angle Droit, com a categories suficients per explicar 

una cosmogonia de l’essència de l’art, la pintura, l’arquitectura i també la 

poesia, seran els que ordenin la lectura comparada i la comprensió del text 

UNITÉ en aquest treball. 
 

CONCEPTES ARQUITECTÒNICS A UNITÉ RELACIONATS AMB ELS DEL 
POÈME DE L’ANGLE DROIT 
 
1r concepte       A milieu 
ÀMBIT CONSTRUÏBLE - - - - - Àmbit construïble 
 
2n concepte       A milieu 
EXTERIOR I INTERIOR DE L’URBANISME - - Urbanisme int. + ext. 
 
3r concepte        A milieu 
FRAGMENTACIÓ DE L’OFICI - - - - Arq. fragment 
 
4t concepte        B esprit 
SÍNTESI DE LES ARTS - - - - - Veritat artística 
 
5è concepte       B esprit 
VERITAT - - - - - - - Veritat 
 
6è concepte        C chair 
MASSA ARQUITECTÒNICA I - - - - Massa i perfils 
PERFILS ARQUITECTÒNICS 
 
7è concepte        D fusion 
TECTÒNICA, MÚSICA I FORMA, FUGA- - - - Música i forma 
 
8è concepte        E caractère 
BASTONS A REACTION - - - - - Referents i caràcter 
POÉTIQUE et AVION 
 
9è concepte        F offre 
CONSTRUCCIÓ I POESIA.- - - - -Arq. i transcendència 
TEXT I ARQUITECTURA 
 
10è concepte      G outil...?  
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     Figura 9. Fragment de la coberta interior del Poème de l’Angle Droit. 
 

 
1r concepte. ÀMBIT CONSTRUÏBLE. A milieu 

 

Domaine Bâti, és a dir, àmbit construïble 

Entén l’àmbit construïble com una unitat indissoluble, on la cohesió la dóna la 

capacitat plàstica «…Celui de l’art en toutes choses», posar l’art a totes les 

coses. Es pregunta on i com enfrontar el fenomen poètic dins l’activitat 

immensa representada al Domaine Bâti. 

 

Les tres manifestacions de les arts majors són arquitectura, escultura i 

pintura. El cos teòric de l’àmbit construïble és l’expressió de les tres arts 

majors solidàries. La gran temàtica que sustenta el concepte àmbit 

construïble és saber si existeix un art propi dels enginyers i si existeix un art 

propi dels constructors que facilitaria la relació amb l’art dels arquitectes. Un 

cop més, l’essencial porta a sospitar que l’entorn (milieu) no és tan sols el 

medi físic, sinó també els agents, la sociologia, l’economia i el treball social.  

 

 
2n concepte. EXTERIOR I INTERIOR DE L’URBANISME. A milieu 

 

L’urbanisme, portes en fora, és la ciència que administra l’ocupació del 

territori. La urbanística cap a l’interior és la creació d’una ciència nova de 

l’habitatge basada en el confort sense límits. Cal no confondre la planificació 

urbanística amb la presa de responsabilitats del planejament. L’urbanisme és, 

primer de tot, un ordenador social; segon, el portador de l’equilibri, i, tercer, el 
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portador de la més elevada felicitat. L’urbanisme ha de procurar que les 

condicions de la natura quedin restablertes en la vida de les persones. Cal 

repensar les fàbriques verdes com els tres assentaments humans: La unitat 

d’explotació agrícola, la ciutat lineal de la indústria de la transformació i les 

ciutats radioconcèntriques d’intercanvi. Al fet de vetllar pels continguts de 

l’urbanisme interior, que és la ciutat, l’habitatge, l’espai públic i els 

equipaments Le Corbusier ho anomena el motor.  

 

Per altra banda, l’exterior de l’urbanisme és una temàtica innovadora per a 

l’època que vetlla pel territori, els grans sistemes d’implantació, el 

paisatgisme, els eixos, i, finalment, la mobilitat i els equipaments associats a 

aquesta. Cal considerar que l’informe Buchanan, de com redreçar el trànsit al 

gran Londres no es publicarà fins al 1957.161 Això enuncia que el problema 

del futur serà la ubicació de les grans vies de tot tipus i, en conseqüència, el 

preveure on col·locar les grans terminals de comunicació, sobretot amb la 

idea de preservar l’entorn (milieu). Caldrà repensar tant l’interior com l’exterior 

de l’urbanisme. 

 

 
3r concepte.  ARQUITECTURA I FRAGMENT. A milieu 

 

Le Corbusier pensava que el títol oficial d’arquitecte del 1947 era una 

qualificació fragmentària (igual que passa avui). Considera desastrosa la 

separació entre arquitecte i enginyer. Entén que hi ha un únic ofici, el de 

constructor. S’ha de tendir a fusionar l’art dins l’arquitectura i l’art dins l’obra 

de l’enginyer. El símbol que utilitza per explicar aquest concepte és el de dues 

mans amb els dits entrelligats, sobre això diu: 

 

 «…cal una reinterpretació constant d’aquest símbol».162  
 

                                                 
161 BUCHANAN, COLIN D. Traffic  in  towns. Londres: 1963 / Traffic  in  towns  (edició abreujada). Londres: Penguin 
Books, 1964. En castellà: El tráfico en las ciudades. Madrid: Tecnos, 1973. L’anomenat Informe Buchanan va sorgir 
com a resposta a la construcció dels primers grans aparcaments al subsòl de les grans places públiques a Londres el 
1957. Arran d’aquest informe, el 1960, el ministre de Transport, Ernest Maples, li encarregà un estudi de l’evolució 
del  trànsit a motor a  llarg  termini, en  relació amb  les àrees urbanes,  també  li va encomanar  formar el  seu grup 
d’especialistes  propi,  dins  el Ministeri  que  es  va  anomenar  GT  (grup  de  treball).  Fora  del Ministeri,  una  altra 
organització,  encapçalada  per Geoffrey  Crowther,  faria  el  seguiment  independent,  i  així  va  sorgir  el  famosíssim 
llibre. 
 
162 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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És el discurs més radicalment oposat al maquinisme, a l’especialització dels 

processos productius dels anys vint i, anant més lluny, és una critica a la 

separació tradicional dels estudis de L’Ecole Polytechnique, d’on sortiran els 

enginyers de camins amb poca o cap formació artística i de L’Ecole de Beaux 

Arts, on aprendran l’ofici els arquitectes amb una preparació tècnica deficient. 

Aquest era i encara és el model especialment establert a França. Le 

Corbusier deplora aquesta situació, perquè amb aquesta especialització, 

bipolarització i xoc deixa sense paraula el constructor, l’escultor, el pintor, el 

jardiner, el poeta... i es podria seguir amb el ciutadà. Cal entendre aquesta 

fragmentació com un estat més de l’entorn (milieu), on l’economia, les arts, 

l’humanisme i la tecnologia lluiten per trobar un interlocutor vàlid. 

 

 
4t concepte.  SÍNTESI DE LES ARTS. Veritat artística. B esprit 

 

Sintetitzar en el món de l’art no és arribar a un model primigeni que, per 

simple reducció o abstracció, posseeix tots els valors reduïts i compactats. 

Sintetitzar té més a veure amb el contrari d’infectar, amb curar, un guariment 

que anuncia els seus efectes beneficiosos. S’explica com el camí del que 

disposa la societat per regenerar-se, consolidar-se i perdurar en el temps. 

Síntesi de les arts també vol dir posar l’art a totes les coses. L’art, segons el 

text de Le Corbusier, és el camí del ben obrar fins que la síntesi de les arts 

majors es produeix. 

 

Síntesi és també una actitud que porta cap al camí de la reflexió artística, és 

allò que pot aconseguir unitat d’actuació en front el mecanicisme. Le 

Corbusier l’anomena segona etapa del mecanicisme o postmecanicisme. 

Aquesta etapa és vigent encara avui, ja que no s’ha trobat aquesta unitat 

d’actuació.  

 

Postmecanicisme, estructuralisme, hightechnologisme, ecologisme, 

sostenibilisme són voluntats més o menys utòpiques de mostrar una 

tendència per sobre de les altres i es podria endinsar en cadascuna 

d’aquestes per trobar-hi concomitàncies en la producció artística. Caldria 

veure si es poden agrupar sota algun d’aquests conceptes propostes 

estètiques uniformes. Pel sol fet d’eixamplar l’entorn cultural de referència, cal 

entendre que s’ha passat d’una visió eurooccidental i dominant a una visió 
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panmundialista i transversal, actituds que en alguns indrets poden semblar 

passades de moda, però que resulta que són plenament vigents en altres 

indrets.  

 

Posicions d’avantguarda dels materials, com pot ser que el futur de l’habitatge 

sigui una cèl·lula d’EFTE,163 difícilment convencin en un poblat de refugiats 

del Darfur, sobretot mentre al primer món es continua vivint en cases de fusta 

o de gruixudes parets de maó. El concepte síntesi i/o unitat és important, 

vigent, i suficientment complex com per adonar-nos que allò que es proposa 

sintetitzar s’ha ampliat exponencialment i es necessitarà més temps per 

repensar-lo adequadament.  

 

Posar art en totes les coses i en totes les societats, voler incorporar part de la 

seva essència artística en la societat global sembla un camí possible. Aquesta 

categoria de síntesi de les arts es comprovarà que té molt a veure amb la 

disposició feliç de l’esperit dins l’obra d’art. 

 
 
5è concepte. VERITAT d’esperit. B esprit  

 

El cos teòric de l’àmbit construïble és la manifestació de les tres arts majors 

solidàries, capaces d’expressar la part verdadera de la nostra època. La 

veritat d’esperit és la gran categoria, és el concepte que estira els altres. Le 

Corbusier diu que tant la ciutat, com una taula o una cadira, estaran modelats 

atenent un estat de veritat. Parlar de veritat en arquitectura, pintura i escultura 

és pensar i treballar amb les mans. També per analitzar i construir es 

necessiten les mans. El conjunt del teixit urbà que ha de ser visualitzat 

necessita d’unes mans hàbils per expressar-lo.  

 

                                                 

163   Etilè tetrafluoroetilè (ETFE), un plàstic basat en fluor, va ser dissenyat per tenir una alta resistència a la 
corrosió  i resistència al llarg d'un ampli rang de temperatures. ETFE és un polímer, i el seu nom sistemàtic és (poli 
etilè‐co‐tetrafluoroetilè). ETFE té una temperatura de fusió molt alta, excel∙lent química, elèctrica i propietats d'alta 
radiació d'energia de resistència. Quan es crema ETFE s'allibera àcid fluorhídric. Nombrosos revestiments exteriors 
d’edificis ja s’han construït amb aquest material. Les piscines olímpiques de Pequín, Alianz‐Arena a Munic. Tot i que 
no es  tenen  assajos d’envelliment  a 10  anys,  tot  indica que  va perdent progressivament  la  transparència,  i que 
difícilment manté el coixí d’aire entre les dues fulles, que confeccionen el gruix de la pell de façana, necessitant uns 
mecanismes  pneumàtics  per  inflar  i  filtrar  l’aire  de  les membranes,  afegint  cost  al  manteniment  dels  edificis 
construïts amb aquest material. 
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Es pot trobar una semblança potser amb l’actitud que es pren davant unes 

catifes en un basar. El botiguer o fabricant les desplega i les ensenya damunt 

del mostrador. La veritat hauria de fer que el teixit es mostrés tal com és, amb 

la seva riquesa i la dels seus de brodats. La veritat, però, no sorgeix fins que 

s’agafa amb les mans i es gira, aleshores mostrarà la complexitat del nusos 

que la constitueixen i, a la vegada, també mostrarà les reparacions, els 

pedaços i si hi ha algun forat. La veritat és allà, però no tan sols es dóna, sinó 

que cal habilitat per saber com trobar-la. 

 

Els arquitectes no fabriquen la veritat. A partir de la veritat que se’ls dóna, 

construeixen la cara, la fisonomia. Dissortadament, a cops, intenten 

dissimular-la. Alguns bons arquitectes adopten com a fet vital la defensa de la 

veritat per damunt de tot. La veritat del lloc, de la gent, l’honestedat de 

l’estructura, del clima i de la pluja. Es parteix del fet que l’obra d’art, el primer 

que ha de fer, és reflectir l’actitud moral de l’artista o, si més no, una certa 

reflexió de l’esperit. 

 
 
6è concepte.  MASSA ARQUITECTÒNICA I PERFILS ARQUITECTÒNICS  

   Unitat dels elements arquitectònics. C carn 

 
Masses i perfils arquitectònics són conceptes que permeten, mitjançant la 

música, passar de la pintura cap a l’arquitectura i la urbanística. Masses de 

marbre, masses de pedra tallada, masses d’edificis i masses de ciutats. 

Perfils de metall, perfils de pedra, perfils de paisatges, perfils fets de 

geometria. En aquest concepte veurem un Le Corbusier generador d’un nou 

lèxic arquitectònic. 

 

La geometria és l’escriptura de la qual l’ésser humà s’ha dotat per prendre 

possessió de l’espai. El plànol indica la possibilitat de ser recorregut, delimita 

l’empresa de l’home en un espai i el recorregut s’entén com la possibilitat de 

percepció successiva per fer aparèixer el temps en l’arquitectura. 

L’arquitectura és una successió d’esdeveniments visuals a l’igual que una 

simfonia és una successió d’esdeveniments sonors. Temps, durada, 

successió i continuïtat són factors constitutius de l’arquitectura, són el medi 

que té l’arquitecte per passar del món de les idees a la modificació de la 

massa deixant suficient espai perquè a través de la llum aquesta massa es 
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percebi. Aquest és el veritable treball de l’arquitecte que, amb els dibuixos i el 

treball geomètric i mental fa que la planta i la secció vagin de la mà.  

 

Quan l’arquitecte vol comprovar que la planta i la secció formen una 
síntesi perfecta, o en paraules pròpies de Le Corbusier, comprovar si 
la carn de l’edifici és al seu lloc, ho fa mitjançant molt d’esforç i treball, 
molts cops amb un model a escala. Diu que totes les formes que 
podria prendre aquesta carn s’han d’assajar prèviament. Amb aquests 
assaigs, la pintura i l’escultura agafaran un pes decisiu al seu estudi. ja 
que les entendrà com extensions de l’arquitectura. «Treballs pacífics i 
pacificadors de la segona era de la civilització maquinista. Treballo al 
taller de les investigacions pacients i... desinteressades».164  

 
Els models o maquetes es fan a vegades per pur plaer estètic, però la finalitat 

és la mateixa: retrobar la planta i l’alçat com una unitat simbòlica. La unitat 
dels elements arquitectònics és el que resumeix el treball de l’arquitecte. Le 

Corbusier considera que aquesta recerca en el treball formal és el que la resta 

dels agents de l’àmbit construïble no entenen, (enginyers, constructors, 

obrers..), ja que el fet d’executar la forma, encara que sigui una maqueta o un 

dibuix en tres dimensions, ho consideren el punt final d’un procés, i per als 

arquitectes és el punt inicial del debat estètic. Aquí es vol afegir que per 

enriquir la reflexió estètica, a més de la utilitat de la pintura o l’escultura, es 

considera primordial el text, perquè l’obra o el seu disseny assoleixi una 

existència més plena. Es necessiten discursos paral·lels que ressegueixin els 

límits de les altres disciplines per contaminar-ho tot de possibilitats. 

 

La lliçó de la unitat dels conceptes, de la unitat dins la varietat, Le Corbusier 

l’explica magistralment en la seva lliçó al Museu de Ciències Naturals. La 

classificació de les closques dels cargols de mar i la seva immensa varietat de 

formes, reverberacions, tactes i colors li serveix com un veritable test de 

sensacions i emocions que van aflorant a mesura que es miren i es toquen. 

Amb un petit impuls mental, a partir de la seva observació, es generaran un 

seguit de binomis, de relacions creuades entre objectes i conceptes, com una 

gran maquinària útil (outil). Això força la imaginació i la significació de 

conceptes que moltes vegades no es presenten en paral·lel. L’experimentació 

amb les masses arquitectòniques i perfils arquitectònics,portarà a Le 

Corbusier a fer escultura policromada amb Savina. De la pintura mural a 

Roquebrune-Cap-Martin farà una transmutació al volum ambient, Volume 

Ambiance, el mur pintat és com si hagués desaparegut. Des de la pintura 
                                                 
164 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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mural també evoluciona i transmutarà cap al concepte de mur viatger, el tapís 

o el Mural-nomade.  

 

La qüestió està, si utilitzant aquesta conceptualització, podríem plantejar una 

nova manera de veure l’urbanisme en per exemple: si es podria imaginar 

l’urbanisme de Nemours, amb la seva geografia esglaonada, com un 

urbanisme mural o un urbanisme que es pensa des de l’avió. Si de l’escultura 

arquitectònica de Savina o Nivola s’evoluciona a l’escultura acoblada al lloc 

formalitzant l’escultura-collage i l’arquitectura-collage, si del brise-soleil 

s’evoluciona fins a la loggia-brise-soleil quan aquesta ocupa tota la sala 

d’estar de l’unité d’habitation, si el fet perceptiu dels primers edificis 

racionalistes canvia d’enfosquir i ventilar a veure i respirar, el text UNITÉ 

suggereix també un canvi perceptiu per a l’urbanisme. Serà possible un 

urbanisme harmònic o artístic. Camins possibles són evolucionar els 

conceptes d’urbanisme escultòric (monumental) i urbanisme pictòric 

(pintoresc, cromàtic, paisatgístic) com un binomi complementari.  

 

L’altra pregunta a revelar del text és si seria possible enumerar més punts que 

els famosos cinc que permetessin anar més enllà a l’arquitectura moderna. En 

el concepte carn (chair), això es revela amb tot allò que n’anomena carn de 

l’arquitectura. Aquesta carn de l’arquitectura comprèn el que s’entendrà com a 

idees o conceptes tectònics, els materials més propis de l’arquitecte que Le 

Corbusier també revela. 

 
 
7è concepte.  TECTÒNICA, MÚSICA I FORMA, FUGA  

  Música i forma. D fusion 

 

Aquest concepte treballa amb la composició sonora, el ressò i l’acústica de 

les formes. Estudia el contrapunt i la fuga, i la vibració de la massa musical 

arquitectònica. A mesura que s’aprofundeix en els conceptes també es 

manifesta la progressió que hi ha entre aquests.  

 

Aquest setè concepte descobreix com organitzar tota la carn de l’arquitectura i 

l’urbanisme per aconseguir una determinada unitat d’emoció, pensament o 

reflexió. Le Corbusier dirà:  
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«…desvelem els motors secrets de l’harmonia: nosaltres ens trobem 
en el cor (centre) d’un esdeveniment acústic, on tot concorda. 
L’acústica de les formes és el trasbals d’una disciplina (ciència) cap a 
l’altra».165 
 

Per transmutar la música cap a l’arquitectura, en no ser cap de les dues 

disciplines lèxiques, és a dir, en no ser el seu fonament la paraula escrita, 

considera que s’ha de partir des de zero, caldrà inventar el seu propi recurs o 

mecanisme de representació. Aquest recurs nou caldrà que conservi un fet 

primordial pel que fa a la representació de les ordres d’execució, ja que tant 

en una simfonia com en un edifici, el que preval és com es fa ressonar l’aire 

dins un espai en un determinat tempo i d’una manera harmònica.  

 

Dins l’arquitectura es busca com fer ressonar la matèria, la carn de 

l’arquitectura, d’una determinada manera i com fixar-la a un espai amb 

suficient llum per ser visualitzat l’efecte harmònic desitjat. Per extensió de 

l’arquitectura, un determinat urbanisme de l’harmonia hauria de ser possible. 

 

«L’harmonia és la paraula màgica de la bellesa, és paraula de síntesi, 

és la paraula del demà».166 

 

Le Corbusier explica que al projecte d’Alger la línia horitzontal és un ressò de 

la superfície del mar, les corbes dels edificis són com els cargols de mar, o 

conques sonores, i aquestes envien els sons i les vistes amb un moviment tan 

ampli com lliure. A una escultura li passa a l’inrevés: és plena de geografia i 

topografia, l’escultura és com un condensador. Le Corbusier proposa definir 

un concepte completament nou: el perfil arquitectònic. 

 
«...Un perfil juga amb la llum del sol, a l’igual que una melodia. 
El perfil és una melodia construïda».167 

 

L’arquitectura s’entén com una successió d’esdeveniments visuals, a l’igual 

que una simfonia és una successió d’esdeveniments sonors amb elements de 

composició sonora que es combinen: el moment rítmic i l’alçada de les notes. 

Si es tracta de trobar un paral·lelisme en l’arquitectura l’equació a resoldre 

serà la combinació d’aquests elements: 

                                                 
165 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
166 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
167 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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«...Contrapunt i fuga? Música? Arquitectura? Urbanisme?»168 

 

 
8è concepte. BASTONS A REACTION POÈTIQUE et AVION.  

          Referents i caràcter. E caractère 

 

Pot semblar estrafolària com a categoria, però cal començar per entendre que 

un bastó de peregrí o un avió es poden considerar eines semblants, ja que les 

dues serveixen per al mateix: són enteses com a referents necessaris, són 

models paradigmàtics. Aporten els fonaments inicials d’un projecte, és a dir, 

n’aporten el caràcter, són referents per a una recerca o un estudi. Són eines 

que acoten l’extens camp de l’àmbit construïble i serviran per recórrer-lo i 

delimitar-lo. Ajuden a no grapejar excessivament els temes arquitectònics. 

Indiquen el camí més convenient enunciant paradigmes o tipologies. 

Constaten que l’artista no és totpoderós i necessita un recolzament. 

Denuncien que l’artista haurà d’analitzar el fet artístic com a disciplina i 

reconèixer el tema artístic. Li caldrà saber que el tema artístic està inscrit en 

una dinàmica universal, encara que sigui en el seu present, on haurà de 

donar una resposta, fer una aportació o una innovació. Per exemple: el pont 

de Gard, la torre Eiffel o l’avió Constellation són considerats per Le Corbusier 

esdeveniments íntimament provocadors de reaccions poètiques, que a partir 

d’aquests i de les reaccions que provoquin s’assegura la producció estètica. 

Le Corbusier dirà sobre això: 

 

«El pont del Gard, la torre Eiffel, el Partenó. Són els bastons del 
viatger on cal recolzar-se».169 

 

Un exemple de bastó de viatger pot ser el fust d’una columna del Partenó 

tombada, no tant com a edifici arquetípic, sinó com a percepció de total i 

absoluta llibertat, com a generadora d’una reacció en cadena d’una força lliure 

que emana d’un lloc i que l’artista o l’arquitecte ha de canalitzar.  

 

Si es vol parlar del llenguatge del caràcter, atenent els grecs, caràcter 

(charaktér), volia dir encuny superior amb el qual l’encunyador, d’un sol cop, 

                                                 
168 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
169 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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transmetia el text i les imatges a una peça de metall. Aquell cop hàbil era 

suficient per marcar l’existència d’una peça, sens dubte, simbòlica: la moneda 

o la medalla. Si es reté la instantaneïtat amb què en l’edat antiga el mestre 

encunyador gravador transferia una sèrie de coneixements numèrics i un petit 

text fundacional amb una imatge commemorativa de forma instantània a tots 

els habitants de la polis, es podria entendre com si un humil precursor de la 

impremta s’hagués ficat en marxa.  

 

El caràcter confereix un coneixement instantani, el mateix coneixement que 

es té dipositat en una obra d’arquitectura o enginyeria que es consideri 

paradigmàtica i es prengui com a model iniciàtic. Sobtadament, de manera 

immediata, un esdeveniment a reacció poètica expressa tota la seva saviesa i 

il·lumina tant els moments iniciàtics com els moments finals de la producció 

artística. L’avió170 ha entrat dins de l’arquitectura no sols com a referència 

estètica, sinó també com a instrument de percepció. És un concepte que fa 

possible l’arquitectura i l’urbanisme en tres dimensions, i permet fixar 

l’adequada alçada de les coses. També permet, segons Le Corbusier, 

adequar l’escala, un important demèrit que pateix l’arquitectura:  

 

«...la pèrdua d’escala de l’arquitectura, contemporània.»171 

 

Des de l’avió treballava com en una gran maqueta. L’avió és una eina (outil), 

que Le Corbusier utilitzarà amb mestria, per trencar els límits immediats. En el 

reconeixement del lloc per realitzar els estudis de planejament urbanístic per 

al Pla Macià per al creixement de BCN, en l’anàlisi de Rio de Janeiro, en la 

proposta d’urbanisme per Alger o en Nemours, es valdrà dels vols amb avió 

per descriure el territori, i realitzar els primers croquis i propostes de 

planejament. L’utilitzarà en la construcció del Poème de l’Angle Droit, fins i tot 

per la percepció apassionada dels camps i ciutats en la visió d’un món sense 

fronteres. 

 

                                                 
170 Cal  recordar  les nombroses publicacions sobre el  tema: el capítol sencer a Vers une architecture  titulat «Des 
yeux qui ne voient pas… II Les Avions» del 1925 i també el capítol «Le Loi du méandre» dins Précisions de 1930 o el 
llibre Aircraft by Le Corbusier del 1935. 
 
171 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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Figura 10. Croquis de meandres realitzats sobrevolant Amèrica Llatina. La loi du méandre,1929. 

 

 

9è concepte. CONSTRUCCIÓ I POESIA. TEXT I ARQUITECTURA 

   Arquitectura i transcendència. F offre 

 

Aquest és un punt cabdal per entendre la magnitud del gir de Le Corbusier. Si 

realitzar és un fet poètic, l’arquitectura i la poesia tenen la mateixa finalitat. Es 

tracta d’activitats no especulatives ni crematístiques, senzillament es realitzen 

i s’ofereixen als altres. És difícil trobar un poeta que es quedi els poemes per 

a si mateix. 

L’esforç per poder oferir als altres alguna cosa valuosa és el que centra els 

esforços de Le Corbusier a partir d’un moment determinat de la seva vida en 

endavant. Treballava amb el desig de veure com cada dia apareixia el 

moment poètic. 

 

«La poesia és dins dels cors del homes». 
«La poesia és la palanca, el ressort de la bondat». 
«La poesia és el límit mateix de les sensacions».172 

 

La poesia no serveix per obrir un debat amb els adversaris, cosa que no 

portaria a res, la poesia s’ha d’assumir plenament i actuar en conseqüència. 

Resumint en una sola frase aquest compromís, Le Corbusier dirà que realitzar 

és una funció poètica. 

 

«1928, passejant per Praga, el poeta i escriptor Neswald, en un bar, 
exclamà: Le Corbusier és un poeta!!. De sobte em vaig adonar del 
camí que s’obria davant meu, i que calia seguir-lo».173 

 

                                                 
172 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
173 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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Poesia i construcció són dos fets locals que pertanyen a un indret determinat i 

ambdós impliquen buscar en el passat materials i tècniques per construir el 

present. Les emocions que puguin oferir es produiran sempre que siguin 

capaces de remoure la consciència, que sàpiguen evocar. De fet, són 

processos paral·lels que busquen mitjançant la prosa o la parla usual dins 

d’un àmbit lingüístic o geogràfic, la coincidència per ajustar l’àmbit on es 

produeixen i l’àmbit on volen ser enteses. 

 

La finalitat de la poesia és treballar la sintaxi, donar forma a les frases fins que 

aquestes agafin un sentiment de veracitat i ajudin a explicar una història, un 

pensament o una imatge literària. Ho han de fer sense pertorbacions, amb la 

màxima puresa, per tal que el pensament quedi suportat per una estructura: 

verb, subjecte, predicat, pronoms i pronoms febles transformadors de les 

aparences. Aquests pronoms febles, segurament, treballaran com els reflexos 

dels nous materials en l’arquitectura. Es necessita d’una estructura (no sols 

l’embolcall) i d’una substància per poder oferir i compartir amb els altres. 

 

La poesia és el mitjà que ens permet oferir (regalar) els nostres pensaments. 

La resta de textos acostumen a ser motiu d’intercanvi per un valor econòmic. 

El moment poètic que “surt tots els dies”, és el que encamina i posiciona 

l’actitud de l’arquitecte davant la seva obra, per tal d’oferir-la als altres. És 

molt difícil que un arquitecte es quedi una obra d’arquitectura només per a ell. 

L’arquitectura s’ha de pensar sempre entenent que un cop finalitzada 

començarà a transcendir i els altres hi començaran a passar. 

 

L’actitud poètica que un arquitecte pugui tenir al començament d’un projecte o 

a l’inici d’un procés constructiu d’una obra, si bé és molt atractiva com a idea, 

ja que indica que potser l’arquitectura podrà algun dia expressar sentiments 

tan elevats i complexos com la poesia, no és suficient. Cal alguna cosa més. 

Potser caldrà aprofundir en la capacitat o comunicabilitat simbòlica de 

l’arquitectura com ja es feia a l’edat mitjana o al Renaixement amb menys 

intensitat. L’únic que importarà és que en la finalitat de l’obra arquitectònica 

estigui implícit el sentiment que s’ha d’oferir als altres. 

  

Potser caldrà un esforç per fer baixar l’arquitectura on l’han col·locat els 

mitjans, la política i els crítics per oferir-se amb menys misteri als usuaris i, en 

canvi, comprovar com la claredat en l’expressió i durant la contemplació d’un 
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espai arquitectònic es manté com un fenomen importantíssim per a la 

societat, ja que els usuaris són capaços de captar el contingut simbòlic i 

transcendent. Fenomen palpable als baixos relleus egipcis, mesopotàmics i 

clàssics, als registres medievals o fins i tot als més recents murals de Joan 

Miró i Miquel Barceló. Aquí el fenomen que es vol indicar com a 

imprescindible és la unitat d’acció: arquitecte, enginyer, constructor i artista 

vers l’usuari cal que es mogui com una sola persona. 

Le Corbusier te raó quan diu: 

 

«...cal posar l’art al servei de l’arquitectura. El meu destí és estar lligat 
a l’harmonia, a totes les empreses sorgides de l’àmbit plàstic».174 

 

Per trobar el sentit de l’arquitectura cal entendre que arquitectura implica 

disciplina, ordre, jerarquia respecte als llocs del món físic i dominant, implica 

una veritable qualitat d’esperit. Les emocions en arquitectura i música no es 

llegeixen, s’han d’absorbir. Tant en arquitectura com en música, per fer-se 

entendre, s’ha de buscar en les arrels populars i a partir d’aquestes 

implementar noves experiències adreçades a emocionar l’espectador o 

usuari. Tot allò que no es troba en la ressonància de les notes, en la 

ressonància de la matèria d’un espai, es troba al text. Le Corbusier resumeix 

el que cal saber en l’execució plàstica en: 

 

«Unitat d’esperit» i «Especificitat dels mitjans».175 

 

Es podria afegir que en el discurs plàstic cal que es mantingui el significat per 

a la immensa majoria d’usuaris, cal que hi hagi unitat d’esperit. L’esperit 

globalitzant, amb què Le Corbusier abordava els seus projectes, va portar a 

que es nodrís de multitud de recerques plàstiques fetes conjuntament amb 

diferents i variats col·laboradors. Tota aquella immensa tasca i esforç de 

síntesi és el que presentà com a unitat d’esperit. Unitat que per a ell adquireix 

una màxima importància, ja que la situa al final de la seva classificació 

conceptual, que va d’allò bàsic al més elevat i espiritual. Després de les 

tasques de recerca, les de depuració formal i les de proposta intel·lectual, tot 

el procés, inclosa la recerca de paradigmes a reutilitzar, s’ha de mostrar d’una 

                                                 
174 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
175 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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manera unitària, tant si la proposta intel·lectual és plàstica, constructiva o 

d’estructura de la forma urbana.  

 

L’especificitat dels mitjans és l’alta especialització que permetrà als seus 

col·laboradors avançar fins a uns graus magistrals de coneixement de la seva 

disciplina. Molts dels seus col·laboradors, independentment dels treballs 

realitzats en participació amb Le Corbusier, van aconseguir un més que 

notable reconeixement internacional.  

 

Possiblement l’experiment de Le Corbusier consistí a arquitecturitzar una 

sonata. Una aproximació que fa amb la música de Satie i Dalcroze a la Vil·la 

Saboye, amb la música de Xenaquis a La Tourette i potser Chandigarh, i amb 

la música d’Edgard Varèse al Pavelló Philips a Brussel·les. El gran interrogant 

segueix sent com va aconseguir relacionar tantes disciplines amb llenguatges 

tan específics en un de sol i la resposta possiblement es trobi en el text. Tot el 

que Le Corbusier no va aconseguir experimentar d’una manera física s’ha 

quedat reflectit o “dibuixat” en un text. El mateix Le Corbusier s’atreveix a 

apuntar: 

 

«Una sonata, un escrit poden ser arquitecturitzats».176 

 

Si teníem dubtes, Le Corbusier aquí ja ens proposa experimentar en el camí 

de relacionar l’arquitectura amb l’altre factor modificador de l’estat de la 

matèria que és el llenguatge.177 Arquitecturitzar un text, prosa o poema. Es 

                                                 
176 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948, citació 156. 
 
177 La paraula, com a categoria de pensament, està al mig de qualsevol hipòtesi. Quan a l’edat mitjana es planteja 
el  fet  de  com  les  pregàries  del  fidels  podien  arribar  al  Déu  tot  poderós,  i  com  aquest  podia  comunicar‐se 
instantàniament amb el pobre ésser terrenal i místic, sorgeix la columna hèlix. La columna helicoïdal és una manera 
de  representar  aquest moviment  ascendent  i descendent, dins un  àmbit,  el de  les  llotges medievals,  i  esglésies 
gòtiques on prevalia la vertical a l’horitzontal. Espais grandiosos, en els quals, fins al moment, les narracions anaven 
lligades a un  registre horitzontal, gairebé  sempre  connectades per una motllura,  filet o  registre  (geometries que 
rememoren  restes d’antics  llenguatges, Grammata), explicant d’una manera argumental escenes bíbliques.  Si es 
pensa com Guillem Sagrera a la llotja de Palma 1426, Pere Compte 1482 a la llotja de València, G. Lorenzo Bernini 
1623‐1633 al baldaquí de Sant Pere de Roma, i fins i tot Antoni Gaudí, a l’església de la Sagrada Família, 1883‐1926, 
treballen  en  la  deformació de  la matèria,  en  aquesta  idea  forta,  l’elevació  i descens de  la paraula  en un  àmbit 
espiritual, s’entendrà que el que es té fixat en  les columnes és únicament  i exclusivament matèria deformada per 
mitjà de la paraula. 
PUIGARNAU, ALFONS. A la seva tesi doctoral: Imago Dei y Lux mundi en el siglo XII. La recepción de la Teología de la 
Luz  en  la  iconografía del Pantocrátor  en Catalunya, p. 379‐412, descriu els processos  verbals on  la  tasca de  les 
paraules era substitutòria molts cop a  les guerres. Explica que el  jurament de vassallatge dels senyors  feudals es 
realitzava en nom de Déu, per tal d’obtenir uns avantatges i protecció en cas de guerra, i comenta que molts cops 
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tracta de la recerca de com arquitecturitzar un text, com textualitzar una 

arquitectura. 

 

10è concepte.  EINA   G outil...?  
 
 
Relacionar tantes disciplines no es pot realitzar sense un mitjà ni una eina. 

Aquest concepte ha estat el més difícil de comprendre, ja que no ha sorgit de 

la lectura dels textos, més aviat sí que podia sortir la paraula eina, quan per 

exemple parla de les plantilles de la carta de colors Salubra I i Salubra II, però 

no oferia cap sentit. És a dir, l’absència de sentit en la lectura és el que ens 

pot fer adonar que potser aquest és un concepte fora del comú, que sigui un 

concepte que connecti el pla de relació dels esdeveniments estètics amb el 

pla transcendent i simbòlic, del qual el present treball dóna resposta més 

endavant al capítol 4.5. 

 

  

                                                                                                                                               
resultava més beneficiós per al sobirà que moltes campanyes bèl∙liques. D’aquí que els llocs per a aquesta litúrgia 
fossin els edificis més notables, els palaus i les catedrals. Eren els temples de la paraula. 
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2.4. Transformació dels conceptes arquitectònics 1923-1948 
 

Abans d’abordar la transformació o la transmutació d’aquests conceptes per 

extreure’n l’aprenentatge possible en la maduresa de Le Corbusier, es vol 

accentuar el contingut filosòfic d’aquests i explicar que en el concepte massa, 

carn, es trobarà la gènesi del que s’anomenarà conceptes o elements 

tectònics, unes idees que des del concepte de massa arquitectònica prenen 

un valor considerable com a materials propis de l’arquitecte. El lector també 

observarà que l’última categoria, outil, no es troba reflectida en aquest 

esquema inicial de classificació, a causa de la seva complexitat interpretativa 

que justifica al capítol 4.7. 

 
El text UNITÉ podia haver estar efectivament un text com tants d’altres que es 

redacten quan un rep un premi o l’admeten en un club o acadèmia selecta. La 

negativa per part de Le Corbusier a l’acceptació a pertànyer a l’Ordre des 

Architectes de France va fer trontollar la pròpia tipologia del discurs, ja que no 

es limita a fer un escrit de renúncia amb uns motius clars i políticament 

correctes, i realitza un discurs atípic, que mostra un camí de perfeccionament 

per al conjunt de la professió, de l’àmbit construïble. Le Corbusier es 

mostrava crític amb la posició dels tècnics d’aquell moment, que considerava 

que no permetrien afrontar aquells reptes que ell enunciava al discurs.  

 

Altres discursos s’han escrit posteriorment seguint un plantejament semblant, 

un d’aquest que també va fer una forta impressió al seu moment va ser el 

discurs d’acceptació al Collège de France de Michel Foucault que es deia El 

orden del discurso.178 Va ser un discurs important no pel que deia o deixava 

de dir, sinó per l’implacable manera d’ordenar el llenguatge. Marcava les 

zones fosques de les quals no se’n podia parlar. Un buit en aquell ordre 

implicava ja un punt de reflexió i un forat en la societat que es construïa 

després del maig del 68. 
                                                 
178  FOUCAULT,  MICHEL.  El  orden  del  discurso.  Barcelona:  Tusquets  Editores,  1982,  p.  5.  Vegi’s  el  discurs 
d’acceptació  i  lliçó  inaugural  al  Collège  de  France,  pronunciat  el  2  de  desembre  de  1970,  on  ressalta  com  es 
teixeixen els discursos excloents, és a dir, la utilització de la paraula com a discurs de l’ocultació: 
 
«En una sociedad como  la nuestra son bien conocidos  los procedimientos de exclusión. El más evidente, y el más 
familiar también, es lo prohibido. Se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo 
en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin no puede hablar de cualquier cosa. Tabú del objeto, ritual de  la 
circunstancia, derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla: he ahí el  juego de tres tipos de prohibiciones 
que se cruzan, se refuerzan o se compensan, formando una compleja malla que no cesa de modificarse. 
Resaltaré  únicamente  que,  en  nuestros  días,  las  regiones  en  las  que  la malla  está más  apretada,  en  la  que  se 
multiplican los compartimentos negros, son las regiones de la sexualidad y las de la política». 
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Aquests tipus de textos han de ser concisos, provocadors, que trasbalsin les 

coses, que capgirin l’statu quo, han de mostrar la fina intel·ligència i així 

resultar innovadors. Han d’estar molt ben escrits per ser defesos oralment. Es 

podria dir que aquest tipus de textos són força semblants al que s’entén per 

un examen oral. UNITÉ té alguna d’aquestes virtuts, en un principi va ser un 

discurs oral, després esdevingué un text escrit. No es va escriure per adreçar-

se a una minoria, vol ser un text ampli, de consens, dirigit a tot el Domain Bâti, 

a l’àmbit construïble. Buscarà punts de connexió amb la societat per partir 

d’aquests, realitzar el seu discurs més especialitzat, arquitectònic i artístic. 

Proposava una utopia col·lectiva, una crítica a la inoperància dels polítics i 

dels títols professionals, una recerca d’inspiració en la natura i en els viatges, 

una producció de les formes fàcilment interpretables i produïdes per la 

depuració de les formes del món pictòric. És a través d’aquest món pictòric 

com Le Corbusier s’expressarà millor per la recerca d’una nova generació de 

formes, que deixin de banda d’una vegada el constrenyit món purista, per 

mostrar una recerca personal de nous referents. 

 

El valor d’aquest text és que porta a entendre que l’obra de Le Corbusier fa un 

gir simbòlic. Cal, però en primera instància explicar que s’entén per simbòlic. 

Seria una superació dels esquemes estructurals hegelians entesos com la 

màxima expressió de la intel·ligència dels pobles cultes, per aprofundir-hi i 

avaluar com i quant d’intel·ligent és una societat simbòlica primitiva, és a dir, 

una societat especialitzada que pel motiu que fos no va disposar del text 

escrit per expressar-se. 

 

Les limitacions que li confereix l’absència de text són determinants a l’hora 

d’estructurar i/o inventar un llenguatge nou i radicalment diferent, i permetre, a 

la vegada, relacionar-se amb la resta de societats. Per exemple: el cinema, 

parteix d’un text que s’acaba transformant per mitjà de la concatenació 

d’imatges en un sofisticat medi de transmissió de cultura oral. No es va al 

cinema a llegir les pel·lícules, es va a veure-les i a entendre-les de la mateixa 

manera que els joglars explicaven els retaules a l’edat mitjana i el poble els 

escoltava. Amb la tecnologia d’avui dia es podrien superar els límits del 

llenguatge escrit. Tornen a ser importants el teatre, el treball de l’actor, la 

gesticulació, l’entonació o l’organització mental del discurs parlat, que són 

mostres de l’expressió dels pobles menys evolucionats. Totes aquestes 
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facultats de l’actor formen part de la intel·ligència emocional, que el text escrit 

difícilment pot representar. C. Sini, E. Trías i G. Deleuze són pensadors que 

mostren una visió capaç de construir una forta estructura de pensament per 

interpretar la contemporaneïtat. El primer d’ells, des de l’anàlisi del pensament 

lingüístic, i els altres dos, des d’una visió més propositiva, des del pensament 

filosòfic.  

 

Es vol remarcar especialment el cas de Trías que amb el seu treball fa una 

excel·lent revisió universal des de la realitat dual de la contemporaneïtat179 

passió–raó. La pregunta que d’aquí resulta és si poden coexistir ambdues 

maneres de veure la intel·ligència: la passional i la raonada, i preguntar-se si 

l’art és emoció o raó.  

 

Es presenta en aquest capítol la transformació dels conceptes arquitectònics 

de Le Corbusier com un recorregut entre la raó i l’emoció en l’àmbit 

construïble, seguint el mateix ordre dels conceptes que al capítol anterior.  

 

 
C1 concepte ÀMBIT CONSTRUÏBLE. A milieu 

 

Domaine Bâti no surt al llibre Vers une architecture més que d’una manera 

indirecta, quan a la pàgina 6 defineix una diferència entre enginyers i 

arquitectes, de la qual comenta que mentre els primers ensenyen un camí 

que tendeix cap a la veritat, els segons tendeixen cap a les emocions dins del 

seu propi domini. Ambdós, però, són elements de desig visual i tenen en 

comú que són elements plàstics. La citació diu: 

 

«El diagnòstic és que per començar pel principi, és l’enginyer qui pels 
problemes de coneixement mostra el camí que tendeix a ser veritat. 
Ocorre que l’arquitectura, que és una cosa d’emoció plàstica, dins del 
seu àmbit, ha de començar pel principi també, i utilitzar els elements 

                                                 
179  TRÍAS,  EUGENIO.  La  edad  del  espíritu.  Barcelona:  Destino,  1994,  p.  40.  Segons  Trías,  les  categories  del 
pensament poden manifestar‐se d’una manera lògica o natural, d’acord amb un criteri particular o col∙lectiu, però 
ho  faran  o  bé  d’una  manera  ordenada,  consecutiva  (sincrònicament),  amb  seny,  o  bé  poden  mostrar‐se 
diacrònicament que és el contrari, parcialment i sobtadament, es mostren totes de cop. Ell ho explica dient que és 
com si sonessin les notes d’una música harmònica o no, una a una, ordenades per una melodia sincrònicament, amb 
seny o bé  si al contrari  sonessin  totes de cop,  com un acord, diacrònicament, amb  rauxa. És molt  semblant a  la 
interpretació de l’espai en Deleuze, que l’explica com una estranya onada de temps. El que fa Trías, però, és donar 
pautes, o  si més no, dóna unes eines  (els  seus set ordres categorials), per poder estructurar o almenys capir un 
espai d’aquestes característiques fluides. 
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susceptibles de colpejar els nostres sentits, d’emplenar els nostres 
desitjos visuals, i de disposar-los d’una determinada manera que el 
seu punt de vista ens afecti clarament per delicadesa o brutalitat, per 
l’acumulació o la serenitat, la indiferència...».180  
 

El terme domaine se cita més endavant d’una manera més clara, on el 

concepte que es defineix pràcticament igual a com es troba uns anys més 

tard. Utilitza domaines de l’industrie… Dans le bâtiment quan parla dels 

àmbits industrials i enuncia un àmbit de la construcció. La citació diu: 

 

«En tots els àmbits de la indústria... dins l’edificació és on es va 
començar a utilitzar la peça produïda en sèrie, fruit d’una nova 
necessitat econòmica, es varen crear els elements de detall i els 
elements de muntatge. Els èxits obtinguts són deguts als detalls i als 
elements de muntatge. Si un mira el passat, hi troba revolució en els 
mètodes i en la magnitud de les empreses.»181  

 

El que planteja a UNITÉ és definir completament de nou el camp de 

l’arquitectura, ampliant l’abast d’aquest, sota el nom conceptual de Domaine 

Bâti (àmbit construïble). Aquest domaine se cita sis vegades i s’observa que 

l’autor va desplegant el concepte en cada citació: 
 

«El contingut de l’àmbit construïble s’ha eixamplat desmesuradament 
cap a l’interior, a conseqüència del càlcul i la tècnica.  
Cap a l’exterior, rutes terrestres per circular a 100 o 150 km/h, rutes 
aquàtiques per viatjar a vapor o a motor d’explosió, rutes de tren, rutes 
aèries (instruments d’alteració mundial). Aquestes rutes implicaran tard 
o d’hora tractar amb gran delicadesa la ubicació i construcció dels 
grans equipaments.» 182 

 
«L’àmbit construïble s’estén des de la llar a la ciutat i des de les quatre 
rutes fins als equipaments d’una societat.» 183 

 

                                                 
180 LE CORBUSIER. Vers une architecture. París: Crès et Cie, 1923. Reedició, París: Flammarion, 1995, p. 6. 
Traducció del francès: «Le diagnose, c’est que pour commencer par le commencement, l’ingénieur qui procède par connaissance 
montre  le  chemin  et  tient  la  vérité.  C’est  que  l’Architecture,  qui  est  chose  d’émotion  plastique,  doit  dans  son  domaine, 
commencer par  le  commencement  aussi,  et  employer  les  éléments  susceptibles de  frapper nos  sens, de  combler nos désires 
visuels,  et  les  disposer  de  telle manière  que  leur  vue  nous  affecte  clairement  par  la  finesse  ou  la  brutalité,  le  tumulte  ou  la 
sérénité, l’indifférence.» 

 
181 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 229. 
Traducció del francès: «Dans tous les Domaines de l’industrie…“Dans le bâtiment, on a commencé à usiner la pièce en série; on a, 
sur de nouvelles nécessités économiques, créé des éléments de détail et des éléments d’ensemble. Des réalisations concluantes 
son faites dans le détail et des éléments d’ensable. Si l’on se place du passé, il hi a révolution dans les modes et dans l’ampleur des 
entreprises.» 

 
182 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
183 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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«La qüestió, així doncs, valida la reacció sobre la totalitat de l’àmbit 
construïble. On i com enfrontar el fenomen poètic dins la immensa 
activitat representada per l’àmbit construïble? 
La resposta és: De la mateixa manera que com el bastó, donant suport 
al viatger.  
Al llarg del ventall que presenta l’àmbit construïble, cal alinear-vos 
segons les tasques. Els uns en acord amb els altres i, d’altra banda, 
presentant i ordenant les facultats individuals segons la jerarquia dels 
mestratges de les formes.»184 
 
«El cos teòric de l’àmbit construïble és l’expressió de les tres arts 
majors solidàries.» 185 
 
«La raó no és que la safata de l’àmbit construïble és la que va oferint 
els resultats (d’una manera automàtica), sinó que el camí serà un altre, 
serà l’artista el que descobrirà la solució duradora, capaç de 
meravellar i emocionar.»186 
 
«L’àmbit construïble és un sol. És com un arbre: Les flors i els fruits es 
recullen en un lloc precís i en un moment favorable. Segons la seva 
naturalesa pròpia, els constructors prendran el seu lloc al llarg del 
ventall de possibilitats del seu treball, d’un extrem a l’altre. Hi ha tant 
espai a ocupar i tants llocs diferents! El lloc de l’arquitecte, al qual se li 
haurà de restituir la virtut del títol, serà pres entre aquells que estiguin 
qualificats i dotats per resoldre problemes plàstics.  
Hi ha lloc per a tot el món en el ventall de l’àmbit construïble.» 187 

 

Presenta un camp de treball tan ampli que gairebé ho abasta tot: les 

explotacions agrícoles, les ciutats industrials lineals o les ciutats 

radioconcèntriques. En un àmbit tan gran com l’ofici de constructor, tots hi 

caben sota aquest paraigua. 

Defineix de nou les atribucions entre les disciplines presents en l’àmbit  

construïble: la disciplina arquitectònica, les disciplines tècniques o de les 

enginyeries, les disciplines constructives i el treball artesà.  

Creu que l’art de l’enginyer i l’art del constructor encara s’han de descobrir. 

Pensa que el veritable treball de l’arquitecte serà per als que estiguin 

qualificats i dotats per resoldre problemes plàstics. L’única constitució 

possible de l’àmbit construïble és mitjançant l’expressió de la síntesi de les 

tres arts majors: pintura, escultura i arquitectura. 

 

 

                                                 
184 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
185 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
186 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
187 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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 Figura 11. Croquis preparatoris de l’exposició  Figura 12. Croquis preparatoris de l’exposició 
 de Le synthèse de les arts.   per al Musée National d’Art Moderne 
 Porte Maillot, París. Final de 1949.  a París, realitzat el 1953. 
 

 

Aquests dos croquis són de gran importància, ja que indiquen que per Le 

Corbusier el Domaine Bâti no és una assignació de camps de competències 

entre arquitectes i enginyers, sinó l’expressió de les tres arts majors 

solidàries. S’endevina que el text UNITÉ és el cos teòric de l’àmbit 

construïble. Comparant els dos croquis, el de 1949 i el del 1953, es pot 

comprovar que tota la seva obra plàstica l’encerclava en el concepte de 

síntesi de les arts. Es veu clarament que els signes són un llibre obert per la 

meitat de la lectura i indiquen que tot el coneixement adquirit es pot tancar 

dins un llibre. Potser el més important, però, és que ni ell mateix ni la seva mà 

hi és dibuixada, però queda la seva presència absent. És la mà que manté el 

llibre obert, és la que permet explicar el contingut, la que el fa visible i el 

mostra com és. És la mà la que es contamina de la intel·ligència, de la 

saviesa, la qui dóna forma a la intel·ligència i a la saviesa, en aquest cas 

representada pel contingut del llibre, un llibre que es mostra deformat per la 

manera d’agafar-lo. Una mà que realitza la funció de tensar el llom per tal que 

una pàgina comenci el moviment, seqüencial, de cada pàgina com quan es 

mou en el ritual quotidià de la lectura. 

 

L’àmbit construïble és la saviesa conformada i modelada per les mans. En el 

dibuix següent del Poème de l’Angle Droit, es veu clarament aquesta intenció, 

com la mà rep i dóna forma a la representació de la saviesa, que és aquest 

ésser mitològic pagà, meitat dona, meitat àngel, amb cap de cabra. 
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La galera rema / les veus canten a bord / com tot esdevé estrany / i es transposa 
s’eleva fins dalt / i es reflecteix sobre // el pla de l’alegria. 
 
Figura 13. Croquis i fragment del Poème de l’Angle Droit. Del capítol 3 Carn, núm. 5. 
 

La mà de l’arquitecte és la que dóna forma, és la que modela els materials i 

els transforma fins transposar la mateixa essència del que signifiquen, que vol 

dir superar un obstacle i també vol dir canviar l’ordre normal d’una frase, 

donant un gir al seu significat. 

 

 
C2 concepte. EXTERIOR I INTERIOR DE L’ URBANISME. A milieu 

 

Le Corbusier proposarà un urbanisme amb una doble vessant: una, cap a 

fora, que serà la ciència que administra l’ocupació del territori i, una altra, cap 

a l’interior, que serà una ciència nova de l’habitatge, basada en el confort 

sense límits. Plantejar una disciplina amb una actitud d’administrar l’ocupació 

del territori implica una idea de permanència a un lloc, vol dir no marxar del 

lloc. Té més a veure a restituir-lo o restaurar-lo i a convertir-lo en un lloc 

pròsper. S’allunya de la idea de conquerir el lloc, que significaria atacar-lo 

desplegant les tècniques per ocupar el territori. La tàctica de conquesta a Le 

Corbusier no li interessa. Urbanitzar és sinònim de pacificar i prosperar. 

Ocupar el territori no pot ser un gest teòric, segur que passa per la 

permanència damunt del territori d’uns agents capaços de fer la transformació 

específica. Urbanitzar és una acció continuada i persistent, és molt semblant 

a procurar cultura, civilització i benestar per a una societat. 

Urbanisme interior i exterior es complementen i un no pot existir sense l’altre. 

Aquesta idea revolucionària en el seu moment encara no s’ha posat en 

pràctica malgrat la seva claredat. Avui dia, encara es tenen les grans obres de 

mobilitat, o subministraments de serveis de banda, i tendeixen a buscar 
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l’eficiència a costa únicament i exclusivament de conquerir el territori. Això fa 

impossible trobar al seu entorn cap qualitat de confort paisatgístic i no 

permeten una adequació conjunta amb el desenvolupament dels habitatges. 

Amb tristor, es pot constatar moltes vegades que l’arquitecte avui s’ha 

d’ocupar d’intentar retrobar condicions de confort al voltant de les grans 

infraestructures o en els retalls de sòl inservible que aquestes generen. 

L’urbanisme interior és representat per l’habitatge, el domicili, que és 

l’embolcall de la vida i és l’embolcall dels humans. Les citacions a Vers une 

architecture són nombroses: 

 

«El planejament és el generador. Sense planejament només hi ha 
desordre i arbitrarietat. 
El planejament porta en si mateix l’essència dels sentiments. 
Els grans problemes del demà, dictats per les necessitats  
col·lectives, posen damunt la taula la qüestió del planejament. 
La vida moderna demana, espera, un nou planejament per a  
l’habitatge i per a la ciutat.» 188 
 
«En l’estat d’expectació actual l’urbanisme modern encara no ha 
nascut.» 189 
 
«Les màquines donaran lloc a un nou ordre de treball, de descans. Les 
ciutats senceres s’han de construir, reconstruir, en vista d’un confort 
mínim.»190 
 
«La lliçó de Roma... Dins l’arquitectura de Roma, res a fer... 
Urbanisme, grans traçats?... Res a fer...»191 
 
«Fer un planejament és precisar. Fixar les idees. Es tracta de tenir 
idees. És ordenar les idees per tal que aquestes esdevinguin 
llegibles... Plànol de la ciutat de Carlsuhe.»192 

                                                 
188 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 35. 
Traducció  del  francès:  «La  planification  est  le  générateur.  Sans  planification,  il  n'ya  pas  davantage  de  chaos  et  l'arbitraire. 
La planification a en lui‐même l'essence du sentiment. Les problèmes majeurs de demain, dicté par les besoins collectifs, mis sur la 
table la question de la planification. Appelle la vie moderne, l'attente d'une nouvelle planification de logement et de la ville.» 

 
189 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 40. 
Traducció del francès: «Dans l’état d’attente (expectation) actuelle (Car l’urbanisme moderne n’est pas encore né)». 

 
190 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 79. 
Traducció del francès: «Les machines conduiront à un ordre nouveau du travail, du repos. Des villes entières sont à construire, a 
reconstruire, en vue d’un confort minimum». 

 
191 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 124. 
Traducció del francès: «La leçon de Rome. Dans Rome‐architecture, rien à faire….. Urbanisme, grands tracés? Rien à faire…». 

 
192 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 140. 
Traducció del  francès: «Faire un plan, c’est préciser,  fixer des  idées  .C’est avoir des  idées. C’est ordener ces  idées pour qu’elles 
deviennent intelligibles... Plan de la ville de Karlsruhe». 
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«El pla procedeix des de dins cap a fora, l’exterior és el resultat d’un 
interior, ja que la casa o el palau són un organisme semblant al de 
qualsevol ésser viu. Voldria parlar dels elements arquitectònics de 
l’interior. Voldria passar a l’ordenança. Tenint en compte l’efecte de 
l’arquitectura en un lloc, vaig a mostrar una vegada més que l’exterior 
és tot el dia un interior. L’ordenança és el jerarca dels eixos, atès que 
la jerarquia de les fites és la classificació de les intencions. (Sant Pere 
a Roma i Versalles.)»193 
 
«Fer un planejament és precisar. Fixar les idees. És tenir idees. És 
ordenar aquestes idees. Per tal que aquestes esdevinguin llegibles, 
executables i transmissibles... 
Sense un bon planejament no existeix res, tot esdevé fràgil, i no durarà 
pas.»194 

 
«El pla implica, des del principi, uns processos de construcció, 
l’arquitecte esdevé el primer enginyer.»195 

 
En les citacions d’UNITÉ es veu com es diferencia entre urbanisme interior i 
urbanisme exterior de forma explícita: 
 

«L’urbanisme ressorgirà com el nou encarregat d’administrar 
l’ocupació del territori. 
Els habitatges no responen a la vida d’avui, la creació d’una ciència 
nova de l’habitatge s’acabarà imposant, serà propensa, profunda, 
delicada i infinitament ramificada. Aquesta partirà del confort al qual 
desembocaran les satisfaccions que deuran ser donades al cor, i aquí 
no hi podem posar límits.»196 
 
«Aquesta dissertació al voltant de les noves ciutats en planejament, és 
oferta al públic, que hauria d’incorporar-les a dins del seu cor, al cap, 
fent de cadascun un apassionat, un fanàtic de l’urbanisme; urbanisme, 
ordenador social per excel·lència, portador de l’equilibri i portador de la 
més elevada felicitat, a causa de l’urbanisme l’harmonia és 
possible.»197 
 

                                                                                                                                               
 
193 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 158. 
Traducció del francès: «Le plan procède du dedans au dehors; l’extérieur est le résultat d’un intérieur, Car la maison ou le palais 
sont un organisme semblable a tout être vivant. Jai parlerai des éléments architecturaux de l’intérieur. Je passerai a l’ordonnance. 
Considérant l’effet d’une architecture dans un site, je montrerai que’ ici encore le dehors es toujours un dedans ….. L’ordonnance, 
c’est la Hiérarque des axes, donc. la Hiérarque des buts, la classification des intentions. (Imatge de St. Pere a Roma i Versalles.)» 

 
194 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 144. 
Traducció del  francès: «Faire un plan,  c’est préciser,  fixer des  idées. C’est  avoir  idées. C’est ordonner  ces  idées pour qu’elles 
deviennent intelligibles, exécutables et transmissibles…. Sans bon Plan rien n’existe, tout es fragile, et ne dure pas». 

 
195 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 145. 
Traducció del francès: «Le plan implique, des le début, les procèdes de construction; l’architecte est tout d’abord ingénieur». 

 
196 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
197 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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«Les llars dels homes no es poden fer amb els residus urbans, 
quedant-nos amb tres o quatre carrers tallats (desconnectats), sinó 
que les llars crearan per si soles un lloc arquitectònic infinitament variat 
i unitari a la vegada que simfònic… Les condicions de la natura 
restablertes en la nostra vida. On comença i on acaba el poema? Hi ha 
un límit a les innumerables distribucions possibles?»198 
 
«L’aliança entre l’ésser humà i la natura ha entrat a les llars.»199 
 
«Els modeladors de la ciutat poden intervenir i transformar-ho tot, 
transfigurar-ho tot d’una passada, realitzar l’encanteri.»200 
 
«Nova York aporta al món la certesa que tot allò que puguem somiar 
pot ser realitzat. Aleshores, lector: deixa el teu escepticisme i para ja, 
de dir no! (en planificació) Les coses d’avui són la bella realitat del 
demà.»201 
 
«Un cop recorregut el plànol a peu, els ulls miren cap endavant, la 
percepció és successiva, aquesta implica al temps, (la percepció) és 
una ràpida successió d’esdeveniments visuals, a l’igual que una 
simfonia és una successió d’esdeveniments sonors. El temps, la 
durada, la successió, la continuïtat. Són els factors constitutius de 
l’arquitectura, Aquest concepte és el que anul·la i condemna els 
planejaments en estrella i, conseqüentment, denuncia segles de 
decadència i degeneració.»202 

 

Analitzant aquests reculls es poden començar a veure diferències notables. 

Es passa d’una actitud que es conformava en un confort mínim, a una altra 

actitud que anunciava un confort màxim que cap ciència ni cap urbanisme 

modern encara no havia definit. Es passa d’una concepció conformista en la 

que diu que en els centres històrics com Roma, ...rien a faire, és a dir: res a 

fer i no t’hi amoïnis, a la convicció absoluta que els habitatges per si sols són 

capaços d’agrupar-se per restablir les condicions de la vida natural i 

equilibrada entrant als domicilis de les persones i, per tant, també dins el seu 

cor. Amb la lectura de les dues seqüències de textos, l’opinió es desplaçarà 

des d’un exterior que és el reflex de l’interior (on el planejament atorgava la 

jerarquia de les coses i l’urbanisme tendia a ordenar les idees), a una opinió 

on ja no hi ha tantes idees i el que cal és construir el somni del demà. Le 

Corbusier s’autoimposa el conegut lema que la seva mare sempre li deia:  

 

                                                 
198 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
199 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
200 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
201 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
202 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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«...si ho fas, fes-ho».203 

 

 Si t’atreveixes a somiar-ho, fes-ho. La reflexió de Nova York (i no és un 

deliri), en la qual diu que en aquesta ciutat tots els somnis d’urbanista es 

poden fer realitat, és una prova d’aquest desig de transformació. 

 

L’urbanisme, portes en fora, és la ciència que administra l’ocupació del 

territori. Però la pregunta és: de quina manera? Tot allò que es pugui somiar 

ha de ser possible, tot allò que el dia de demà es pogués recórrer s’hauria de 

poder traçar. 

 

Urbanitzar no només és planejament, sinó que és repoblament: fer possible la 

distribució dels habitants al territori, oferir-los espais col·lectius, espais de 

socialització, espais per ser visibles a la societat, espais per conrear les noves 

tradicions i la nova ritualització. Aquesta serà la tasca del nou urbanisme. 

 

La urbanística cap a l’interior és la creació d’una ciència nova de l’habitatge, 

basada en el confort sense límits. Des de l’urbanisme surt l’encàrrec per 

realitzar la nova arquitectura. Els habitatges tindran dues meitats o dues 

cares. Una cara pública, que connectarà amb la resta de societat i veïns, que 

restablirà les condicions de la natura dins les vides dels homes i que conrearà 

la part exterior de l’individu. I una altra cara, la interior, que estarà sustentada 

en el confort, facilitarà el descans, alliberarà l’individu de les tasques 

domèstiques diàries, i li oferirà l’espai per al recolliment, la reflexió íntima i la 

consolidació personal.  

 

Ambdues meitats són irrenunciables. Es podrien revisar els habitatges de Le 

Corbusier i preguntar-se quina representaria millor aquest ideal, quina és la 

casa més confortable i quin és l’habitatge dual que proposa el model social 

damunt del territori d’una manera més efectiva. Potser les unités, però 

realment ningú ha preguntat als ocupants d’aquestes cases el seu parer, ni 

tampoc ha esmerçat temps per donar-ho a conèixer. Le Corbusier a l’UNITÉ 

supera la llista apareguda a Vers une architecture, on fixava les condicions 

mínimes de confort per als habitatges dels anys vint-i-tres al vint-i-cinc, on 

                                                 
203 COHEN, JEAN‐LOUIS & BENTON, TIM. Le Corbusier, le grand. Londres ‐ Nova York: Phaidon, 2008, p. 682, 
en una carta a la seva mare del 7 de juny de 1959. 
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només reclamava contundentment coses tals com que no tinguessin paper 

pintat a les parets, que tinguessin obertures prou grans per afavorir 

l’assolellament o que tinguessin també calefacció, cambra de bany amb 

inodor o il·luminació elèctrica. 

  

En canvi, el model del nou habitatge que proposa a UNITÉ s’assembla molt al 

seu habitatge del taller de Porte Molitor del 1933. Al primer nivell es pot 

identificar una dualitat entre la part privada (interior) i un àmbit públic, el taller 

(exterior). Al segon nivell també hi ha aquesta dualitat representada per la 

part privada amb un solàrium i una habitació de convidats, que gairebé és 

independent de la resta de l’habitatge i, per tant, esdevé pública. Però és a 

l’immeuble villa, per les connotacions socials que té i per tractar-se de la idea 

d’unes vil·les amb jardí, agrupades tant en extensió com en altura, on es pot 

parlar d’un projecte traspassable a l’urbanisme i, a l’inrevés, que representa 

perfectament la recerca d’aquest paradigma formal. La loggia-brise-soleil serà 

una formalització que explicarà l’evolució d’aquest concepte d’exterior i 

interior de l’urbanisme. 

 
 
C3 concepte.  ARQUITECTURA I FRAGMENT. A milieu 

 

Es veurà com a Vers une architecture Le Corbusier desaprova els arquitectes. 

L’argument era: mentre els arquitectes realitzen discursos en departaments 

estèrils que no interessen a ningú, els enginyers, guiats per les lleis de 

l’economia i del càlcul, realitzen les grans construccions que acabaven per 

representar la modernitat. En el capítol «Tres recordatoris als senyors 

arquitectes». El volum, La superfície, el pla (Trois Rappels a Messieurs les 

Architectes. Le Volume, Le Surface, le Plan) proposa una crítica constructiva, 

tant a les escoles d’arquitectura i belles arts com als seus arquitectes que es 

pot entendre en les citacions següents: 

   

«Estètica de l’enginyer, arquitectura, dues coses unides, consecutives, 
una a plena floració, l’altra en plena regressió. L’enginyer, inspirat per 
la llei de l’economia, i conduït pel càlcul, ens posa en acord amb les 
lleis de l’univers. En consonància amb l’harmonia. L’arquitecte, per 
l’ordenació de les formes, construeix un ordre que és una creació del 
seu esperit; les formes afecten intensament els nostres sentits, 
provocant emocions plàstiques, informacions que creen, i desperten 
en nosaltres ressonàncies profundes. Ens dóna la mesura d’un ordre 
que se sent d’acord amb la totalitat del món, determina els diversos 
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moviments de la nostra esperança i el nostre cor, és llavors quan 
nosaltres pervivim la bellesa.»204 

 
«Els enginyers construiran les eines del seu temps. Tot, excepte les 
cases i els tronats tocadors... Les escoles, nacionals, regionals, 
municipals, d’arquitectura que enreden la intel·ligència dels joves amb 
l’ensenyament d’allò fals, d’allò pintat amb el discurs embafador dels 
cortesans. Escoles nacionals (d’arquitectura)! Els enginyers són sans i 
virils, actius i útils, morals i joiosos. Els arquitectes estan desencantats 
i desocupats, són jactanciosos o estan de mal humor. Els qui van estar 
bé, mentre que no es va fer res. No tenim diners per ficar bastides dels 
“souvenirs” històrics. Hem de rentar (aquesta imatge). Així ho disposen 
els enginyers que tenen voluntat de construir.»205 
 
«Així doncs, hi ha una estètica de l’enginyer, ja que és necessari.»206 

 
«El diagnòstic és que per començar pel principi, és l’enginyer qui pels 
problemes de coneixement mostra el camí que tendeix a ser veritat. 
Ocorre que l’arquitectura, que és una cosa d’emoció plàstica, dins del 
seu àmbit, ha de començar pel principi també, i utilitzar els elements 
susceptibles de colpejar els nostres sentits, d’emplenar els nostres 
desitjos visuals i de disposar-los d’una determinada manera que el seu 
punt de vista ens afecti clarament per delicadesa o brutalitat, per 
l’acumulació o la serenitat, la indiferència...»207  
 
«La construcció serveix per tenir i l’arquitectura serveix per 
emocionar.»208 

                                                 
204 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 5. 
Traducció  del  francès:  «Esthétique  de  l’ingénieur,  architecture,  deux  choses  solidaires,  consécutives,  l’une  en  pleine 
épanouissement,  l’outre en pleine  régression.  L’ingénieur,  inspiré par  la  loi d’économie, et  conduit per  le  calcul, nous met en 
accord avec les lois de l’univers. Il atteint à l’harmonie. 
L’architecte, par l’ordonnance des formes, réalise un ordre qui est une création de son esprit; par les formes, il affecte intensivement 
nos sens, provoquant des émotions plastiques; par les rapports qu’il crée, il éveille en nous des résonances profondes, il nous donne 
la mesure d’un ordre qu’on sent en accord avec celui du monde,  il détermine des mouvements divers de notre esprit et de notre 
cœur; c’est alors que nous ressentons la beauté». 

 
205 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 6. 
Traducció del francès: «Les ingénieurs construisirent les outils de leurs temps. Tout, sauf les maisons et les boudoirs pourris... des 
écoles,  nationales,  régionales, municipales,  d’architectes,  qui  emberlificotent  des  intelligences  jeunes  et  leur  enseignement  le 
faux, le fard et les obséquiosités des courtisans. Des écoles nationales! 
Les  ingénieurs  sont  sains et virils, actifs et utiles, moraux et  joyeux. Les architectes  sont désenchantés et  inoccupés, hâbleurs ou 
moroses. C’est qu’ils n’auront bientôt plus  rien a  faire. Nous n’avons plus argent pour  échafauder  (ficar bastides) des  souvenirs 
historiques. Nous avons besoin de nous laver. 
Les ingénieurs y pourvoient et ils bâtiront». 

   
206 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 7. 
Traducció del francès: «il y a donc une esthétique de l’ingénieur, puisqu’il faut». 

 
207 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 6. 
Traducció del francès: «Le diagnose, c’est que pour commencer par le commencement, l’ingénieur qui procède par connaissance 
montre  le  chemin  et  tient  la  vérité.  C’est  que  l’Architecture,  qui  est  chose  d’émotion  plastique,  doit  dans  son  domaine, 
commencer par  le  commencement  aussi,  et  employer  les  éléments  susceptibles de  frapper nos  sens, de  combler nos désires 
visuels,  et  les  disposés  de  telle manière  que  leur  vue  nous  affecte  clairement  par  la  finesse  ou  la  brutalité,  le  tumulte  ou  la 
sérénité, l’indifférence.» 

 
208 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 9. 
Traducció del francès: «La construction, c’est pour faire tenir; l’Architecture, c’est pour émouvoir.» 
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«Els enginyers d’avui dia fan ús dels elements primaris i els coordinen 
seguint les regles, i provoquen en nosaltres les emocions 
arquitectòniques, fent així ressonar l’obra humana dins l’ordre 
universal. Aquí hi ha les sitges i fàbriques americanes magnífiques 
primícies del nou temps. Els enginyers nord-americans arrasaran amb 
els seus càlculs l’arquitectura agonitzant.»209 
 
A UNITÉ Le Corbusier especula en contra d’aquesta fragmentació de 
la professió per esdevenir l’àmbit construïble: 
 
«Construir bé requereix constructors i no solament arquitectes 
diplomats... El diploma dels arquitectes és una qualificació 
fragmentària. L’Ordre des Architectes de France per efecte de la llei ha 
seccionat brutalment l’ordre lògic i continu de les coses. Els arquitectes 
per aquí i els altres per allà. Els uns tenen uns drets i els altres 
no…»210 
 
«Veient immediatament que la classificació arquitecte, d’una part, i 
enginyer, per l’altra, és desastrosa. Aquí no hi ha més que un sol ofici, 
que és el de constructor, i totes les classes d’intel·ligències i de 
sensibilitats poden arribar a reunir-se. Acabar amb el dualisme 
present. Per un costat, arquitecte-poeta,o almenys ser susceptible de 
ser-ho. I, per l’altre, l’enginyer pràctic, relegat per la Llei de Vichy a uns 
desitjos limitats. El pont del Gard, la torre Eiffel,  l’avió Constellation, 
són els esdeveniments íntimament provocadors de reaccions 
poètiques. La seva repetició, fins cobrir tota la superfície de la terra, 
serà una acció valuosa i magnífica.»211 
 
«Figura 26, aquest és el signe de l’ASCORAL, signe dels constructors, 
simbolitza la fusió de l’art de l’enginyer i de l’art de l’arquitecte, signe 
reconciliador i no distanciador. Aquest signe imprès des de fa temps a 
les tapes (de diverses publicacions meves), així com a la pàgina del 
títol de la Charte d’Athènes dels CIAM a França; és susceptible de 
variació de creació incessant, de perfeccionament, tant plàstic com per 
part del traductor que estigui encarregat d’explicar-ho.»212 

 

Malgrat la proposta de transformació d’aquest concepte, no es pot més que 

constatar que encara és un tema realment pendent de solucionar, que 

malauradament és plenament vigent als nostres dies: És un tema al qual Le 

Corbusier hi dedicarà tot l’esforç. Voldrà donar a conèixer l’art del l’enginyer, i 

                                                                                                                                               
 
209 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 20. 
Traducció del francès: «Les ingénieurs d’aujourd’hui font l’emploi des éléments primaires et, et les coordonnant suivant des règles, 
provoquant en nous des émotions architecturales faisant ainsi résonner l’ouvre humaine avec l’ordre universel. 
Voici  les silos et des usines américaines, magnifiques prémices du nouveau  temps.  les  ingénieurs américains écrasent,  (arrollaran 
con) de leurs calculs l’architecture agonisante». 

 
210 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
211 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
212 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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del constructor i del mestre d’obres. Ell mateix posarà com a cap del seu 

estudi un enginyer: André Wogenscky, de qui dirà que és enginyer, però que 

pensa com un arquitecte, i d’ell mateix en canvi dirà: 

 

«... que sóc arquitecte, però penso com un enginyer…»213 

 

Malgrat aquests comentaris cal també fer palès que l’art en enginyeria es 

presenta poc sovint, potser perquè l’art qüestiona massa severament la 

societat a la qual pertany. L’enginyeria tan sols qüestiona alguns dels 

procediments productius i deixa de banda la crítica social. L’enginyeria 

(d’obres públiques) vol canviar la societat a través de la demostració empírica  

que un procediment tècnic, per la seva absoluta vàlua, millora els 

procediments emprats fins al moment i, per tant, deixa en desús una part dels 

usos, dels costums i de la manera de fer utilitzada fins al moment amb tota 

assiduïtat. Això desarrela l’enginyeria de la societat.  

 

L’empirisme de l’enginyeria front al relativisme de l’arquitectura són posicions 

encontrades, una d’arrel anglesa, i, l’altra d’arrel mediterrània, potser el que 

es pot extreure de la transformació d’aquest tercer concepte és que caldrà 

conviure amb les dues entenent que són principis antagònics i que no es 

poden barrejar fàcilment.  

 

El canvi social que vol proposar l’enginyeria, la irrupció de l’automòbil i de la 

tecnologia, amb tot el que amb els anys ha suposat de revolució, es pot 

anomenar cultura de l’automòbil. De fet, va suposar la desaparició de la 

cultura del cavall, que havia acompanyat l’espècie humana durant deu mil 

anys.  

 

Le Corbusier, en canvi, situarà els dos discursos, tant l’arquitectònic com el 

tècnic, al mig del debat estètic, d’aquí la importància que se’ls dóna en 

aquesta recerca.  

 

 

 

 

                                                 
213 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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C4 concepte. SÍNTESI DE LES ARTS. Veritat artística. B esprit 

 

És un concepte que apareix com a tal entre els anys 1935 i 1936,214 però el 

primer document on trobem un concepte equiparable és a L’art décoratif 

d’aujourd’hui de 1925, on en referència a l’artesania i al folklore diu que han 

nascut de la col·laboració unànime,: 

 
«Que el nostre folklore establert en l’actualitat (referit a la música de 
jazz de la Louisiana, als tangos argentins, als brodats de Rússia, als 
armaris de Gran Bretanya...) ja existeix, ha nascut de la col·laboració 
unànime. Nosaltres ja tenim la seguretat que una obra perfecta, digna i 
duradora, d’acord amb les necessitats i que respon al nostre 
pensament, es construeix dia a dia amb l’energia i la invenció de tots, i 
a la vegada sentirem ridícula tota la parafernàlia (oripell) i ens 
decidirem a llançar-la lluny, nosaltres voldrem rentar-nos i no reunir 
mai més vestits amb roba vella menjada per l’arna i perruques plenes 
de polls.»215 
 
 
«La unanimitat d’un sentiment nou que d’una època de precisió on 
regna la màquina tendirà a establir uns estàndards que seran el nostre 
folklore».216 

 
Encara que serà en la lectura d’UNITÉ, on l’autor el defineix i l’assumeix amb 
claredat, i el folklore i l’artesania es trasmuden en qüestió artística: 
 

«Synthèse de les arts» també vol dir «”Posar l’art a totes les 
coses”».217 
 
«L’art és el camí del bon obrar, del molt bon obrar, les arts majors 
retrobaran la seva pròpia raó de ser. Fins que la síntesi de les arts 
majors es produeixi.»218 

                                                 
214  RIVKIN,  ARNOLDO.  Al  seu  text  «Synthèse  des  arts,  un  double  paradoxe»,  publicat  a  Le  Corbusier,  une 
encyclopédie, París: Editions du Centre Georges Pompidou, 1987, p. 386‐391,  l’autor diu que no serà  fins al 1935 
amb l’aparició de la revista Bête Noire, que publicarà per primera vegada aquesta idea de síntesi de les arts majors: 
«Sainte Alliance des arts majeurs ou la grand art en gésine», ho farà en una conferència a Itàlia les Tendances de la 
architecture  rationaliste  en  rapport  avec  la  peinture  et  la  sculpture,  conferència  donada  a  la  fundació  Volta  i 
publicada més tard a Itàlia In Convengno di arti. Roma, octubre de 1936, i a L’Architecture vivante 7em sèrie al 1937. 
 
215 LE CORBUSIER. L’art décoratif d’aujourd’hui. París: G. Crès et Cie, 1925 / París: Flammarion, 1996, p. 32. 
Traducció del francès: «Que notre folklore d’aujourd’hui (referit a la musica, jazz de la Louisiane, tangos argentins, brodaries de la 
Rússia,  armories de Bretanya...)  S’établit  existe déjà, né de  la  collaboration unanime. Nous prendrons  cette  assurance qu’une 
ouvre  de  perfection,  digne  et  durable,  conforme  a  nos  besoins,  et  répondant  a  notre  pense,  se  construit  tous  les  jours  avec 
l’énergie  et  l’invention  de  tous  et  nous  sentirons  le  ridicule  des  oripeaux  (oripell)  et  nous  déciderons  de  les  jeter  loin,  nous 
voudrons nous laver et ne plus nous réunir affublés de défroques rongées des mites et de perruques pleines de poux.» 

 
216 LE CORBUSIER. Op. cit., 1925 p. 37. 
Traducció del francès: «L’unanimité d’un sentiment neuf, celui d’une époque de précision ou règne  la machine, tend a établir des 
standards qui seront notre folklore».  
 
217 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
218 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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sección áurea adaptándola a las dimensiones de la figura humana y, a 
partir de aquí, aplicándolo a las proporciones arquitectónicas. Ha 
empleado coherentemente este sistema en su arquitectura».221 

 
El subconscient és el que treballa. Le Corbusier reuneix l’individu de la 

modernitat en la figura del Modulor. La nova mitologia, els nous rituals amb 

els quals viurà aquest nou individu de la modernitat encara s’han d’inventar. 

Tant en el Poème de l’Angle Droit, com en la segona citació de L’art décoratif 

d’aujourd’hui que encapçala aquest concepte, queda manifest que un nou 

folklore sorgirà i que la noció de la modernitat basada en l’estandardització és 

a punt d’esclatar: 

 
B.4 ESPERIT 
 
«Com units per l’exactitud  
els negres de Harlem 
No ensopeguen uns amb els altres 
A les distàncies curtes 
A cada segon 
De fet, és com si 
Ballessin 
La mateixa terra i el sol 
La dansa de les quatre estacions 
La dansa d’enguany 
La dansa dels dies  
de vint-i-quatre hores 
…»222  

 
En aquest fragment de poema, el ball dels cossos a ritme del jazz de 

Louisiana desencadena la reverberació dels cossos i dóna forma a la carn; 

després ja vindrà l’ossamenta i la pell (l’ossature, la peau). Ho entén igual per 

als edificis: cal primer de tot constituir, fer aparèixer la carn de l’edifici.  

 

Tota aquesta reflexió porta a definir l’arquitectura simbòlica que és el que Le 

Corbusier està construint en aquests moments. Entén que el simbolisme no 

és una tasca que es pot fer des de la solitud d’un individu, necessita de la 

participació del col·lectiu, necessitarà el recolzament en la síntesi de les arts. 

Així sorgeix la participació col·lectiva d’escultors, pintors, poetes i músics, 

                                                 
221 GIDEON, SIGFRIED. Op. cit., 1986, p. 462. 
 
222 LE CORBUSIER. Op. cit., 1947‐1955, B4 esprit. 
Traducció del  francès:    «B.  4  ESPRIT Comme  sont unis par  l’exactitude/les nègres de Harlem/ ne  se  touchant pas mai/  à des 
distances en chaque/ seconde différentes/ De même/ dansent la Terre et le Soleil/ la danse des quatre saisons/ la danse des jours 
de/ vingt‐quatre heures/…». 
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però també dels usuaris, dels ciutadans compromesos o dels viatgers de pas 

que seran, en definitiva, els portadors d’aquest nou folklore. 

El fet simbòlic necessita de l’observador per esdevenir realment simbòlic, és a 

dir, un artista pot realitzar una obra transcendent però no esdevindrà 

simbòlica fins que els observadors o usuaris ho percebin com a tal i ho 

manifestin així. 

 

Tal com explica E. Trías al seu llibre La edad del espíritu, en l’arrel de la 

paraula grega Syn–Bolon es pot trobar Syn que fa referència a ajuntar, i Bolon 

que significa llançar a l’aire, és a dir, llençar a l’aire dues meitats, d’alguna 

cosa que al seu moment n’havia estat una de sola, esperant que al final del 

seu recorregut aquesta unitat torni a produir-se. Llavors, el fet simbòlic ha 

d’esdevenir.223 

 

Le Corbusier, molt hàbilment, va reflexionar sobre l’artesania i el folklore a 

Vers une architecture i sobretot a L’art décoratif d’aujourd’hui, teixint uns fils 

argumentals que prenien com a fil conductor justament l’artesania. 

Primerament, en l’època purista hi reflexiona amb la finalitat de realitzar la 

depuració abstracta que el desplegament de la maquinària purista li 

demanava, i mantenir, però, un alt nivell de comprensió i identificació per part 

dels usuaris. Més tard, seguirà reflexionant en el text UNITÉ, i identificarà 

quines seran les noves formes de l’expressió folklòrica de la societat 

moderna, que ell, anticipant-se, prendrà com a punt de partida per realitzar 

noves formes; primer en quadres, després en tapissos i, més tard, ho 

traspassarà a l’arquitectura. D’aquesta comprensió de l’expressió folklòrica de 

la societat sorgiran els tapissos Bogotà 1950, Les Musiciennes 1953 i, inclús, 

Taureau Trivalent i altres tauromàquies d’entre el 1957 i 1958. 

 
Les formes simbòliques de la seva producció a l’Índia, el Pavelló Philips, La 

Tourette o Ronchamp són radicalment noves i particulars, com ho és el món 

del qual parteixen. Esdevenen, a més, universals ja que sorgeixen d’una base 

comuna, el folklore, entesa per la immensa majoria de la societat. 

                                                 
223 TRÍAS, EUGENIO. Op. cit., 1994. 
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Figura 15. Tapís Bogotà dins a la Vil·la Schwob, 1950. 
 

Le Corbusier agafa, doncs, un camí radicalment diferent al nucli de referència 

de totes les escoles de Beaux Arts i, per tant, necessita el món de referència 

simbòlic per a aquest nou camí. Si es fa cas a Arnoldo Rivkin, comenta que la 

justificació de la utilització d’unes referències simbòliques completament 

noves és deguda al desconeixement i a les minses referències de la mitologia 

clàssica que Le Corbusier té, ja que sembla que a la biblioteca de l’arxiu de la 

Fondation Le Corbusier només es troba un llibre de La Ilíada, amb uns 

dibuixos molt personals del mateix Le Corbusier. 

 

 «Malgré son ignorance de la littérature classique...».224  

  

No s’està en condicions d’avaluar el nivell d’aquest desconeixement per part 

de Le Corbusier, però el que és clar és que això no li impedeix realitzar un 

plantejament ambiciós en la creació del l’Associació per a la Síntesi de les 

Arts. 

 

Per a aquesta associació, Le Corbusier proposa un mecenatge al més alt 

nivell i pretén implicar la Presidència de la República i el Ministeri de 

Reconstrucció i de l’Urbanisme en el muntatge d’una exposició. Es tractava 

de donar sentit a un esdeveniment, que s’havia de realitzar ens uns terrenys 

anomenats Luna Park, prop de la Porte Maillot, un gran esdeveniment, que 

                                                 
224 RIVKIN, ARNOLDO. Op. cit., 1987. 
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tornés a ubicar França en el panorama mundial artístic225 i on els membres 

d’aquesta nova associació i artistes convidats hi formarien part. Per això va 

comptar amb l’ajuda de Marcel Roux, que en aquell moment era el cap adjunt 

del ministre de Reconstrucció i Urbanisme, M. Claudius Petit, que va acabar 

sent amic i mecenes de Le Corbusier.  

Diu a UNITÉ: 

 

«...El destí de París apareixerà només a qui ho sàpiga veure davant 

seu. Les dues potències dominants del món modern són: l’una a l’oest, 

EUA, i l’altra a l’est, URSS. Al nord-oest, Londres i al sud, Àfrica. París 

és el centre d’una roda (d’un mecanisme)...».226  
 

La finalitat de donar a conèixer l’art contemporani al món a través d’aquesta 

exposició i a través d’aquesta associació que s’acabava de formar queda ja 

reflectida en una carta signada227 per Le Corbusier adreçada a l’Administració 

local de la Ville de Paris en temps d’ocupació alemanya, on es remarcava el 

següent: 

  

• Acte de donació de la col·lecció d’Art Modern del senyor Raoul la Roche, ja 
que és una col·lecció molt important i representativa de l’Ecole de Paris. 

 
• Cessió gratuïta del dret d’usar, l’invention del museu de creixement il·limitat 

del  senyor Le Corbusier. 

 
• Creació d’una fundació, gestionada per un comitè autònom i que sigui 

capaç de renovar-se a si mateixa. 

 
• Donació per part de la Ville de Paris d’un terrain nécessaire et suffisent 

situe en pleine campagne, aux environs de la ville, aux bords d’une route 
de servie par l’autocar et éventuellement raccordée au train. 

 

                                                 
225 Vegi’s  figura 19 una de  les darreres  llistes amb els artistes convidats, que LC. amb el consell de  redacció de 
l’Architecture d’Aujourd’hui anaven realitzant. 
 
226 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
227 LE CORBUSIER. París: 15 de març de 1943, FLC. Carta adreçada a les autoritats de París amb la proposta de 
creació d’un museu d’art contemporani per a la ciutat. Fons: Fondation Le Corbusier. 
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Un cop acabada la guerra, Le Corbusier seguirà promovent aquesta idea d’un 

museu i una exposició a París. El 18 de juliol de 1949 es fa una presentació 

davant el senyor Lapie, ministre d’Educació Nacional, on en uns croquis 

apareix el que hauria de ser l’emplaçament definitiu de la Porte Maillot i també 

un esquema d’un museu dividit en quatre àmbits separats. 

 

  
Figura 16. Proposta per a l’exposició i museu de la Síntesi de les Arts a Porte Maillot a París on: 1 és 
laboratori permanent d’aprofundiment en les arts majors, 2 és el Museu experimental de l’art a París (le 
croissance illimité), 3 és l’Exposició permanent de la recerca arquitectònica i de l’urbanisme i 4 és L’Esprit 
de Paris, acollida, rebuda i festes, 1947. 
 

          
Figura 17. Proposta del pavelló de          Figura 18. Proposta de conjunt per a Porte Maillot,1947 

benvinguda a Porte Maillot,1947. 

 

Aquesta proposta de conjunt per a Porte Maillot recull diverses formes i 

projectes realitzats o pensats com el Museu del Creixement Il·limitat o el 

pavelló de l’exposició de París de 1937, formes que més tard es 

materialitzaran en el projecte per a l’hospital de Venècia el 1965 o en la 

construcció del Pavelló de l’Home a Zuric el 1964-1965. 

 

En una altra carta de Marcel Roux de data 6 de desembre de 1949, li avança, 

però, que el seu Ministeri només podia assumir quatre milions de francs, i que 

igualment havia de saber que un milió i mig li seria concedit per un altre 

ministeri, però que ja li seria comunicat oficialment.  
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És en aquest moment quan es produeixen les transformacions, o 

transposicions clau en el pensament de Le Corbusier. A partir d’aquestes 

propostes que varen ser recolzades i patrocinades per la UNESCO, pel 

Ministeri de Reconstrucció i Urbanisme, i pel Ministeri d’Educació de la 

República Francesa el seu paper també es transforma. Le Corbusier passa de 

ser el gran arquitecte del contenidor (embolcall) al gran teòric, que 

fonamentarà el debat estètic dels artistes. Malgrat no realitzar-se l’exposició, 

Le Corbusier va començar a exercir de comissari, i en va definir el contingut  i 

el nombre de peces a exposar. Le Corbusier serà l’arquitecte de síntesi i és, 

en aquest moment, quan visualitza el concepte de carn de l’edifici que 

l’acompanyarà per sempre.  

 

Segons l’acta de la reunió de Le Corbusier de data 27 de gener de 1951, 

mantinguda amb el senyor Lapie, ministre d’Educació Nacional, el pressupost 

de l’exposició s’elevava ja a catorze milions de francs i Le Corbusier encara li 

demanava dos o tres milions més, que hauria d’aportar el seu Ministeri. Lapie 

li respon que no disposa d’aquests diners, però que parlarà amb el ministre de 

Reconstrucció, Claudius Petit.  

 

Aquell pavelló de Porte Maillot s’acaba no fent per un problema de costos 

econòmics228 i quedà reduït, ja en fase de projecte, per obligacions 

pressupostàries, a una edificació de 645 m2 envoltada d’uns murs per  

realitzar grafits. Encara que no es realitzés a París i tampoc a Estocolm, on ho 

intentà el 1962, finalment veu la llum una versió de gran interès, però més 

reduïda, a Zuric el 1964-1965. 

 

 

                                                 
228 Ja que França després de la Segona Guerra Mundial es troba en una situació financera delicada i engega un procés 
de rearmament nuclear i a les portes de la guerra d’independència d’Alger que comença de facto amb les massacres 
de Setif, on, el 1945, varen ser assassinats entre 17 i 40 mil algerians (diverses fonts), en reprimir una revolta, tot i que 
la guerra no començarà oficialment fins al 1954, i acabarà amb la independència de la colònia el 1962.  
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Figura 19. Convocatòria de l’Associació per a una Síntesi de les Arts Plàstiques, amb l’ordre del dia. Inclou 
a la dreta la llista d’artistes associats i convidats, 1950. 
 
   
Le Corbusier, pot ser, sorprès d’haver posat a funcionar una màquina de tal 

envergadura per realitzar i omplir l’exposició de la síntesi de les arts, que 

finalment no es pot dur a terme, va haver de reconduir la situació, i va fer 
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igualment realitat la trobada i el treball dels diferents artistes.229 Va convocar 

jornades de treball i tot tipus d’esdeveniments. D’aquesta iniciativa varen sortir 

números especials, dedicats a l’art plàstic, de la revista Architecture 

d’Aujourd’hui, ponències i seminaris del món artístic patrocinades per la 

UNESCO, temes centrals de debat per als congressos del CIAM, llibres com 

el de Paul Dermé, la seva obra completa i diversos articles i exposicions tant 

de l’obra de Le Corbusier com dels altres artistes als Estats Units, Europa, 

Suïssa i França.  

 
Per fer possible i efectiva la síntesi de les arts fou necessària, per part de Le 

Corbusier, una justificació intel·lectual per recolzar amb idees i propostes tot 

aquell col·lectiu.  

                                                 
229 De la relació definitiva de noms que es poden trobar a  la imatge anterior, figura 19, 1a acta de constitució de 
l’Associació per a una Síntesi de  les Arts, artistes destacats  i  famosos com per ex. Henri Matisse, que havia estat 
mestre d’A. Ozenfant,  i altres que  Le Corbusier va  intentar  incorporar a  la direcció de  l’associació  com Raoul  La 
Roche o Le Ricolais. També es troben els artistes cridats a realitzar alguna obra a l’exposició Art&architecture a París 
el  juny  de  1950  com  Miró,  Brancusi,  Chagall,  Giacometi,  que  varen  desistir,  i  altres  que  es  varen  quedar  a 
l’associació com Matisse, Badovici, Arp, Braque, Leger, Picasso, Vasarely, Moore, etc. A continuació, s’exposen unes 
breus  indicacions, no extensives a  la totalitat d’artistes, dels que varen  intentar tirar endavant  l’associació  i el seu 
paper: 
G. Henri Rivière:  Museògraf director del Consell Internacional de Museus (ICOM)      
    UNESCO. Prof. UAP París, de Museologia/Escola del Louvre,      
      Museu com a instrument d’educació i cultura. 
Marie Cuttoli:   Editora, propietària de  la boutique Myrbor, col∙leccionista d’art  i especialment de  tapissos de 
    Picasso, Leger, Lurçart, presentarà a Le Corbusier els mestres tapissers d’Aubusson. 
Louis Joxe:   Polític i ministre pels assumptes d’Algèria. 
Henri Laugier:   Polític, metge i fisiòleg. Director de la Universitat d’Alger. Corredactor de la declaració  
    universal dels drets de l’home. 
André Bloc:  Va començar a estudiar enginyeria fins al 1920, va treballar a una fàbrica de turbines (Râteau & 

Creusot).  Es  diplomarà  en  Arquitectura,  i  participà  el  1923  a  Revue  de  l’ingénieur.  Després 
fundarà, el 1930, L’Architecture d’Aujourd’hui  i, finalment, després d’aquesta etapa d’editor es 
dedicarà a l’escultura. 

Le Lionnais:   Enginyer químic i matemàtic. Va fundar un moviment literari. 
    que s’anomenava OULIPO, OUvroir de LIterature POtentielle. 
Leon Degand:  Crític d’art belga, va publicar setmanalment un article d’opinió a Les Lettres Françaises, fins que 

el setmanari va passar a mans del Partit Comunista Francès, va treballar un any a la biennal de 
Sao Paulo, i després va fundar L’Art d’Aujourd’hui, on va publicar fins a la seva mort. També va 
fer col∙laboracions esporàdiques a la revista Germana D’André Bloc.  

Marcel Roux:  Cineasta i productor de cine. Alcalde de Le Brusquet. 
R.Diamant Berger:  Arquitecte i germà del famós director Henri Diamant Berger. 
Junzo Sakamura:  Arquitecte del Pavelló del Japó Expo París ’37. Nomenat arquitecte a Manxúria durant els temps 

de l’ocupació nipona, el 1947 obrí el seu despatx a Tòquio i el 1948 a Osaka. 
W.J.H.Sandberg:  Tipògraf, grafista i comissari d’exposicions. Director del Stedelijk Museum 45‐63. 
Minette da Silva:  Col∙leccionista  i  arquitecta,  va  ser  la muller del primer ministre d’Indústria de Ceilan,  amb  la 

independència, va ser la primera arquitecta d’Àsia associada al Riba. 
J.Johnson Sweeney: Escriptor de  temes d’art modern. Comissari d’Art del Moma 35‐46. Director del Guggenheim 

52‐60,  començà  les  col∙leccions  de  Brancusi,  Calder, Giacometti,  Kooning,  Pollock...  Als  anys 
seixanta anirà a Austràlia a dirigir la National Gallery. 

M. Andry Farcy:   Pintor, crític d’art. Director del Museu d’Art Modern de Grenoble, als anys 30 el museu era el 
millor i més ben considerat a França. 

Pierre Baudouin:  Pintor i mestre tapisser, el 1946, és enviat a l’escola de tapissos d’Aubusson, realitzarà diferents 
col∙laboracions amb Braque, Picasso i, finalment, amb Le Corbusier, a qui a partir d’aquell any, li 
realitzarà gairebé la totalitat dels tapissos. 
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Una d’aquestes idees serà el concepte següent:  

La noció de veritat i la seva ampliació o transmutació més enllà de l’etapa 

purista. 

 

 
C5 concepte. VERITAT d’esperit. B esprit  

 

El 1908 Le Corbusier fa un viatge des de Chaux-de-Fonds cap a Viena per 

visitar Joseph Hoffman. Després continuaria cap a Nuremberg, Munic, 

Estrasburg, Nancy i, finalment, París. De fet, va ser el seu primer viatge a 

París, on acabarà treballant com a col·laborador al despatx de Perret i llogant 

una habitació al Quai de St. Michel. 

 

Segons Jean Louis Cohen, Le Corbusier durant aquest viatge va llegir D’Ainsi 

Parlait Zarathoustra. Per al jove Le Corbusier aquesta lectura forma part de 

l’època de formació, o de joventut, on els llibres s’empassen de cop i se’n fa la 

digestió durant anys. Realment, uns anys més tard, quan la qüestió de la 

veritat en la recerca plàstica es tornarà en un objectiu compartit de diferents 

disciplines i desitjat pels seus seguidors,230 Le Corbusier farà un retorn a 

aquesta lectura. Seguint el relat de Cohen, el 1961 va sortir d’unes caixes el 

vell exemplar de D’Ainsi Parlait Zarathoustra i va trobar una nota damunt de la 

pàgina del títol que deia: 

 
«Jo no havia llegit aquest llibre des de 1908 (al carrer de Saint Michel 
a París) 
= 51 Anys = és la meva vida d’home. 
 Avui entenc que m’he anat alimentant d’aquelles pàgines, jo endevino 
les situacions i els destins, que no són altra cosa que els fets dels 
homes. Jo decideixo anotar les pàgines».231 

 
Es dedueix, per l’edat, que aquesta relectura del llibre de Nietzsche es realitzà 

entre el 1938 i el 1939, just abans de començar la Segona Guerra Mundial i la 

                                                 
230 Tant el Ciam VIII’51 Hoddesdon, que va estudiar el Cor de les ciutats, com el Ciam IX ‘53 a Aix‐en‐Provence que 
estudiava el rol de  l’estètica dins  l’hàbitat, s’han d'inscriure dintre aquesta nova etapa de Le Corbusier on cercava 
aprofundir en l’essència del fet artístic ubicat al centre de l’habitatge i al centre de les ciutats. 
 
231 NIETZSCHE,  FRIEDRICH.  Also  sprach  Zarathustra:  Ein  Buch  für  Alle  und  Keinen,  1883‐85.  En  francès: D’Ainsi 
Parlait Zarathoustra, edició francesa, exemplar propi de Le Corbusier, de la Fondation Le Corbusier, amb anotacions 
i dibuixos fets pel mateix Le Corbusier. 
Traducció del  francès: «Je n’ai pas  lu ce  livre depuis 1908  (quai st. Michel, Paris)= 51ans= ma vie d’homme. Aujourd’hui, ayant 
butiné ces pages, je devine des situations, des destinations qui sont des faits des hommes. Je décide de noter les pages». 
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invasió nazi de França el 3 de setembre de 1939, potser ja anant i venint 

d’Ozón, en l’estada i el trasllat de pertinences que ell i la seva muller, Yvonne 

Gallis, varen fer durant l’ocupació nazi de París, cap al juny de 1940. Això cal 

entendre-ho com una conjetura. 

 

Ell, però, subratlla notablement un passatge del pròleg que diu: 

 

«Jo voldré donar i distribuir fins que la cordura (saviesa) entre els 
homes esdevingui alegria de llur follia, i els pobres contents de la seva 
riquesa».232  

 
Com bé apunta Cohen, aquesta frase tindrà la seva reminiscència al 

monument de la mà oberta, del qual, en un principi, estava previst realitzar-ne 

una versió per a l’exposició Síntesi de les Arts. 

L’eslògan o títol de l’escultura, A pleine mains j’ai reçu, a pleine main je 

donne, es troba també convertit en un fragment del vers del Poème de l’Angle 

Droit F. 3. Offre (La Main ouverte) 1948-1953: 

«… 

le pétrissement des mains 
La vue qui est dans la  
palpation. 
-------------------------------------- 
Pleine main j’ai reçu 
Pleine main je donne.»233 

 

El canvi radical que aquí es produeix és que un concepte provinent del món 

artístic té com a finalitat la representació o l’aproximació a la veritat. Ho fa a 

través d’esbrinar les emocions: «fins que la saviesa esdevingui una divertida 

bogeria». Aquesta és una frase que ell subratlla del llibre de Nietzsche. Le 

Corbusier presenta l’art com una sensació plàcida, verdadera, prop de la 

rauxa, compulsiva, res més lluny dels començaments puristes de la mà 

                                                 
232 NIETZSCHE,  FRIEDRICH.  Also  sprach  Zarathustra:  Ein  Buch  für  Alle  und  Keinen,  1883‐85.  En  francès: D’Ainsi 
Parlait Zarathoustra, edició francesa, exemplar propi de Le Corbusier, de la Fondation Le Corbusier, amb anotacions 
i dibuixos fets pel mateix Le Corbusier. 
Traducció  del  francès :  «Je  voudrais  donner  et  distribuer,  jusqu’à  ce  que  les  sages  parmi  les  hommes  soient 
redevenus joyeux de leur folie et les pauvres, heureux de leur richesse». 
 
233 LE CORBUSIER. Op. cit., 1947‐1955, F. 3. Offre (La Main ouverte).  
 
El moldejament de les mans 
La vista que es dins del 
tacte 
a mans plenes jo he rebut 
a mans plenes jo dono 
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d’Ozenfant, on la finalitat de la recerca artística era un altra, on es 

considerava que un cop passat pel «... filtre de les emocions vulgars i 

primàries», l’art consistia a mirar les sensacions racionals que hi poguessin 

subsistir. No és contradictori amb el manifest purista trobar gaires referències 

per a la recerca de la veritat, més aviat es trobarien referències per a la 

recerca d’allò essencial, que no és exactament el mateix. A Vers une 

architecture hi ha unes vagues referències a la noció de veritat, però aquestes 

sempre són referides de manera secundària als eixos i a la geometria: 

 

«Com els eixos, els cercles, els angles rectes, que són les veritats de 
la geometria i aquests són els efectes que els nostres ulls mesuren i 
reconeixen.» 234 
 
«És l’esquer, la il·lusió Lluís XIV estava equivocada, per iniciativa 
pròpia ell va violar les veritats de l’arquitectura, ja que no va seguir 
endavant amb els elements objectius de l’arquitecte».235 

 
El llibre Vers une architecture porta una significativa dedicació a Amédée 

Ozenfant. Tot i ser un recull d’articles, ofereix un complex lligam que 

l’estructura de cap a fi. El llibre respon a la voluntat de construir un artefacte, 

un teclat (utilitzant conceptes del purisme), una eina, outil, paraula molt 

emprada per Le Corbusier, que permetés aplicar els conceptes elaborats i 

aplicats en el camp de la pintura per Ozenfant cap al camp arquitectònic. 

Moltes expressions agafen un to transcendental, messiànic. 

 

            
Figura 20. Plantilla i colors Salubra I, 1931. Plantilla i colors Salubra II, 1959. Una eina en evolució. 

                                                 
234 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 54. 
Traducció del francès: «Car les axes, les cercles, les angles droits, ce sont les vérités de la géométrie et ce sont des effets que notre 
œil mesure et reconnait». 

 
235 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 159. 
Traducció  del  francès:  «C’est  le  leurre  (l’esquer),  la  illusion.  Louis  XIV  s’est  trompé  (equivocava)  sous  sa  propre  instigation.  Il  a 
transgressé les vérités de l’Architecture car il n’a pas procède avec les éléments objectifs de l’architecte». 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

185 
 

 

Aquest grau de transcendència és l’expressió d’allò que segons el purisme, 

l’art ha de tendir a ser, la universalització intel·lectual. L’art és l’expressió 

intel·lectual de les emocions, un cop aquestes han estat depurades, 

purificades, és a dir, extretes i separades de les emocions més immediates, 

baixes i instintives de l’individu. Per tant, segons els puristes, si s’aplica a 

l’arquitectura caldrà eliminar les emocions més immediates, és a dir, les 

paisatgístiques, les pintoresques, i fins i tot les naturalistes. L’art purista podia 

començar a ser entès un cop l’intel·lecte hagués realitzat tota una tasca 

prèvia de filtratge d’aquestes emocions. En alguns casos, podia semblar que 

fos un acte de renúncia a l’opulència semblant a la d’un cristià protestant, o 

dels angevins. Però si no es vol entrar en comparances d’actitud religiosa, la 

mateixa lectura de l’ideal purista236 justifica aquesta actitud de renúncia o 

depuració. El que demanava el purisme a l’espectador com a tal era que es 

col·loqués davant de l’objecte o espai purista i que la seva ànima se situés en 

un estat previ de contemplació passiva, acrítica i receptiva. Els problemes, en 

el cas de l’obra pictòrica de Le Corbusier, sorgiran quan la contemplació és 

activa i el cap del contemplador està actiu, perquè afronta la lectura del text, 

quadre o espai com a cas d’estudi.  

 

                                                 
236 OZENFANT, AMÉDÉE  I  JEANNERET,  CHARLES  E. Acerca  del  purismo.  Escritos  1918‐1926,  prologat  per  PIZZA, 
ANTONIO. Madrid: El Croquis editorial, 1994, p. 210‐211. Una part del manifest diu: «…El Purismo ha construido una 
teoría donde la búsqueda de la universalidad es una de las preocupaciones principales; la base fundamental de la universalidad de 
una obra de arte reside en la sensación (emoción). Esta universalidad es la razón de que una obra antigua, cuya simbología se nos 
escapa o nos deja indiferentes, puede sin embargo emocionarnos: un dios egipcio o una máscara negra es para nosotros europeos 
de siglo XX, un juego de formas emocionante, casi nada más y sin embargo ese juego de formas nos emociona hasta el punto de 
dejarnos a veces mudos; es el poder de ese lenguaje directo de las formas, de los colores y de las asociaciones primarias. La obra 
de arte, según la fórmula purista, es un dispositivo imperativo destinado a situar el sujeto que la contempla en un estado físico‐
psicológico buscado por el artista; se trataba de encontrar las constantes principales de la sensibilidad y de la efectividad con el fin 
de crear como un  teclado de expresión con el que  las diversas personalidades puedan ejecutar sus concepciones,  transmitir su 
emoción, lo más universal e imperativamente posible.  
La  forma  ha  sido  estudiada  refiriéndose  a  la  sensación  de  la  vertical  (gravedad)  que  es,  desde  luego  una  de  las  sensaciones 
centrales del hombre: para el Purismo, todas las formas son consideradas diferenciales de las vertical y las sensaciones atribuidas 
a cada una de ellas diferenciales de la sensación de la vertical (Rev. L’Esprit Nouveau, núm. 4, núm. 7). 
Así pues se ha creado una especie de primer teclado de las formas elementales, que unido a otro parecido de colores sistemáticos, 
constituye algo análogo a lo que es un piano en música (noventa y seis notas necesarias y suficientes, elegidas entre infinidad de 
sonidos, y que sin embargo, son un diccionario bastante rico para artistas tan diferentes como un Bach, un Liszt, un Debussy, un 
Stravinski). A  este  primer  teclado  de  sensaciones  está  ligado  el  registro  de  las  asociaciones  primarias  al  que  hay  acuerdo  de 
otorgar una  cierta universalidad. Además: A  las  reacciones  inmediatas y puramente  físicas de  los diferentes colores  se asocian 
impresiones mentales;  a  los  azules,  por  ejemplo,  se  vinculan  sensaciones  fijas  y  especificas  de  lo  aéreo,  liquido  espacial,  etc. 
evocaciones de lo que en la naturaleza aparece así coloreado: agua, cielo, objetos lejanos; el pardo es un color terrestre; el verde 
sugiere  lo vegetal, etc. de ahí una segunda gama psicológica,  íntimamente asociada a  la primera gama  fisiológica; gama de  los 
hábitos y de  las experiencias hereditarias y vividas….. El artista que  sabe  lo que desea hacer  sentir, utiliza  racionalmente esos 
medios clasificados y pintados, o sea ya no lo hace a tientas sino usando unas propiedades especificas sensibles y afectivas de las 
formas y de los colores. 
En una palabra, un  intento de contraste y de clasificación de  las especificidades sensibles y asociativas de  la  forma y del color. 
Evidentemente, esos elementos formales y coloreados no son considerados como dotados de una virtud estética, sino apropiados 
para permitir la expresión pura —de ahí la calificación de Purismo— imperativa e intensa de la obra preconcebida.» 
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En canvi, L’art décoratif d’aujourd’hui, aparegut dos anys més tard, el 1925, 

és l’extensió del discurs purista cap a l’immens interior de la llar i els llocs de 

treball. És on es troben més referències dels objectes d’ús quotidià: vestits, 

aparells sanitaris, vasos, gerres, maletes, fundes de capell i mobiliari 

domèstic. El lloc de treball, la decoració i els viatges són els àmbits en què se 

situen els objectes decoratius susceptibles a revisar sota l’òptica purista. Le 

Corbusier dedicarà un capítol a estructurar un anomenat esprit de vérité, on 

els objectes bells i útils no desapareixeran mai i els objectes inútils buidats de 

la seva funció apareixeran com a carcasses buides i caldrà tirar-los. 

 

«Aquest esperit de veritat. És la força d’un Home...  
Ara me n’adono que una gran quantitat d’objectes que portaven una 
vegada l’esperit de veritat estan buits i no hi ha més que les 
carcasses: jo les llanço  
Vaig a llençar tot el que està passat excepte el que encara serveix. De 
totes les coses sempre l’art.»237 
 
«No existeix una fórmula de l’esperit de veritat, no en trobem cap a la 
farmàcia. Aquest esperit de veritat és la força d’un Home. Diògenes 
respongué a Alexandre el Gran: “aparta’t del meu sol". L’esperit de 
veritat no li importa la distància i l’ús i no té por de les conseqüències. 
El sol passa una vegada en 24 hores de la meva jornada: "Aparta’t del 
meu sol". Tinc el dret a apostrofar les coses i els sentiments, que no 
són més que (els meus) servents. Cadascun de nosaltres és un 
mestre: "aparta’t del meu sol"». 238 
 
«Una obra d’art és eterna i servirà els nostres sentiments. El misteri no 
és menyspreable, no és un rebuig, no és inútil és el minut de silenci en 
la nostra tasca. S’espera que iniciï el procés. L’inici és l’Home més 
fort... que explicarà, un dia.  
No hi ha cap misteri en la crisi de l’art decoratiu; em pot sorgir el 
miracle de l’arquitectura que serà el dia en què art decoratiu cessarà.» 
239 

                                                 
237 LE CORBUSIER. Op. cit., 1925, p. 182. 
Traducció del francès: «Cet esprit de vérité. C’est la force d’un homme…. » 
«Or je m’aperçois qu’une fouler d’objets qui portaient autrefois l’esprit de vérité sont vides et ne sont plus que de carcasses: je jette. 
Je jetterai touts au passé, sauf ce qui sert encore. Des choses toujours: l’art.» 

 
238 LE CORBUSIER. Op. cit., 1925, p. 182. 
Traducció del  francès: «Il n’y a pas de  formule de  l’esprit de vérité; on n’en trouve point chez  le droguiste. Cet esprit de vérité  la 
force d’un homme. Diogène répondit a Alexandre le Grand: “Ote‐toi (Aparta’t) de mon soleil “L’esprit de vérité ne s’inquiète pas de 
distances et des usages et ne craint (temor del cel) pas les conséquences.  
Le soleil passe une fois dans les 24 heures de ma journée:”Ote‐toi de mon soleil” J’ai le droit d’apostropher (Posar els punts damunt 
les  is)  ainsi des  choses  et de  sentiments qui ne  son que des  laquais  (Servents). Chacun de nous  est un maître:”Ote‐toi de mon 

soleil”». 
 
239 LE CORBUSIER. Op. cit., 1925, p. 184. 
Traducció del francès: «...Une Œuvre d’art. Ceci sert et servira éternellement a nos émotions. Le mystère n’est pas négligeable, n’est 
pas  a  rejeter,  n’est  pas  futile  il  est  la minute  de  silence  dans  notre  labeur.  Il  attend  l’initie.  L’initie  est  l’home  plus  fort  qui 
expliquera…, un jour/ *** 
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Els punts forts que formaran el criteri de Le Corbusier no sempre seran 

eterns. Aquesta variabilitat o transformació progressiva de criteris estètics és 

el que dóna sentit a aquest treball. En la darrera citació apareixen unes notes 

que es podrien passar per alt, que semblen dèbils i ben poca cosa, sobretot si 

es comparen amb els conceptes puristes, però que resultaran ser conceptes 

més forts. Fan referència a aquest minut de silenci de cada jornada de treball 

destinat a atendre allò infinit. Les emocions i el misteri són fruit d’aquests 

instants. L’inici de tot és un home, que serà el més fort de tots, capaç 

d’explicar la tasca d’un dia. Aquesta idea esdevindrà bàsica i forta, inclús es 

pot trobar al breu text Misse au point, redactat un mes abans de la mort de Le 

Corbusier, en un fullet que, a mode d’epitafi, va editar Jean Petit, on parla de 

la natura de les coses, de la vida, de les seves experiències i on dedica un 

últim homenatge a Rabelais, Cervantes, Joyce i Henry Miller. Quatre 

escriptors, cap arquitecte entre ells, representants de la literatura no 

institucional ni acadèmica del moment. Le seves novel·les Gargantua, Quixot, 

Tròpic de Càncer (Sexus, Plexus, Nexus) i Ulisses, incompreses al seu 

moment, foren revolucionàries. Avui en dia els seus autors es consideren els 

veritables creadors de la novel·la contemporània. És interessant fer notar que 

és Joyce, precisament, el que acaba explicant en el seu celebèrrim Ulisses la 

història d’un dia narrada pel seu protagonista, un home normal, Leopold 

Bloom mentre passeja per Dublín,  

…Un Jour, …une promenade. 

Joyce un home valent, que escriu la història d’un sol dia, 16 de juny de 1906, 

un dia qualsevol… 

La introspecció d’un dels protagonistes, Molly Bloom, s’evidencia en el relat 

sense puntuació tal com el pensament discorre per l’interior de la ment, 

ràpidament, només tenint temps, amb prou feines, d’ordenar el relat d’una 

manera lògica abans d’iniciar el discurs, tot just tenir temps de prendre 

consciència interior.240 

 

                                                                                                                                               
Il n’y a pas de mystère dans la crise de l’art décoratif; il me peut surgir le miracle de l’architecture qui sera, le jour ou l'art décoratif 
cessera». 
240 Terminologia de JAMES, WILLIAM. Pragmatismo, 1907. Madrid: Alianza, 2000. Filòsof i psicòleg americà format 
a Harvard, publicà Pragmatismo el 1907, on asseverava que si no es pot esbossar cap diferència pràctica amb dos 
conceptes, aleshores les alternatives signifiquen pràcticament la mateixa cosa i, per tant, tota discussió és estèril.  
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Però Le Corbusier en el text UNITÉ, es preocupa de deixar ben clar el 

concepte veritat d’esperit i aquest va eixamplant i agafant solidesa: 

  

«Un fenomen de cohesió substituirà la disjuntiva actual. El verdader 
problema serà explicat. Posar l’art en totes les coses.»241 
 
«Tant la ciutat com una taula o la cadira, l’avió com l’estilogràfica 
estaran modelats en la mesura, atenent un estat de veritat.»242 
 
«El cos teòric de l’àmbit construïble és l’expressió de les tres arts 
majors solidàries. Capaces d’expressar la part verdadera de l’esperit 
de la nostra època.»243 
 
«Però si l’observador s’atura, indaga i transita en l’altre sentit el llarg 
camí, tan llarg i tan ple de vistes i de perspectives fet pel pintor, a la 
vegada que acaricia la seva obra, aleshores l’art manifestarà la seva 
raó de ser, emocionar el mateix fons de la consciència. Profunditzar en 
la profunditat. Així és també la veritat del quadre i també de la pintura 
mural.»244 

 
La mostra que l’estat purista de percepció ha canviat des del començament 

es troba, segons Cohen, en els quaderns de viatge de 1956. Com hem dit 

anteriorment, Le Corbusier llegia el Quixot a totes hores i en totes les estones 

de lleure, incessantment, tal com apuntava als carnets, potser això va ser 

decisiu per incloure’l en l’últim epitafi de Le Corbusier, com s’acaba de veure: 

 

«Les meves lectures de viatge comencen tos el dies amb el Quixot: 
Obligació diària, jo l’obro, per qualsevol pàgina, per... on es mor, o per 
qualsevol punt. Em vaig convertir en un lector lliure, i Sancho parla 
indiscutiblement i sense culpa. És el meu bany de llibertat i de 
joventut: un pot fer qualsevol cosa!!!.... donar puntades al cul, amb tot 
delit... a qui li importa!»245 

 

Arribà a convertir el seu exemplar del Quixot en un objecte no de reacció 

poètica, sinó en un objecte de culte, poètic. La saviesa dels comentaris de 

l’escuder Sancho, plens de sentit comú, més la irrenunciable companyia del 

seu gos Pinceau, van motivar una simptomàtica reacció a Le Corbusier. Un 

                                                 
241 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
242 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
243 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
244 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
 
245 LE CORBUSIER. Nota dels quaderns de viatge de 1956. 
Traducció del francès: «Mes  lectures de voyage commencent toujours par Don Quichotte: Loi du  jour,  le  jour,  j’ouvre à n’importe 
quelle Page….et ça mort, ça croche. Je suis devenu acteur libre; et Sancho parle indiscutablement et irréprochablement. C’est mon 
bain de liberté, de Jouvence: en fin on peut faire quelque chose!!!  Coups de pied dans le cul, c’est après le plaisir… on s’en fout!». 
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cop mort Pinceau, el 6 de novembre de 1945, va creure oportú fer servir la 

seva pell com a folre, com a tapes del seu vell, desgastat i estimat Quixot. 

L’emoció bàsica, instintiva, s’imposa a l’emoció intel·lectual. És com una 

mena de fusió de dos ens de procedència antagònica: un text estimat i la 

memòria d’un ésser estimat, Pinceau, es fusionen en un sol objecte. 

                          
Figura 21. Exemplar de Don Quixot enquadernat amb                      Figura 19. Le Corbusier amb Pinceau,  
la pell del gos de Le Corbusier, Pinceau.       1944 
 
    
 
El purisme havia estat ultrapassat pel simbolisme i l’art; per Le Corbusier es 

resituarà en la recerca d’allò que sigui capaç d’emocionar el mateix fons de la 

consciència. Situant l’esperit de veritat en aquestes mateixes coordenades. 

 

Reprenent el fil del començament sobre les lectures que Le Corbusier 

realitzava i, en concret, del llibre de Nietzsche, D’Ainsi parlait Zarathoustra, 

que segons Cohen va llegir dos cops, el 1908 i el 1939, el gir fonamental es 

troba a determinar allò que representa la veritat del seu temps. Més enllà de 

disquisicions filosòfiques, de cercar el que va representar per a Le Corbusier 

la comprensió d’aquest text filosòfic, es pretenen explicar dues qüestions que 

durant la recerca d’aquesta nova veritat passaran, de sobte, a formar part de 

seva l’obra pictòrica i que, sens dubte, van ser per la influència d’aquest text.  

 

Un punt serà la recerca i/o ordenació dels conceptes bé i mal, tal com ho va 

fer Zarathustra guiat per la paraula de Nietzsche, arribant moltes vegades a 

l’enfrontament amb el Nou Testament per transmutar aquests conceptes de 

bé i mal. L’home, com a últim contenidor d’aquest bé i aquest mal, també ha 

de ser superat, cap a un nou ens, Úbermensch, un nou home desposseït de 

tot món celestial que ha de ser fidel a la terra. L’objectiu era superar la moral 

occidental. 
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Figura 23. Escultura del Modulor a punt de ser encofrada a la Unité d’Habitation de Marsella, 1947-1948. 
 

L’altre punt serà la conceptualització de la veritat. Si veritat ja no ve 

sustentada per una idea religiosa, s’ha de buscar en la vida. Sols viurà la vida, 

i la vida és sempre, menys quan no és silenciada per la mentida i la falsa 

moral. Només queda el camí de qüestionar la voluntat de poder amb la 

voluntat de més vida, que accepta els fets tal com són i busca la superació 

diària. 

 

Si es fa cas a Nietzsche, i al seu traductor en llengua castellana, Antonio 

Sánchez Pascual, que també és un dels màxims especialistes en aquest 

filòsof, el problema del bé i del mal serà el problema que ha de donar 

resposta a la saviesa. 

 

En Así habló Zaratustra diu: 

 

«... se califica de mujer a la sabiduría: Valerosos, despreocupados, 
irónicos, violentos, así nos quiere. La sabiduría: es una mujer y ama 
siempre a un guerrero.»246 

 

Automàticament ve a la memòria el record del tapís La femme et le maréchal-

ferrant del 1967. Més endavant en la lectura, Nietzsche torna a dir:  

 

«En última instancia la verdad es una mujer: no se le debe hacer 

violencia.»247  

                                                 
246 NIETZSCHE, FRIEDRICH. Also  sprach Zarathustra: Ein Buch  für Alle und Keinen. Berlín: Ed. Ernst Schmeitzner, 
1883–1885. En castellà: traduït per SÁNCHEZ PASCUAL, ANDRÉS. Así habló Zaratustra. Madrid: Alianza editorial, ed. 
1972 / ed. 2003, p. 70. 
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Figura 24. Il·lustració del vers   Figura 25. La Femme et le maréchal-ferrant. Tapisserie, 1967. 
a l’apartat Fusion al Poème de   Interpretació del concepte veritat segons el llibre Así habló Zaratustra 
l’Angle Droit. Le Corbusier. de Nietzsche. 
 

La representació al·legòrica en la pintura de Le Corbusier es transformarà, o 

millor dit, es transposicionarà. La saviesa i la veritat es transformaran en una 

dona, vida, naixement, una dona que està donant vida. En aquest cas, la 

pròpia llengua francesa en què escriu l’autor fa pensar i sorprèn amb la 

semblança de les paraules dona de domina, i dóna del verb donar en una 

dona que dóna vida. Aquests referents, pintats fins a la sacietat, són els que 

Le Corbusier dóna a conèixer especialment a l’apartat D fusion, del Poème de 

l’Angle Droit. 

 

 
C6 concepte.  MASSA ARQUITECTÒNICA I PERFILS ARQUITECTÒNICS.  

   Unitat de les idees tectòniques. C carn 

 

Per entendre la transmutació del concepte massa es començarà per 

l’accepció que Le Corbusier fa a Vers une architecture: 

 

«La massa total és una novetat sorprenent, en el diccionari de 
l’arquitectura, és bo aturar-se un moment per reflexionar sobre aquest 
canvi en la situació prop del Quintocento».248 

 

Parlar de massa arquitectònica a l’inici del moviment modern dels anys vint és 

poc menys que parlar d’una cosa desagradable. Cal recordar que la nova 

arquitectura s’havia fonamentat en la recerca de l’expressivitat dels nous 
                                                                                                                                               
247 NIETZSCHE, FRIEDRICH. Op. cit., 2003, p. 106. 
 
248 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923. p. 138. 
Traducció del francès: «La masse totale fait une nouveauté saisissante, dans le dictionnaire de l’architecture;  il est bon d’arrêter 
un instant sa réflexion sur ce coup de théâtre a prés le Quintocento». 
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materials: l’acer, el formigó i, com no, el vidre, que permetrà per primera 

vegada penetrar amb la mirada a l’interior dels habitatges, escrutant i 

indagant en les condicions miserables de les classes més desafavorides i les 

condicions penoses dels més febles. Davant de l’evidència, el vidre serviria 

per millorar el treball domèstic de la dona i les condicions per a l’educació dels 

nens. La utilització del vidre volia dir regenerar aquella vella societat i, per 

tant, no és d’estranyar el poc interès que tenia parlar de massa arquitectònica 

als anys vint.  

 

A la Leçon de Rome,249 la simplificació geomètrica que presenta Le Corbusier 

per tal de fer comprensible d’una manera planera tota aquella immensa 

massa, que no era ni d’acer ni de vidre, del conjunt patrimonial històric de 

Roma, als ulls dels lectors de la revista L’Esprit Nouveau, passava per 

l’assimilació de totes les formes arquitectòniques que hom pot trobar a Roma 

a unes poques formes bàsiques geomètriques: cilindre, tetraedre, cub, prisma 

i esfera... Això era la massa arquitectònica, sota la mirada purista. Roma era 

«Un Bazar plein vent, pittoresque… il y a toutes les horreurs». En el mateix 

article parla del malvat gust de la renaixença romana, que es jutja des del 

gust modern, des de l’esprit nouveau. Organitzar totes aquelles masses i 

volums requeria d’una tècnica basada en la utilització dels eixos. Arran del 

seu viatge a Orient, el 1912, dirà de l’Acròpoli d’Atenes que en arribar a dalt i 

sortir per la porta dels propileus, un es troba en un pedestal l’estàtua colossal 

de Minerva Promacos, el Partenó a la dreta i l’Erectèon a l’esquerra, tenint la 

sort de veure’ls a tres quarts, en escorç, amb la seva fisonomia total: 

 

«... no és necessari ficar totes les coses de l’arquitectura sobre els 
eixos».250 

 

Segons la interpretació acadèmica de L’Ecole de Beaux Arts seria com si un 

grup de gent parlessin tots a la vegada des d’un ordre, una jerarquia en forma 

de creuament ortogonal o en planta en disposició de forma d’estrella. Segons 

els ensenyaments posteriors que acabaran donant nom i mètode a la 

prestigiosa Escola d’Arquitectura de Beaux Arts a París, la disposició dels 

                                                 
249 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 128, Leçon de Rome. 

 
250 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 151. 
 Traducció del francès: «“…il ne faut pas mettre les choses de l’architecture toutes sur les axes.»  
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eixos de l’Acròpoli són maldestres, per no dir inexistents, i si hi són, es 

mostren confusos. Amb una certa ironia Le Corbusier dirà: 

 

«..(l’Acròpoli), no obtindria mai, una tercera medalla (menció), a 
L’Escola de Belles Arts; seria rebutjada, no ha fet pas l’estrella!»251 

 

En canvi, per a Le Corbusier l’Acròpoli és una joia per l’esperit: mirar la planta, 

passejar dins els temples, palpar i notar que ets al costat d’on va començar 

l’arquitectura occidental. Els eixos de les escoles de beaux arts són una 

calamitat per l’arquitectura. L’eix és una línia de conducció cap a un buit. 

Arquitectura és fer un buit sobre l’eix. A les escoles que ho han oblidat, els 

eixos es creuen, en punts d’estrella, tots cap a l’infinit, cap a l’indefinit, cap al 

desconegut, el no-res. Sense buit, l’eix és només un truc. Quan Le Corbusier 

explica les sensacions i relacions d’espais dins la Casa del Poeta Tràgic a 

Pompeia fa una de les reflexions més interessants sobre la utilització dels 

eixos d’una manera no convencional: L’eix no és, no ve d’una sequedat 

teòrica. Aquest, l’eix, lliga els volums capitals i els manté netament escrits i 

diferenciats els uns dels altres. Quan es visita la Casa del Poeta Tràgic, tot és 

en ordre, i la sensació segueix sent rica. Observis aleshores, els 

désaxements252 hàbils que donen la intensitat als volums. Le Corbusier 

inventa un concepte que és el contrari de posar damunt d’un eix, és 

deseixementar, que vol dir treure volum a un eix sense desaparèixer del tot. 

 

Les poques referències que Le Corbusier fa a l’emotivitat, les fa en el capítol 

de l’«Architecture, l’illusion des plans», on manifesta que l’emotivitat als 

espectacles arquitectònics ve de la mà dels elements de lloc, de l’entorn, 

éléments du site, i que aquests intervenen en una relació matemàtica 

exponencial... en vertu de leur cube, són portadors d’emocions ben definides. 

Dirà que els elements de lloc són fusta, arbres, gespa, horitzons, blaus, mar, 

proximitat, distància o cel i que són el més important, van abans que el 

material de l’edifici. Per tant, s’ha d’entendre que els situa davant el programa, 

l’estructura, la planta lliure, els pilotis o les finestres llargues o no. 

                                                 
251 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 153. 
Traducció del  francès: «il n’obtiendra  jamais une  troisième médaille aux Beaux‐arts;  il serait  refuse,  il ne  fait pas 
l’étoile!» 
 
252 Tenim una  vella paraula en  català, deseiximent, que és  l’acció de deseixir‐se. Seria  l’acte de  retractar‐se un 
vassall del jurament prestat a un senyor, o senzillament sortir d’una situació anguniosa. Per tant, sortir‐ne de l’eix 
equivaldria a sortir del jurament prestat al rei, era una falta que es castigava amb la mort. 
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Es podria dir que la idea dels objectes a reacció poètica tindran com a 

antecessors els elements del lloc a reacció exponencial i que aquests són 

més importants que els tradicionals cinc punts. 

 

El perfil arquitectònic com a tal concepte no apareix als primers textos de Le 

Corbusier, en canvi, sí que estirant de la idea d’eixos arquitectònics fa una 

interpretació absolutament personal en aquesta línia. Un cop entès que les 

composicions arquitectòniques estructurades damunt d’un eix es poden 

desestructurar, és a dir, patir désaxements (deseixamentar), es pot aprofundir 

més en aquest sentit. Le Corbusier estudiarà la manera de desestructurar els 

eixos, desmuntant-los o fer-los tòrcer. L’exemple més clar és l’equiparació del 

concepte eix amb el de promenade, i el de promenade amb el de seqüència 

narrativa. En aquest sentit, val la pena visualitzar la imatge del museu de 

croissance illimité, o el Centre d’Arts Visuals a Harvard. Per explicar què vol 

dir massa arquitectònica, carn (chair), cal veure quins són els indicis, els 

antecedents d’aquest concepte, i entendre’n la seva transformació i 

importància.  

 

Aprofundint a Vers une architecture,253 quan Le Corbusier explica que una 

cara pot ser bella, s’entén que la disposició dels trets revelen un valor 

particular de les relacions entre aquests que els uneixen. Atès que poden 

haver-hi milions de cares belles no hi ha només un tipus de bellesa. El que fa 

bella una cara és la variació de qualitat dels trets, de fisonomies. No es diu 

que una cara és bella fins que la precisió del modelatge i la disposició dels 

trets revelen unes proporcions que un pot sentir com a harmonioses. El que 

succeeix és que es provoca dins nostre, en els nostres sentits una 

ressonància. Com a eina purista es tractaria d’una taula d’harmonia que es 

posa a vibrar. Aquesta taula és la que vibra en un mateix, és el propi criteri 

harmònic, és segurament l’eix sobre el qual l’ésser humà està organitzat, amb 

perfecta relació amb la natura i, probablement, amb l’univers. 

 

                                                 
253 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 163. Le Corbusier en l’etapa purista no va pintar gairebé cap cara ni forma del 
cos humà. No començarà a pintar  i a exposar quadres amb cossos humans  fins al 1933. De  fet, només es  tenen 
apunts  als  quaderns  de  viatge,  notes  de  personatges  pintats  d’una manera  no  abstracta,  esbossos  i  apunts  de 
viatge. Per això són encara més sorprenents aquestes indicacions de les fesomies de la bellesa humana. 
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«L’harmonia és la paraula màgica de la bellesa, és una paraula de 
síntesi, i és la paraula del demà.»254 

 

Aquest eix d’organització porta a suposar que hi ha una unitat de gestió dins 

l’univers i a admetre una voluntat única a l’origen. Si els resultats del càlcul 

resulten satisfactoris i harmoniosos implicarà que els resultats vénen d’aquest 

eix d’organització. 

 

El perfil arquitectònic no apareix com a tal fins al text UNITÉ. Aquella 

aproximació a les masses de la ciutat de Roma, en una clara simplificació a 

una combinació de volums bàsics, donarà pas a una percepció plàstica, 

variable i vibrant associada al concepte de perfil que tradicionalment s’havia 

fet servir per analitzar les fisonomies255 de les cares, amb la finalitat última 

d’imprimir un cert caràcter a un personatge d’un quadre i, fins i tot, a un edifici.  

 

Al text UNITÉ, aquest eix d’organització es transforma en alguna cosa més 

rica i plena de significat, es transforma en perfil arquitectònic. El perfil 

arquitectònic entès com la característica que ha de tenir tot edifici com a eina 

per fixar la forma, serà el concepte intermedi per proposar forma. Perfil 

arquitectònic és una forma preparada en un estat previ, abans de fer-la servir, 

tal com ho faria un bon cuiner, utilitzant els aliments, mitjançant una 

preparació prèvia, just abans de combinar-los per elaborar el plat. 

 

«Masses de marbre, de pedra tallada, masses d’edificis, masses de 
ciutats mateixes...»256 
 
 
«Perfils de metall, de pedra, de paisatges, fets de geometria.»257  

 
 
Curiosament, Le Corbusier confia a la música el paper d’ordenació de les 

masses i volums tal com es veurà més endavant. Per ara, es pot fixar que les 

masses arquitectòniques necessiten una composició mòbil i fragmentada, 

com els moviments, les melodies i els temes musicals. Le Corbusier veurà en 
                                                 
254 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
 
255 SOLÀ‐MORALES, IGNASI. «Orígens del modern eclecticisme». Quaderns. Barcelona: abril de 1984, núm. 161, p. 
66‐79. 
 
256 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
257 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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la fuga musical, una possibilitat de transformació de les masses musicals, i ho 

voldrà experimentar en l’arquitectura. En el paràgraf següent del text UNITÉ, 

Le Corbusier revela el que es pot considerar una confessió, que trenta-cinc 

anys després del famós viatge a orient escriu el fet perceptiu més destacable 

que va tenir a l’Acròpoli, a través del fragment. I diu:  

 

«Allí vaig arribar amb l’equipatge a l’esquena, després d’haver traçat 
una llarga espiral. A través d’Europa, durant tres anys. Circumstància 
excepcional, la columnata oest del Partenó restava estirada al terra 
tombada encara, després que una explosió en temps dels turcs, 
l’hagués tombat. Els meus ulls, les meves mans, els meus dits, durant 
quatre setmanes varen recórrer els fusts de les columnes, els capitells, 
els arquitraus lamentablement escampats. Els dits de les mans? 
Existeix sinó, algun instrument millor per a la percepció, la lectura, per 
a l’apreciació? 
El misteri de la modulació em fou revelat. Jo no he anat a cap escola, 
per impartir i controlar l’ensenyança, al cap de vall no ho hagués 
consentit mai. Un perfil determina una personalitat d’una massa. Un 
perfil juga amb la llum del sol, a l’igual que una melodia. El perfil és 
una melodia construïda. Això vaig aprendre de l’Acròpoli, Vignola 
apareix davant els meus ulls com un impostor perillós... Això vaig 
aprendre, d’aquell fust davant els meus ulls, la percepció de total 
llibertat, oferta tant a la invenció com a la proposta, com a la creació.» 
258 

 

 
Figura 26. Le Corbusier davant d’un fust escampat d’una columna del Partenó el 1911. 
Màxima expressió d’absoluta llibertat. August Klipstein. 
 

No és cert que Le Corbusier donés tanta importància al Partenó com a edifici 

acabat, com a model paradigmàtic, malgrat que aquesta hipòtesi estigui en 

total desacord amb Jaques Lucan, teòric per altra part admirable, però que, 

en aquest cas, se’n va cansar, o no va trobar cap referència més enllà del 

1941 i se centrà només en la lectura dels escrits de Le Corbusier anteriors al 
                                                 
258 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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1941: Croisade au crépuscule des acadèmies del 1933 i Sour les quatre 

routes del 1941. Quin serà aquell misteri de la modulació que li fou revelat 

sobre el que començaria a treballar en la producció arquitectònica que faria 

en la segona etapa de la seva vida? Aquella arrel clàssica a Le Corbusier que 

tants autors s’han esforçat a fer veure259 s’esvaeix i queda patent la superació 

dels interpretadors de l’arquitectura clàssica, Vignola, com a impostor, és 

desemmascarat.  

 

La fotografia que li fa August Klipstein, company en el viatge a orient, el 1911, 

mostra un Le Corbusier palpant les arestes d’un segment de fust caigut d’una 

columna del Partenó. Es pot veure que no és una foto amb una actitud 

assajada per avançat per deixar constància de l’estada a un lloc. La fotografia 

presenta un Le Corbusier agafat per sorpresa, mig d’esquena a la càmera, 

amb una presa casual. Ell estava tocant amb els dits les estries del fust i era 

l’únic que l’ocupava. Ell mateix dirà trenta-cinc anys més tard:  

 

«..., els dits són el millor instrument per a la percepció 
arquitectònica.»260 

 

També, al mateix temps, està concentrat buscant la perspectiva, o la 

imperfecta alineació de les set parts en què ha quedat fragmentat el fust de la 

columna. Le Corbusier observarà la diacronia de l’acanalat cònic de les 

estries, que se li revela com unes enormes rodes d’un gegantí mecanisme 

d’un rellotge, sòlidament emplaçat al territori. 

 

                                                 
259 K. Frampton a la p. 159 del seu llibre Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: GG, 2aed 1983, fa 
una comparança de similitud entre  la Vil∙la Malcontenta d’Andrea Palladio del 1560  i  la Vil∙la Stein a Garches del 
1927. Collin Rowe i Fred Koetter, en el llibre Ciudad collage. Barcelona: GG, 1981, on el discurs urbà es desplaça des 
de  les  grans  intervencions  unitàries  cap  a  una  posició  més  possibilista,  de  pensar  la  ciutat  moderna  des  del 
fragment, en la línia que Ignasi de Solà‐Morales anomenarà neoempirisme anglès, i on es fa una comparança entre 
la planta d’un palau de París, Hôtel de Beauvais  (1654), de  l’arquitecte Antoine Le Pautre,  i  la Vil∙la Saboye de Le 
Corbusier 1929,  i  va  trobar unes  similituds en els anomenats espais butxaca, Poche,  i una mena de  classificació 
d’arquitectes  i  pensadors  en  dues  famílies  i  actituds  provinent  del món  de  les  faules.  Uns  serien  eriçons,  que 
dominen i creuen que una sola cosa és molt important, i els altres guineus, amb actituds que suposen que moltes 
coses a  la vegada són  importants,  la realitat  fragmentada. Altres com Alan Colquhoun, a Arquitectura moderna y 
cambio  histórico,  escritos  1962‐1976.  Barcelona:  GG,  1978,  també  proposen  una  revisió  històrica,  amb  una 
important aportació semiòtica p. 75 de Tomàs Llorens, que incorpora unes reflexions saussurianes, filtrades per C. 
Lévi‐Strauss,  p.  184.  En  el  pla  arquitectònic,  el  que  es  planteja  és  una  anàlisi  axial  de  les  plantes  de  l’Hôtel  de 
Montmercy de Ledoux a París del 1770 i la Villa Stein a Garches, 1927. 
 
260 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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Figura 27. Tres Lliçons d’Arquitectura. Daniel Libeskind, 1985. Màquina de llegir, màquina de la memòria i 
màquina d’escriure. 
 
D’aquesta contemplació també surt la idea de la diferència dins la unitat, que 

reviurà en la lliçó del Museu de Ciències Naturals amb la col·lecció dels 

cargols, on aquest record visual i tàctil és el que prevaldrà trenta-cinc anys 

més tard i que l’explica al text UNITÉ. Descobreix les immenses possibilitats 

que li poden aportar les peces i els fragments en front a la reflexió de 

l’arquitectura dels edificis acabats, la dels estils, que ja havia denunciat, i 

pràcticament enterrat, en el llibre Vers une architecture. En aquest mateix text 

també mostra una fixació especial en el traç de les motllures de les columnes, 

del sorprenent impacte de la uniformitat de les ombres marcades en els 

paviments i en el propi fust. 

  

«...D’una unitat d’idees, a una unitat de matèries, fins a la unitat de 

modelació». 261 

 

Més endavant, ja en el text UNITÉ, explica que es recolza en arquitectures 

d’altres que seran referència, el seu bastó de viatger: El pont del Gard, la torre 

Eiffel, les columnes del Partenó, etc., però amb un matís molt important: 

 

«...per ensenyar un altre significat.»262 

 

D’aquells enormes fragments de columnes ordenats d’una altra manera sobre 

el territori, dirà que són: 

 

«...d’aquell fust davant els meus ulls, la percepció de total llibertat, 
oferta tant a la invenció, com a la proposta, com a la creació.»263 

                                                 
261 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 165. 
Traducció del francès:« ...D’une unité d’idée allant de l’unité de matières jusqu’à l’unité de la modénature». 
 
262 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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És a dir, el que Le Corbusier recordarà del Partenó trenta-cinc anys més tard 

és l’expressió de la màxima llibertat compositiva. Si s’entén adequadament, 

en profunditat, quan parlava «..d’ordenats d’una altra manera.» Un s’adona 

que Le Corbusier es referia als fragments escampats, no es referia a les 

columnes que quedaven dempeus. El malentès, amb el permís de J. Lucan, 

que tants arquitectes han tingut amb la fixació natural de voler comparar 

l’arquitectura de Le Corbusier amb el temple grec, queda evidenciat. 

 
 
Le Corbusier encara traurà una altra lliçó: la de la intercanviabilitat de peces 

semblants. Qualsevol d’aquelles peces podien sofrir un deteriorament en el 

transport i muntatge o es podien malmetre els fils de la motllura. Això no 

resultaria cap problema, es podien reemplaçar, sempre es podien tornar a 

esculpir, ajustant i disminuint el diàmetre del fust i utilitzant-les per una faceta 

més propera del capitell, ja que eren còniques. Al voltant de la idea 

d’intercanviabilitat d’aquelles peces de suport, dirà en referir-se a les pilastres 

que sustenten la Unité d’Habitation de Marsella: 

 

«La naturalesa ensenya també la netedat, el rigor de les funcions. 
Heus aquí (figura 37) un esquema de conseqüències molt pesades: 
l’urbanisme i l’arquitectura poden sortir commocionats. 
L’esperit ha de retre compte a mirar les sis pilastres d’aquest edifici, 
(figura 40) precises en el seu treball, són mesurades i són bons 
suports. Són sis vegades la mateixa pilastra, però amb els seus 
matisos (es van construir precisament per tenir una vida més feliç), 
amb els matisos tal com es diferencien els fills i les filles d’una mateixa 
família, amb les seves edats diferents.»264 

 

Amb aquest concepte d’intercanviabilitat es podria anar a comparar quines 

diferències formals hi ha entre les pilastres de les unités d’habitation, i 

d’aquestes diferències, si realment existissin, proposar unes explicacions 

raonades. Això voldria dir que Le Corbusier hauria utilitzat d’una manera 

intuïtiva, sense saber-ho, la composició transformacional generativa, abans 

que Chomsky la inventés.  

 

Per assolir aquest altíssim grau de creativitat, s’obligava a ser crític amb els 

que feien notòria mancança d’aquesta; un d’aquests fou, com s’ha vist, 

                                                                                                                                               
263 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
264 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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Vignola, que el titllà d’impostor, el posà en el mateix calaix que als usurpadors 

del folklore, que amb la seva actitud bondadosa en aparença no permeten 

que el folklore evolucioni. Els impostors del folklore i els impostors del 

classicisme, com Vignola, són els valedors d’una actitud nefasta com a 

guardians del classicisme i del folklorisme. Le Corbusier té les paraules més 

dures per a ells, els compara amb la cigale i no amb la laboriosa fourmi, 

comenta que viuen del treball dels altres i que, a sobre, no deixen evolucionar 

les disciplines que suposadament diuen que protegeixen. A Vignola 

l’immortalitza en el Poème de l’Angle Droit: 

 

B. 4 ESPRIT 
«El rellotge i el calendari 
solar han aportat a 
l’arquitectura el “brise-soleil” 
instal·lat davant de les vidrieres dels 
edificis moderns. Una 
simfonia arquitectònica 
es composa sota aquest títol. 
“La Casa Filla del Sol” 
...i Vignola —per fi—, et fots!  
Mercès! 
Victòria!»265 
 

Els famosos cinc punts de Le Corbusier, Les Cinq Points d’une Architecture 

Nouvelle, no apareixen fins al 1926. De tots aquells punts, només el primer, el 

d’aixecar els edificis sobre pilotis, surten de Vers une architecture, i ho fa en 

un comentari arran d’una observació que Le Corbusier va fer a Perret, pel 

projecte de Ville -Tour de 1915, en el qual va col·laborar quan era meritori. 

 

No sembla que tingués una primera intenció estètica, més aviat tot el contrari, 

preparant el projecte d’habitatges, i per facilitar el traçat de les futures xarxes 

d’aigua, de metro, de gas i electricitat, li va semblar, al jove aprenent, que 

calia oferir un grau elevat de flexibilitat a les plantes baixes d’aquell projecte 

de Perret. 

 

                                                 
265 LE CORBUSIER. Op. cit., 1947‐1955, vers B4 Esprit. 
Traducció del francès: «…/ L’horloge et le calendaire/ solaires ont apporté à/ l’architecture le “brise‐soleil“/ installé 
devant  les  vitrages des/ édifices modernes. Une/  symphonie architecturale/  s’apprête  sous  ce  titre:/ “La maison 
Fille du Soleil“/ …Et Vignole‐enfin‐est foutu!/ Merci!/ Victoire!». 
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Figura 28. Vil·les-pilotis. Ciutats elevades quatre o cinc metres del terra. August Perret, 1915. 
 

«Aquesta concepció de les piles, ja l’havia exposat des de feia temps a 
August Perret i va ser una concepció d’un ordre menys magnífic».266 

 

Els elements constitutius de la disciplina arquitectònica, nous i vells materials, 

murs, forjats, pilars, finestres, escales, cobertes, façanes o ferramentes són 

tractats globalment, buscant una simplificació i un millorament tècnic, una 

reedició a través de la depuració purista, mantenint uns principis comunicatius 

que Le Corbusier buscava en el folklore i que es resistia a perdre. Es pot dir 

que a Vers une architecture no es troben ni els cinc punts ni res comparable a 

massa arquitectònica. Només indicis que avalaran l’aparició uns anys més 

tard dels nous conceptes compositius. 

 

«La secció d’un edifici és el motlle del seu esperit».267 

 
Els perfils arquitectònics són formes que sorgeixen d’una base comuna, el 

folklore, entesa per la immensa majoria de la societat i que el text eleva cap al 

debat col·lectiu,268 fins formar la consciència col·lectiva. Aquesta consciència, 

                                                 
 
266 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 44. 
Traducció del francès: «…Cette conception des pilotis, je l’avais exposée il y a long temps à August Perret et c’état 
une conception d’un ordre beaucoup moins magnifique». 
 
267 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
 
268  El  14  d’octubre  de  1949  crea  l’Association  pour  une  Synthèse  des  Arts  Plastiques.  El  setembre  de  1952  es 
celebra  el  Congrés  Internacional  d’Artistes  a  Venècia  organitzat  per  la  UNESCO,  del  qual  Le  Corbusier  és  el 
vicepresident, amb la participació de més d’una trentena d’autors. En l’escrit (comunicat) Les rapports des artistes 
entre  eux:  synthèse des arts plastiques, utilitzen el  concepte  chantiers  synthèse, per primera  vegada el  juliol de 
1953.  CIAM.  IX Aix‐en‐Provence,  sota  el  títol  Commission  II:  Synthèse  des  arts  plastiques,  d’on  sortiran  brillants 
aportacions  i debats en el  rol de  l’estètica dins  l’hàbitat. Sert, Giedion, Esteren, Gropius, Candilis, Emery, Rogers, 
Wogensky, Van Eyck, Bakemaa… Una de les conclusions és, per exemple: 
«Dans ce temps de transition eu une nouvelle  liberté est donné a  l’architecte,  il devra rechercher davantage avec  le peintre, et 
l’sculpteur, en bénéficiant de leur sensibilité visuelle, l’expression d’une plastique nouvelle. Ici nous tenons a signifier l’importance 
du rôle de  l’architecte qui est non pas d’imposer ses problèmes et ses opinions personnelles, mais au contrarie de chercher en 
toute humilité de donner et  créer  (après étude  très  sérieux et approfondie des  coutumes  régionales de  la vie  spirituelle de  la 
communauté, sans omettre le problème des âges). Un climat nécessaire et indispensable a l’évolution  harmonieuse de chacun». 
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fruit de cada època, és captada directament per l’enginy de Le Corbusier i 

ràpidament fa el camí invers a través del text, pren consciència i ho explica a 

la societat. Després, mitjançant croquis, dibuixos, formes, color i textures ho 

acaba fixant i perpetuant en l’arquitectura. El text apareix en aquesta doble 

condició. És el constructor del concepte artístic arquitectònic, a la vegada que 

també ho és del límit i, per altra banda, té la condició de difusor i formador de 

consciència col·lectiva. El text és un canalitzador d’atributs externs a l’obra 

d’art, però que en un moment polsen, connoten i aboquen tot el coneixement 

universal generat, altre cop, cap a l’obra d’art de partida. El text UNITÉ és una 

eina. S’entén com una forma de sintetitzar, d’anada i de tornada i, per tant, 

pretén ser o esdevenir forma simbòlica. Forma simbòlica similar al perfil. Perfil 

és un concepte que sintetitza el que es vol dir, és límit de la forma 

reconeixible i, a la vegada, receptor de futurs qualificatius, o continguts 

externs. És a dir, més enllà d’un perfil ningú no pot reconèixer la forma; per 

tant, perfil ja porta implícit d’alguna manera el concepte de límit. Le Corbusier 

ho puntualitza en el text UNITÉ: 

 

«Perfils de metall, de pedra, de paisatges, fets de geometria. (Que és 
l’escriptura que l’home s’ha donat per prendre possessió de 
l’espai).»269 
 

«Un perfil determina una personalitat d’una massa.»270 

 

Perfil no és una secció d’un projecte d’un edifici qualsevol disposat damunt 

d’un territori. Tampoc és una secció tradicional per veure com és l’edifici, la 

relació que té amb el territori, la relació que té amb els edificis veïns, la seva 

composició interna o els dobles espais que poden conformar-lo. Perfil tampoc 

és on es mostra el treball de l’estructura per iniciar els càlculs. Le Corbusier 

planteja com a perfil arquitectònic alguna cosa més elevada, allò previ a totes 

les disquisicions que tot arquitecte pot comprovar en una secció. Es tracta de 

la parametrització, geometrització, texturització o materialitat dels paisatges o 

el caràcter dels entorns. Un cop escrutat l’entorn físic i el perfil arquitectònic 

de l’entorn queda definit, i és, llavors, quan es pot procedir a treballar l’edifici 

amb la mateixa eina. 

 

                                                 
269 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
270 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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Un exemple permetrà entendre aquesta definició del perfil arquitectònic. Si es 

volgués fer un comentari de l’església de Ronchamp, es buscaria quins són 

els elements principals i, immediatament, es veuria que el comentari crític 

hauria de confiar al que es pot dir sobre la coberta. Aleshores, caldria fer-lo 

referint-se al perfil de l’edifici. Evocaríem si el perfil recorda o no a un altre 

edifici, o fins i tot a un altre indret que Le Corbusier hagués conegut en la 

seva joventut, potser al mont Athos. Però també es podria realitzar un 

comentari més proper assimilant la forma de la coberta a la forma difícilment 

reproduïble del buc d’un vaixell, o a altres referents absolutament personals i 

creatius, que per versemblants, ho permetrien. Podrien ser les cobertes 

d’aquelles esglesietes medievals encastades als cingles de les muntanyes 

aprofitant mitges coves, com succeeix a San Juan de la Peña al Pirineu 

aragonès. Encara que no es tenen referències concretes que Le Corbusier 

viatgés a aquest indret, la llum solar rellisca per la paret, pel perfil de pedra 

convexa, de la mateixa manera que ho fa a Ronchamp, i la percepció d’estar 

dins i fora de l’església en certes condicions també és la mateixa. Amb tot, un 

assumeix la sensació que l’element important, el caràcter, no el dóna el 

tancament, sinó el pla de cobertura, immens, inabastable i impenetrable. Fa 

adonar-se que Ronchamp a través del comentari crític va enriquint-se amb 

noves percepcions i amb noves aportacions, fins i tot després de cinquanta 

anys segueix creixent. El perfil segueix, després de tot, aportant noves 

mirades al caràcter de l’edifici. El perfil de Ronchamp és un regal de la natura, 

perfil d’un fragment de natura que tant pot remetre als més alts conceptes 

filosòfics com al llenguatge més planer. El concepte perfil és portador 

d’emocions llegibles per tots. 

 

Le Corbusier passarà d’un referent conceptual: el manifest purista, que és un 

text o una tectònica que penja d’un text, cap a un altre referent: la tectònica 

simbòlica, que és una tectònica que penja d’una idea universal. Aquesta 

recerca el portarà cap un cert primitivisme, que queda reflectit en projectes 

com la Sainte Baume, on cerca formes noves dins la tradició folk, medieval o 

vernacular. També proposa tornar a utilitzar la volta catalana o les superfícies 

d’evolvent reglada com paraboloides o hiperboloides a Ronchamp i al Pavelló 

Phillips. 

 

És intencionada la presentació conjunta de tectònica - simbòlica, justament 

perquè la tectònica originalment ha significat qualsevol força o moviment 
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produït al subsòl del pla habitable, però també ha significat de manera àmplia 

qualsevol material produït en aquest subsòl. Com s’ha dit en capítols 

precedents, tekton era el qui tenia l’habilitat d’ajuntar tots aquells materials, 

funció que assolia el mestre fuster, però també tekton es troba a mig camí 

entre tekne, que seria l’habilitat d’ajuntar de manera especialitzada, de fet és 

com l’origen de la tècnica, i Arquitekton, que seria una habilitat molt propera a 

la disciplina arquitectònica, i que busca la síntesi i la justificació de les formes 

a través de la reflexió artística.271 Si l’entorn cultural fos l’empíric anglosaxó, 

no seria estranya aquesta integració entre l’arquitectura tècnica i la filosofia, 

però com que no és així, cal fer referència a Peirce, a una traducció d’un dels 

màxims especialistes en llengua catalana i castellana: Josep Ferrater Mora, 

que explica l’arrel de la divisió de la disciplina de l’àmbit construïble i el 

sistema de classificació de les categories de Peirce, on diu: 

 

«La arquitectónica fue definida por Kant como el arte de construir un 
sistema, pues no aceptaba ningún conocimiento como ciencia a 
menos que poseyera una estructura sistemática. El conocimiento no 
puede permanecer, en efecto, en una fase rapsódica, pues entonces 
no podría fomentar los fines de la razón. Por eso el sistema era 
definido como la unidad de varios conocimientos bajo una sola idea. 
Gracias a esta (idea), el sistema puede dejar de ser un mero agregado 
y convertirse en un organismo. Con lo cual un sistema puede crecer, 
por así decirlo, desde dentro, sin tener que cambiar en ningún instante 
su figura. A fin de obtener tal resultado, es necesario proporcionar un 
esquema forjado de acuerdo con una idea, es decir, desde el punto de 
vista de la suprema finalidad de la razón. De no ser así, la unidad 
alcanzada sería una simple unidad técnica, jamás una unidad 
arquitectónica. La unidad técnica es el resultado de la observación de 
similitudes; la unidad arquitectónica, es consecuencia de una idea que 
dibuje la figura del conjunto de la ciencia. Tal idea no debe ser 
resultado de una decisión arbitraria adaptada por un individuo 
cualquiera».272 

                                                 
271  El  tema,  camp,  de  l’arquitectònica  és  el  d’estructurar  tot  el  coneixement  humà.  Amb  La  finalitat  de 
proporcionar  un  esquema  arquitectònic  es  classificaran  els  diferents  tipus  de  coneixement  i  s’explicaran  les 
relacions que hi ha entre aquestes classificacions. El  sistema arquitectònic de C. S. Peirce  (1839‐1914) divideix el 
coneixement d'acord amb que el seu status  fos una ciència  i després explica  la  interrelació d'aquestes disciplines 
científiques diferents. La  seva creença és que  la  filosofia ha de  ser col∙locada dins d'aquest esquema de manera 
sistemàtica,  tant  del  coneixement  com  de  la  ciència.  Peirce  adopta  les  seves  ambicions  arquitectòniques  de 
l'estructuració de tot el coneixement i la filosofia de l'organització dins d'aquesta, del seu gran heroi filosòfic: Kant. 
Aquest enfocament es va convertir en crucial per a la sistematització de Peirce en la seva obra posterior. No obstant 
això,  la seva creença en una  filosofia estructurada relacionant‐se sistemàticament amb totes  les altres disciplines 
científiques va ser important per a ell al llarg de la seva vida filosòfica. 
 
272  FERRATER  MORA,  JOSEP.  «Peirce's  Conception  of  Architectonic  and  Related  Views».  Philosophy  and 
phenomenological  research.  Rhode  Island:  Brown  University,  Març  1955,  núm.  15,  p.351‐359.  Reedició  d’un 
fragment  en  castellà:  «Filosofía  y  arquitectura».  Cuestiones  disputadas.  Ensayos  de  filosofía. Madrid: Revista  de 
Occidente, 1955. 2a versió revisada: «Filosofía y arquitectura». José Ferrater Mora. Obras selectas. Madrid: Revista 
de Occidente, 1967, cap. II, p. 274‐284. 
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La terminologia arquitectònica que el text UNITÉ ofereix és molt consistent. 

Parafrasejant Ferrater Mora, i aquest a Peirce, el que fa Le Corbusier en 

aquest text és un dibuix de tot el sistema, no tan sols d’una unitat tècnica, sinó 

d’una unitat d’idees. Aquest paral·lelisme entre l’arquitectònica de Peirce i el 

pensament profund de l’àmbit construïble a Le Corbusier proposa un 

assentament i posiciona l’arquitectònica com a estructura primera de 

pensament. Aquella condició de tècnica i interpretació artística de 

l’arquitectònica és el camp idoni de trobada amb el món anglosaxó, del 

pragmatisme nord-americà, on la forma dóna base a la filosofia i a la tècnica. 

No se sap si va ser a causa dels viatges a Amèrica del Nord, al contacte amb 

artistes italonord-americans, Varese, Nivola, o crítics com J. Johnson 

Sweeney, o segurament al contacte amb Sigfried Giedion, que ja portava 

vivint als EUA des d’abans de la guerra i havia acabat de publicar273 La 

mecanización toma el mando, obra que representa com poques aquest 

pragmatisme americà, de la qual li arribarà aquesta arquitectònica 

pragmàtica. De no ser així, la superació de l’existencialisme en la seva obra 

encara té més mèrit, perquè voldria dir que és una superació intuïtiva, on Le 

Corbusier, a causa del seu instint, creu que una manera de superar els temps 

i projectar un món futur és dibuixant un camp eidètic que, salvant totes les 

distàncies i malgrat totes les simplificacions que es poguessin comentar, en 

certa manera, l’iconòstasi del Poème de l’Angle Droit és equiparable a 

l’arquitectònica de Peirce. 

 

Per intentar explicar aquest camp eidètic en el pensament de Le Corbusier cal 

diferenciar el que és un concepte arquitectònic i el que és una simple idea 

tectònica, i veure com es relacionen els conceptes i les idees, si més no per 

no portar el discurs per un camí confús. Els conceptes arquitectònics són els 

que expressen un pensament elevat, en paraules, o llenguatge arquitectònic, 

(per la pròpia insuficiència del llenguatge arquitectònic), aquests conceptes, 

gairebé es cenyeixen a temàtica inicial del lloc, del terreny, d’ordre, 

d’estructura. de les qualitats dels materials. Si es pretenen comparar  amb el 

                                                                                                                                               
 
273  GIEDION,  SIGFRIED.  Havia  acabat  d’escriure Mechanization  Takes  Command:  a  contribution  to  anonymous 
history. Oxford: Oxford University Press, 1948. En castellà: La mecanización toma el mando. Barcelona: GG, 1978. En 
aquest moment estava a punt de començar a escriure una obra monumental, The Eternal Present, que escriurà en 
dos volums Los comienzos del arte i Los comienzos de la arquitectura.  
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camp esteticofilosòfic seria com si es tractés d’un sistema general, el que per 

a Peirce seria l’arquitectònica. 

 

Del sistema general es proposa com a hipòtesi la conveniència, per no posar 

en boca de Le Corbusier uns conceptes que ell no va dir mai, de plantejar-se 

fer servir els mateixos que ell utilitza per il·lustrar el Poème de l’Angle Droit. 

Aquests conceptes no són materials de construcció, no són pedres, ni acer, ni 

formigó, són representacions mentals d’unes idees, que donen forma al 

sistema general del pensament de Le Corbusier:  

Entorn.  

Esperit (de veritat). 

Carn. 

Fusió. 

Caràcter. 

Oferir. 

Eina. 

 

De moment, no s’ha plantejat si cada concepte disposa d’una o més 

accepcions o formes d’explicar-los, ja que l’estructura del poema, 

volgudament i pels motius que s’han anat explicitant, es deixa com una 

qüestió en paral·lel. Es fa aquest aclariment en el concepte C6 carn, 

precisament perquè aquí sí que a partir del text UNITÉ cal introduir un nous 

elements que es defineixen com a idees tectòniques. Tot seguit es proposa 

un glossari d’aquestes idees tectòniques, uns nous punts de vista, compresos 

dins la categoria de massa arquitectònica. Es veu com tots parteixen de com 

modificar o disposar la massa arquitectònica, o carn arquitectònica per 

contraposició a pell arquitectònica, concepte que es pot, en aquest punt del 

treball, considerar ja, tan desgastat, com la pell de Pinceau. 

 

Les idees tectòniques que constitueixen i s’expressen o s’estiren dins la 

massa arquitectònica a UNITÉ són: 

 

• Masses d’edificis, masses de ciutats mateixes. 
 

• Personalitat d’una massa. 
 

• La secció d’un edifici com el motlle del seu esperit. De la mateixa manera 
que el cos humà és el motlle i límit de l’esperit de les persones. 
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• Perfils de metall, perfils de pedra i perfils de paisatges fets de geometria.  
 

• La geometria com l’escriptura que l’individu s’ha donat per prendre 
possessió de l’espai. 
 

• El plànol que indica la possibilitat de ser recorregut, el plànol delimita 
l’empresa de l’home en un espai.  
 

• Recorregut com a possibilitat de percepció successiva, fent aparèixer el 
temps en l’arquitectura.  
 

• L’arquitectura entesa com a successió d’esdeveniments visuals. A l’igual 
que una simfonia és una successió d’esdeveniments sonors. 
 

• Temps, durada, successió, continuïtat, com a factors constitutius de 
l’arquitectura. 
 

• Treballs pacífics i pacificadors de la segona era de la civilització 
maquinista. Recerca en el taller de les investigacions pacients i 
desinteressades.  
 

• Unitat dels elements arquitectònics. Unitat dels conceptes dins la varietat. 
La combinació de l’escala, forma, textura i el color ofereix significats 
diversos. 
 

• De l’escultura d’un sol material passar a l’escultura, acoblada i composta 
de diferents materials, policromada.  
 

• Volume ambiance. És la desmaterialització d’un mur, mitjançant la 
utilització de presència pictòrica mural. Ambient pictòric. 
 

•  Mural-nomade. De la pintura mural passar al mural viatger. 
 

• Escultura arquitectònica. De l’escultura collage passar a l’escultura 
acoblada al lloc. 
 

• Loggia-brise-soleil. Es passa a un brise-soleil habitable. 
 

• Urbanisme harmònic. Artístic, escultòric, cromàtic, mural, geomètric i 

paisatgístic. 

 

Són idees tectòniques que d’alguna manera representen la síntesi del seu 

temps i es presenten unitàriament. Es veurà en les altres categories 

arquitectòniques com s’articulen i es combinen. Cadascuna de les idees 

tectòniques extretes d’UNITÉ, es podria visualitzar amb exemples, tal com 
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s’ha fet amb la coberta de Ronchamp i la seva assimilació amb el perfil 

arquitectònic. 

 

És més important, però, en aquest punt del treball, entendre com s’estenen i 

es relacionen aquestes idees tectòniques per acabar constituint el concepte 

massa arquitectònica i usar aquestes idees tectòniques com els materials per 

construir la carn de l’arquitectura. 

 
 

C7 concepte.  TECTÒNICA, MÚSICA I FORMA, FUGA.  

  Música i forma. D fusion 

 

Música i arquitectura pertanyen a un mateix registre de sensibilitat. 

Contrapunt i fuga és la manera d’unir dues melodies, dues disciplines. En 

arquitectura, Le Corbusier inventa un concepte per a aquesta relació: proposa 

el perfil arquitectònic, que és el camí de síntesi on les masses de matèria, 

fusionades agafen un nou perfil.  

 

«...Un perfil determina una personalitat d’una massa.»274 

 

Plànol, secció, pesos, càrregues, suports, unitat, risc, temeritat constructiva, 

desafiament, acrobàcia, joc, esperit, perill, tensió, interès, tempesta o calma, 

tot forma part de la massa musical arquitectònica. El terme chair, carn, 

usualment s’ha traduït per pell de l’edifici. Contràriament, Le Corbusier volia 

significar alguna cosa més, carn de l’edifici, no pell, no superfície. Una bona 

eina per aclarir aquesta diferència pot ser comparar carn de l’edifici amb 

cèl·lules de l’edifici. De cèl·lules n’hi unes que són massisses i d’altres que 

són transparents; unes són especialitzades amb les tasques més 

inversemblants i d’altres no tenen cap especialització pràcticament. Es veu 

clar que no es pot deixar l’agrupació d’aquestes cèl·lules en mans de no se 

sap quines forces ocultes, la genètica (metàfora) i confiar que, per sí soles, 

s’agruparan de la millor manera possible i donaran forma a ciutats, edificis i o 

vies de transport. No és possible. El fet constructiu com aquí es postula és un 

producte de la poesia, de la intel·ligència, de l’enginy i de la perseverança 

humana, no d’una agrupació autònoma i arbitrària. 

                                                 
274 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

209 
 

 

Le Corbusier dóna pistes en el fet d’assimilar el fet constructiu a la construcció 

musical, una matèria tan sensible i variable com és el so, ja que un so apaga 

una altre so i un so no escrit mor un cop ha acabat de sonar, si no s’ha anotat 

la seva forma en un pentagrama. És a dir, en la música i l’arquitectura, a 

l’igual que amb la resta de les arts, una idea mor abans que no pugui agafar 

forma. Com va dir admirablement Costa i Llobera: 

  

«La inspiració sense la forma resta imperceptible; la forma sense 

inspiració és cosa inanimada».275 

 

En un primer moviment conceptual es tracta de trobar la forma, la massa 

musical arquitectònica. La carn arquitectònica.  

 

En un segon moviment, com a principi ordenador de tota massa musical 

arquitectònica, es tractarà de provocar a través del ressò i l’acústica de les 

formes, un seguit de deformacions i elongacions com una transposició del 

primer estat de forma natural cap a la forma arquitectònica, que és el mateix 

que dir forma geomètrica. 

 

Finalment, es pot utilitzar la dualitat de conceptes de contrapunt i fuga 

arquitectònica com a generadora de formes de procedència diversa, no 

pertanyent ni tan sols necessàriament a la mateixa disciplina. És el que Le 

Corbusier anomena fusió. 

 

Tot i que aquest camí musical sembla un bon començament de com poden 

expressar-se determinats conceptes en arquitectura, cal abordar el que es vol 

expressar, què es pot expressar i quin és el contingut del que es vol 

expressar. Un cop més, els poetes donen pistes. Tal com diria en aquests 

moments iniciàtics Ferrater referint-se a Bertold Bretch: 

 

«…un escriptor no ha de grapejar els temes.»276  

                                                 
275 COSTA I LLOBERA, MOSSÈN MIQUEL. «La forma poètica». Art Jove. Barcelona: any II, 15 de juliol de 1906, núm.  
15, p. 233‐239. Publicat arran d’una conferència donada davant joves poetes, a l’Ateneu de Barcelona, el 28 de maig 
de 1904. 
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Es refereix a no tocar-lo, no pas per deprimir, rebaixar o buidar el valor del 

llenguatge, sinó per atorgar-li una màxima autonomia, per produir el seu joc 

humil o patètic, perquè reveli el poc o molt de vida autèntica que l’escriptor 

hagi pogut recollir abans de començar a escriure. Cal entendre que aquests 

reculls iniciàtics són ben poca cosa. Això també passa en arquitectura, no cal 

fer-se mai il·lusions. En un vers despietat de Josep Carner, La paraula en el 

vent, reflexiona sobre les paraules que no tenen sentit, la lletra mor abans no 

té sentit: 
 
«Ara, doncs, sent enyorança, tristor, neguit i angoixa: 
 Dins el silenci que omple la terra, 
 jo us he sentides, trist, enyorívol».277 

 

Quan s’escriu una primera frase musical inspirada per una idea boníssima 

s’intenta donar-li una forma bellíssima, comptar les síl·labes, tenir cura de la 

musicalitat, buscar la paraula justa fins semblar que forma i significat queden 

situats al seu lloc i en la seva justa mesura. Sovint, però, es descobreix que, 

en tornar a llegir aquella frase musical dins del seu context, la bellesa no s’hi 

ha quedat i la frase pot perdre el sentit. Esbrinar les interdependències entre 

forma i significat, i sobretot forma i sentit, són els veritables eixos de treball 

d’aquesta recerca, perquè s’entén que el significat és un estat líquid que 

s’esvaeix entre els dits de les mans, sobretot perquè el significat necessita 

una forma per manifestar-se, i en última instància esbrinar perquè algunes 

formes que es manifesten sota un suposat significat resulta que no 

adquireixen cap sentit. 

 

Quan es diu que la poesia no ha de grapejar els temes s’entén que s’ha fet 

una tasca prèvia a l’escriptura consistent a definir l’escena i la idea que la 

suporta, que s’ha definit l’abast d’allò que es vol escriure. En arquitectura això 
                                                                                                                                               
276 FERRATER, GABRIEL. Op. cit., 1988. Comenta referint‐se a com Carner tractava els símbols poètics: «Els tracta 
com  tota manifestació de  la vida, seva o dels altres:  la manté a distància. Brecht deia que un escriptor no ha de 
grapejar els temes.» 
277 CARNER, JOSEP. La paraula en el vent (1914). Barcelona: Edicions 62, 1998 . Versos /9‐12/21‐22/33‐36/. Són dos els motius 
que van originar els canvis en l'obra del jove poeta i el situen en el començament de la seva maduresa. Un és el primer viatge a 
Anglaterra, l’altre el desengany amorós amb la filla de l’arquitecte Eduard Domènech i Muntaner, Anna Domènech i Ballester. El 
poema La paraula en el vent, si bé pot semblar que sigui un poema amorós, acaba resultant una reflexió estètica sobre l’ús de la 
paraula, segons Ferrater, les seves estimades. És a dir, reflexiona sobre la mort de les paraules. Alguns fragments dels versos: 
  Dolces amigues,  vistes a penes,/ on és  la vostra  faç piadosa?/On  són els aires que encara besen/  les  cabelleres que 
  s’apaguen?  (vs. 9‐12). 
  Ara,  doncs,  sent  enyorança,  tristor,  neguit  i  angoixa:/Dins  el  silenci  que  omple  la  terra/  jo  us  he  sentides,  trist, 
  enyorívol,  (vs. 21‐22). 
   Dolces  amigues,  sóc  en  l’angoixa, /veig  la mortalla  de  la  tenebra./  Ai  estelada  llunya  i  divina,/ en  aquest  freu,  la 
  Mort comanda.  (vs. 33‐36) 
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voldrà dir encertar l’escala com a primera mesura de comprovació del lloc i 

quantificació econòmica. En la literatura o poesia ocorre una cosa semblant, 

s’han de definir els àmbits i els rols pels quals el text transcorre. Si s’ha 

detallat una escena al metro de BCN, si s’ha explicat com eren unes pistes de 

tennis, on el protagonista volia però no podia jugar, etc. El poeta o escriptor 

defineix un àmbit que, a més, descriu fins i tot amb els seus personatges i una 

època, però un altre àmbit queda fora. Existeix una resta que l’escriptor no pot 

abastar i, per tant, defineix un límit d’allò descrit que el separa de la resta. El 

tema queda acotat, el poeta ha retallat un fragment de la realitat que 

manipularà estèticament i li donarà forma poètica o novel·lística. El tornarà a 

col·locar al seu lloc, de la manera més subtil i eficient que sigui capaç. Per 

tant, en el text, el concepte de límit queda implícit. Ara bé, quan el lector rep el 

poema, la novel·la o fins i tot una guia de viatges, ocorre a vegades un fet ben 

simptomàtic: el límit del lector pot quedar automàticament superat pel 

contingut del text, sempre que aquest augmenti el coneixement i aporti 

sensacions al lector. Els propis coneixements i experiències del lector són 

recordades i es tornen a edificar a partir del límit del text evocador. 

 

Sobre aquest aspecte, en arquitectura es podria dir que els límits del projecte 

són uns, que la percepció d’aquests límits es poden augmentar o disminuir 

segons la capacitat de l’usuari. Quan es parla de les formes, aquestes, per  

ser reconeixibles per la majoria, depenen d’un perfil, és a dir, d’un 

reconeixement de les seves múltiples superfícies. Quan es deforma o s’estira 

una forma, es té un límit subtil que, quan se sobrepassa, fa que aquella forma 

inicial esdevingui irreconeixible. El perfil arquitectònic és el límit de la forma 

reconeixible i anar més enllà, estirar la forma més enllà, és lícit, però llavors 

s’entra en un nou camp, on les formes s’han de justificar per tocar (toucher) el 

cor dels homes. Aquest serà el motiu pel qual Le Corbusier buscava en el 

folklore formes tradicionals, que després d’elaborar-les traspassava als seus 

dissenys. El perfil arquitectònic és una eina per abordar els problemes del 

contorn i de la forma exterior, tot i que en l’arquitectura de Le Corbusier molts 

espais tenen la doble qualitat de ser interior i exterior al mateix temps. Cap a 

l’interior, Le Corbusier farà servir un altre concepte que és la fusió en sentit 

musical, però que ell aplica a l’arquitectura i anomena contrapunt i fuga.  

 

En essència, és la recerca d’una forma nova fruit de la combinació de dues 

melodies reconeixibles que es mostren com una de nova. Encara que es 
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coneguin per separat, es pot reconèixer la nova. Contrapunt i fuga és, doncs, 

una dissolució parcial fins a un mínim reconeixible de la forma, on més enllà 

d’aquesta dissolució la forma no és reconeixible. 

 

A Vers une architecture, les referències a qualsevol concepte musical són 

mínimes, no són directes. En canvi, les aportacions musicals a la revista 

L’Esprit Nouveau per part d’Erik Satie i Albert Jeanneret foren nombroses, i 

d’una certa rellevància. A Vers une architecture només es troben algunes 

comparances entre música i arquitectura, entre la composició musical i la 

composició arquitectònica. En aquell moment, per a Le Corbusier encara són 

dues disciplines diferents, i es concreten en establir un lligam seriós entre 

alguna cosa absoluta i profunda que hi ha en el nostre ésser, que sota 

determinades percepcions harmòniques crea una ressonància dins nostre. 

 

«Les proporcions que un pot sentir harmonioses passen perquè 
provoquin en el fons, dins de nosaltres, més enllà dels nostres sentits, 
una ressonància, una espècie de taula de ressonància que es posa a 
vibrar. Tret absolutament indefinible i preexistent en el nostre ésser 
més profund.»278 

 

Es podria dir que Le Corbusier veu una relació entre ressò musical i 

desfermar unes percepcions amagades dins del més profund de l’ésser. Es 

referirà a les emocions ocultades per la memòria o bé domesticades pel criteri 

purista, o pel que s’anomenava bona educació. Detectarà que les emocions 

controlades pels mecanismes puristes poden ser despertades mitjançant 

l’harmonia i els ritmes musicals. 

 

Luisa Martina Colli, al seu article «Musique»,279 explica que els inicis de la 

relació de Le Corbusier amb la música es troben a casa seva, amb la seva 

mare, que feia de professora de piano dels nens de Chaux-de-Fonds i amb el 

seu germà Albert, músic, que més tard estudiarà al Conservatori de Ginebra i 

que va dedicar tota la seva vida a la música. Mare i germà varen conrear en el 

jove Le Corbusier unes mínimes sensibilitats musicals, unes nocions de ritme 

i harmonia. La relació amb el seu germà serà determinant per entrar en els 
                                                 
278 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923. p. 165. 
Traducció del francès: «...des proportions qu’on sent harmonieuses. Parce qu’elles provoquent au fond de nous, par delà nos sens, 
une résonance, sorte de table d’harmonie qui se met a vibrer. Trace d’absolu indéfinissable préexistant au fond de notre être». 

 
279 COLLI, LUISSA MARTINA. «Musique». Le Corbusier une Encyclopédie . París: Editions du Centre Pompidou, 1987, 
p. 271‐273. 
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grans temes de debat del pensament musical. Le Corbusier sempre tindrà en 

el seu germà un interlocutor avantatjat en aquesta disciplina. 

 

 
Figura 29. Le Corbusier i el seu germà Albert amb unes amigues a Hellerau. Desdren, 1910. 
 

Albert Jeanneret, cap al 1906, va perfeccionar els estudis de ritme amb 

Jaques Dalcroze, de qui va ser deixeble i fervent seguidor. El moment clau 

esdevé  l’octubre de 1910, quan Charles Edouard Jeanneret i el seu germà 

Albert es retroben a Hellerau, més concretament en una sala de festes 

neoclàssica dissenyada per H. Tessenow. L’un estava treballant per P. 

Behrens com a dissenyador, i l’altre estava ajudant a dirigir l’Institut Dalcroze i 

el seu teatre, que esdevindria un dels més prestigiosos instituts de música i 

centre cultural d’Alemanya. Es representava L’Annonce faite à Marie de Paul 

Claudel i L’Orpheo de Gluck. Era l’època en què Dalcroze treballa més 

estretament amb Adolphe Appia; el primer, amb el ritme i el segon, amb la 

llum. Els dos mestres aviat es ficaran d’acord per no pintar més escenaris 
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amb telons representant boscos, castells, cels amenaçadors, decorats falsos i 

inútils. El que proposaran serà experimentar amb el ritme i la llum elèctrica. La 

potent i nova il·luminació elèctrica. Buscaven els espais clars, prismes purs, 

simplicitat de volums aclarits per la llum admirable d’Appia, creador de formes 

en repòs, així com formes humanes en moviment dins l’escena. Com dirà 

Emile Jaques Dalcroze:  

 

«I dins tota l’obra, dins l’espai del teatre i també dins de la duració 
musical, el ritme ordena els desitjos, estableix l’ordre, l’harmonia i la 
claredat».280 

 

Curiosament, els dos germans també estaven experimentant amb la llum i la 

claredat, i veien com els seus mestres es distanciaven de l’expressionisme. 

És molt interessant veure com el seu germà, Albert, descriurà aquest teatre 

d’Hellerau: 

 

«Un eminent perfil en la distància de la sòbria i ferma obra 
d’arquitectura de l’escola de Tessenow. Aquest edifici, a més dels 
annexos destinats a l’habitatge dels estudiants, inclou un gran auditori 
i nombrosos locals d’estudi. La gran sala, amb una tela estesa d’estofa 
llisa de color blanc, es compon d’un amfiteatre de 800 seients, amb 
una plataforma amagada per dissimular l’orquestra; a partir d’aquí, un 
escenari molt gran, reservat per seguir l’evolució dels estudiants 
Aquesta escena es podrà transformar molt ràpidament en uns nivells 
plans o inclinats, en masses d’arquitectura (...) Aquest sistema 
practicable, d’Adolphe Appia, permet la construcció en un quart d’hora 
d’una arquitectura en moviment important i es redueix en la 
combinació de tres únics models diferents».281 

 

Mirar el decorat, l’equilibri de l’abstracció formal, l’absència d’estridències, la 

presència d’ombres, i superfícies clares i tranquil·les... Es podria dir que és la 

primera aproximació a l’ideal d’un espai purista. Per Le Corbusier, sens dubte, 

és una aproximació, o una de les primeres visualitzacions de l’espai 

                                                 
280 DALCROZE, EMILE JAQUES. L’éducation par le Rythme. Ginebra: Conservatori de Música de Geneva, 1907, nota 
4, p. 122. 
 
281 JEANNERET, ALBERT. «La Rythmique». L’Esprit Nouveau. París: Edicions de  l’Esprit Nouveau, núm. 3, 1920, p. 
331. Citació extreta de l’article de COLLI, LUISA MARTINA. «Musique». Le Corbusier une encyclopédie. París: Editions 
du Centre Pompidou, 1987, p. 270. 
Traducció del francès: «Une éminence profile au  loin  l’architecture sobre et ferme de  l’Ecole œuvre de Tessenow. Ce bâtiment, 
outre des annexes destinées l’habitation des élèves, comprend une grande salle de spectacles et de nombreux locaux d’étude. La 
grand salle,  toute  tendue d’une étoffe  (tela estofa) blanche et  lisse, se compose d’un amphithéâtre de 800 places, s’arrêtant à 
l’espace réservé à une orchestre dissimulé; partant de là, très vaste, une scène réservée aux évolutions des élèves. Cette scéenne 
pourra  rapidement  se  transformer  en niveaux plans ou  inclines,  en masses d’architectures.  (…) Ce  système de praticables, dû 
Adolphe Appia, permet de construire en un quart d’heure une architecture mouvementée et  importante et se  résume en  trois 
uniques modèles différents». 
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interpretat en clau purista. Un espai abstracte, com aquest, desposseït de tota 

referència natural o vernacular, transfereix automàticament tota l’atenció cap 

a l’actor o l’usuari. Aquest que l’ha d’utilitzar necessitarà tenir i esmerçar tota 

la intensitat possible. En un espai purista, l’usuari ha de saber estar a la seva 

alçada. 

 

 
Figura 30. Espai rítmic. Clar de Lluna, 1909. Decorat d’Adolphe Appia amb Dalcroze. 
 
La qüestió que es convertirà en essencial tant per Le Corbusier com per la 

resta de l’equip de L’Esprit Nouveau serà la il·legibilitat de l’arquitectura 

purista que ha perdurat durant tot el segle XX. Es tracta de saber com es 

poden transmetre nobles emocions en un espai (com el que representa la 

figura 30), és a dir, un espai purista en essència, un espai verdader que 

encara que és una escenografia serveix com a exemple. La qüestió tindrà 

com a resposta que davant l’estricta profusió de mitjans secundaris, un espai 

purista només es podrà expressar amb un discurs mínim, una personalitat 

noble, irònica, el recorregut ampli, un cos arquetípic genèric (inexistent), un 

ritme noble i l’harmonia ascendent repetitiva. Qualitats que tenia la música de 

Satie i Emile Jaques Dalcroze, d’aquí vindrà l’admiració d’Albert Jeanneret 

que traspassarà al seu germà. De Dalcroze valorarà el mètode d’ensenyança 

del ritme i de la música del qual Albert Jeanneret aviat en serà el més estret 

col·laborador a Ginebra. Per a Le Corbusier la influència del seu germà serà 

important en moments clau de la seva trajectòria: en uns primers moments 

d’establiment de l’estètica purista, en l’etapa de superació del purisme, i ho 

tornarà a ser en l’etapa de consolidació de la segona època com es veurà 

més endavant. Tornant a la citació d’Albert Jeanneret, a L’Esprit Nouveau, 

número 2, on descriu el teatre de Tessenov de Hallerau, es pot veure que 

surten dos conceptes que trenta-set anys més tard Le Corbusier se 

n’apropiarà i se’ls farà seus: Perfil (..) d’arquitectura i masses d’arquitectura.  

 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.
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Figura 31. Espai rítmic. Les tres pilastres, 1909. Decorat d’Adolphe Appia amb Dalcroze. 
 

Els conceptes estaven ja dits al 1910, però el treball de definició de l’ideal 

purista i de superació d’aquest tindrà entretingut Le Corbusier durant uns 

anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Article d’Albert Jeanneret. «La Rythmique»     Figura 33. Publicitat del curs de rítmica impartit 
a la revista L’Esprit Nouveau, núm.2, 1920.      per Albert Jeanneret. del Mètode Dalcroze,  
          aparegut a la mateixa revista. 1920 
 

 

Aquests conceptes, com ja s’ha vist després, els formula de nou i agafaran 

importància a UNITÉ. L’altre punt important per entendre les tribulacions del 

jove Le Corbusier serà el concepte de veritat que havia de fer transmetre 

emocions d’aquella escenografia. No podia ser només ritme i moviment. Amb 

Ozenfant i Albert Jeanneret varen trobar en la música d’Erik Satie la que millor 

representava aquell ideal de L’Esprit Nouveau. No és d’estranyar que a la 

publicació en la mateixa revista en un article E. Satie reflexionava: 
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«Sur la nécessité d’une réduction à des éléments simples faciles à 
communiquer...».282 

 

Esperit del temps i facilitat de comunicació amb l’usuari, de res valien els 

estils, aquests ja no representaven la veritat del seu temps. Ritme, ordre, 

treball i música d’Erik Satie. 

 

«Hi ha una certa novetat en les formes, dins els ritmes, proporcionada 
pels processos constructius, una certa novetat en les ordenances i els 
nous programes d’implantació industrial, d’habitatges de lloguer o 
(espais) urbans, que al final faran esclatar la nostra comprensió de les 
lleis veritables i profundes de l’arquitectura, establertes en el volum, el 
ritme i la proporció; no existeixen més estils, els estils estan fora de 
nosaltres, encara que ens assalten, com els paràsits.»283 
 
 
«Miraculosament, el treball diari és una mena d’ordre de marxa de 
caserna prussià; aclucalls per no distreure’t, un pal a l’esquena per fer 
anar recte i un fuet darrere de l’últim de la fila per mantenir el contacte 
amb Ia intel·ligència. Aquest és el treball que anomenem treball de 
galeres. Que alguns estimen molt, encara que els obligui a estar 
ocupats a donar cops de fuet sobre l’últim. Ells no se sentiran sols, no 
estaran desemparats, es felicitaran d’estar en una oficina on  regna la 
disciplina, on tot és organitzat. I sentir-se ferms en les regles, sòlids 
damunt les potes i amb els ulls embenats, i el xivarri circumdant - La 
música de cambra somiada per Erik Satie».284 

 
 
Segons Carlo Olmo,285 en el seu article «Revues-la Perception du 

Changement», il·lustra l’oposició del moment entre el treball de l’artista i el 

treball de l’arquitecte. El primer desenvolupa l’estètica i el segon la tècnica o 

l’estandardització. Des de la direcció de la revista L’Esprit Nouveau es 

                                                 
282 SATIE, ERIK. «Cahiers d’un mammifère». L’Esprit Nouveau. París: Edicions de l’Esprit Nouveau, núm. 7, 1921, p. 
883. 
 
283 LE CORBUSIER. Op. cit., 1923, p. 240. 
Traducció del francès: «...Il y a une telle nouveauté dans les formes, dans les rythmes, fournie par les procèdes constructifs, une telle 
nouveauté dans les ordonnances et les nouveaux programmes industriels, locatifs o urbains, qu’éclatent en fin a notre entendement 
les lois véritables profondes de l’architecture qui son établies sur le volume, le rythme et la proportion; les styles n’existent plus, les 
styles sont hors de nous; s’ils nous assaillent encore, c’est comme les parasites.» 
 
284 LE CORBUSIER. Op. cit., 1925. p. 30. 
Traducció del francès: «...Par miracle, le travail quotidien est une espèce d’ordre de marche de caserne à la prussienne; des Œillères 
pour ne pas voir, des brancards pour filer droit un fouet derrière et sur le derrière pour maintenir le contact avec l’intelligence. Tel 
est ce travail que nous taxons de galérien. Que d’aucun aiment beaucoup, parce qu’il les occupe à coups de fouet sur le dernier. Ils 
ne  se  sentiront pas  seuls;  ils ne  seront pas désemparés;  ils  se  félicitent d’être dans un bureau ou  règne  la discipline, où  tout es 
organisé. –de se sentir fermes dans  les brancards, solides sur les pattes avec des œillères, et le brouhaha, de Tartarin alentour,‐ la 
musique de chambre rêvée par Erik Satie.» 

 
285  OLMO,  CARLO.  «Revues‐la  Perception  du  Changement».  Le  Corbusier  une  Encyclopédie.  París:  Editions  du 
Centre Pompidou, 1987, p. 345. 
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prengué com un dels principis bàsics i ordenadors la idea que s’havia de 

formar una escola-criteri, mostrant units aquests dos conceptes, estètica i 

tècnica, més enllà del treball de l’arquitecte i incorporant aportacions des de 

l’enginyeria, ingénieurs sociaux. Calia intentar oferir una imatge comuna. En 

aquest aspecte, buscarien en la música d’Erik Satie aquesta imatge unitària. 

La importància d’aquella imatge es basava en el conformisme irònic de Satie. 

Així, es reflectí a l’article de Collet «Erik Satie» a L’Esprit Nouveau, número 2, 

del novembre de 1920, o al text del mateix Satie «Cahiers d’un mammifère» 

publicat a L’Esprit Nouveau, número 7, l’abril de 1921. 

 

 
Figura 34. Vernissatge de presentació del número 7 de la revista L’Esprit Nouveau. Abril de 1921. 
 

Aquest conformisme irònic es deixava també entreveure amb una mena 

d’improvisació musical interpretada amb Ozenfant, Albert Jeanneret, Le 

Corbusier i un quart desconegut. Aquesta idea subjacent en els articles sobre 

llenguatge musical, sobre la necessitat d’una reducció de la música a uns 

elements simples, fàcils de comunicar per fer-la comprensible al gran públic, 

era l’essència d’un article «L’intelligence dans l’œuvre musicale» al número 7 

de L’Esprit Nouveau el 1921, que seria com la culminació d’una sèrie 

d’articles i contribucions d’Albert Jeanneret a la mateixa revista. Recordi’s: 

«La Rythmique» al número 2 (p.183) i número 3 (p. 331), i «Parade» al 

número 4 (p. 449) del gener del 1921.  

 

Molt sovint, després del debat i xoc estètic, arribaven a la conclusió que els 

comentaris sobre la música de Satie aclarien millor aquella idea que els 
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articles de política i urbanisme, realitzats per ells mateixos. Qui era aquell Erik 

Satie, del qual el jove Le Corbusier se n’emmirallava, i que fou juntament amb 

Ozenfant, un dels seus primers punts de recolzament estètic? Erik Satie 

sempre vestia pantalons de ratlles i levita, no permetia a ningú creuar la porta 

del seu habitatge-estudi i col·leccionava paraigües d’una manera obsessiva. 

La seva vida era un transcórrer de petits rituals que els seus propis amics i 

deixebles consideraven excessius. La seva forma de pensar era diferent de la 

de la resta de societat. Tot i així, musicalment sempre va estar molt ben 

considerat. Le Corbusier va veure-hi en ell un creador-innovador, 

revolucionari, que construïa formes noves al marge de la tradició clàssica. 

Amb l’ús de melodies i harmonies completament noves sempre estava obrint 

nous camins. D’ell varen aprendre Debussy, Ravel, Stravinski, Poulenc... Els 

títols de les obres per a piano, unes cent cinquanta, fan referència al cabaret i 

al music-hall, que era el mitjà amb què es guanyava la vida. Hi ha alguna 

relació amb el sous realisme que, de fet, encara havia de manifestar-se com a 

corrent artístic, però els títols de les seves composicions musicals corroboren 

aquest lligam: Embryons Desséchés, Trois morceaux en forme de poire, En 

costume de cheval, Sports et divertissements. En aquests narrava en vint-i-

una imatges les activitats quotidianes contemporànies: anar en gronxador, 

jugar al golf, etc., fins i tot s’inventava noms que no significaven res, Trois 

Gymnopédies, estrenades el 1888 i que estaven inspirades en els ornaments 

d’un vas grec. Aquestes tres peces proposaven captar la sublim dignitat i 

assossec del món clàssic.  

 

    
 Figura 35. Amédée Ozenfant compartint el barret amb una escultura grega, com a expressió del 
conformisme irònic. 
 

Albert Jeanneret explicarà en l’article «Parade» al número 4 de L’Esprit 

Nouveau del gener de 1921, l’argument d’aquell ballet amb una sèrie de 
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reflexions importants per a la definició del moviment purista, i que per a Le 

Corbusier seguiran sent importants molt temps després. Albert Jeanneret diu 

que l’obra musical, estrenada el 1917, és un ballet estrafolari, en el qual 

descriu el pas d’una caravana de circ, amb nombroses estridències i 

situacions burlesques plenes d’humor. Al costat dels instruments 

convencionals apareixien, per primera vegada, màquines d’escriure, pistoles, 

sirenes de fàbriques i motors d’aeroplans (John Cage uns anys més tard 

prengué aquest mateix camí). Comenta que la música de Satie era 

extraordinàriament divertida, al mateix temps que simple i intel·ligent. Aquella 

revolució artística que va resultar ser Parade, fou també anunciadora de 

canvis socials a la recent autoproclamada URSS. Va provocar un canvi o 

superació del cubisme. Les visions d’aquest ballet foren realment impactants 

per a gairebé tots els espectadors. Després de cada representació, la 

controvèrsia s’apoderava de l’opinió pública.  

 

Es pot repassar amb una mica més de profunditat aquest referent com el 

naixement de la relació música–arquitectura a Le Corbusier. Parade es va 

presentar el dia 18 de maig de 1917 al Théâtre du Châtelet de París pels 

Ballets Russes de Diaghilev i, posteriorment, el 10 de novembre, es presentà 

al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Amb música de Satie, argument de 

Cocteau, coreografia de Massine, escenografia i vestuari de Picasso. Parade 

va ser, en diversos sentits, el primer ballet modern en la seva totalitat i va 

obrir pas a totes les representacions que després van seguir. Picasso va 

presentar al món una nova manera de veure l’escenari i el vestuari, mentre 

que Satie va incorporar en la seva partitura hèlixs d’avions, teletips de 

telegrama i altres aparells sorollosos, com tres màquines d’escriure situades 

en un lloc destacat de l’orquestra, per generar sons típics en colpejar les 

tecles damunt un paper, que es va escrivint a mesura que avança l’obra. La 

coreografia de Massine al·ludia a la comèdia, a la farsa moderna. Sota 

l’atenta mirada de Serge Diaghilev, van crear aquest ballet paradigmàtic que 

aglutinava les descobertes de cadascun d’ells en les seves respectives 

disciplines. 

 

La història del ballet és bastant senzilla, tres directors tracten d’atraure un 

públic cap a la seva tenda de campanya amb tres actes: un prestidigitador 

xinès, una petita nord-americana i dos acròbates, però cap dels tres números 
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fa que la multitud pagui per veure l’espectacle principal i, al final, tant directors 

com actors es desplomen, completament esgotats. 

 

Picasso, que va acceptar l’encàrrec de crear el vestuari i els decorats de 

l’obra, s’enfrontava, pels anys 1916 i 1917, a un nou repte artístic que el va 

portar a substituir gradualment el moviment cubista, del qual era l’instigador i 

màxim exponent, per un estil neorealista absolutament inesperat en la seva 

trajectòria. El teló de fons286 que va pintar a Itàlia, on s’havia traslladat amb la 

companyia de dansa, és la primera i monumental mostra d’aquesta nova 

plàstica. El vestuari i el decorat, marcats per la presència de les formes 

volumètriques, que caracteritzaven els personatges dels dos mànagers, 

mostren la continuïtat amb el cubisme. El conjunt és, doncs, una obra de 

transició, on s’uneixen les fites cubistes a les quals havia arribat l’artista 

malagueny i les seves investigacions cap a un art més realista, que 

començava a tenir una forta presència en les seves composicions. 

 

  
Figura 36. Fotos originals dels personatges del ballet Parade. Vestuari de Picasso, 1917. Mànager francès i 

mànager americà, disfressats ambdós de masses de ciutats, ballant damunt dels seus pilotis diferents. 

 

Els actors, quatre artistes del món del circ, representen una petita part dels 

seus respectius espectacles a fi de cridar l’atenció del públic que passeja per 

                                                 
286 El Teló del ballet Parade va ser pintat per Picasso i Satie. Una de les obres que li va atorgar més fama i èxit va ser 
el ballet Parade, de 1917. La coreografia i el vestuari també el va realitzar Pablo Picasso. Sergei Diaghilev, empresari 
i descobridor de talents, va comptar amb  la col∙laboració del poeta, novel∙lista, dissenyador, cineasta  i dramaturg 
francès  Jean Cocteau  (que  ja estava  treballant amb Erik Satie des del voltant de  l'any 1915). A Parade  s'empren 
elements molt  innovadors en un ballet, com, per exemple, els ritmes de  jazz més d'incloure en  la  instrumentació 
moltes  innovacions. A més del ballet Parade  i  les composicions per a piano abans esmentades, entre  l'obra d'Erik 
Satie destaquen  altres  composicions  com  les obres  anomenades Pièces  froides, de 1907;  En habit de  cheval, de 
1911; el drama simfònic Sócrate, que data de 1918, o el ballet Relâche, creat el 1924, molt poc abans de morir. 
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un bulevard parisenc davant d’una barraca de fira, on se suposa que tenen 

lloc aquests tres espectacles. La finalitat de Parade no era mostrar els 

espectacles que es veien als circs, ni les barraques o places convertides en 

un improvisat teatre. No era la translació d’una parada (espectacle) al teatre. 

Conceptualment, era una reflexió sobre la llunyania entre aquest món 

ambulant i la realitat quotidiana de la majoria dels espectadors. Mostrava les 

activitats dels personatges protagonistes, els seus números, doblement fora 

del seu àmbit, és a dir, fora de la barraca i fora del carrer (al teatre). Picasso 

acostava la realitat d’aquests personatges a l’espectador presentant les 

persones que hi havia darrere.  

 

 
Figura 37. Personatge del ballet Parade en moviment. Masses de ciutat en moviment sota un ritme i 
harmonia. 
 

Trobem l’aparició dels personatges ciutat. La comprovació fefaent que el 

caràcter d’un personatge pot estar definit per la imatge idealitzada de la seva 

ciutat: París o Nova York. L’arquitectura, de fet, és la massa, és la carn del 

personatge, masses mateixes de ciutat, són el personatge mateix. Aquestes 

asseveracions, esplèndidament visualitzades en el ballet, influiran vint-i-set 

anys més tard a Le Corbusier, que les formularà de nou en el text UNITÉ. Uns 

personatges que tenien cames i braços necessaris per moure’s als ritmes 

dictats per la música de Satie. Ritmes de jazz per al moviment del personatge 

americà i uns certs dubtes per confeccionar el ritme del personatge europeu, 

tot i la claredat expressiva en la música. Es podria reflectir en aquella música 

l’ideal purista. Tenir la convicció absoluta que l’espai s’estructuraria a través 
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del ritme. La imatge clara i concisa que Le Corbusier podria haver obtingut 

d’aquell ballet seria inesborrable i anys més tard fructificarà amb la proposta 

del text UNITÉ i l’experimentació de nous edificis. Un espai omplert pel ritme 

musical, on arquitectures en forma de personatges van competint i dialogant. 

Un cop els personatges han ballat sobre les seves cames, o pilotis, deixen 

l’espai gairebé intacte, només la presència de les imatges ha creat fortes 

emocions a la retina de l’espectador. Es pot tornar a la citació de Vers une 

architecture i es descobreix una imatge que ve de Parade: 

 

«...estar en una oficina on hi regna la disciplina, on tot és organitzat. I 
sentir-se ferms en les regles, sòlides damunt les potes i amb els ulls 
embenats, i el xivarri circumdant - La música de cambra somiada per 
Erik Satie».287 

 

Parade va significar un revulsiu en el món artístic des de tots els punts de 

vista: plàstic, musical, narratiu, coreogràfic i també arquitectònic. Aquesta idea 

de simplificació, des de la dramatització d’allò pintoresc i, alhora universal, 

representa per a Le Corbusier i Ozenfant la representació musical del 

purisme.  

 

 
Figura 38. Teló de fons del ballet Parade. Picasso, 1917.  
 

                                                 
287 LE CORBUSIER. Op. cit., 1925. p. 30. 
Traducció del francès: «Par miracle, le travail quotidien est une espèce d’ordre de marche de caserne à la prussienne; des Oeilleres 
pour ne pas voir, des brancards pour filer droit un fouet derrière et sur le derrière pour maintenir le contact avec l’intelligence. Tel 
est ce travail que nous taxons de galérien. Que d’aucun aiment beaucoup, parce qu’il les occupe à coups de fouet sur le dernier. Ils 
ne  se  sentiront pas  seuls;  ils ne  seront pas désemparés;  ils  se  félicitent d’être dans un bureau ou  règne  la discipline, où  tout es 
organisé. –de se sentir fermes dans  les brancards, solides sur les pattes avec des œillères, et le brouhaha, de Tartarin alentour,‐ la 
musique de chambre rêvée par Erik Satie.» 
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Són variats, i a la vegada importants, els motius perquè aquesta ressenya de 

Parade va aparèixer a la revista L’Esprit Nouveau. De la mateixa manera que 

el llibre de Nietsche, aquella apoteosi creativa que fou Parade, a mesura que 

va anar transcorrent el temps va anar deixant una empremta en Le Corbusier 

que, un cop superada l’etapa de l’ideari purista, sorgirà amb més força. 

Fragments del ballet, actituds, a manera de nous referents que Le Corbusier 

anirà incorporant al llarg de la seva vida:  

 

Primer. Realitza canvis clau en la direcció de la recerca de nous rumbs 

(referents) com ja ho havia fet també Picasso amb el distanciament i 

superació del constructivisme. Aquests girs són indispensables en la vida de 

tot artista. 

Segon. Le Corbusier, com a pintor, a partir de 1923, deixa d’exposar en públic 

per començar una lenta però ja inevitable superació de la pintura purista. Es 

podria anomenar la revolució dels cossos, i la conclourà entre el 1928 i el 

1931. 

Tercer. Els nous formats i la col·laboració amb diversos artistes en un sol 

projecte són el revulsiu per aconseguir noves cotes d’elevació artística. Un 

anys més tard, Le Corbusier pintarà cartrons per realitzar tapissos de grans 

formats, de mides semblant al teló de fons del ballet: els famosos tapissos 

nòmades i els tapissos de Chandigarh. També farà escultures, poesia i gràfica 

com a treball col·lectiu amb altres artistes. La relació amb una síntesi de les 

arts és el que il·lustra millor aquesta voluntat de construir aquell referent que 

Le Corbusier havia mantingut en la seva memòria.  

Quart. Aprèn, amb tota convicció, que la música pot organitzar un espai, pot 

generar-lo i aglutinar-hi les persones. Les notes de jazz que Satie incorporà 

en el seu ballet l’acompanyen durant tota la seva vida i es troben, anys més 

tard, al Poème de l’Angle Droit:  

 

B. 4 ESPRIT 

 
«Com units per l’exactitud 
els negres de Harlem 
no ensopeguen uns amb altres 
a les distàncies diferents 
a cada segon. 
De fet, és com si 
Ballessin 
la mateixa terra i el sol 
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la dansa de les quatre estacions 
la dansa de l’any 
la dansa dels dies de 
vint-i-quatre hores...»288 

 

A UNITÉ, Le Corbusier fa aparèixer uns dels elements cabdals de la 

composició musical, contrapunt i fuga; intentarà transportar-los cap al món de 

la composició arquitectònica per fondre uns espais amb uns altres i 

aconseguir espais veritablement evocadors. Punctum contra punctum parteix 

de la teoria musical que s’utilitza per compondre música polifònica, mitjançant 

l’enllaç de dues o més melodies, anomenades veus o línies. Bach és un dels 

màxims exponents. Existeix una tècnica lliure i una tècnica canònica. Abans 

de la construcció del contrapunt musical, és útil i gairebé indispensable buscar 

marxes, o melodies favorables, ja que existeixen marxes desfavorables, amb 

una puntuació que faria molt difícil la seva fusió. En arquitectura forçosament 

ha de passar alguna cosa semblant. Fuga, avanç o concomitància cap a un 

punt és la manifestació artística més madura i lliure de la contrapuntística, i 

normalment consta de quatre parts, que són quatre veus d’igual importància, 

com els quatre plans d’una perspectiva arquitectònica. Aquestes parts 

s’entenen com: la primera, aparició del subjecte, exposició d´una veu; la 

segona, presentació del tema, lleugerament transposada, és a dir, desplaçada 

en el tempo; la tercera, el subjecte modificat, l’etapa completament lliure que 

es mou entre la transformació, mutació i síntesi, i la quarta, compassos afegits 

al final, floritura i conclusió.  

 

Normalment, una breu frase musical anomenada subjecte se superposa i 

alterna amb una altra frase anomenada contratema o contrasubjecte, fins 

arribar a una espècie de concomitància, i des d’allí, al desenllaç final. És de la 

comparança entre música i arquitectura d’on Le Corbusier en treu més profit, 

buscant els paral·lelismes de la música de contrapunt i fuga per incorporar-los 

al món de l’arquitectura, amb la finalitat d’unificar una obra diversificada. 

 

«Un joc es manifesta aquí, semblant al contrapunt i fuga, com en una 
música estructurada (figura 24) 
 

                                                 
288 LE CORBUSIER. Op. cit., 1947‐1955 Vers B4 Esprit. 
Traducció  del  francès:  «B.  4  ESPRIT  Comme  sont  unis  par  l’exactitude/les  nègres  de Harlem/  ne  se  touchant  pas mai/  à  des 
distances en chaque/ seconde différentes/ De même/ dansent la Terre et le Soleil/ la danse des quatre saisons/ la danse des jours 
de/ vingt‐quatre heures/…». 
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Contrapunt i fuga? Música? Arquitectura? Urbanisme? Jo sóc un pintor 
esgarriat? Per què doncs? Jo sóc un pintor ocupat en inventar formes 
condicionades i (no necessàriament arbitràries), de les relacions, de 
les quantitats: volums, perfils, colors i, a més, (arquitectura, urbanisme) 
temps i espai. 
 
Això és un delicte (crim)?»289 
 

 

Contrapunt, com ja s’ha dit, parteix de l’anàlisi per tal d’extreure les sèries de 

moviments harmònics de dues melodies que es volen presentar unides. A 

través de complicades depuracions de sèries de notes s’arriba a un estat que 

permet fusionar una melodia dins l’altra i fer-ne una altra de nova mitjançant la 

fuga musical. Fuga en arquitectura és un punt on les línies de perspectiva 

conflueixen en una representació pictòrica. En el sentit que ho explica Le 

Corbusier vol dir fusionar un espai dins de l’altre. La qüestió serà com fer-ho 

en el àmbit construïble. Es tractaria de veure com fusionar una planta d’un 

edifici en la secció d’un altre, o fusionar un edifici en l’estructura intangible 

d’un espai verd, o com fusionar dues idees d’espai en un de sol. 

 

Contrapunt i fuga també poden estar inscrits a l’interior de cadascuna de les 

obres. Quan Le Corbusier rebel·la d’on sorgeix aquell nou concepte de loggia-

brise-soleil es veu que fa un exercici semblant al musical. Fusiona una llotja, 

loggia que com ell diu prové del folklore (com tantes vegades ho han fet 

agafant melodies populars i ajuntant-les amb composicions musicals més 

acadèmiques compositors com J. S. Bach o el mateix Josquin des Prés, 

verdader inventor del contrapunt), ajuntant-lo amb una composició seva. Ho 

fusionarà amb la seva llarga tradició de brise-soleils i en sorgirà la loggia-

brise-soleil, que segons dirà ell: 

 

«...l’aportació més rellevant a l’estètica arquitectònica 
contemporània».290 

 

Resultat d’aquesta aportació són les llotges de les façanes de cada mòdul de 

la unité d’habitation, la casa Shodan, on tota la casa és una llotja o la gran 

llotja que resulta ser la planta-jardí a la sota coberta del Pavelló de l’Home a 

Zuric. 

                                                 
289 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
290 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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La finalitat última és compondre una veritable nova melodia o arquitectura 

amb unes fortes notes d’arrel folklòrica comprensibles per als usuaris, 

habitants o públic, amb la ben entesa que els compositors o els arquitectes 

poden posar unes altres notes, o espais, completament innovadors, 

provinents del món íntim i particular de l’autor o potser d’un ordre més 

acadèmic per provocar, en l’espectador, una sèrie d’emocions noves i 

perdurables. És llavors quan els espectadors entenen i assumeixen la nova 

obra, per innovadora que sigui, ja que ells mateixos són portadors d’aquelles 

arrels folk que els refereixen als orígens. 

 

S’ha vist com és el germà de Le Corbusier, Albert, el que el 1913 en un primer 

moment li parlarà de masses arquitectòniques. En canvi, Le Corbusier ho farà 

servir en la seva visió particular a partir del text UNITÉ el 1947. 

 
«Masses i perfils arquitectònics conceptes que mitjançant la música, 
passen de la pintura cap l’arquitectura i la urbanística.»291 
 
«Un perfil juga amb la llum del sol, a l’igual que una melodia.»292 
 

«El perfil és una melodia construïda.»293 
 

«El plànol indica la possibilitat de ser recorregut, delimita l’empresa de 
l’Home en un espai, recorregut vol dir possibilitat de percepció 
successiva, això fa aparèixer el temps en l’arquitectura. L’arquitectura 
entesa com a successió d’esdeveniments visuals. A l’igual que una 
simfonia és una successió d’esdeveniments sonors.»294 
 

«Temps, Durada, Successió, Continuïtat són factors constitutius de 
l’Arquitectura».295 

 
 

Le Corbusier es valdrà dels coneixements musicals aportats pel seu germà 

Albert Jeanneret que, com s’ha dit, va ser un pedagog musical notable a 

Ginebra. Després de l’estada a París, Le Corbusier va construir una casa per 

a ell, conjuntament amb la de Raoul La Roche. De fet, tant un com l’altre, 

varen ser uns dels primers clients a París, amb tot el que això implica 

                                                 
291 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
292 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
293 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
294 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
295 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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d’apropament, establiment de confiances i complicitats que, cal dir, 

perduraran per sempre. Posteriorment, Raoul La Roche esdevindrà protector i 

mecenes de l’arquitecte, i en un altre moment es tornarà a evidenciar la clara 

influència del seu germà, quan Le Corbusier decidirà reestructurar el sistema 

d’organització en la producció arquitectònica i farà passar la poesia davant la 

raó, per apropar-se al cor dels homes. La citació diu: 

 

«La poesia en el fons del cor dels homes i a partir del mateix cor és la 
clau de la bondat. La poesia transforma el comprensible, cap a 
l’il·limitat i és el límit mateix de les sensacions.»296 

 

Per aquells anys, Albert Jeanneret està treballant en la sonata La joie es la 

clef du bonheur, que es publicarà finalment el 1955, i per a la qual Le 

Corbusier dissenyarà les tapes del disc. A aquesta sonata Le Corbusier es 

referirà com un dels treballs més íntims. 

 

          
Figura 39. Portada i contraportada del disc d’Albert Jeanneret La joie est la clef du bonheur. Disseny de Le 

Corbusier, 1955. 
 

Es pot deduir l’estreta relació entre la citació d’UNITÉ i el nom de la sonata  

La joia és la clau de la felicitat. Els títols dels moviments són:  

 
• Le roi Dagobert, enlevé au ciel, perd sa culotte 
• Le Diable chassé par la joie 
• Petit cheval, tu aimes la liberté 
• Pasacaille: La musique a construit une belle maisson… 
 

Curiosament, els camins es tornen a creuar després d’aquell 1910 a Hallerau. 

Es trobaran els dos germans, Charles Edouard i Albert, treballant en les 

                                                 
296 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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mateixes coses, cadascun en la seva disciplina, l’arquitectura i la música, 

però els dos volent construir una cosa semblant: el primer, una casa amb 

fragments d’una sonata, i el segon construint música amb fragments 

d’arquitectura. 

 

 
Figura 40. Albert Jeanneret tocant amb la seva mare, 1955. Segons Cohen, estarien tocant la sonata La 
joie est la clef du bonheur. L’últim moviment es titula: Passacaille: La musique a construit une belle maison. 
 

 

C8 concepte. BASTONS A REACTION POÈTIQUE et AVION.  

          Referents i caràcter. E caràcter 

 

Els objectes a réaction poétique vers el text a réaction poétique. Si es recorda 

el llibre del Quixot enquadernat amb la pell del seu gos i se supera la lletjor o 

repulsa que pot produir la imatge, es constata que, de fet, es tracta d’un 

procés creatiu que donarà resultats amb la finalitat de conquerir el més alt 

grau de llibertat. Els nous principis que se’n segueixen seran el punt de 

partida d’una arquitectura visionària. El problema dels referents o arquetips, a 

Vers une architecture, és agrupat amb dues grans àrees: el primer grup de 

referents són els derivats del món de l’enginyeria, és a dir, les sitges, els 

edificis industrials, sobretot d’EUA, les construccions mecàniques, vaixells, 

zepelins, avions, cotxes, ponts, transbordadors, turbines elèctriques. L’altre 

grup és el propi de l’arquitectura, on podem trobar l’arquitectura favorable i la 

que no ho és, a la primera sens dubte el Partenó i el Panteó a Roma, i a les 

altres arquitectures gairebé totes les altres, menys les que ell està duent a 

terme des de l’òptica purista. Però en aquell llibre, l’arquetip és tractat més 

com una qüestió d’agafar formes d’un lloc cap a l’altre. 
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Figura 41. Le Corbusier al seu estudi. Fa servir la pell del seu estimat gos Pinceau com a model i acabarà 
utilitzant-lo com a folre del seu exemplar del Quixot. Dit al inrevés, la carn d’aquell nou Pinceau, serien les 
paraules del Quixot. 
 
 
Le Corbusier, a partir de 1947, afrontarà sense embuts el tema de copiar o 
agafar en préstec una forma o un espai d’una altra arquitectura per utilitzar-la 
als seus projectes.  
 

«...jo havia vist sovint, en els meus viatges, que en certa arquitectura 
ben feta (opulenta) com pot ser la folklòrica, l’admirable peça 
arquitectònica, que es la llotja (loggia). El 1939, la loggia-brise-soleil es 
va instal·lar dins del nostre planejament d’Alger. Figura 47. La loggia? 
És un valor arquitectònic important i de tots els temps. A partir d’ara les 
obres modernes, les unités, amb la grandària (escala) adequada a 
l’entorn segons reclama l’urbanisme, trobaran en la llotja la seva 
resposta. És una flor arquitectònica que engalanarà les ciutats, filla del 
sol, radiant i benefactora. És una aportació plàstica extraordinària.»297 

 
 
Però serà de l’art folklòric o de l’artesania popular d’on traurà més partit, 

inclús arribant a sistematitzar els mecanismes d’exercitació i aprenentatge. 

Els quaderns de viatge són veritables monuments a la intel·ligència intuïtiva i 

manual, dibuix darrere dibuix, apunt darrere apunt. Recordi’s que per a Le 

Corbusier l’home més valent de tots seria aquell que fos capaç d’explicar tot 

el que havia fet en un sol dia. Ell s’aplicava les seves pròpies ensenyances i 
                                                 
297 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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se sotmetia a una altíssima disciplina diària amb l’afany de saber-ho tot, de 

qüestionar-s’ho tot i això es comprova quan es fullegen els seus quaderns. 

 

La metàfora més adequada és la que explica en aquest fragment d’UNITÉ 

que fa referència al bastó del viatger. Alguns cops, ell mateix havia dubtat de 

com començar un nou projecte. Llavors, una branca seca trobada en un tomb 

de qualsevol camí, el guia. En el text que parla d’aquest tema, fa referència a 

una branca agafada en un camí dels Pirineus, que s’ajusta a la mida desitjada 

amb dos cops de navalla, fent-hi unes incisions. Fa la funció de bastó i per  

esdevenir útil no han estat necessàries hores i hores del treball inútil i 

injustificable com passa amb els bastons que hom pot comprar en una botiga. 

El bastó del viatger, del peregrí, no és un artefacte copiat, però fa servei, 

ajuda a prendre les decisions amb més seguretat  

 

«Aquest concepte de bellesa evoluciona d’allò natural a l’artificial. El 
bastó confeccionat a mida per a ús de viatger d’una branca tallada 
d’un avellaner que creix al costat mateix del camí, és el producte d’un 
acte d’amor: amb un punt de cobdícia i el gust espontani per les coses 
ben fetes.»298 
 «L’exemple del bastó i el caminant serveix per mostrar un altre 
significat: mostra l’aparició, cada dia, del moment poètic en el mateix 
sentit de les nostres observacions: La poesia en el fons del cor dels 
homes i a partir del mateix cor és la palanca (el ressort) de la bondat. 
La poesia transforma el comprensible, (l’entendant),299 cap a l’il·limitat, 
i el límit mateix de les sensacions. La poesia és el límit de les 
sensacions.»300 
 

 

                                                 
298 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
 
299 Nota del traductor: L'entendantt s'ha traduït pel comprensible. 

 
300 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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Figura 42. Fragment de fotografia i fotografia de Le Corbusier a Rússia a l’obra del Centrozoyuz,  
ajudat per un senzill bastó, 1930.  
 
 
Bastons, metafòricament parlant, que diu que cal utilitzar són el pont del Gard 

o la torre Eiffel, l’avió Constellation o les columnes del Partenó per ensenyar 

un altre significat. Només amb aquesta observació intel·ligent afirma que es 

pot extreure una lliçó de tots els edificis, de tots els espais, de tots els 

objectes trobes. Lliçons com la del Museu de Ciències Naturals i la d’un ós 

tallat al llarg. És a dir, d’una manera gens convencional, totes aquestes 

obsessions constituiran el món de referència formal per als seus edificis, tant 

a partir dels objectes més insignificants, com a partir de les grans 

transformacions de la ciència i de la tècnica, com les sitges o els avions que 

seran veritables catalitzadors del seu pensament formal i, per tant, bastons on 

recolzar-se. Deixant d’interessar-li més aviat els paquebots o zepelins que ja 

no surten citats a UNITÉ. 

 

 
Figura 43. Avió tipus Constellation, 1953. Esperit de veritat. Amb ninot dibuixat per Le Corbusier. 
 
En el motllo, l’encofrat, és on es pot trobar l’essència de l’esperit dels edificis. 

En el Palau de Justícia de Chandigarh, més enllà d’una lectura fàcil d’associar 
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la forma de l’edifici als braços d’una balança com a al·legoria de la justícia, 

expressant l’esperit de l’època, Le Corbusier fa un pas més i es concentra en 

la secció, en la lliçó que li dóna l’ós tallat al llarg. És allí on es troba 

l’associació entre l’edifici i les ales d’un avió. En aquest edifici, només a través 

de la secció un s’adona que els plans de la coberta connecten amb la imatge 

d’unes ales d’un avió. El volum queda allí amagat i condensa allí el seu 

esperit. Diu: 

 

«L’art és la manera de fer. Eloqüència, prodigi, sorpresa, meravella, 
com flors i fruits de la forma. Objecte dels somnis incansables de 
l’artista. 
La secció d’un edifici és el motlle mateix del seu esperit: fent un 
paral·lelisme gravat com en l’acer, a manera que els volums queden 
tancats o amagats.»301 

 
 

 
Figura 44. Palau de Justícia de Chandigarh, 1956. La secció amaga el motlle de l’esperit. 
 

L’avió serà considerat també per Le Corbusier com a eina de percepció. Les 

hores i hores de vol, la visió de la natura, dels paisatges de Sud-amèrica, de 

l’Índia, de les muntanyes dels Alps, són ràpidament absorbits i pensats d’una 

altra manera. Buckminster & Fuller partirà d’un món de referència formal, molt 

semblant, per no dir idèntic al de Le Corbusier. Just en aquesta manera de 

començar a pensar els edificis, de veure’ls diferents, de veure el seu esperit a 

través de la seva secció, els resultats sorgiran. I serà en la secció on es 

reconeixerà la procedència de les formes referencials d’aquests edificis. 

 

 

                                                 
301 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

234 
 

C9 concepte. CONSTRUCCIÓ I POESIA. TEXT I ARQUITECTURA 

   Arquitectura i transcendència. F offre 

 

Le Corbusier pensa tots els dies en l’aparició del moment poètic i està 

convençut que la poesia ja és a dins dels cors dels homes. No cal 

aprenentatge per escoltar-la, però en canvi, creu que sí que és necessari un 

cert entrenament per construir un poema. Le Corbusier entén que la bondat 

s’ha d’evidenciar i intenta utilitzar la poesia com a instrument útil per elevar i 

provocar les emocions que desencadenaran la percepció col·lectiva de la 

bondat. Diu: 

 

«La poesia és la palanca, el ressort de la bondat. 
La poesia és el límit mateix de les sensacions».302 

 

«La poesia no serveix per obrir un debat amb els adversaris, que no 
portarà a res, la poesia s’ha d’assumir plenament, i actuar en 
conseqüència».303 
  

«Realitzar és una funció poètica».304 

 

«El 1928, passejant per Praga, el poeta i escriptor Neswald, en un bar, 
exclama: Le Corbusier és un poeta!».305 

 

No era fàcil incorporar un últim graó en l’esquema cognoscitiu de Le 

Corbusier per determinar on acaba el raonament en aquesta segona època. 

És un moment en què deixa l’obra d’art, la pintura, l’arquitectura gairebé 

acabada i, en canvi, sembla que té la sospita o temença que es necessita 

alguna cosa més. És com si fos conscient que per arribar a una plena 

existència d’una obra d’art faltés un impuls extern que el mateix artista no 

podrà mai fer. Aquest impuls ha de venir de l’exterior de l’obra. Decideix 

preparar tot un entorn per a offre, és a dir, per oferir l’obra necessita que 

l’obra connecti amb els vianants, amb els usuaris, que l’obra entri en un circuit 

de coneixença, on la seva obra ha de manifestar-se als quatre vents. Aquell 

edifici, quadre, escultura o tapís que ha estat fet en un esperit de veritat, 

voldria fer-lo participar a tothom, de la manera més íntima i emotiva possible. 

                                                 
302 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
303 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
304 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
305 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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En definitiva, que la seva obra fos portadora de la més elevada felicitat, per 

l’esperit i confort als cossos. En les seves reflexions situa la poesia com a 

límit de les emocions; per tant, declara implícitament que la poesia ha de 

funcionar com un tot, amb l’arquitectura i la resta de les arts. Reconeix que 

l’arquitectura necessita d’aquesta nova dimensió que li ofereix la poesia per 

arribar al fons mateix de les emocions. En cas contrari, les emocions es 

desplaçaran cap a la música, la pintura, el cinema i altres camins. Le 

Corbusier veu en el començament d’aquesta fructífera segona època que la 

poesia parteix d’un avantatge respecte de l’arquitectura, que no s’ha 

d’inculcar, ni inserir, ell diu: 

 

«La poesia ja és dins del cor dels homes».306 

 

No cal que els homes llegeixin el manifesto, no cal que aprenguin solfeig, ni 

harmonia, ni sàpiguen de construcció. Els homes, d’una manera innata, a 

través del llenguatge i de la pròpia intel·ligència tenen una petjada genètica, 

que a base d’escoltar i escoltar cada dia paraules, sons, emocions, 

pensaments, han arribat a depurar una forma poètica del llenguatge d’una 

manera inconscient i automàtica. Com s’ha vist, el folklore ha jugat un paper 

cabdal per deslligar aquesta potencialitat dels homes. El mecanisme de 

raonament de Le Corbusier segueix avaluant que darrere d’aquell home 

poètic, però que no sap que ho és, només queda una cosa, la més buscada i 

preuada: la bondat. 

 

«La poesia és la palanca, és el ressort de la bondat».307 

 

Aquesta reflexió de Le Corbusier agafa un sentit ampli, quan ja des dels anys 

vint es referia a l’urbanisme com l’instrument que havia de portar la felicitat 

màxima als cors dels homes, entenent que l’habitatge és el bé suprem al qual 

podia aspirar tot home terrenal. Cal recordar que es movia en una realitat en 

la qual els actuals processos de simplificació i reducció dels estàndards de les 

primeres residències, sota la promesa d’una bucòlica segona residencia al 

costat del mar o del llac, encara no havien començat. Aquesta inquietud li 

portarà a diferenciar ben clarament entre el que proposa l’urbanisme, procés 

                                                 
306 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
307 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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de proposta de masses de ciutat, que entén com un procés net, clar i 

desinteressat, i una altra fase molt diferent que ell anomena presa de 

responsabilitats en l’urbanisme, en la qual ell reconeix que ben poques idees 

sorgeixen, fase on s’imposa la beotité (la tonteria o borratxera). 

 

«La poètica s’ha reemplaçat per la borratxera».308 

 

La felicitat la imaginava en un àmbit de 120 m2 tancat amb grans finestrals, i 

dues loggias-brise-soleil de 10,2 m2, és a dir 20,50 m2 de terrasses, que es 

podien integrar a les zones d’estar o a la zona de jocs dels nens. Aquelles 

zones d’estar o jugar, en estar vinculades a les terrasses, podien transformar-

se en veritables llotges semiobertes per gaudir de l’aire lliure. 

 

 
Figura 45. Fotografia d’una loggia-brise-soleil a l’unité d’habitation de Marsella, on s’escenifica la felicitat. 
 

El que pretenia Le Corbusier més enllà de buscar el confort sense límits, com 

també anunciava al començament de l’article UNITÉ, era que en els seus 

edificis d’habitatge o de treball fos possible: 

 

«L’aparició tots els dies del moment poètic».309 

 

Aquest voler estar al costat del cor dels homes, s’entén d’homes senzills, una 

de les unité d’habitation és per si sola una declaració de principis. 

 

                                                 
308 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
309 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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Figura 46. Fotografia d’una loggia-brise-soleil a l’unité d’habitation de Marsella. Escena familiar d’uns 
infants jugant. 
 

Sens dubte, oferir la felicitat és la més elevada finalitat de l’arquitectura. Molt 

més rellevant que voler construir l’arquitectura del poder, o deixar el primer 

món, net, polit i dissenyat. Té molt més valor aquest oferir que ser el màxim 

exponent d’alguna moda, sigui la que sigui: Art déco, racionalisme, 

humanisme nòrdic, brutalisme, postmodernisme, high-tech, sostenibilisme... 

Le Corbusier es decideix per aquest oferir la seva obra al món, i s’assegura a 

través del text poètic arribar als cors de tots els homes. Això tindrà un efecte 

positiu sobre ells i un efecte profund sobre la mateixa obra. Le Corbusier 

s’assegura que fen-t’ho així, l’obra després de creada i posada en marxa 

tindrà un retorn beneficiós per al conjunt de la humanitat. 

L’obra arquitectònica a través de l’efecte exegètic del text poètic, utilitzant una 

expressió de Trías, entra en una dimensió espiritual, amb un pla de 

comunicació que ja ha superat els discursos semàntics i significatius, per 

entrar en un pla simbòlic, en una existència simbòlica. 
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3.0. TEXT, MÈTODE, ANÀLISI I CONSTATACIÓ 

  3.1. Panorama. L’estructuralisme, la utopia dels anys seixanta 

  3.2. La superació de l’estructuralisme generatiu 
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3.1. Panorama. L’estructuralisme, la utopia dels anys seixanta 
  

El primer que cal fer és justificar des de quina plataforma s’exerceix el 

comentari, la crítica; dit d’una altra manera, quin tipus de discurs s’ha de fer 

servir per evolucionar el text UNITÉ. Si es recorden les paraules d’Ignasi de 

Solà-Morales310 a Arquitectura y existencialismo, el panorama després de la 

Segona Guerra Mundial era de trencament de la continuïtat de la moderna 

tradició, tal com l’anomenava Giedion. Aquell trencament havia deixat dividit 

el panorama entre els que volien anar als orígens per tornar-la a fundar, 

buscant en els anys d’avantguarda, i els que abominaven de la transició 

moderna. L’existencialisme neix com una reacció davant les tradicions 

filosòfiques imperants, com ara el racionalisme o l’empirisme, i busca 

descobrir un ordre legítim de principis metafísics dins de l’estructura del món 

observable, on es pugui obtenir el significat universal de les coses. En els 

anys 1940 i 1950, existencialistes francesos com Jean-Paul Sartre, Albert 

Camus i Simone de Beauvoir van donar a conèixer escrits que van 

popularitzar temes existencials del tipus de la llibertat, el no-res o l’absurd, 

entre d’altres. En certa manera, l’existencialisme significava el rebuig a 

pertànyer a qualsevol escola de pensament, el repudi a l’adequació a 

qualsevol cos de creences, i especialment de sistemes, i una marcada 

insatisfacció cap a la filosofia tradicional, que és criticada per superficial, 

acadèmica i allunyada de la vida. Aquest corrent filosòfic va ser desenvolupat, 

encara que mai de manera sistemàtica, però la seva popularitat va créixer 

després dels problemes morals i ètics que va comportar la Segona Guerra 

Mundial, a part de l’estupor provocat per la bomba atòmica, i va acabar per 

enquadrar dins l’irracionalisme filosòfic representat per pensadors i 

novel·listes com el mateix Jean-Paul Sartre i Albert Camus, i també per 

Gabriel Marcel i Martin Heidegger. 

 

Aquesta crítica existencialista, de fet, en arquitectura va portar a indagar cap 

a un sentit de recerca d’allò essencial, proper i bàsic a la vida dels homes, i 

investigar la desvinculació entre l’arquitectura i la resta de les arts. 

 

Giedion per aquells anys està realitzant el llibre Los comienzos del arte y de la 

arquitectura, estudiava les patents nord-americanes, assistia als congressos 

                                                 
310SOLÀ‐MORALES,  IGNASI  DE.  «Arquitectura  y  Existencialismo».  Diferencias.  Topografía  de  la  arquitectura 
contemporánea. Barcelona: GG, 1995, p. 41.  
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dels CIAM, cercava els core a les ciutats i la humanització de la ciutat. Els 

pensadors com Heidegger i Sartre estaven implicats a aprofundir el 

creixement de la felicitat de les persones. L’hàbitat no tan sols era un lloc per 

viure, sinó que era el lloc per al creixement, desenvolupament i cura de la 

moral de les persones. La por, l’angoixa i les passions seran els temes 

propers a l’individu.  

Però també va arribar el moment en què la societat, farta de treballar, 

reconstruir, produir, va sospitar que les estructures de control de la societat 

estaven encarcarades. Estat, patronal, església, sindicats havien de 

transformar-se, tant en el bloc capitalista com en el bloc socialista. La 

culminació d’aquell malestar la trobem en el maig del 68, on un fort corrent 

utòpic ho havia d’envair tot. Si s’hagués de triar un dels eslògans d’aquell 

maig del 68 seria Soyez réalistes, demandez l’impossible. Molts varen 

demanar una nova estructura de l’Estat, on fer encabir tota la utopia somiada 

en els esdeveniments d’aquell maig. Ben aviat els nuclis de pensament 

filosòfic occidental, l’Escola de Praga, el Cercle de Frankfurt i l’Empirisme 

Anglosaxó, varen cohabitar amb l’estructuralisme, i el moviment s’escampà 

com un reguer de pólvora. Era necessari evidenciar l’opressió de les 

estructures de control i suport de la societat, grans manifestacions de grans 

comunitats locals, barrejades amb altres comunitats distants, interessos 

diferents sota un mateix sentiment i una nova estructuració de la societat, el 

llenguatge estructuralista com a primer principi d’ordenació de totes les arts i 

corrents de pensament  

No fa estrany que uns anys més tard, durant un miratge entre el final dels 

anys seixanta i els vuitanta, s’anés forjant l’estructuralisme (també 

arquitectònic) i que tothom s’aboqués en la recerca d’aquell ideal universal 

occidental. Es va realitzar un veritable esforç per mantenir la disciplina 

arquitectònica dintre d’uns paràmetres comparables amb la resta de 

disciplines artístiques.  

 

Les causes de per què es va trencar aquella utopia artística, i es van quedar 

les arts dispersades en un seguit de compartiments estancs, és un dels 

motius de recerca d’aquest capítol. Si avui la desvinculació s’estén a la resta 

de disciplines artístiques és, potser, a causa del sentiment d’arraconament i 

de marginalitat a què es veuen abocats els qui volen actuar transversalment, 

ja que no es tenen personatges que sintetitzin el sentiment d’una època. La 

desconnexió entre les arts, que caracteritza el moment actual, es troba, a 
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més, davant un fet incontestable, que és l’accés al coneixement total i 

instantani que possibiliten les noves tecnologies. Cada art es concentra a 

aprofundir en la seva especialització, i aixeca uns murs alts i gruixuts de 

paraules per protegir-se. Resulta com camuflar un arbre que dóna fruits amb 

un ramatge aliè i estèril, amb l’únic objectiu de protegir-ne el contingut. Molts 

cops es tendeix a pensar que quan més protecció té una cosa, més valuós és 

el contingut i no sempre succeeix així. En conseqüència, resulta que passen 

desapercebuts els veritables mèrits d’allò que s’ha escrit, però que no ha estat 

suficientment contrastat, resguardat per la crítica. El crític d’arquitectura mai 

ha tingut tanta feina com ara, tantes arquitectures per ser comentades, és a 

dir, per ser validades. El crític d’arquitectura no pot donar l’abast sense el risc 

de convertir-se en un crític de low cost. Aquest sentiment de desolació, potser 

d’impotència, és un dels fets més preocupants de la situació actual, només 

alleugerit per la possibilitat de perfeccionament d’aquesta plataforma 

tecnològica que, potser en un futur llunyà, es converteixi en una plataforma 

única, que reuneixi i desenvolupi no tan sols el coneixement sinó tota la 

creativitat artística. El paper de consens que va exercir la crítica dels anys 

seixanta i setanta era possible perquè, tal com es pot dir en termes de 

Deleuze: tenien une plateau unique, no com avui que tenim mille plateaux. 

 

Es tenia la confiança que una plataforma d’anàlisi comuna derivada del camp 

de l’estructura lingüística transformaria l’activitat artística en un sol conjunt, és 

a dir, en un conjunt en què unes regles úniques per a tothom permetrien 

aventurar-se a llegir, interpretar, somiar o proposar amb la certesa que seria 

entenedor. En aquell moment es creia, o millor encara, es necessitava creure, 

que la lingüística transformada en disciplina universal gràcies a 

l’estructuralisme es convertia en una mena de moneda de canvi, de lliure 

circulació, acceptada per totes les disciplines artístiques i que, per tant, seria 

vehicle i vincle de comunicació per a totes les arts. L’estructuralisme 

s’aplicava a tot, a la literatura amb U. Eco i R. Barthes, a la filosofia amb Lévi-

Strauss, Merleau-Ponty, M. Foucault, Derrida, Sini, Lukács i Marcuse, a 

l’economia amb Max Weber,311 Marc Shell312 i Moses. I. Finley,313 a la pintura 

                                                 
311 WEBER, MAX.  Sociòleg,  filòsof, polític, economista, molt  abans que ningú,  als anys  vint,  ja havia  inventat el 
terme  economia  estructuralista,  i  havia  estructurat  l’Administració  pública,  en  canals  verticals,  no  permetent  la 
transversalitat, que possibilitava que un funcionari pogués ser substituït, o buidat de responsabilitat, en qualsevol 
moment i no desmanegar el conjunt de l’administració. 
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amb Jean Dubuffet,314 a l’escultura amb Richard Morris i E. Chillida, 

evidentment, a la lingüística amb Saussure, Bloomfield i Chomsky. També 

s’aplicava a l’antropologia amb F. Boas i E. Sapir, a la mitologia amb G. 

Dumezil, a cineastes com Hollis Frampton315 i a la poesia amb A. Imbrerchts, 

T. S. Elliot316 i G. Ferrater.  

 

La disparitat entre iguals i la diversa utilització o configuració de l’entorn 

estructuralista és evident, i la llista podria ser inabastable, perquè durant 

aquella època gairebé tots varen aproximar-se a l’estructuralisme. En 

arquitectura, sota el nom de brutalisme, s’acollien en un moment inicial la 

major part dels Team X i altres com James Stirling, Louis Khan, Kenzo Tange 

i Amancio Williams. Després del 1970, l’adhesió del col·lectiu al moviment 

estructuralista va ser majoritària. Es pot englobar l’estructuralisme històric 

amb Aldo Rossi, Mario Botta i Robert A. M. Stern, i l’estructuralisme vernacle 

amb Robert Venturi, Charles Moore i la immensa totalitat de l’star system 

arquitectònic. Es trobarien poquíssimes excepcions. En aquella primera 

andanada d’adhesió a l’estructuralisme, l’arquitectura ja es va quedar tancada 

en una forma escenografiada, sense tractar els problemes reals de 

l’estructura. Amb tota seguretat, l’estructuralisme com a dipositari de l’enorme 

responsabilitat de permetre l’accés de tots a tot, va preferir mantenir una 

visibilitat, un reconeixement fàcil de les formes a una comprensió profunda del 

                                                                                                                                               
312 SHELL, MARK. El seu  llibre més conegut en aquest aspecte és The economy of  literature. Baltimore: University 
Press, 1978. En castellà: La economía de la literatura. Mèxic D. F.: Fondo de Cultura económica, 1981. 
 
313  FINLEY,  MOSES  I.  The  ancient  economy.  Los  Angeles:  Berkley  ed.,  1973.  En  castellà: La  economía  de  la 
antigüedad. Mèxic D. F.: FCE, 1975. 
 
314 DUBUFFET, JEAN. «L’Hourloupe». Catàleg de l’exposició antològica Jean Dubuffet. Bilbao: Guggenheim, 2004. A 
L’Hourloupe  pretendrà  cercar  l’estructura  del  subconscient.  El  punt  de  partida  varen  ser  uns  gargots  sense  cap 
intenció, que Dubuffet va fer durant una conversa telefònica amb un bolígraf vermell i un altre de blau, a l’igual que 
els surrealistes realitzaven l’escriptura automàtica, que tothom ha practicat algun cop. Dubuffet va associar aquell 
fet  amb  l’emergència  del  coneixement  subconscient  a  través  del moviment  incontrolat  de  la mà  damunt  d’una 
superfície. Al catàleg de  l’exposició antològica de Bilbao del 2004 es comenta: «Les motifs  figuratifs, dessinés au 
stylobille, sont découpés et montes par Dubuffet sur un fond noir, d’un texte associant jargon et néologismes. Les 
surfaces  hachurées  et  les  surfaces  vierges  s’interpénètrent,  produisant  un  conglomérât  irrégulier  de  cellules 
(Franzke)  articulées.  Ce  principe  constitue  une  de  composantes majeures  de  l’hourloupe  et  guidera  l’œuvre  de 
Dubuffet jusqu’en 1974.» En la recerca formal abordarà els objectes quotidians com un ganivet, un automòbil o una 
tassa de cafè amb plat  i sucre. Ben aviat  la  representació s’entendrà com  l’objecte més  la seva estructuració del 
subconscient. 
 
315 FRAMPTON, HOLLIS. Publicacions del cicle monogràfic de H. Frampton. Barcelona: MACBA, 2007. 

 
316 ELIOT, T. S. Op. cit., 1963/ 1999. 
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fet estètic formal, per això l’estructuralisme en arquitectura es va quedar tants 

cops en la façana decorada. 

 

Per tant, el crític honest i representant de la denúncia i el desemmascarament 

amb un judici negatiu la majoria de les vegades serà expulsat de la pràctica 

de la crítica de l’arquitectura i de l’urbanisme, es desentendrà d’aquella i, per 

tant, també s’allunyarà del paper de jutge o d’àrbitre neutral de qualsevol 

corrent de pensament. Aquells anys presenten una notable manca de 

lideratge i confusió en la crítica d’arquitectura. 

 

Le Corbusier aporta certes reflexions sobre el tema quan parla d’urbanisme 

en el text UNITÉ, on el classifica en dues vessants: d’una banda, l’activitat 

urbanística amb proposta purament conceptual i, per l’altra, la proposta 

crematística, on diu:  

 

«(en urbanisme)… les propostes vàlides són les que s’ofereixen 
desinteressadament, mentre que la resta de propostes, on hi ha 
interessos econòmics, són una altra cosa.»317 

 

A aquest desplaçament que Le Corbusier ja va detectar d’aquella altra cosa 

l’anomenaria presa de responsabilitats. Avui és un fet més que evident que la 

veu de la crítica arquitectònica ha estat poc menys que esborrada dels 

mitjans. Ha quedat relegada a parlar d’un urbanisme, sense responsabilitat ni 

cost econòmic, qualsevol referència als interessos econòmics poden portar al 

desterrament i l’estranyament. 

 

Ignasi de Solà-Morales també va detectar aquest desplaçament i la seva 

resposta va ser la creació d’un corrent que pensés la critica arquitectònica i la 

composició arquitectònica des d’una àmplia voluntat generalista. No es 

tractava de buscar a tots els implicats en l’evolució d’aquests camps paral·lels 

a l’arquitectura que es mostraven desconnectats, sinó procurar que el qui 

volgués tenir la formació d’arquitecte aprengués també de tots aquests 

reputats professionals, sociòlegs, filòsofs, antropòlegs, geògrafs, 

ambientòlegs, historiadors, artistes, economistes. Aquests camps avui en dia 

es toquen d’una manera esporàdica a les escoles d’arquitectura, la resposta, 

                                                 
317 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

246 
 

més tard, l’organitzaria fundant un programa de màster i doctorat a l’ETSAB, 

que encara avui fa palesa l’enorme tasca que queda pendent de fer. En el pla 

dels referents, aquells bastons on recolzar-se, plantejava que calia ampliar la 

base lluny de l’eurocentrisme i de l’especialització. Això portava implícit el 

reconeixement que l’arquitectura és una activitat no especialitzada que, com 

un ens autònom, es desenvolupa al bell mig de cada cultura i pertany a cada 

cultura. Difícilment es pot extrapolar i copiar-la en un altre indret. 

L’arquitectura reclama un tractament específic en cada lloc on es vol que 

aquesta floreixi. A causa de la proximitat i familiaritat que dóna uns anys al 

costat d’Ignasi de Solà-Morales318 es fa memòria de com ell es referia quan 

considerava com havia d’actuar la crítica arquitectònica. Ell la comparava amb 

un tren parat per una avaria en una andana secundària, que està esperant el 

senyal de sortida, però que a causa de la seva condició epistemològica,319 

resulta que el qui està pujat al tren creu que, per la seva importància 

epistemològica, és la part més valuosa del passatge, és l’essència d’allò 

verdader i indispensable, no és el passatge, sinó el motor. La societat 

contemporània ha canviat moltíssim en poc temps i s’ha ampliat moltíssim, i 

aquella via i andana han deixat de ser l’única via important. Avui hi ha un 

munt de vies importants, amb un munt de trens i passatgers 

respectabilíssims. Per a Ignasi de Solà-Morales, el sistema de crítica 

arquitectònica s’havia de replantejar de cap a peus, calia redreçar-lo o 

reorientar-lo. La reparació que calia fer era d’envergadura, i s’allarga fins als 

nostres dies i afecta la pròpia màquina; és a dir, tant als referents com al 

traçat de les vies. Aquestes vies les va deixar dibuixades al llibre Present i 

futurs, Arquitectura a les ciutats,320 on comenta que les noves vies i 

categories per on haurà de moure’s la nova crítica quedaran fixades en 

mutacions, habitacions, fluxos, contenidors i terrain vague (waste land, i que 

l’autor d’aquest treball es permet traduir al català com a terra gastada). La 

màquina reclamava un altre tipus de reparació i el 1991, Ignasi de Solà-

Morales publicarà l’article «De la autonomía a lo intempestivo», on clarament 

                                                 
318 L’autor del present treball va ser becari del Màster de  la Metròpoli quan  l’any 1991  Ignasi de Solà‐Morales el 
fundà, després alumne i professor. 
 
319Condició epistemològica (hipòtesi que s’assumeix com a verdadera i de la qual se’n van derivant conseqüències) 
320 SOLÀ‐MORALES, IGNASI DE. Present i futurs, Arquitectura a les ciutats. Barcelona: CCCB i COAC, 1996. 
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defineix un altre cop quin pot ser l’abast dels canvis321 que es podrien resumir 

en: 

 

• Deixar fer als estructuralistes del cercle de Praga, Saussure, Chomsky… 

des quals Umberto Eco, Jean Baudrillard, Roland Barthes, entre d’altres, 

en poden ser les veus més representatives. Acceptant el seu discurs 

cíclic, es pot córrer el perill que es vagin autoalimentant sense fi, 

incorporant, ficant i traient en pedestals veus com Claude Lévi-Strauss o 

Roman Jacobson. I en arquitectura, les veus d’A. Drexler, C. Rowe i fins i 

tot Kenneth Frampton, tot i que aquests dos darrers posseeixen una 

transversalitat i profunditat que podrien integrar-se a qualsevol dels altres 

grups. 

 

• Deixar fer als del cercle de Frankfurt, T. H. Adorno, Max Horkheimjer, 

Herbert Marcuse i Jürgen Habermas que, simplificant, defensaven 

mitjançant la teoria crítica agafar formes de la vida quotidiana per  

irrompre-hi d’una manera agressiva. A aquest corrent s’hi van incorporar 

més tard grups com Cobra o Fluxus i artistes com Arman, W. Voste i 

altres com C. Oldenburg, Yoko Ono, J. Beyus, Walter de Maria, etc. Les 

seves accions podien ser trencar televisors, sorolls mecànics, omplir de 

sang i fetge les netes parets d’un museu o amuntegar cossos de 

persones i animals gairebé torturats i exhausts. En conseqüència, aquest 

corrent redescobreix M. Duchamp i, sobretot, W. Benjamin com a 

pensador heterodox no acadèmic, amb un discurs inacabable, fet de 

fragments que anuncien la ruïna del món capitalista. Manfredo Tafuri serà 

el portaveu oficial de la crítica radical de l’arquitectura moderna. 

 

• Deixar actuar els lliberals anglosaxons. En el món anglosaxó vol dir una 

postura políticament oberta, progressista i, fins i tot, radical. Són hereus 

dels utopistes il·lustrats anteriors a la Revolució Francesa i pensadors 

que fonamenten els seus estudis en la lògica i la filosofia del llenguatge: 

C. S. Peirce, B. Russell, Karl R. Popper, Alfred Mayer i, fins i tot, L. 
                                                 
321 SOLÀ‐MORALES,  IGNASI DE. «Autonomía de  lo  intempestivo», al catàleg de  les conclusions del congrés ANY. 
Nova York: ANY Press, 1991, p. 172‐185. Descriu el panorama arquitectònic després de les expectatives extremes de 
llibertat i autonomisme de les diferents arts. Un cop més afirma que l’estructuralisme ha servit per a l’autoreflexió i 
no per a la creació arquitectònica. Deixa entreveure o dibuixa un seguit de portes, sense tancar‐ne cap, indicant per 
on ell creu que l’arquitectura se’n pot nodrir. 
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Wittgenstein. Qualsevol tradició metafísica per a la recuperació hegeliana 

de la història serà refusada. Prevaldran les afirmacions basades en la 

comprovació quantificable dels fets i no pas en els grans teoremes 

generals. Les avantguardes que es deriven d’aquest àmbit seran 

conduïdes per Ernst Gombrich, Colin Rowe (pertanyent al Warburg 

Institute), i altres afins com J. Ortega i Gasset, G. Santayana, I. Berlin o T. 

S. Elliot. L’hiperrealisme en serà el fruit, que es contraposarà a 

l’abstracció i l’expressionisme de l’entorn germanòfil llatí. En arquitectura, 

es transformarà en nou empirisme en què, sobradament, adequarà forma 

i funció en detriment del significat, usualment s’anomena High-Tech. Tot i 

que avui estem assistint a una variant o transformació cap al high-

tecnososteniblisme. Curiosament aquesta divisió en tres grans àrees de 

pensament també és reconeixible en el període postmodern: 

 

o Neoestructuralisme  

o Neosimbolisme 

o Neoempirisme 

 

L’experimentació arquitectònica s’ha de produir, però els àmbits culturals allà 

on es produeixi el fet arquitectònic ningú se’ls pot inventar. Els àmbits 

culturals de l’arquitectura són els que són i aquests àmbits no tenen unes 

fronteres clares, moltes vegades són àmbits superposats. Per això s’arriba a 

la conclusió que l’arquitecte ha d’escollir i el crític estètic l’ha d’ajudar a 

escollir. Saber en tot moment quins continguts tindrà l’arquitectura d’un àmbit 

cultural és la qüestió que porta cap a l’evolució i el perfeccionament de l’ofici 

d’arquitecte. Voler parlar de continguts amb un arquitecte pot ser molts cops 

inacceptat. Quan sorgeixen dubtes de ser entès o no, aleshores cal sortir de 

l’àmbit construïble per veure com altres disciplines avancen i com superen els 

mateixos problemes. Si l’arquitectura és considerada una disciplina artística, 

ha de tenir recursos suficients per evolucionar en un sistema transversal, s’ha 

de relacionar amb la resta de disciplines artístiques. Interessa particularment 

en la recerca d’aquest treball veure com els poetes es varen haver de fer les 

mateixes preguntes davant dels mateixos problemes que els arquitectes, per 

tal de superar-los sense deixar de ser poetes. En el pensament de G. Ferrater 

es troba una interdependència entre tot el seu treball dels temes en els quals 

va excel·lir: crític d’art, crític literari, lingüista, poeta i docent, i la seva 
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agudíssima intuïció i intel·ligència. De fet, el llegat que ha deixat és una 

mostra del seu interès per l’art i un reflex de l’actitud moral d’un home que va 

ser crític amb el seu temps, i amb tot allò que representava una mordassa 

que el pogués lligar a uns principis, a un mecanisme o a qualsevol eina que 

acabés sent un fre per a la creativitat. Amb això, queda clar que va explicar 

com la superació de l’estructuralisme va significar la superació de l’època. 

 

D’una manera radical, gairebé convulsa, els poetes van realitzar aquesta 

superació fent un pas enrere, agafant com a nous models a seguir, entre 

d’altres, autors i pensadors de la paraula que no havien estat implicats en la 

generació estructuralista. Es rellegiran E. Benveniste, V. Larbaud, T. S. Eliot, 

Jakobson, Bally... i redescobrint quina seria la preestructura del text en relació 

amb el temps narratiu, es preguntaven on s’havia de col·locar o com s’havia 

de comptabilitzar el temps que queda narrat en una novel·la o en qualsevol fet 

expressat en un text. 

 

Aquesta sola pregunta, segons Ferrater, va ensorrar tot l’estructuralisme.322 

El concepte de temps, lluny de ser una dada, mereix pels propòsits d’aquesta 

presentació certes consideracions.  

 

Emile Benveniste323 fa les distincions següents: 

 

• El temps físic del món és un continu uniforme, infinit, lineal, segmentable 

a voluntat. Té per correlat en l’home una durada infinitament variable que 

cada individu fa d’acord amb les seves emocions i amb el ritme de la seva 

vida interior.  

 

• Del temps físic, i del seu correlat psíquic i la durada interior es distingirà 

amb gran cura el temps crònic, que és el temps dels esdeveniments, que 

engloba també la pròpia vida com a successió de successos. El temps 

viscut corre sense fi i sense retorn, és l’experiència comuna. Mai es 

recobra la infància, ni l’ahir tan pròxim, ni l’instant fugit a l’instant. No 

                                                 
322 FERRATER, GABRIEL. Op. cit., 1969/1988. «Estructura de la innocentada», p. 180‐183. 
 
323 BENVENISTE, EMILE. Problemas de lingüística general, T. II. Mèxic D. F.: Segle XXI, 1979, p. 73 i s. 
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obstant això, la vida té punts de referència que se situen amb exactitud 

en una escala reconeguda per tots i als quals es lliga al passat immediat 

o llunyà. És una condició necessària de la vida de les societats i de la 

vida dels individus en societat. Aquest temps socialitzat és el del 

calendari, és fonament de la vida de les societats.  

 

• Què hi ha del temps lingüístic? Una cosa és situar un esdeveniment en el 

temps crònic, una altra cosa és situar-lo en el temps de la llengua. El que 

té de singular el temps lingüístic és que està orgànicament lligat a 

l’exercici de la paraula, que es defineix i s’ordena com a funció del 

discurs. Aquest temps té el seu centre en un centre generador i axial a la 

vegada. És a dir, en el present de la instància de la paraula. Quan un 

locutor utilitza la forma gramatical del present (o el seu equivalent), situa  

l’esdeveniment com a contemporani de l’instant del discurs que esmenta. 

El locutor situa com a present tot el que implica com a tal, en virtut de la 

forma lingüística que usa. Aquest present és reinventat cada vegada que 

un home parla, perquè és, al peu de la lletra, un moment nou, no viscut i 

aquest present es desplaça amb el discurs. En realitat, el llenguatge no 

disposa sinó d’una sola expressió temporal: el present, i aquest és avalat 

per la coincidència de l’esdeveniment i del discurs, és per naturalesa 

implícit. En canvi, els temps no presents es troben sempre explicitats en 

la llengua. El passat i el futur no estan en el mateix nivell del temps que 

aquesta. La llengua, per necessitat, ha d’ordenar el temps a partir d’un eix 

i aquest és sempre i només a instància del discurs. 
  

Els temps lingüístics, llavors, s’instauren en cada acte de la paraula, cada 

situació nova del discurs, cada vegada que un locutor parla. Els altres temps, 

els que recobreixen la història narrada desapareixen, quan es demana que 

apareguin en un indret i un moment present. En altres paraules, tot l’anàlisi 

estructuralista, ampli i especialitzat, trontolla quan es demana de sobte que 

s’exhibeixi en un moment present. Aquesta reflexió, encara que sembli 

impròpia per realitzar-la en el camp de l’arquitectura, es veu que si es volgués 

fer patent en l’àmbit construïble s’haurien de realitzar enormes esforços per 

sostenir-la en peus, encara que fos per uns moments, però si pogués ser així, 

voldria dir que s’ha trobat el fet diferencial entre l’arquitectura i l’escenografia. 
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L’escenografia es regeix pel temps i el text literari, mentre que en 

l’arquitectura el temps es disposa lliurement al costat del lliure criteri dels 

usuaris.  

 

En arquitectura, el present, passat i futur es manifesten sincrònicament, és a 

dir, tots de cop, és molt difícil separar-los, només el recorregut o el trànsit al 

través, o l’evocació, tenen associats una cronologia possible. Per això, la 

culminació del fet artístic en l’arquitectura sempre acaba en la visita al lloc.  

 

Els altres dos motius pels quals Ferrater entén que s’ha de revisar el sistema 

estructuralista són, com molt bé diu en l’«Estructura de la innocentada»:324 

                                                 
324 FERRATER, GABRIEL. Op. cit., 1969/1988. «Estructura de  la  innocentada», p. 180‐183. Reproducció de  l’article 
complet: «A començament de 1969, la revista L'Express va fer una interviu a André Martinet, i quan el periodista li 
va preguntar què pensava d’això que en diuen estructuralisme  i de  les possibilitats d’encabir altres coses dins del 
marc lingüístic, Martinet va respondre: ”La moda de la lingüística és un drama atroç, que m’estreny el cor”. L'estat 
cardíac del professor Martinet devia deixar ben  freds  la majoria dels  lectors, però és un  fet que el seu sentiment 
(sigui el que sigui que puguem pensar sobre l’estètica de la frase) el compartim tots els qui, a qualsevol nivell, ens 
interessem seriosament per  la  lingüística,  i que ho passarem malament si  l’actual aleteig de galliner no es calma 
aviat. La semàntica de la minifaldilla, posem per cas, és ben clar que són les cuixes, però si ho diem així les cuixes 
passen a ser part de la semàntica del mot semàntica, i haurem d’inventar un altre mot la semàntica del qual no sigui 
sinó la semàntica —i quan podrem reposar? Parlant seriosament, hi ha dues raons que fan impossible, fins on ara 
ho podem preveure, que d’aquestes analogies lingüístiques en surti res de valuós. La primera raó (que Martinet veia 
exempIificada en Merleau‐Ponty) és que qui s'hi  lliura, no té cap sentiment de  les restriccions metòdiques que el 
lingüista s’ha d’imposar, i no arriba a ”delimitar un camp de recerca”. La raó segona i més greu, molt ben formulada 
per Noam Chomsky, és que, inversament, si un sociòleg, per exemple, accepta la mena d’enfocament metòdic que 
el lingüista ha trobat més o menys adequat al seu objecte, no obtindrà sinó resultats trivials. Un Lévi‐Strauss modela 
les  seves  descripcions  de  relacions  de  parentiu  o  de  les  combinacions  culinàries  sobre  les  formalitzacions  de  la 
fonologia de  llengües particulars,  i no  li surten sinó trianglets bons per matar  l'estona. Ni  li podria sortir cap altra 
cosa, car l’estudi formal d’un conjunt finit no pot donar res de valor intel∙lectual superior al del joc de l’oca o al dels 
mots encreuats. És sens dubte bo que un aprenent d’àlgebra agafi un  llapis  i un tros de paper,  i comprovi que el 
conjunt de  les classes de  restes del nombre 17 és un cos, però cap algebrista no s'acontentarà amb un nivell de 
generalitat inferior al de, per exemple, la proposició que el fet que el conjunt de les classes de restes de n és un cos, 
equival al fet que n és un nombre primer —i aquesta proposició és infinita, no comprovable amb llapis i paper. Tal 
com és també infinita, i d'altra banda no pas formal sinó fortament empírica, la proposició que els fonemes de tota 
llengua es poden descompondre en un cert nombre de trets distintius pertanyents a un inventari fonètic universal. 
Quant a disposar els fonemes d’una determinada llengua en forma de triangles o de quadrangles o de joc de bitlles, 
això  equival  a  fer  càlculs  sobre  el  nombre  17.  l  les  formalitzacions  d’un  Lévi‐Strauss,  és  clar,  consisteixen  a  fer 
aparences  de  càlculs  sobre  el  fragment  d'un  fantasma  de  nombre.  El  resultat  d’aquestes  operacions  és  que  els 
ignorants propel∙lits sense control (Michel Foucault, per exemple) no saben  ja ni per on desbarren,  i els  ignorants 
que  encara  tenen  frens  (Jean‐Paul  Sartre,  posem  s’han  format  del  lingüista  una  imatge  equivalent  a  la  que  un 
inquisidor medieval devia tenir de les bruixes. Què té d’estrany, doncs, si el cor del professor Martinet cau de tant 
en tant en l’arítmia? La cara paradoxal del cas, però, és que ara sigui la lingüística la disciplina corruptora de certes 
altres (sense la intervenció de cap lingüista respectable, que jo sàpiga, tret potser de Roman Jakobson, en qui és fort 
el nervi de nen entremaliat). Al segle passat, en efecte, és a la pobra lingüística que li va costar molt de netejar‐se 
d’analogies provinents d'altres indrets, i van caldre esforços tenaços fins expulsar del panorama les verbalitzacions 
buides com és ara la de la vida de les llengües. Una de les frases que m’han deixat per sempre més estupefacte es 
troba  cap  al  començament  del  Compendium  d'August  Schleicher.  Diu  Schleicher  que  en  un  període  tardà 
l’indoeuropeu comú tenia (modifico lleugerament la seva terminologia) nou fonemes consonants, sis sonants i nou 
vocals, i els representa en una bonica forma de tríptic, amb els sonants al mig. Però afirma que en una època més 
remota eren també sis els consonants i sis els vocals, i un cop dit això llança: ”Que no es deixi d’observar la simetria 
de  les  proporcions  numèriques  en  el  nombre dels  sons”.  I què més? Doncs  no  res més:  aquesta  frase  tanca  el 
paràgraf i el tema. Volia Schleicher insinuar potser que el nombre dels fonemes de tota llengua, i el de cada classe 
de  fonemes, ha de ser un múltiple de  tres? O bé que el nombre dels consonants és necessàriament  igual al dels 
vocals, i com a mínim igual al dels sonants? No cal insistir‐hi, em penso. Aquesta numerologia abismal no vol dir res, 
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1. Per un costat, la nul·la capacitat que té la semàntica per crear nous 

significats de cada paraula. La semàntica és l’estudi del significat atribuïble a 

expressions sintàcticament ben formades. La sintaxi estudia només les regles 

i principis sobre com construir expressions interpretables semànticament a 

partir d’expressions més simples, però en si mateixa no permet atribuir 

significats. La semàntica estudia com els significats s’atribueixen a les 

paraules, les seves modificacions a través del temps i, encara més, els seus 

canvis per nous significats. Amb aquella ironia demolidora que caracteritzava 

la critica de Gabriel Ferrater feia una petita broma lingüística quan es 

preguntava quina era la semàntica de la minifaldilla, tothom entenia que el 

que donava forma a la minifaldilla eren les cuixes, menys els lingüistes 

estructuralistes, que necessitarien obrir un nou capítol per esbrinar quina seria 

la semàntica de les cuixes, i així amb un procés de retroalimentació sense fi, 

fent notar tot seguit que havien deixat passar una magnífica oportunitat 

d’escriure sobre el significat, i la persona a la qual pertanyia aquella 

minifaldilla. L’estructuralisme té grans problemes per delimitar un àmbit del 

coneixement. 

 
«La lingüística (estructuralista) és incapaç de delimitar un camp de 
recerca».325 
 

Un cop plantejada la primera contradicció sorgia un sentiment i una 

asseveració que el portava a manifestar que la lingüística s’havia transformat 

en una disciplina corruptora de les altres disciplines. 

 

2. El segon punt venia de l’observació d’entendre el sistema lingüístic 

estructuralista com un sistema tancat, en què per molt que un s’hi esforcés, 

no es podia fer servir per produir alguna cosa nova. En la química i la física, 

                                                                                                                                               
ja que a Schleicher no  li surt pas de  la seva  lingüística, que era admirable, sinó d'una mala digestió de Hegel, tant 
dolenta com  la digestió que Lévi‐Strauss ha  fet de  Jakobson. Que no  se’m malentengui, però. En primer  lloc, no 
confonc pas el sac de drapaire “estructuralista” amb el benefici que l’antropologia de Franz Boas i d’Edward Sapir, i 
la mitografia de Georges Dumézil, han  tret de  la  lingüística: però Boas  i Sapir eren ells mateixos grans  lingüistes 
creadors, i Dumézil, deixeble de Meillet, sap molt bé de què es tracta. I, en segon lloc, no propugno pas que cadascú 
es tanqui al seu recambronet i doni per nul tot allò que fan els altres. La ciència és una, en principi, i no convé pas 
que els científics d’una branca diguin blanc on els d’una altra diuen negre. Així, als fonetistes castellans els fóra molt 
saludable d'aprendre el sentit del mot vibració, cosa que els estalviaria de dir que els fonemes intervocàlics de carro 
i  caro  són  tots  dos  vibrants,  amb  la  diferència  que  el  primer  té  diverses  vibracions  i  el  segon  només  una. Un 
moviment  vibratori  és  un moviment  periòdic,  i  amb  un  sol  element  no  hi  ha manera  d’establir  cap mena  de 
periodicitat, o sigui que parlar d’una sola vibració és com parlar d’un germà únic,  i a una criatura de dotze anys 
aquesta beneiteria  li  costaria un  zero ben  rodó en un examen de  física. Però això és una qüestió de  substància, 
sense res de comú amb les analogies i les metàfores que els al∙lucinats d’ara s’estructuren buidant els cendrers de la 
lingüística —i que ens farien perdre les ganes de fumar.»     Novembre 1969. 
325 FERRATER, GABRIEL. Op. cit., 1969/1988, p. 180. 
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un seguit de materials es combinen per donar un material completament nou. 

Segurament, degut a que Ferrater havia estat estudiant d’exactes, entenia 

que el sistema lingüístic no es podia reduir a l’estudi d’un determinat nombre 

de signes finit, que d’una llengua a una altra podien augmentar o disminuir. 
   

  
Al cap i a la fi, sempre seria un sistema finit d’elements com a característica 

comuna a totes les llengües. Inclús en el llenguatge matemàtic, en les arrels 

de la ciència matemàtica, es troba l’1/n, que és la representació de l’infinit, o 

bé les sèries que resultarien de dividir el nombre primer 17 serien el 

mecanisme per sortir del conjunt dels elements finits i d’aproximar-se a un 

concepte d’infinit, més transcendental i fora del pla finit. Per tant, si s’intentava 

buscar un sentit transcendent a la lingüística estructuralista seria impossible, 

perquè mai es podria anar més enllà:  

 

«d’uns trianglets, o uns quadrats, bons solament per fer els mots 

encreuats...»326 

 
Figura 47. Anàlisi estructural en lingüística i en antropologia per Claude Lévi-Strauss. 
 
El sistema lingüístic estructuralista no servia ni per fer analogismes, ni 

metàfores, ni per abordar el fet simbòlic i, per tant, dificultava la tasca de la 

creació poètica. 
  

                                                 
326 FERRATER, GABRIEL. Op. cit., 1969/1988, p. 180‐183. 
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3.2. La superació de l’estructuralisme generatiu 

 

 

Tant la lingüística com la resta de disciplines artístiques varen sortir 

damnificades d’aquell discurs cíclic. L’estructuralisme es va prendre com una 

moda passatgera, a causa moltes vegades de la immediatesa i l’obvietat dels 

resultats. Això va provocar que es valoressin formalment els resultats només 

d’una manera col·lectiva, com la gran aposta per trobar un món utòpic 

col·lectiu i universal. 

 

Un cop esvaït el miratge d’una utopia artística global, on totes les disciplines 

artístiques parlaven el mateix llenguatge i, per tant, semblava plausible que es 

poguessin, a través de la matematització del llenguatge, intercanviar 

experiències artístiques i generar processos pluriartístics, els poetes com 

Ferrater passaran en poc temps de l’exaltació estructuralista de Chomsky a 

l’absoluta crítica i xoc frontal. El cas és que, a final dels anys seixanta, els 

poetes parlaven ja de verborrea estructuralista, per no utilitzar paraules més 

mal sonants en boca del mateix Ferrater. 

 

I els arquitectes? Els arquitectes dels anys setanta just començaven a parlar 

de l’estructuralisme saussurià. En el camp de l’arquitectura resultaren dues 

apostes: per un costat, l’europea, representada per Aldo Rossi,327 que 

associava l’estructura profunda del llenguatge arquitectònic a l’estructuració 

tipològica, i, per altra banda, l’experiència americana amb Robert Venturi, que 

associava l’estructura profunda del llenguatge arquitectònic al context 

immediat. Amb el pas del temps, mirat des de l’òptica contemporània, podem 

afirmar que, tant l’una com l’altra, no varen ser capaces d’aportar suficient 

profunditat reflexiva ni qualitat arquitectònica per esdevenir paradigmàtiques. 

Les formes produïdes per l’estructuralisme arquitectònic no es connectaven 

amb la intel·ligència, ni amb l’erudició. Varen servir només per enriquir el 

llenguatge arquitectònic i urbanístic, ja que, com diu Ignasi de Solà-Morales:  

 

                                                 
327 SOLÀ‐MORALES, IGNASI DE. Diu que la lingüística es va entretenir a analitzar i no tant a proposar. «L’obra d’A. 
Rossi i R.Venturi… són la demostració, en clau lingüística, de la condició central de l’arquitectura com una meditació 
reflexiva sobre un món de paraules ja escrites». Op. cit., 1995. «Lugar: permanencia o producción», cap. VI, p. 118. 
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«són reflexions d’un llenguatge que ja ha estat escrit».328 

 

Segons la manera de procedir en la primera època de la seva obra, Chomsky, 

al llibre Estructures sintàctiques del 1957, assenta les bases del model 

transformacional en detriment de l’epistemològic (teoria del coneixement). 

Segons Chomsky, el paper de la creativitat es redueix a tot allò que en el 

transcurs plàcid de cada llengua no s’havia dit mai abans, això sí, utilitzant el 

mateix conjunt finit de regles gramaticals; per tant, menyscabant les 

possibilitats creatives, tant del poeta creador com de l’usuari lector, així com 

les del propi idioma.  

Per a una disciplina com la literària, el mateix Chomsky ha anat proposant 

canvis substancials adaptatius dels seus plantejaments pràcticament fins avui 

en dia i, a més a més, la literatura i les arts afins tenen molts més recursos 

per adaptar-se als canvis i situar-se en un nou context. En canvi, va resultar 

dramàtic per a la resta de disciplines artístiques, com l’arquitectura, que no va 

tenir la capacitat ni la lucidesa suficient per anar adaptant els canvis al seu 

domini particular. En la lingüística, no serà fins a l’aparició dels llibres de 

Chomsky, Aspectos de la teoría de la sintaxis,329 El lenguaje y el 

entendimiento330 i Estructuras sintácticas331 que es començaran a preocupar 

de la significació semàntica generativa. Després d’uns inicis, en què era 

primer l’estructura i la forma de l’estructura, es va veure que per molt 

freqüents i molt subtils que fossin les comparances de dos fonemes, no 

arribaven a generar noves formes, ni nous significats. Chomsky va realitzar 

una teoria per a una sola llengua, l’anglesa, però deixà oberta la possibilitat 

que la seva teoria fos general i universal, i va comentar que tots els individus 

tenen competència lingüística. Si en Saussure la visió de la llengua és 

                                                 
328 SOLÀ‐MORALES, IGNASI DE. Op. cit., 1995. «Lugar: permanencia o producción», cap. VI, p. 118. 
329 CHOMSKY, NOAM. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: The MIT Press, 1965. En castellà: Aspectos de la 
teoría de la sintaxis. Barcelona: Gedisa, 1999. En aquest llibre perfecciona la seva concepció de la sintaxi i les seves 
relacions amb la fonologia i la semàntica en el marc teòric molt més elaborat de la gramàtica generativa. Al mateix 
temps, assenyala l’existència d’una tradició prèvia, que prefigura les seves concepcions, la gramàtica de Port Royal i 
els treballs de Humbolt. 
 
330 CHOMSKY, NOAM. Language and Mind. San Diego: Harcourt, Brace & World, 1968. En castellà: El lenguaje y el 
entendimiento. Barcelona: Seix‐Barral, 1977. Aquí demostra com  les seves concepcions sintàctiques s’integren en 
una teoria general de psicologia del coneixement i de filosofia del llenguatge.  
 
331 CHOMSKY, NOAM. Syntactic Structures. L’Haia: Mouton, 1957. En castellà: Estructuras sintácticas. Mèxic D. F.: 
Editorial  Siglo  XXI,  1974.  Qüestiona  els  fonaments  epistemològics  de  la  lingüística  estructural  amb  el  model 
transformacional que proposa. 
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estàtica, en Chomsky serà dinàmica. Per tant, pertoca a cada disciplina 

dissenyar el seu cos doctrinal per adequació i harmonització amb la lectura 

universal. Chomsky, a causa de la seva implicació amb els drets humans, 

manifestarà ben aviat l’oposició i xoc amb la política exterior del seu país, els 

Estats Units. I tindrà moltíssima cura a no imposar qualsevol estructura de 

pensament sobre una llengua per a la seva anàlisi. Ell reclamarà que si una 

teoria lingüística per organitzar qualsevol tipus de llenguatge, per minoritari o 

marginal que sigui, no acaba de funcionar per errada científica dels fonaments 

en què es recolza o bé perquè no els ha pogut contrastar suficientment amb 

una reflexió lògica, el que cal fer immediatament, segons les seves paraules:  

 

«“És, canviar-la!”332 (canviar tota la teoria lingüística) i començar de 

nou.» 

 

El que abans havien estat crítiques a Chomsky ara seran lloances, sobretot 

per part dels lingüistes europeus. Aquesta manera de generar coneixements 

sintàctics permetrà als escriptors i usuaris la possibilitat de realitzar dos 

discursos paral·lels: el de l’estructura profunda i el de l’estructura superficial 

(encara anomenada formal). Això facilitarà el descobriment gramatical i 

facilitarà l’aproximació a una descripció més perfecta del fet literari, artístic i 

social. Una consideració tant o més notable en el camp de l’arquitectura és, 

segons diu Rosalind Krauss, l’aportació de Peter Eisenman, ja que parteix 

d’una interpretació personal de la gramàtica transformacional de Chomsky. 
Krauss en el número especial de la revista A+U del gener de 1980, dedicada 

al treball recent d’Eisenman, defensava que l’arquitectura pot ser analitzada 

com un text, o millor encara, eixamplant, segons les paraules de Sartre, el 

model d’anàlisi cap a totes direccions i cap a totes les disciplines: 

 

«Les paraules són prolongacions del seu significat, són les seves 
pinces, les seves antenes, les seves ulleres. Ell (l’autor) les manipula, 
des de dins».333 

 

                                                 
332 CHOMSKY, NOAM. Op. cit., 1957/1974. 

 
333 KRAUSS, ROSALIND. «Death of a Hermeneutic Phantom: Materialization of the Sign in the Work of Peter 
Eisenman». A+U. Tòquio: 1980, p. 189‐219. 
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És en aquest punt on sorgeix la primera gran contradicció en els textos de 

Venturi i Rossi. La pregunta és com pot ser que en els dos llibres més 

influents del segle XX, tal com diu Vincent Scully l’abril de 1973 en el pròleg a 

la segona edició de Complexity and contradiction in architecture i, per 

extensió, a Learning from las Vegas, no hi aparegui cap referència, ni citació 

directa o indirecta de l’obra de Chomsky. Tenint en compte que els 

arquitectes formats en el segle XX tenen el reconeixement cap a aquests 

autors i varen agafar els seus llibres com a fonament de la crítica 

d’arquitectura. La pregunta seria esbrinar en quin cos teòric es fonamenta 

l’estructuralisme arquitectònic de Venturi i de Rossi. S’ha d’anar a la pàgina 

192 de Learning from las Vegas per trobar una sola pàgina dedicada a 

l’arquitectura simbòlica, i una sola referència a Structural anthropology 

(Claude Lévi-Strauss) del 1963 (part II, p. 163, ref. n.9). En el cas d’Aldo 

Rossi succeeix exactament el mateix en el seu llibre Arquitectura de la ciudad, 

on les poques referències que fa al començament de cada capítol, fan 

referència al llibre Tristes tópicos del mateix Claude Lévi-Strauss, que intenta 

aplicar a l’antropologia tot allò après de Saussure,334 que no era, com ja s’ha 

dit, lingüista generatiu. El que es dedueix és que el que feien Venturi i Rossi 

no era gramàtica transformacional generativa, sinó gramàtica comparada del 

llatí o del grec. Prenien l’arquitectura clàssica com a punt inicial. Havien 

construït una estructura que els permetia buscar les diferències, 

contradiccions o desviacions d’una arquitectura quotidiana sense autoria, una 

arquitectura contemporània a l’abast, entesa com case study que es 

referenciava en un patró clàssic: el model clàssic de referència no es va 

trobar mai, el varen proposar a priori com un model tipològic; per tant, aquesta 

manca de profunditat i transcendència és un fet consubstancial amb 

l’estructuralisme.  

 

En aquest punt, els arquitectes no havien d’haver acceptat la revisió dels 

mestres de l’arquitectura moderna realitzada en clau saussuriana, no haurien 

hagut d’admetre comparar-la amb el llatí, amb l’arquitectura clàssica, tan sols 

pel plaer intel·lectual obscè de buscar-ne reminiscències. Això, al capdavall, 

es pot veure com un menyspreu a l’enorme esforç, a l’enorme capacitat de 

                                                 
334 SAUSSURE, FERDINAND. Professor a Ginebra va  impartir  i publicar el Curso de  lingüística general el 1915, on 
diferenciava  llenguatge,  llengua  i  parla.  De  fet,  aquesta  publicació  és  el  recull  dels  apunts  de  classe  recollits  i 
publicats pels seus alumnes Charles Bally i Albert Sechehaye tres anys després de la seva mort. 
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renúncia i lluita per la llibertat compositiva que varen realitzar els mestres de 

la tradició moderna. Per tant, aquestes revisions en nom de la semàntica del 

grans mestres com Wright, Le Corbusier i, sobretot Mies, segons el criteri de 

l’autor d’aquest treball s’haguessin pogut estalviar.  

 

En aquest sentit, resulta molt interessant la lectura de l’article d’Ignasi de 

Solà-Morales, «Mies van der Rohe and Minimalism» del 1994, on ja qüestiona 

la revisió realitzada pels Five Architects de l’obra de Le Corbusier el 1972:  

 
«Para los minimalistas se trataba de regresar a un punto cero, a un 
grado cero de la escritura, para decirlo con el título del famoso texto de 
Roland Barthes de 1953, a partir del cual construir cautelosamente 
unos significados estéticos.»335 
 
«Pero lo que ahora ya es evidente es que el problema del significado 
ha provocado la poderosa necesidad de ver en la arquitectura de Mies 
algún tipo de reminiscencia, sobre todo de la tradición de la 
arquitectura clásica provocada por alguna equivocada lectura de su 
obra. Basándose en su aprendizaje junto Peter Behrens y en su 
simpatía berlinesa por la obra de Karl Friedrich Schinkel. Se ha 
presentado en los últimos años un Mies van der Rohe clasicista, un 
atípico maestro del movimiento Moderno empapado de tradición 
clásica más de la apariencia moderna del acero y cristal de sus 
edificios. Es una operación que hoy conviene denunciar.»336 

 

Per veure reflectit aquest canvi del referent estructuralista tradicional cap a 

l’estructuralisme de Chomsky caldrà esperar els resultats de la gramàtica 

generativa aplicats a l’arquitectura, on es pot inscriure el treball d’Eisenman, 

entre d’altres. En les cases de la I a la IX només s’hi troben indicis, però 

caldrà esperar a les cases X i XI del 1975, on l’estructura sustentant de pilotis 

ja pren el rol d’estructura profunda i el concepte transformacional generatiu 

s’explica millor, ja que l’estructura s’entén com a subjecte i permet començar 

el procés de la seva comparança.  

 

Existeixen les primeres variants com la casa I (Princeton, Nova Jersey, 1968), 

la casa II (Hardwick, Connecticut, 1970) i la casa III (Lakeville, Connecticut, 

1971), on les parets seran de càrrega, però també tenen un tractament inicial 

per acabar sent estructura profunda. Encara queda mot clara la relació de la 

planta amb un sistema d’eixos cartesians que s’organitzava damunt d’una 

                                                 
335 SOLÀ‐MORALES, IGNASI DE. Op. cit., 1995, p. 29. 
336 SOLÀ‐MORALES. IGNASI DE. Op. cit., 1995, p. 30. 
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quadrícula d’eixos a la manera clàssica. Per contra, el tancament de la façana 

quedava reservat per representar l’estructura superficial o percepció.337 

 

El canvi de referent de l’estructuralisme clàssic cap a l’estructuralisme 

chomskià es troba a la casa X (Bloomfield Hills, Michigan), quan comença a 

realitzar els plecs o cissures a la coberta i a la façana fins a gairebé dividir-la 

en quatre lòbuls o ventricles que seran els talls o seccions realitzats en punts 

estratègics per visualitzar l’estructura profunda. Aquests lòbuls formalitzaven 

l’aspecte exterior i interior amb una certa voluntat de desordre, i permetien 

comparar una part de la casa amb un fragment de si mateixa. Unes cissures 

realitzades estratègicament que se suposava que hi aportarien alguna qualitat 

poètica, ja que la cissura en si, era un terreny (un àmbit) pensat a meitat de 

camí entre els dos tipus d’estructura. Eisenman pensava que la poesia fluiria 

lliurement, gairebé com un trasbals entre una i l’altra, i gairebé sempre 

anaven pintades de color des de la categoria des d’on havien estat 

generades. Tot plegat podia resultar com deia Le Corbusier: 

 

 «Le Lait de Chaux, La Loi du Ripolin».338 

 

És a dir: o bé es pinta amb calç o bé amb Titanlux (Ripolin). Aquesta 

expressió de Le Corbusier, realitzada amb excessiu sarcasme, i sense voler 

treure mèrit a la magnífica tasca d’Einsenman, s’entén com una manera de 

denunciar l’excessiva importància que al final agafa la coloració de certs 

elements de l’arquitectura segons quins colors s’utilitzin i, de fet, en aquestes 

obres d’Eisenman, on s’havien de diferenciar els lòbuls entre si, el color acaba 

tenint un paper determinant en el resultat final i acaba semblant una escultura 

en forma de casa. Sembla com si la forma fos diferent de la transmissió del 

coneixement quan en realitat són una mateixa cosa. Potser la interpretació 

estructuralista de Viktor Shklovsky, pel que fa als nous conceptes lingüístics 

que anirà definint, i la voluntat d’Eisenman d’assumir-los plenament i 

incorporar-los al llenguatge arquitectònic tan ràpidament, varen crear una 

actitud d’inversemblança en el món de la crítica d’arquitectura. Els conceptes 

extrets de la lingüística com taxonomia, estratègies de desfamiliarització des 
                                                 
337 EINSENMANN, PETER. Ha posat en marxa una càtedra que s’anomena estètica de la recepció que, conjuntament 
amb  altres,  avui  per  avui  suposen  tota  una  avantguarda  per  estudiar  com  es  rep  la  cultura  arquitectònica  pels 
mitjans i la societat. <http://www.ves.fas.harvard.edu>,  <http://www.architecture.yale.edu>.  
338 LE CORBUSIER. Op. cit., 1925. Cap. 13. Ripolin era  i és una coneguda marca de pintures d’esmalt sintètic que 
s’aplicava a dues mans pensada per a un ús popular amb una gran difusió mediàtica. 
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de l’interior de la nova forma creada, retardament, desfasament lèxic, double-

plotting, doble estratègia, doble conspiració, composició episòdica o 

mecanisme obstruït resultaven vàlids per construir una estructura lingüística, 

però no eren vàlids per crear una estructura arquitectònica, on les formes 

varen agafar un camí que consistia a fragmentar-se i aprimar-se, com si la 

carn de l’edifici s’aprimés i en quedés sols la pell, l’estructura profunda i la 

pell, cadascuna pel seu costat, i això tenia difícil comprensió.  

 

Potser les obres d’arquitectura més publicades per les revistes internacionals 

no varen estar a l’alçada de les expectatives generades, especialment en el 

cas de Venturi, Rossi i els seus immediats seguidors Bota, Stern, Moore o el 

mateix P. Johnson, Moneo, Sáez de Oiza i Bofill. Eisenman va patir les 

conseqüències d’haver d’experimentar amb el llenguatge arquitectònic 

estructuralista generatiu ple de possibilitats per experimentar, però, amb un 

entorn hostil i crític amb tot allò que venia de l’estructuralisme. Els resultats 

que els anteriors anaven plantant per tot arreu, més que ser reprovables, no 

afavorien el clima d’entesa amb els usuaris. El llenguatge arquitectònic, si 

més no, es va anar enriquir extraordinàriament. Tal com ho reconeix Mario 

Gandelsonas en el seu article «From Structure to Subject: The Formation of 

an Architectural Language», on acaba dient: 

 

«...Així, les intrusions sense explicació en l’arquitectura més recent 
d’Eisenman són el resultat de l’acció d’una energia ara alliberada de 
les limitacions de l’imaginari, del subjecte preconscient racional de la 
sintaxi i marcat per si mateix escrivint un segon text sobre la casa, 
fragmentant el significat d’una manera específica controlada per la 
teoria decomposicionista.»339 

 
 
Gandelsonas obre una porta cap al que més tard s’entendrà com a 

deconstructivisme, i on Mark Wigley formularà mes tard els conceptes 

sòlidament. El decaïment de la línia estructuralista de l’arquitectura, potser 

accelerat per l’emergència dels edificis icona de la postmodernitat més rància, 

fan que a final dels vuitanta, per exemple, en una ressenya de Rafael 

                                                 
339 GANDELSONAS, MARIO. «From Structure to Subject: The Formation of an Architectural Language», 1978. A+U. 
Tòquio: 1980. Traducció de l’anglès: «…So, the unexplained intrusions in Eisenman’s more recent architecture are the result of 
the action of an energy now  liberated from the constraints of the  imaginary, of the preconscious rational subject of syntax, and 
marking  itself  by  writing  a  second  text  on  the  house,  fragmenting  the  meanings  in  a  specific  manner  controlled  by  the 
decompositional theory». 
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Moneo,340 que acompanyava la presentació dels últims treballs d’Eisenman, i, 

en concret, del Wexner Center del 1982-1987, apareguda a la revista El 

Croquis, només faci referència vagament a que l’estructuralisme, almenys als 

seus ulls, gairebé ha desaparegut del domini arquitectònic, i l’anomena 

estudios de crítica literaria. En canvi, alguns altres crítics com M. 

Gandelsonas, C. Rowe, G. Teyssot i, sobretot, Ignasi de Solà-Morales 

defensaran que encara s’està instal·lat en el postestructuralisme i no per a bé. 

Utilitzant les seves paraules dirà: 

 

«En estas condiciones de postestructuralismo epistemológico y de 
nihilismo político la crítica no puede ser otra cosa que un sistema 
provisional.»341 

 

Queda marcada la diferència entre la producció arquitectònica, per un costat, 

de Rossi i Venturi, molt més clara conceptualment i en canvi més buida 

formalment i, per l’altre costat, la producció arquitectònica d’Eisenman,342 una 

mica més confosa conceptualment però a la vegada més generativa. Encara 

el 1987 Eisenman defensa que les seves cases es podien equiparar al text: 

 

«Jo solia escriure un text cada vegada que dissenyava una casa... Els 
textos van ser eines d’invenció més aviat que d’explicació, punts de 
vista del que podria passar més que no pas del que havia passat... 
Aquests (els textos) són una part tan important de les cases com el 
seu material... Demano que el lector amplifiqui la lectura tradicional 
d’aquest llibre tractant també els textos en el seu conjunt com a 
objectes (autoreferencials i no només com a portadors de significat) i 
mitjançant la lectura de les cases com a textos.»343 

 

                                                 
340 MONEO, RAFAEL. «Inesperadas Coincidencias». El Croquis. Madrid: 1988, núm. 4, p. 41. On escriu: «...  los hoy 
altamente deseados componentes literarios en la arquitectura. Uno podría preguntarse si tal cambio de actitud es 
simplemente su respuesta a la presión post‐modernista de los últimos setenta o si su reacción es fruto del interés 
por incorporar los estudios de crítica literaria que han caracterizado a los años ochenta en arquitectura». 
 
341 SOLÀ‐MORALES, IGNASI DE. Op. cit., 1995, p. 14. 

 
342 Ben aviat P. Eisenman anirà reorientant la seva producció des de l’estructuralisme generatiu de Chomsky fins a 
posicions referenciades al pensament de Deleuze, amb formes vinculades als plecs, com tants altres arquitectes. 
 
343  EISENMAN,  PETER.  Houses  of  cards.  Oxford:  Oxford  University  Press,  1987.  Està  treballant  en  les 
transformacions d’un cub en una matriu o diagrama  intentant dibuixar  i mirar  la diferència formal entre totes  les 
maneres de dibuixar un cub llevant d’una, dues, tres, fins a dotze interseccions de les dotze que generen els seus sis 
plans,  una  recerca  formal  sense  contingut  ni  sentit.  Traducció  de  l’anglès:  «I  used  to write  a  text  every  time  i 
designed a house… The texts were tools of  invention rather than explanation, views of what might happen rather 
than  what  had  happened…They  (the  texts)  are  as much  a  part  of  the  houses  as  the material  of  the  houses 
themselves… I ask that the reader augment a traditional reading of this book by also treating the texts and the book 
as a whole as objects, (self‐referential and not just as carriers of meaning) and by reading the houses, as texts». 
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Que aquesta ampliació de la consciència del llegir s’estengués fins equiparar-

la amb una lectura més rica tant formalment com espacialment és el que 

permet entendre l’arquitectura com un text i dóna la possibilitat de formular de 

nou allò que es considera el més important d’aquest treball, indagar si el text 

té validesa com a instrument des del qual generar arquitectura més enllà de la 

lògica transmissió de coneixements. 

 

Tot canvi d’òptica, com aquesta que es planteja, no es pot fer sense una veu 

amiga, en la qual s’hi tingui tota la confiança, en aquest cas són dos els textos 

que es fan servir com a tals: Diferencias. Topografía de la arquitectura 

contemporánea d’Ignasi de Solà-Morales i Vers i Prosa, recull pòstum de 

Gabriel Ferrater. El primer dels dos ha de servir per esbrinar, en aquesta 

situació de postestructuralisme latent en la qual s’està ancorat, si encara és 

possible realitzar una crítica de l’arquitectura en els seus aspectes formals i 

conceptuals, des del punt de vista de la superació de l’estructuralisme 

transformacional generatiu, i veure quin abast i vàlua pot tenir per al 

desenvolupament de l’arquitectura contemporània. És a dir, indagar la relació 

arquitectura-text, perquè l’arquitectura se’n pugui nodrir, no com a referent 

merament intel·lectual, sinó com a proposta formal. 

 

El segon llibre, el de Gabriel Ferrater,344 servirà per esbrinar com els màxims 

damnificats per la fil·loxera de l’estructuralisme dels anys seixanta i setanta, 

els poetes i els lingüistes se’n varen sortir d’aquell enrenou. En la veu i les 

experiències d’un del grans poetes i lingüistes catalans es pretén cercar si els 

mecanismes de superació o reformulació de l’estructuralisme en la poesia es 

poden reutilitzar en la composició arquitectònica entesa com a disciplina. Com 

s’ha vist en el capítol 2, agafant un text previ s’ha pogut extreure un modus 

operandi per tornar a posar en vàlua coneixements que l’estructuralisme havia 

ocultat. 

- El text UNITÉ de Le Corbusier és plenament del seu temps i és 

preestructuralista. El mateix Le Corbusier manifestarà: 
                                                 

344 - Vers i prosa. Gabriel Ferrater. (Ed. Estel, 1988), on es troben reculls d’articles com «In Memoriam» 
de 1958 o «Estructura de la innocentada» de novembre de 1969. En aquest últim es dóna per tancada 
l’etapa de l’estructuralisme de Chomsky en els seus esquemes de producció poètica i, per contra, indica 
clarament que el que cal fer per superar aquell temps és buscar en els autors preestructuralistes com T. 
S. Eliot. D’ell són els llibres Divendres de Cendra i altres poemes i Four Quartets. Gràcies a aquest autor 
el  món  històric  s’amplia  molt  més  enllà  del  romà  o  grec,  superant  l’eurocentrisme  com  a  part 
fonamental  de  la  cultura  universal.  També  la  deducció  estructuralista  és  superada  donant  pas  a  la 
conceptualització simbòlica.  
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«Una sonata, un text, poden ser arquitecturitzats...»345 

 

Avui en dia es diria que un text pot ser estructurat o construït. En canvi, 

l’expressió de Le Corbusier, arquitecturitzat, sembla més suggerent. Obre una 

nova manera de fer, com a creador de conceptes en proposa un de nou: 

arquitecturitzar, és tot un repte que ningú en sap encara l’abast.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
345 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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4.1. Tectònica del text 

 

 

S’ha vist com a Le Corbusier el text manté viva al llarg de vint-i-quatre anys la 

flama, la llavor germinal dels conceptes i idees inicials del projecte 

d’arquitectura. Les idees i la inspiració no són res sense la forma. Això s’entén 

mirant l’enorme volum productiu artístic de Le Corbusier com a resposta a la 

voluntat d’entendre que per arribar a transcendir cal posar forma a tots els 

pensaments. Serveix de poc creure que l’escultura i la pintura són arts 

menors, o unes arts fàcils respecte a l’arquitectura. Quan es parla d’arts 

decoratives gairebé sempre es mostren implicades les tres: pintura, escultura 

i arquitectura. Malgrat la immediatesa de l’escultura de l’object trouvée o la 

facilitat amb què es pot aplicar la pintura damunt de qualsevol suport, fins i tot 

a les pitjors parets de la vil·la E10.27, no són símptomes que puguin ser 

superades per la disciplina arquitectònica, encara més complexa amb 

l’elaboració de plànols, càlculs, ordres d’obra i pressupostos. Es pot dir que 

les tres arts decoratives necessiten del text com a suports i que l’arquitectura 

necessita de més tipus de suport semblants als textos que les altres arts per 

arribar a ser una art completa. Le Corbusier, com tantíssims altres autors, fan 

servir el text com a dipositari de la primera idea, el text com a primera forma. 

Costa i Llobera quan parlava de poesia, deia:  

 

«... la inspiració mor abans no té una forma.»346 

 

Le Corbusier sempre anava acompanyat dels quaderns de viatge, com és 

conegut, però, segons Cohen, també anava acompanyat d’un estimat 

exemplar del Quixot, que era en els viatges el seu llibre de capçalera. El 

llegia, l’acaronava, el consultava a totes hores. Més enllà de proposar una 

lectura del magnífic i universal llibre en clau lecorbusierana, treball interessant 

per a una altra recerca, el que es vol suggerir és l’acceptació d’aquesta 

relació de causa efecte entre idea, concepte textual i forma plàstica. No es vol 

afirmar que tota l’obra posterior a 1947 de Le Corbusier es trobi camuflada 

dins del Quixot, senzillament es vol comentar que a partir de les absolutes 

veritats de Sancho, les noves maneres d’afrontar i capgirar les situacions 

quotidianes permeten arribar a Le Corbusier a un altíssim grau de creativitat. 

                                                 
346 COSTA I LLOBERA, MIQUEL. Op. cit., 1906. 
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Ell mateix deixa escrit que és en el Quixot on troba el sentiment de rebel·lia i 

absoluta llibertat. El mestratge de Sancho queda palès en l’ànsia de la 

recerca de la saviesa i en el fet de posicionar-se prop del cor dels homes a 

través de la poesia, que no és més que una altra representació de la saviesa. 

El parlar grandiós de Don Quixot, rítmic, harmònic, capaç d’omplir espais, 

dibuixar paisatges, enfrontar-se als helicoïdals moviments de les aspes dels 

molins, i el saber dibuixar el marc de referència universal són evidències de 

l’actitud moral del personatge que qualifiquen també l’autor, Cervantes. 

Aquesta actitud moral és part constitutiva del tema artístic en poesia, permet 

acostar-se al cor dels homes. Sancho és la mà innocent que posa les coses 

en relació amb la quotidianitat, Sancho és al mateix temps acció i bondat. 

 

Aquesta aproximació al text és el que determina que Le Corbusier miri les 

coses amb total i absoluta llibertat. El text és l’artefacte que permet iniciar una 

obra, i és el que també permet concloure-la, un cop acabats els treballs físics. 

Fa que l’obra sigui gairebé com un fill autònom de l’autor, se’n separi i li 

permeti seguir creixent diferidament.  

 

El motiu d’aquest treball és aclarir i analitzar quina és la relació que es pot 

trobar entre el llenguatge i l’arquitectura.347 A partir d’una àmplia noció de 

llenguatge sorgeix la necessitat de classificar els textos en diverses famílies, 

segons les seves utilitats: text creatiu, text tectònic-tècnic, text crític, text 

circumstancial-narratiu i es podria seguir. Això origina un estat 

d’entrecreuament dialèctic de fluxos que la majoria de les vegades acaba per 

impermeabilitzar el més important: l’actitud moral de l’arquitecte o artista, el 

qui parla. 

 

Amb certa urgència és necessari oferir a l’arquitecte la possibilitat de 

diferenciar el llenguatge que s’ha d’emprar en la crítica arquitectònica i quin 

llenguatge és el més idoni en el camp de la poètica, poiesis, de la composició 

arquitectònica. Gabriel Ferrater comentava que se solen trobar quatre tipus 

d’actituds poètiques: la del poeta orfebre, la del poeta patètic, la del poeta 

excels i la del poeta oracle, i afirmava que l’únic que li interessava en acabar  

un poema és que fos tan clar com una carta comercial. 

                                                 
347 En el sentit que Vico dóna a La Scienza Nuova, on el llenguatge no és només allò escrit, sinó que abastaria els 
registres oral, corporal, simbòlic, etc. Ell utilitza el terme Grammata per englobar‐los a tots. 
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L’arquitecte, en sentit ampli com a artista del territori, escultor de l’espai urbà, 

transformador del verd urbà, modificador del domèstic, s’expressa en un 

llenguatge diferent del llenguatge escrit, al mateix temps que demostra una 

forta dependència de l’escrit, en la crítica o en l’elaboració del pensament. La 

finalitat és esbrinar quin és el llenguatge propi de l’arquitectura o, el que és el 

mateix, atès que l’arquitectura és llenguatge, mirar si l’arquitectura pot formar 

un tot autàrquic i valdre’s per si mateixa, com passa amb la poesia, la 

literatura i la crítica per expressar els pensaments més elevats. 

 

Més enllà d’un canvi de mitjà de comunicació o suport vehicular per a 

l’arquitectura, es tracta d’entendre que en l’estat embrionari, aquesta està 

preparada per entrellaçar-se indissolublement amb el llenguatge i prendre la 

forma definitiva. A diferència de la història de la literatura, que comença amb 

l’aparició dels primers manuscrits a les conques del Tigris i l’Èufrates, la 

història de l’arquitectura, a causa dels coneixements que avui dia es tenen per 

mitjà de l’arqueologia i l’antropologia es pot afirmar que comença molt abans. 

Aquests indicis de l’origen de l’arquitectura s’aniran trobant estrat sobre estrat 

al llarg del pas del temps, apareixent la casa humil, el gran palau i les grans 

construccions religioses com un sol ens superposat. Tot es mostra 

obertament sense possibilitat d’engany i aquesta noble tosquedat, aquesta 

primigènia i enorme massa de matèria, té un valor de document original 

històric,348 tot i que difícilment és perceptible com a font unitària i inalterada. 

 

Demostrar que l’arquitectura té una gramàtica pròpia, una sintaxi exclusiva 

més o menys evolucionada, diversa, un alfabet propi repartit geogràficament i 

també en el temps, serà un dels objectius essencials d’aquest capítol. L’estudi 

detallat d’UNITÉ mostra les proves concloents que Le Corbusier inicia un 

projecte molt concret en la seva etapa de maduresa, que en arquitectura 

comença amb el projecte de Le synthèse des arts, que, en sentit ampli, 

abasta fins a la construcció del Pavelló de l’Home a Zuric. Per a Le Corbusier, 

UNITÉ serà la via o la metodologia amb què començarà a generar la nova 

recerca formal objectiva de l’obra d’art arquitectònica contemporània, així com 

                                                 
348 GIEDION, SIGFRIED. Escritos escogidos. Murcia: COAA, Múrcia, 1997, p. 32. En aquest llibre comenta: 
«Preferimos ocuparnos de menos hechos... serían algunos de ellos, si están suficientemente bien documentados... 
ocupándonos de aquellas  figuras ya olvidadas que no  llegaron a  triunfar en su  tiempo en vez de estudiar  las que 
fueron  oficialmente  consagradas.  Productos  anónimos  de  la  industria,  artículos  sin  pretensión  demuestran  a 
menudo un mayor espíritu creador.» 
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un subtil canvi d’objectius en el destí de les recerques i els diferents graus 

d’implicació amb altres camps no centrals per a la disciplina arquitectònica 

com el llenguatge, la pintura, la música i l’escultura. Aquesta aproximació de 

l’arqueologia del llenguatge arquitectònic s’anirà desenvolupant en un fil 

argumental pautat per comentaris exemplificadors d’aspectes formals o 

iconogràfics. 

 

Igual que un ésser viu, l’obra d’art arquitectònica, en néixer, depèn en gran 

mesura de l’entorn que l’envolta. La paradoxa és que l’obra d’art ja existeix, a 

l’igual que un ésser viu també ho fa abans del seu part (sobre un paper, en 

forma de projecte, o d’un text) i seguirà creixent després d’aquest. Avui dia, 

influenciats potser per Hegel i aquest per Winckleman, s’entén l’obra d’art 

com un ens desvinculat del seu entorn, és a dir, l’art en un museu, i encastat 

en un desplegament categorial filosòfic en el pitjor dels sentits, inconnex i 

especialitzat. Art sí, però a quin preu. 

 

Johann Joachim Winckelmann349 va presentar per primera vegada una 

història de l’art sistemàtica capaç d’incloure totes les obres d’una manera 

científica, on no se centrà ni en persones, ni en successos; li importaren els 

conceptes i les lleis. Hegel cita més de vint-i-quatre vegades Winckelmann 

només en el seu Lliçons d’estètica. En aquest llibre, el traductor de la versió 

castellana A. Brotons reconeix un escull insalvable davant la impossibilitat de 

traduir en una sola paraula els conceptes: Vorstellung = representació mental 

subjectiva interior, i Darstellung = representació fàctica objectiva exterior. 

Aquesta creació de conceptes en Hegel demostra la vitalitat d’una llengua i la 

cultura que hi va associada. Hegel dirà: 

 

«...Els pobles sense escriptura i les arts sense aquesta han viscut en 

un període d’ocultació...».350 

 

                                                 

349 WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM. Geschichte der Kunst des altertums, 1764/Berlín: e‐book edition, 2003. En 
castellà: Historia del Arte en la antigüedad. Barcelona: Ed. Iberia, 2009. 

350 HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH. «El ideal de la escultura». Lecciones de estética, 1848. Madrid: Akal, 1989, 
cap. 2. 
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Tornant al llenguatge de la crítica arquitectònica actual, se sent certa 

incredulitat davant d’un llenguatge que no acaba d’esdevenir crítica gairebé 

mai. S’exerceix sense arribar a ser una recreació assagística de conceptes 

estètics a l’ús amb voluntat de romandre, encara que sovint se supleix amb 

imatges on no arriba la capacitat i l’estil del crític d’arquitectura. Resulta ser 

com una arquiprosa visual.351 Aquesta manera d’exercir de crític 

d’arquitectura ocupa a bona part dels crítics actuals provinents, sovint, de 

gèneres com la novel·la, el periodisme, les ciències socials i el màrqueting. 

Amb sort arriben a descriure l’espai o el volum arquitectònic en comptes de 

situar-se dins de l’esperit creador que ha generat l’obra. Es col·loquen al 

davant seu dissipant i equiparant els judicis a crítiques d’estil o de composició. 

 

El principal problema que es presenta avui a un crític d’arquitectura davant un 

full de paper en blanc és determinar quins són els límits precisos entre un 

tipus de llenguatge i un altre, i quines empreses podem abordar per omplir 

aquell espai en blanc amb saviesa i transcendència. Per això caldrà abordar i, 

fins i tot, transgredir aquella idea de Martin Heidegger que diu: 

 

«... l’estatge (la morada) de l’home és la paraula».352 

 

Cal manifestar que no hi ha moral sense morada (domicili). El que interessa a 

Le Corbusier és la salut moral de l’individu, fins i tot per sobre, si cal, de la 

paraula, ja que la paraula, a l’igual que la moneda, és una finalitat i alhora un 

bé, que té un valor de canvi indefectiblement associat. Per tant, una definició 

de tal envergadura implica un esquema de pensament dual, dues classes de 

domicili per a l’home i, el que és més greu encara, dues classes de moral. 

Recordem la classificació de l’urbanisme que fa Le Corbusier, en una  visió 

cap l’exterior, i una altra visió de l’urbanisme cap l’interior. I també  la 

diferenciació que fa entre urbanisme ideal, i presa de responsabilitats en 

urbanisme. El recorregut traçat per explicar aquest capítol reconeix riscos, 

dislocacions i necessitat de repensar significats per entendre els avantatges i 
                                                 
351 KOOLHAAS, REM; MAU, BRUCE. S, M, L, XL. Nova York: Monacelli Press, 1998. Només en aquest sentit es 
pot fer referència a un dels autors paradigmàtics de la teoria de l’arquitectura contemporània. El text S, M, L, 
XL de REM KOOLHAS  té  la particularitat que en  la seva  llista alfabètica de definicions genèriques no dedica 
més  de  dues  línies  de  les més  de  1.344  pàgines  per  definir  un  concepte  sostenible  d’idea  d'arquitectura. 
També és significatiu que  l'única referència que en el text es fa del fet filosòfic va  lligat a I‘Asimov, amb una 
perífrasi de poc significat.  
352 HEIDEGGER, MARTIN. «Construir, pensar, habitar». Conferencias y artículos. Barcelona: Del Serbal, 2001. 
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dificultats que el llenguatge escrit transfereix en l’instant del traç inicial en la 

producció arquitectònica, que tantes vegades apareix lligat a les decisions 

urbanístiques. 

 

Es vol fer notar que serà l’ús i la tria d’un determinat tipus de llenguatge 

apropiat el que permetrà que un text pugui arribar a transferir a tota 

composició artística no escrita el valor de la conceptualització estètica. Es 

podrà anar veient com es van posicionant autors crítics amb el llenguatge, a 

la vegada que van relegant la categoria escrita d’aquest a una posició 

d’igualtat amb altres categories del pensament. Es tracta d’una hipòtesi que 

no s’emmiralla en l’especialització i, en canvi, pretén enfortir la tradició 

globalitzant (holística), de la producció arquitectònica. En la comparança dels 

dos textos de Le Corbusier s’ha pogut objectar algun aspecte d’aquest 

període, on el manifest-escrit Vers une architecture va ser previ a la creació 

artística, fins i tot corrent el risc de desmitificar o passar per alt l’època heroica 

del moviment modern. 

 

Cal superar la concepció històrica evolutiva de l’entorn i entendre la filosofia 

com l’única culminació de la civilització. L’home, redimit d’aquesta necessitat 

metafísica, és lliure de contemplar353 l’època encara propera dels manifestos 

com l’ocàs d’una etapa sense solució de continuïtat. 

 

«D’acord amb la història cientificohistòrica que va instituir Aristòtil... 
L’empresa d’Alexandre el Gran, el braç armat de la filosofia, és el 
primer projecte d’occidentalització de la terra, el primer acte de la 
història universal. L’actual ocàs de la història de la metafísica és 
llavors l’ocàs definitiu del somni d’Alexandre, el deixeble d’Aristòtil a 
qui el destí va detenir a la vora del Ganges... L’Estel Polar que ha guiat 
la marxa de la civilització occidental comença a posar-se. Estem a 
punt de passar, si no l’hem passat, l’equador de la concepció 
eurocèntrica de l’existència de la veritat».354  

 

La pregunta important que les avantguardes havien d’haver respost era per 

què fonamentar el Manifesto en una lògica inexorable, si després els 

                                                 
353 Aquí contemplar significa conèixer per pur plaer i amor a  la saviesa (filosofia). Tal com Parmènides ensenyà al 
jove Sòcrates: «... per a  la ciència no hi ha coses dignes  i coses  indignes de ser  investigades. Sempre que ho agafi 
desinteressadament.» 
 
354 SINI, CARLO. Passare il segno. Milà: Il Saggiatore, 1981. En castellà: Pasar el signo. Madrid: Mondadori, 1989, p. 
154.  
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interessos o camps d’aplicació seran limitats, no universals i la majoria de les 

vegades es reduiran al destí personal i ni tan sols inclouran a tota la 

comunitat. Cap d’aquests manifestos han aconseguit estendre’s per totes les 

races o col·lectivitats amb les quals poder establir una relació intel·lectual, 

aquesta idea ja va ser avançada per Peirce. Sense voler justificar aquests 

manifestos, es vol recordar que responen a una voluntat gairebé genètica de 

disposar d’un referent universal i generatiu en l’obra d’art que a continuació 

realitzaran, si és que aquesta no ha nascut prèviament. En paraules d’E. 

Trías, seria referenciar l’obra d’art a un cosmos original. El mitjà utilitzat per 

determinar l’àmbit, l’extensió i profunditat d’un moviment d’avantguarda ha 

estat sempre el llenguatge escrit i el sentiment d’absoluta certesa dels seus 

plantejaments, que provenen en gran mesura de la Metafísica d’Aristòtil.355  
 

Aquest fet ha creat una gruixuda capa de certesa entorn a la ciència i a la 

història, i han quedat atrapats en la seva closca fragments de llenguatge i 

fragments d’idees que els confereixen un eurocèntric aspecte de veritat. Els 

europeus occidentals l’han anat utilitzant per imposar-se a la resta de 

cultures, però aquesta manera de fer avui ja no és vàlida. L’eurocentrisme i 

l’hipertecnologisme especialitzat ja no representen una societat global. La 

ciència i la història provenen de l’essència profunda de la metafísica, per no 

dir que són la mateixa cosa. Les dues provenen d’un destí profund de la 

humanitat premetafísica, de les primeres civilitzacions, de l’escriptura i de la 

cosmologia.356 Tot el coneixement que es té acumulat és comprensible 

mitjançant els sigma, que és una ambigüitat que representa el nom de les 

constel·lacions i alhora els signes del llenguatge. Es pot comprendre millor si 

des d’una òptica moderna els sigma són abans que l’escriptura. Les estrelles 

són escriptura divina en el cel, són llei, justícia i harmonia segons Plató, són la 

imatge visible de l’etern en el temps. Si en els estels està escrit el destí de 

l’home, en els signes de l’escriptura també es podria entendre inscrit aquest 

destí de l’home, i el destí de la història de l’home. Així es podrà comprendre 

millor perquè els sigma a la tradició occidental es presenten amb aquesta 

doble cara: les constel·lacions del cel i els símbols del llenguatge escrit.  

                                                 
355  La Metafísica aristotèlica  formada entre 384  i 322 aC és vàlida per a Hegel.  La  seva  teoria de  la  tragèdia és 
encara avui de gran interès com ho és en el mateix sentit Lliçons sobre estètica.  
 
356 Sobre el sentiment cosmològic, NIETZSCHE dirà: «Defecte hereditari dels filòsofs (...) Tot l’essencial de l’evolució 
humana va  tenir  lloc en  temps  remotíssims, molt abans d’aquests quatre mil anys que més o menys  coneixem  i 
durant els quals l’home no pot haver canviat molt». 
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L’aproximació des d’altres disciplines, com la música, portaria al mateix camí. 

La música de l’edat mitjana que es feia a la corona catalanoaragonesa 

s’escrivia en tetragrama, i aquella notació va convertir-se en habitual a tota 

Europa. El cant musical més famós de l’edat mitjana, El Cant de la Sibil·la, és 

un cant relacionat amb l’Evangeli de Sant Joan, l’evangelista preferit dels 

cristians albigesos, autor de l’Apocalipsi, un llibre ple de referències 

matemàtiques i simbolisme esotèric que estava escrit en quatre ratlles, en un 

tetragrama. El tetragrama, però, no és solament un marc fet per quatre ratlles 

en les quals cal anotar els signes que corresponen a diferents notes musicals, 

sinó que aquest nom està relacionat amb una saviesa molt antiga, que és la 

base d’una religiositat i d’un alfabet sagrat. Un alfabet en el qual a cada nota 

musical li correspon una lletra, una vibració, un color, un planeta i, fins i tot, 

una constel·lació zodiacal. En aquesta cultura ancestral, el tetragrama fa 

referència al nom de Déu, YHVH.357  
 

No és estrany que Gianbattista Vico definís la metafísica com la teologia civil 

raonada de la providència.358 En paraules actuals, seria una reflexió casual de 

                                                 
357 Un nom que és format per quatre lletres i es coneix amb el nom de tetragrama, del grec tetra que vol dir quatre. 
El  fet  que  la  notació  musical  dels  trops  que  es  cantaven  a  Ripoll  sigui  escrita  sobre  tetragrama  i  no  sobre 
pentagrama  adquireix  un  significat  especial. Des  del  punt  de  vista musical,  els  trops  es  poden  definir  com  una 
melodia que s’intercala a manera de glossa en una altra ja existent. L’ús dels trops es remunta entre els segles VIII o 
X i es troba sobretot en les melodies litúrgiques i, de manera especial, en la música de l’Ordinarium misae, encara 
s’emprà  també  en  altres  cants  propis  de  la missa,  com  l’al∙leluia  o  fins  i  tot  en  els  de  les  hores  canòniques. 
Particularment els  cultivaven els monestirs de Moissach, Sant Marçal de  Llemotges  i el de Sant Gall de Suïssa,  i 
s’estengué de  seguida el costum de compondre’ls a d’altres monestirs que practicaven  la música d’avantguarda, 
com és el cas del monestir de Santa Maria de Ripoll. Els  llibres que  recullen els  trops que es cantaven durant  la 
missa  reben  el  nom  de  troparis  i  són  famosos  els  troparis  del monestir  de  Ripoll  conservats  ara  a  Vic  (Arxiu 
Capitular, Mss 105 i 106). Un exemple és el Sanctus Tropat, en el qual s’observen les quatre ratlles del tetragrama i 
no les cinc ratlles del pentagrama que es fan servir actualment per escriure les notacions musicals. 
Hi ha una  clara  relació entre el  tetragrama  cabalístic  i  les quatre  lletres del nom de Déu,YHVH. També, per a  la 
cultura hindú la música no és un fenomen en si, sinó que és concebuda com lligada de manera absoluta a la filosofia 
i  la  religió,  assolint  per mitjà  d’aquestes  vies  una  importància  còsmica.  L’única  espècie  de música  que  es  pot 
considerar rectament com a tal és aquella que es qualifica de vimuktida, que concedeix l’alliberament, és a dir, que 
practicada amb justícia serveix per trencar el cercle de les reencarnacions. També s’ha trobat en la música hindú, al 
Samgîtaratnâkara (oceà de la música), un tractat del segle XIII, on es comença amb una detallada cosmogonia i un 
profund  estudi  del  cos  humà,  igual  com  passa  amb  la  càbala,  per  arribar  finalment  a  la música.  En  la  tradició 
cristiana,  la música vocal es considera so essencial, el so per se,  i bàsicament diferent del que fan els  instruments 
fabricats per  la mà artesana dels humans. Només aquest, mitjançant el misteriós  i màgic pas del silenciós respirar 
(prâna) so vocal o cantat, ple de significació  i bellesa, es considera que pot manifestar el so en si mateix. Tota  la 
societat depèn del so. Per mitjà del so es  formen  les  lletres, per mitjà de  les  lletres es  formen  les síl∙labes de  la 
paraula  i el  verb, que  són Déu en  la  tradició bíblica  i  cristiana,  i per mitjà d’aquestes, es manifesta  la  vida... es 
configura la realitat. Tot el món depèn del so. 
  
358  VICO, GIANBATTISTA.  La  Scienza Nova,  1725.  En  castellà:  per  FUENTES  BENOT, MANUEL. Principios  de  una 
ciencia nueva sobre la naturaleza común de las naciones. Madrid: Aguilar, 1965. També es troba citat en el text de 
Carlo Sini, Pasar el signo. Madrid: Mondadori, 1989, p. 181. 
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l’essencial. Equiparar teologia civil amb l’essencial és un salt arriscat, ja que 

teologia tradicionalment és l’estudi de l’existència dels déus, i civil és tot el 

referent a la civitas, a la ciutat i als ciutadans. Vico, en la seva afirmació, es 

presenta tremendament actual, ja que en el seu ordre categòric enllaça la 

ciutat, la ratio, la ciència amb el providencial, que és el casual atorgat per un 

ordre superior, no racional. És a dir, tot el que s’escapa al llenguatge.359 De 

fet, és com reconèixer que la teologia és una branca del coneixement que té 

un fonament en el saber científic dels homes. Com que el coneixement 

científic no pot abastar-ho tot i evoluciona, la teologia anirà desplegant el seu 

camp a partir de la seva relació amb el saber científic. En aquests quatre mil 

anys en què, segons Nietzsche, els homes no han canviat tant, l’arquitectura 

sempre ha estat present com a mitjà, com a suport de les inscripcions i figures 

i fent-ho així ha aconseguit estar lligada a allò essencial, encara que sense 

l’existència de la part racional de l’escrit.  

 

El llenguatge de l’arquitecte, com es pot veure, precedeix en el temps a 

l’aparició del llenguatge escrit. Per anar a buscar els pares fundacionals del 

llenguatge de la crítica arquitectònica contemporània, haurem de buscar entre 

els que formen part d’aquest cos exegètic que Vico anomenà teòlegs civils: 

tant historiadors com Mircea Eliade, Sigfrid Giedion i Josep Rycwert, 

arqueòlegs com Ch. Wiegend, Ch. Wordsworth i Ernst Curtis, i antropòlegs 

com Frazer, Durkheim i Coulanges. Tot ells situaran a orígens del llenguatge 

arquitectònic el que altres van veure només com a obra d’art des de l’anàlisi 

històrica. Començaran a fer una nova visió en la qual situen l’origen de l’obra 

arquitectònica com l’origen de l’assaig religiós, l’estudi del mite i després 

l’estudi del ritus.  

 

Des de l’arquitectònica es podria preguntar com es pot parlar del mite i si és 

cert que el mite precedeix com un fet fundacional a la mirada de la ratio (raó). 

I la raó només pot llançar-se a partir de si mateixa cap a endavant i només és 

possible a partir de la invenció del text, en una sola direcció. La pregunta 

concreta seria si es pot reflexionar sobre el mite racionalment.360 Com es veu, 

                                                 
359 VICO, GIANBATTISTA. Op. cit., 1725/1989. 
 
360 GIEDION, SIGFRID. Op. cit., 1986. «El  festival del Heb‐Sed por el ka», p. 262‐264. Aquest és  l’ampli camí que 
significa  la  lectura d’El presente eterno de SIGFRID GIEDION, que publicà el 1961 amb una doble obra que havia 
començat a gestar quinze anys abans amb Los comienzos de  la arquitectura del 1946,  i Los comienzos del arte de 
1947. Aquests magnífics  textos  són  una  anàlisi  des  de  la  ratio  dels  elements, o  espais  religiosos  de  l'antiguitat. 
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aquesta pregunta esvaeix el lloc de veritat que ha ocupat la filosofia. La 

modernitat exigeix que la construcció mitològica torni a generar continguts, 

que ja mai més seran eurocèntrics occidentals. L’ampliació imposada per la 

globalització, si s’assumeix a consciència, donarà uns relats nous amb tota 

mena de referències, i amb la finalitat d’emocionar al més gran nombre 

possible de ciutadans i, potser llavors i només al final, començarà un 

esdevenir simbòlic global. 

 

El lloc de la filosofia moderna queda encara per situar,361 des del punt de vista 

imperant de la ratio (raó) cap al cosmos (la no-raó). El mite és així una 

possibilitat humana que la ratio exclou i relega a una alteritat inabastable. En 

canvi, des del punt de vista del mite, la ratio és una fossilització del ritus. Ara 

bé, ha de quedar clar que la condició humana es negarà sempre a prescindir 

d’una de les dues. El mite, en primer lloc, va ser vehicle d’expressió (oral) de 

l’home, i ha de seguir sent-ho, malgrat la raó. Si bé la primera manifestació 

plausible de la raó és l’escriptura, encara que Plató l’anomenés imatge de 

somni, estaria més propera al superrealisme que a la ratio que representa. 

 

En començar tan ràpidament a filtrar dubtes i punts de vista no ortodoxos 

sobre el llenguatge escrit i el seu entorn, potser que no es tingui encara 

fabricada una idea dels límits i de la fortalesa de les relacions que aquest té 

amb la realitat econòmica, judicial i, en definitiva, amb el poder. El poder que 

es manifesta gairebé sempre amb el document escrit. No ha d’estranyar si 

s’afirma que el poder sempre es mostra sota la disfressa d’un text, en aquest 

sentit es poden rellegir les paraules de Carlo Sini sobre el llenguatge de Vico: 

 
«Si escriptura és el que designa l’alfabet, topem amb les civilitzacions 
que anomenem històriques, però si escriptura significa com en Vico, 
qualsevol empremta, imatge, acte o grafema (i ja Plató entreveu a la 
seva manera una semblança entre pintura i escriptura en virtut del seu 
majestuós silenci enemic del lógos), llavors el problema és molt més 
ampli... Des de les figures d’animals gravades a les grutes del 
paleolític a l’escriptura en fanals de la ciutat moderna, que la formació 

                                                                                                                                               
Només es podria considerar una petita escletxa, el mite  i el  ritus no es poden  justificar des de  les  seves pròpies 
premisses  científiques  i  just  cita  en  un  breu  passatge  l'aportació  des  de  l’antropologia mitològica  per  explicar 
aquests conceptes. 
 
361 TRÍAS, EUGENIO. La  lógica del  límite. Barcelona: Destino, 1992. El  filòsof ha començat a  incorporar espais de 
pensament que només pertanyen al mite, religió, cap a un nou espai filosòfic. En el seu llibre Lógica del límite se'ns 
mostra un  límit habitable, diria  fins  i  tot confortable, des d’on plantejar una  relació complexa de  les arts  i el seu 
entorn.  
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de les lletres de l’alfabet occidental sorgeix a través de la progressiva 
estilització de dibuixos d’animals. Aquest sembla que és el lloc de 
remoció on passa la traducció dels sigma, cap als signes comunicatius 
del llenguatge, i (quan els animals es van convertir en mercaderia, la 
literatura es va transformar en economia)... El sorgiment del signe com 
a esdeveniment de l’escriptura conté més secrets dels que ens 
puguem imaginar i també una amnèsia historiogràfica sense 
precedents, de les civilitzacions sense aquesta.»362 

 
  
A la Grècia clàssica, lluny de mostrar-se com una unitat compacta, van haver-

hi múltiples relacions sense la mediació de l’alfabet escrit, la seva república va 

acabar en angoixa en multitud d’ocasions, la tirania es va establir més del 

desitjat. Els diàlegs de Plató, reescrits amb posterioritat, van ser com una 

taula de salvació per a la destinació nihilista de la ratio occidental i avui són 

encara el principal pilar de la cultura occidental. La seva obra no és l’àgora, ni 

tan sols es va escriure en aquesta, encara que els seus diàlegs interpretats 

per Sòcrates tinguin l’àgora per referent. Per tant, si es vol avançar en 

aquesta direcció s’ha de buscar fora, a la zona del pensament en què el 

llenguatge escrit no s’ha imposat i encara no ha fossilitzat els conceptes. 

 

Els arquitectes no varen trobar el nou Arkhía, el nou guia, cosa que sí que 

varen fer els poetes. S’està encara pendent de trobar aquella arquitectònica 

neta, visionària, que permeti començar el segle XXI amb calma i consistència. 

Uns dels filòsofs cridats a intervenir en aquest periple podrien ser Peirce o 

Trías. Del primer, per les seves reflexions sobre la semiòtica als escrits del 

1875 que no es varen publicar fins molt després de la seva mort. La seva 

semiòtica presenta un caràcter completament divers de la de Saussure. Les 

revisions que se n’han fet a partir del 1950 demostren que el seu pensament 

pragmàtic, la seva semiosi i, en definitiva, l’arquitectònica de la filosofia, 

estava molt per davant del seu temps i pot encara ser útil. 

 

Per altra banda, Eugenio Trías, amb la seva història general del pensament, 

La edad del espíritu, que té com a punt de partida allò sagrat, fa evolucionar 

la filosofia fins a trobar un desplegament, un espai simbòlic categorial comú, 

no excloent, i el més sorprenent encara amb un mecanisme no arbitrari 

d’interrelació. Entre les diferents categories representades per dualitats 

d’eons sincrònics o diacrònics, l’aproximació sincrònica seria la més semblant 

a una anàlisi evolutiva racional del transcurs lògic de les etapes de l’evolució 
                                                 
362 SINI, CARLO. Op. cit., 1989. 
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de l’esperit, i l’aproximació diacrònica s’assemblaria més a una interpretació 

passional, segons les necessitats de l’esperit. De forma semblant a les notes 

musicals que se’ns revelen sincrònicament o diacrònicament. Per tant, la seva 

arquitectònica presenta un fet dinàmic d’interrelació entre les seves categories 

que fa possible unes noves formes d’aproximació a l’experiència i a unes 

noves formes d’esdevenir. 
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4.2. Fissures del llenguatge 

 

 
Fissura primera. 

En aquest capítol es pretén revisar diferents aproximacions i maneres de 

tractar l’inici del llenguatge escrit d’autors tan diversos com Vico, Hegel i Trías 

a manera d’instantània fotogràfica. Es vol valorar en cadascun d’ells les seves 

principals idees pel que fa a l’ús i gènesi del llenguatge. Té la finalitat que en 

tractar del començament del llenguatge, es pugui trobar un prellenguatge, o 

presimbolització dels caràcters previs constitutius del llenguatge capaç 

d’assimilar-se als grafemes o signes d’altres disciplines com poden ser la 

música i en especial l’arquitectura. Per a Vico, la història de les idees no 

només era la que estava reflectida en caràcters alfabètics. En el seu llibre 

Scienza Nuova, que és com un tractat sobre la naturalesa comuna de les 

nacions i de les coses, s’hi defineix un concepte nou, els Grammata: 

 

«Els Grammata tenen a veure, per descomptat, amb les lletres i amb la 
gramàtica, però també amb els caràcters, és a dir, amb les idees. 
Com aquí es demostrarà que totes les nacions abans van parlar 
escrivint, (així) com les que van ser per tot arreu mudes.»363 

 
 
Es pot trobar una noció de caràcter que ja no sigui els trets de la cara. Una 

fisonomia, caràcter també era un escriure en sentit ampli, amb els gestos del 

cos, i amb les fantasies i les similituds heroiques que convertien el tro en veu i 

el cel en un animal. Els Grammata assumeixen l’aspecte de figures, formes i 

models que precedeixen a l’escriptura en les lletres vulgars. En aquests es 

tanca aquest parlar poètic que precedeix a la poesia literària. Vico comenta 

que hi ha un parlar poètic d’imatges, d’actes del cos i jeroglífics. Les 

escriptures originàries no són en absolut la reproducció mitjançant signes 

convencionals de sons articulats. Això només va esdevenir en temps de la 

ment pura i racional, quan els fenicis, el primer poble mercader del món, per 

raó dels seus tràfecs, van difondre en el mundus les lletres vulgars. L’escriure 

originari institueix una sèrie heterogènia de Grammata, emblemes, símbols, 

noms, monedes, medalles, esteles, fronteres, jeroglífics o gestos. Aquesta 

inconcebible varietat de coses, que fa pensar en les classificacions 

imaginàries de Borges, troba la seva unicitat en l’escriptura dels Grammata, 

                                                 
363 VICO, GIANBATTISTA. Op. cit., 1725/1965. 
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en la qual es compendia la historicitat de l’home. Amb Vico les idees de Plató 

han baixat des del món ideal per transformar-se en caràcters, és a dir, en 

signes mòbils i multiformes, sota la forta unitat dels Grammata. La història 

substitueix la metafísica com a ciència universal i posa en marxa la seva 

escomesa moderna, la història de les idees. 

 

 

 
Figura 48. Composició dels elements per a la coreografia de Cartridge Music de John Cage, 1960. 
 
 

Els Grammata compendien la història de l’escriptura i la història de l’escriptura 

compendia la història de l’home. Segons Sini, aquesta última culmina en el 

llenguatge vulgar de la comunicació abstracta, sil·làbica i, finalment, només 

darrere d’aquesta hi ha l’originari parlar poètic.364 La història ha acabat per 

limitar molt i fer estèril el descobriment dels Grammata, tancant-los sota 

l’aspecte d’una contradicció vital. El llenguatge corporal manté intacte tota la 

intensitat el desplegament d’aquests signes en moviment, segons Trías és la 

representació de la matèria en moviment a traves de la mà del ser humà. 

Vegi’s aquest exemple de John Gage com il·lustració d’aquesta voluntat: 

 

«... La danza se sitúa en la sección misma que articula y diferencia a 
las artes ambientales en movimiento y diferencia a las artes 

                                                 
364 D’aquesta  seqüència d’idees, comenta CARLO SINI. Op. cit., 1989, p. 358: «...és el que per a Heidegger és  la 
saga, encara que Heidegger  ignora Vico,  i pel que fa als signes, només sap pensar de manera husserliana: en això 
consisteix, no un límit secundari i accidental, sinó el límit essencial del seu pensament.» 
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apofànticas (las artes del lenguaje)... Los signos aquí se trazaban 
mediante brazos y piernas a través del juego abdominal, las caderas, 
los pechos y los cabellos. Los bailarines van trazando estos signos 
proteicos en el espacio aéreo, en el volumen que la tierra y el cielo 
dejan libre. El aire en el que se produce la danza se ha llenado de 
signos, es el aire en el que trazan con manos y pies los bailarines sus 
dibujos. Estos son como los diseños musicales y arquitectónicos, 
estructuralmente abstractos...365» 

 

Es pretén bàsicament deslligar aquesta contradicció, encara que potser 

només s’aconsegueixi increpar el refinament excessiu dels Grammata a 

causa de les matemàtiques, l’escriptura comunicativa i el comerç, oblidant el 

seu bressol humil i incert. Els Grammata actualment estan custodiats en els 

museus de les principals ciutats del món, estan esculpits en esteles i en 

peces de fang, fan aparentar el llenguatge occidental com un nou ric a la 

recerca de llegendaris llinatges beneïts per la providència. Mentre passi això, 

els descendents d’aquest llinatge, que han produït un home científic i 

utilitarista, giraran el cap als seus rústics progenitors, negant-los-hi tot dret a 

la veritat.  
 

Peirce, en la semiosi, agafa els Grammata, els signes, i mitjançant una prèvia 

classificació en tres categories: qualitat, reacció i mediació, inherents a tot 

procés de pensament, treu la semiòtica tradicional estructuralista del pla cíclic 

i especulatiu en el qual havia caigut, i mitjançant la imaginació comença a 

desplegar diversos significats i construeix l’arquitectònica de Peirce.366 Es 

tracta d’una extensa obra de vuitanta mil folis escrita a mà, situats 
                                                 
365 TRÍAS, EUGENIO. Op. cit., 1992, p. 144. 
366 BARRENA, SARA; NUBIOLA, JAIME. Charles Sanders Peirce. A: Fernández Labastida, F. – Mercado, J. A. (editors), 
Philosophica: Enciclopedia filosófica, en línia. 
URL: <http://www.philosophica.info/archivo/2007/voces/peirce/Peirce.html>. Vegi’s CP 1357, c. 1887. 
 
«La  categoría  de  Primeridad  consiste  en  independencia  de  cualquier  otra  cosa,  es  pura  variedad,  posibilidad, 
indeterminación.  Peirce  trata  de  describir  sus  rasgos más  obvios  del  siguiente modo:  “es  lo  primero,  presente, 
inmediato,  fresco, nuevo,  inicial, original, espontáneo,  libre, vivido, consciente y evanescente. Sólo  recordad que 
cada descripción de ella debe resultar falsa para ella” CP 1.357, 1887. La primeridad es lo completamente separado 
de toda concepción o referencia a algo más, como por ejemplo un dolor o la cualidad de ser rojo considerados en sí 
mismos y sin referencia a ninguna otra cosa, ni siquiera al sujeto que los experimenta.» 
«La categoría de Segundidad consiste en aquello que es relativo a algo, es decir, se refiere a cualquier  interacción 
que envuelve dos elementos. Esta categoría implica siempre una idea de dependencia, de acción y reacción. Es, por 
ejemplo, la que predomina en las ideas de causación o fuerza estática, ya que causa y efecto son dos y las fuerzas 
estáticas ocurren entre pares.» 
«La  terceridad es  la  categoría de aquello que es mediación entre otros dos,  siendo esa mediación un elemento 
irreductible a ninguno de  los otros dos. La  terceridad es el poder de  relación que convierte  la estructura diádica 
anterior  en  una  forma más  alta  de  racionalidad.  Es  siempre de  la  naturaleza  del  pensamiento  o  de  la  ley,  y  es 
general por naturaleza. La terceridad es la categoría más rica y compleja, y la más importante para la vida creativa 
del  yo  y  del  universo  en  desarrollo,  aunque  no  puede  considerarse  separadamente  de  las  otras  dos  pues  cada 
categoría depende de las anteriores, ni puede tampoco reducirse a ellas.» 
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cronològicament entre 1865 i 1914. Es va editar per primera vegada el 1932 a 

la Universitat de Harvard, i es va començar el seu estudi, classificació i 

justificació en aquesta prestigiosa universitat. Encara que en l’actualitat està 

en projecte la reedició del conjunt de l’obra de Peirce es pot afirmar que una 

bona part de la seva obra resta per estudiar. Peirce ha estat considerat com 

l’altre pare de la semiòtica. Es pot dir que una sèrie de tres articles publicats 

entre 1867 i 1869, juntament amb la recensió de la nova edició de les obres 

de Berkeley que publica el 1871, marquen l’inici dels estudis moderns de la 

semiòtica. Peirce va anar desenvolupant les idees essencials d’aquests 

estudis durant la resta de la seva vida. Els fruits de la seva concepció triàdica 

del signe encara s’estan obtenint en els nostres dies. La semiòtica de Peirce 

proporciona una teoria general completa del significat i la representació. Per a 

Peirce, tot el que existeix és signe, en tant que té la capacitat de ser 

representat, d’intervenir i portar davant la ment una idea, i en aquest sentit la 

semiòtica és l’estudi del més universal dels fenòmens i no es limita a ser 

estudi i classificació dels signes. Diu:  

 

«...també els nostres pensaments són signes i per això la lògica en 

sentit ampli no és sinó un altre nom per a la semiòtica, la quasi 

necessària o formal doctrina dels signes».367 

 

La semiòtica de Peirce parteix de la convicció que la significació és una forma 

de terceritat, la mediació entre dos conceptes. La relació sígnica és 

irreductiblement triàdica i té sempre tres elements: signe, objecte i 

interpretació. Peirce dóna la definició de signe següent:  

 

«Un signe o representació és una cosa que està per a alguna cosa, 

per a algú en algun aspecte o capacitat. S’adreça a algú, és a dir, crea 

en la ment d’aquesta persona un signe equivalent, o potser un signe 

més desenvolupat. A aquest signe que crea l’anomeno interpretant del 

primer signe. El signe és per a alguna cosa, el seu objecte».368 

                                                 
367 BARRENA, SARA; NUBIOLA, JAIME. Charles Sanders Peirce. A: Fernández Labastida, F. – Mercado, J. A. (editors), 
Philosophica: Enciclopedia filosófica, en línia. 
URL: <http://www.philosophica.info/archivo/2007/voces/peirce/Peirce.html>. Vegi’s CP 2.227, c. 1897. 
 
368 BARRENA, SARA; NUBIOLA, JAIME. Charles Sanders Peirce. A: Fernández Labastida, F. – Mercado, J. A. (editors), 
Philosophica: Enciclopedia filosófica, en línia. 
URL: <http://www.philosophica.info/archivo/2007/voces/peirce/Peirce.html>. Vegi’s CP 2.228, c. 1897. 
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Peirce encara afegeix el que anomena interpretant, que és al seu torn un nou 

signe al qual l’objecte dóna lloc en la ment del que fa servir el signe. Suposa 

la mediació entre el signe i l’objecte complint d’aquesta manera la funció 

pròpia del signe. Si el signe no tingués la capacitat de produir aquests 

pensaments interpretants en una ment no seria significatiu. 

D’aquesta manera, un signe dóna lloc a un altre en un procés il·limitat. A 

aquesta acció del signe que envolta sempre tres elements Peirce la va 

denominar semiosi. El pensament com a signe és interpretat i desenvolupat 

en el pensament subsegüent, i resta així immers en un procés infinit de 

semiosi no automàtic, que no requereix de la intervenció de la imaginació. Es 

pot determinar, fer créixer i clarificar els signes en aquest procés i l’home en 

tant que subjecte semiòtic està sempre subjecte a la possibilitat de 

creixement. Peirce va elaborar moltes classificacions dels signes. Va 

desenvolupar un complex mapa de seixanta-sis classes de signes, dels quals, 

com ell mateix afirmava, sorgirien combinant més de cinquanta-nou mil 

varietats. No obstant això, la divisió dels signes a què Peirce es refereix amb 

més freqüència i la més esmentada és icona, índex i símbol.  

 

La icona seria un signe que representa el seu objecte en funció d’una similitud 

o semblança amb si mateix com, per exemple, un retrat o una ratlla de guix 

que representa una determinada línia geomètrica.  

 

Un índex seria un signe que és afectat pel seu objecte, és a dir, que s’hi 

refereix per una compulsió cega, per exemple, un forat de bala a la paret, o 

les petjades a la sorra d’algú caminant.  

 

Un símbol és el signe que representa el seu objecte en funció d’una llei o 

convenció, d’una connexió habitual. Seria el cas, per exemple, de qualsevol 

paraula i el seu significat.  

 

Aquí es pot fer un paral·lelisme en el camp de l’arquitectura i dir que un plànol 

seria una representació de tots els índexs necessaris per construir un 

significat, l’espai arquitectònic. L’espai arquitectònic, i no només la seva 

representació, seria una successió de signes i formes immòbils (Grammata) 

sotmesa a un principi o element ordenador, a una jerarquia, a una sonata, a 

una estructura o a un guió ritual, ubicats sota la llum del sol i observables a 
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través d’un recorregut, que indefectiblement ha de realitzar l’observador. 

Aquest recorregut no es pot deixar fer a una figura delegada, a un 

interpretador (un ballarí, un artista o director de cinema), només el qui recorri 

un espai rebrà la sensació i emoció acumulada en aquelles parets que el 

defineixen i el limiten. 

 

Fissura segona. 

El problema del text. Hegel 

La celebració del triomf de l’escriptura racional de l’home 

cientificohistoricoutilitarista té lloc en Hegel. Ja en La fenomenología del 

espíritu havia revelat les categories de l’útil i de la ratio, i també constatava el 

platonisme invencible que domina el pensament occidental. Segons Hegel, el 

signe és més proper a la intel·ligència racional que no pas el símbol. El signe 

és conseqüència de la memòria productiva, que negant la immediatesa de la 

dada sensible, l’eleva a la lliure universalitat del concepte. Aquest és el 

mecanisme pel qual aquesta dada sensible es transforma en signe. El signe 

consisteix a transportar l’espacialitat inerta de la cosa natural cap a la 

dinàmica temporalitat de l’ànima. D’aquí la naturalesa del llenguatge i la seva 

determinació com a producte de la intel·ligència que manifesta les seves 

representacions en un element extern. Aquest element és la veu: un fet físic 

de per si accidental. De manera que, continua dient Hegel en altres paraules:  

 

«...com més evolucionada es mostra la llengua en un llenguatge culte i 
civilitzat, més es deteriora i s’apaga l’element extern. El llenguatge 
originari de les passions, amb la seva sensualitat musical, encara està 
massa proper al símbol i al gest instintiu de l’animal i, en canvi, lluny 
de la universalitat i de la racionalitat del concepte escrit».369 

 
 
A mesura que l’home s’apodera del llenguatge, l’interioritza i es converteix en 

el seu subjecte conscient. El material sonor de la paraula abandona el món 

simbòlic per esdevenir signe indiferent. Per tant, en el llenguatge es poden 

imprimir cada vegada millor les categories logicogramaticals de la 

intel·ligència, fet que per si sol ja és una de les direccions principals que pren 

l’expressió artística com a llenguatge. D’aquí Hegel passa a l’escriptura: 

 
«Al costat del llenguatge fònic, que és l’originari, també pot esmentar 

                                                 
369 HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH. La fenomenología del espíritu, 1806. Mèxic D. F.: FCE, 1966, p. 299. 
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el llenguatge escrit, que és només una formació ulterior en el domini 
particular del llenguatge que pren com a ajuda una creativitat 
exteriorment pràctica. El llenguatge escrit entra en el camp de la 
intuïció immediata, i espacial, en la qual comença a produir els 
signes».370 

 
L’escriptura procedeix de manera inversa al signe lingüístic des de l’interior a 

l’exterior, des del temps a l’espai. No és més que una expressió pràctica. 

Hegel, a l’igual que Vico, es remet als fenicis. L’escriptura alfabètica va néixer 

de les necessitats del comerç. Però Hegel sap molt bé que hi ha escriptura i 

escriptura, i es pregunta quina és la millor, la més intel·ligent. Naturalment, 

serà la que està més a prop de l’accidentalitat indiferent del signe, és a dir, del 

pur instrument neutral i transparent, a disposició de les intencions de l’ànima. 

Això només passa amb escriptura alfabètica, en absolut amb l’escriptura 

jeroglífica. Observarà Hegel que els jeroglífics representen les disposicions de 

l’ànima mitjançant figures espacials. Això és significatiu dels que es troben 

més allunyats del temps, que és lloc de l’espiritualitat i veritat de l’ésser. Els 

signes de l’alfabet són signes de signes, descomponen els signes fònics, ja 

de per si arbitraris, en els elements simples que després Hegel designa amb 

representacions convencionals. L’escriptura alfabètica representa el so de les 

paraules, no el seu significat. L’escriptura jeroglífica fa tot el contrari, és un 

llegir sord i un escriure mut i com a tal és adequada només al caràcter 

estacional de la cultura i de l’espiritualitat oriental. Si es pensa en els 

jeroglífics egipcis, o en l’escriptura xinesa, els mestres que la van utilitzar 

pertanyien, gairebé sempre, a una casta religiosa o sacerdotal. Hegel va 

acceptar el nexe escriptura-economia-poder-història vist des de la potenciació 

de la raó. Per no deixar dubte sobre la superioritat del llenguatge alfabètic 

Hegel dirà: 

 

«La perfecció consisteix en l’oposat, és a dir, en el fet de parlar 
sense accent, la qual cosa passa justament a Europa com a 
forma del parlar culte. L’europeu ha construït el llenguatge de la 
racionalitat perfecta i pública. La veu del si impersonal. Mentre 
que la llengua xinesa, a causa de l’escriptura jeroglífica, no té la 
determinació objectiva. És tota subjectiva i passional, sanglota, 
canta, crida o diu en xiuxiueig. D’aquí la conclusió és clara: 
“L’escriptura alfabètica és en si mateixa i per si mateixa la més 
intel·ligent”.»371 

                                                 
370 HEGEL. Op. cit., 1806/1966, p. 299. 
371 HEGEL. Op. cit., 1806/1966, p. 299. 
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La lectura de Hegel372 és fonamental per captar fins a quin punt occident 

subjuga respecte a altres civilitzacions, quines són les raons de màxima 

seriositat a valorar i que en virtut de les quals occident pensa de si mateix el 

que pensa. La lectura del primer gran llibre de Hegel i potser el més 

controvertit de tots, La fenomenología del espíritu, fa meditar sobre els punts 

d’interès següents en la concepció del llenguatge artístic:  

 
• «El llenguatge com la realitat de l’estranyament i de la cultura. On diu: 

“en el fet de ser escoltat s’esborra d’una manera immediata el seu 
ésser d’allà” —on esdevé la paraula.»373 

 

Quan s’entra en un text i s’absorbeix la seva lectura, rarament es té ni un 

segon de record per a l’autor del mateix text. La ficció és tal que s’està llegint 

amb uns pensaments i situacions que l’autor ha previst, però un mateix, el 

lector, els sent com a seus i es creu que mai haurà de donar les gràcies a 

ningú per poder assumir aquell grau de coneixement i llibertat. 

  

• «L’afalac, gràcies a aquest (a l’afalac), el monarca és apartat de tots i, 
per tant, col·locat en un lloc d’excepció: en aquest (en l’afalac), en el 
nom, és el monarca, l’àtom que no pot comunicar res de la seva 
essència i que no té igual.»374  

 
L’afalac, una paraula que pertany a un sistema que s’anomena llenguatge, 

que en un principi és un mitjà per comunicar, aconsegueix just el contrari, 

aïllar el monarca de la resta. Per tant, a través de l’afalac es mostra una doble 

condició de la paraula que tan sols posseeixen pocs instruments com la 

moneda o la casa: fer invisible i visible al mateix temps, a qui la utilitza. 

 

• «El llenguatge de l’esquinçament. Una sola ment es mou entre la 
consciència noble i la consciència vil, i és una sola consciència...»375  

 

                                                 
372 La  lectura de Hegel per a aquest  treball s’ha cenyit al primer gran  llibre  i potser més controvertit de  tots La 
fenomenología del espíritu del 1806. Op. cit., 1806/1966. 
 
373 HEGEL. Op. cit., 1806/1966, p. 299. 
374 HEGEL. Op. cit., 1806/1966, p. 302. 
375 HEGEL. Op. cit., 1806/1966, p. 305. 
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No es pot dir res de la dualitat hegeliana, només que existeix. Però no sempre 

esdevé, de tant en tant no es mostra. En processos passionals, d’amor, 

d’amistat, de rauxa, de trasbals estètic, en aquests moments la consciència vil 

es troba minvada i derrotada per uns dies. 

 

• «La vanitat de la cultura. El contingut del discurs que l’esperit diu de si 
mateix i l’entorn és en si mateix la inversió de tots els conceptes i 
realitats. I, per tant, és el frau universal comès contra l’esperit mateix i 
contra els altres (l’entorn), i la impudícia d’expressar aquest frau és 
precisament i per això mateix la més gran veritat».376  

 

No solament quan es llegeix desapareix l’autor, sinó que quan s’escriu, un 

mateix desapareix, l’esperit és allò que no hi és, mai s’és tant com allò que es 

vol ser a través del text. Per tant, en el fet d’escriure s’amaga el frau més gran 

contra l’esperit, voler ser allò que s’ha escrit en un text. No és d’estranyar que 

amb aquestes afirmacions, als classificadors de les idees filosòfiques els costi 

assumir aquest llibre de la producció hegeliana, contradictòria en bona part 

amb la seva producció posterior. Però justament il·lustra la sospita que es 

mostrava en el poema de Le Corbusier, la condició hermètica del llenguatge, 

que porta a pensar que en la lingüística es troben amagats els grans 

desajustos del pensament eurocèntric universal. En qualsevol cas, la 

quotidianitat d’occident encara avui es troba inscrita dins d’aquest sistema de 

pensament. Es fa notar com tots els camins porten o passen per Hegel i com 

és de difícil apartar-se d’ell. 

El mateix Hegel deixa ja entreveure algunes d’aquestes fissures del 

llenguatge, en planteja alguns indicis en la seva obra. Hegel talla i separa un 

fragment de la resta, pren en préstec un segment per analitzar-lo. En aquest 

segment es reflecteix l’inici i el final de la vida en moviment. 

 

«La vida és la primera manifestació natural de la idea».377 

 

Els primers crits d’un nadó són la primera manifestació d’una idea de veritat 

inaugural cap a un ideal col·lectiu futur. Per contra, els últims sospirs de qui 

s’està morint recullen la veritat dins de la seva experiència de vida, per 

                                                 
376 HEGEL. Op. cit., 1806/1966, p. 308. 
377 HEGEL. Op. cit., 1806/1966, p. 308. 
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projectar, cap a un més enllà ideal, encara que potser per a ell només sigui el 

seu passat. El veritable llenguatge es troba enmig d’aquesta seqüència. Per 

tant, cada vegada que s’utilitza és com una reedició d’aquell acte inaugural. 

De fet és com perpetuar el present.  

 

Fissura tercera. 

Alguns autors han decidit construir ponts sobre aquest perillós riu que tot ho 

abasta des de la zona de la no raó fins a allò simbòlic: Sini, Trías, Deleuze . 

 

Si es pren com a certa la proposta de Vico, s’ha vist com l’inici de l’escriptura 

va lligat a un concepte que anomena Grammata. Trías, per un altre costat, 

arriba a la mateixa conclusió: en el naixement de la paraula, el lógos,378 

explica que en un començament la paraula (escrita) era com unes xarxes, uns 

triangles petits que podrien provenir de la superposició de les mans, de la 

reverberació de les mans. Així es mostra almenys en les pintures rupestres de 

Pech-Merle, a l’Occitània francesa, on unes siluetes d’unes mans queden 

impreses pel llançament d’un colorant, potser amb la mateixa boca, bufant i 

ruixant sobre la mà recolzada damunt la volta del parament de la cova. Les 

mans s’utilitzaven com a reserva, hi quedaven impreses, en negatiu, donant 

constància d’una presència que desapareixia. Des d’aleshores se sospita que 

els primers edificis civilitzats portaven aquestes sanefes de signes, de 

formacions geomètriques, de petits jeroglífics, de textos, que rememoren 

aquest naixement de la paraula. 

 

L’arquitectura és una disciplina molt anterior al naixement de la paraula 

escrita, i es convindrà que l’arquitectura i els Grammata varen conviure durant 

molts anys. En aquell estat inicial, els Grammata s’acostarien molt als 

dibuixos, jeroglífics, a l’escriptura cuneïforme, a l’escriptura oriental o a un 

teixit geomètric. No és arriscar gaire dir que, en un principi, el text i el plànol 

arquitectònic o una decoració geomètrica es diferenciarien poc. El llenguatge 

arquitectònic és una distribució d’una seqüència de taques i línies negres 

damunt un paper. Si aquestes taques les anomenem planta o planta zenital i, 

a més a més, s’acompanyen aquestes taques per una altra o altres 

seqüències de taques que s’anomenen seccions o alçats, es veu com 

ràpidament provoquen en l’observador entès un seguit d’emocions que 
                                                 
378 TRÍAS, EUGENIO. Op. cit., 1994, p. 157. El naixement del lógos, al qual dedica la «Quarta categoria: La revelación 
del logos. El símbolo manifiesto», del primer capítol «El símbolo y lo sagrado». 
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sorgeixen de l’afany de correlacionar les dues seqüències, planta i alçat, i això 

només es produeix mitjançant la geometria. Quan Le Corbusier diu que: 

 

«La geometria és l’escriptura que l’home s’ha donat per prendre 

possessió de l’espai».379 

 

pot perfectament fer referència a aquests il·lustres avantpassats que són els 

Grammata. 

 

 
Figura 49. Plànol de casa víking al campament de Trelleborg. Dinamarca, segle X, comparada 
amb pentagrames de John Cage. 
 

En un inici, el llenguatge arquitectònic té més a veure amb un jeroglífic que 

amb un abecedari, i encara té més a veure amb l’escriptura de les notes 

damunt d’un pentagrama. A l’igual que la música, es necessita l’element 

aglutinant. En la música és la vibració rítmica, i en l’arquitectura és 

l’acumulació de masses i buits. En certa manera, l’índex de Peirce 

s’assemblaria molt a aquest signe dinàmic que acabarà simbolitzant (vegi’s 

figura 27). Vibració i massa són fonamentals per començar a generar 

emocions estètiques diferides en el temps. Si el llenguatge arquitectònic 

només és Grammata, signes o taques negres damunt d’un paper, vol dir que 

es té un llenguatge primigeni, que amb prou feines podrà transmetre ordres, 

pulsacions, ritmes o harmonies. En definitiva, emocions en l’espai i en el 

recorregut temporal. Però com a Grammata, té el defecte que no pot dir res 

en les zones no tacades de negre o excessivament tacades de negre, on es 

mostra opac. Es necessita d’un altre llenguatge diferent del llenguatge dels 

Grammata per accedir almenys per primera vegada al coneixement. No es 

voldria recuperar aquella idea de C. Rowe dels espais tancats, reclosos, 

inexpressius, intersticials, fora de les axialitats, que ell anomenava espais 

                                                 
379 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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poche,380 espais butxaca. No es voldria ressuscitar una idea historicista 

proposant dubtosos exemples d’arquitectura clàssica, ja que aquests espais 

poche representen ser els veritables condensadors dels espais de la 

modernitat per la seva pròpia condició intersticial. Es troben gairebé sempre 

entre dues narracions arquitectòniques axials, són els espais que amaguen 

corredors, passos secrets, escales per sortir i no ser vist, és a dir, són els 

espais que surten de la narració axial de l’arquitectura, són els espais del 

confinament i de l’exclusió, són els espais que representarien aquella 

estranya qualitat o doble condició que confereix a qui els utilitza, el do de 

tornar-se invisible a voluntat. Es conclou, doncs, que l’escriptura que és la 

representació de la veu i que el plànol, que és la representació de l’espai, 

tenen la mateixa arrel. I en aquest sentit, les paraules de Le Corbusier agafen 

una certa i nova significació: 

 

«Perfils en el pla vertical, plànols a la profunditat, vet aquí el 
mecanisme que desencadena l’acció: pla i secció. Però també existeix 
esquelet (ossament) i carn, també hi ha pes, càrregues, suports. Hi ha 
unitat, hi ha risc plàstic, temeritat constructiva, part de desafiament, hi 
ha acrobàcia, hi ha joc, hi ha esperit.»381 
 

 

La conclusió, en forma de pregunta, seria de quina manera es pot exercir la 

crítica d’arquitectura, com es pot parlar i escriure d’arquitectura sense 

esborrar d’immediat l’artefacte arquitectònic de què està parlant. 

L’arquitectura ha de parlar per si sola, és a dir, ha de trobar un llenguatge 

universal, que sigui entès per tothom. Un cop trobat aquest llenguatge, els 

discursos del crític d’arquitectura no podran esborrar les idees i conceptes 

transmesos directament des de l’obra arquitectònica cap a l’usuari, 

l’observador. Mirat de l’inrevés, l’arquitectura, a l’igual que la resta de les arts, 

hauria de tendir a voler expressar conceptes morals, profunds, rigorosos, que 

esdevinguin alguna cosa útil per al bé, en sentit ampli, de la col·lectivitat, per 

no caure en la ja tan amanida finalitat suprema d’oferir sopluig als éssers 

humans. Si no pot fer-ho, si no pot expressar conceptes, voldrà dir que 

l’arquitectura mai podrà ser una expressió artística.  
 

                                                 
380 Vegi’s nota 259 d’aquest treball (capítol 2.4. Concepte C6). 
381 LE CORBUSIER. Op. cit., 1948. 
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4.3. Lògica i economia del llenguatge 
 

 
En aquest afany de buscar nous referents per a l’arquitectura d’avui previs a 

l’estructuralisme, uns dels autors que fa pensar més recurrentment, malgrat el 

temps que ens separa, és Heràclit amb l’anàlisi que fa de la semàntica, 

Semata, que en grec antic té com a objecte l’estudi de les monedes i els 

signes. Ell sabia que la numismàtica incumbeix tant a l’economia com a 

l’estètica. L’estudi de la simbolització verbal i econòmica comença a la casa 

de la moneda, on els poetes encunyadors grecs reflexionaven sobre la relació 

entre l’escriptura en les monedes i la referència, l’al·legoria de dita escriptura. 

Les monedes van ser les primeres publicacions o impressions de gran 

circulació en tota la història. El character o encuny superior usat per 

l’encunyador, la marca impresa en la moneda i la moneda mateixa són dos 

mil anys anteriors a la impremta i a la pàgina impresa. 

 

 
Figura 50. Instruments d’encunyador grec i tetradracma de Siracusa (c. 412-400 aC), amb la 
inscripció Kimon, signatura de l’artista en l’anvers i revers. 
 
 
L’escriptura sobre les monedes és considerada per Marc Shell com a 

monuments verbals de l’antiguitat.382 En aquesta escriptura es parlava sovint 

dels funcionaris, dels líders polítics, de les ciutats, de les cases de moneda i 

les denominacions del poder. Donava la data, el lloc d’encunyació i el nom 

dels escultors d’encunys. Relatava costums socials i definia un sistema 

monetari. Un simple metall, mercaderia, que per mitjà de la paraula i la imatge 

es transformava en un bé de canvi, un signe que a diferència del paper de 

Gutenberg, es convertia en un material especialment valuós en si mateix. 

 

                                                 
382 SHELL, MARC. Op. cit., 1978/1981, p. 130. 
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«La brevetat de les inscripcions és la característica d’un imperi en 
expansió, mentre que la xerrameca, conseqüència de l’afalac, de la 
vanitat i de l’ambició és al contrari, l’indici d’un estat oscil·lant a punt 
d’esfondrar-se».383 

 
Aquesta transformació distingeix l’encunyació de totes les altres formes 

d’escultura i distingeix a la inscripció monetària de qualsevol altra forma 

d’inscripció. Es pot trobar una accepció de caràcter, com aquell tipus de 

coneixement instantani que es transmet de cop, que qualifica un objecte amb 

una sola mirada. Quan dos mil vuit-cents anys més tard de l’aparició de les 

primeres monedes un autor com Walter Benjamin, en el seu llibre 

Iluminaciones, faci un discurs totalment nou que expressi els continguts i 

valors de la societat del París de fi de segle, es veurà com la moneda acaba 

prenent importància com l’element de mesura d’aquella societat.  

 

Magistralment diu que l’obra d’art, a causa dels nous mitjans de reproducció 

tècnica, es transforma en un bé de consum i les mercaderies es troben 

disposades convenientment en uns nous temples, els passatges, plens de 

llum i sostres vidriats. Les mercaderies seran els verdaders objectes de culte. 

El discurs de W. Benjamin se situa en un punt equidistant entre el 

racionalisme especialitzat de. Heidegger d’abans de la guerra i el discurs 

marxista que en aquells moments podia estar fent Lukàcs. Planteja una visió 

transversal alhora que parteix d’unes arrels antigues, que es remunten a 

visions de l’Antic Testament i d’ascendència jueva. Aquesta visió, avui en dia, 

resulta tremendament contemporània. També Benjamin assegura que les 

noves ritualitzacions urbanes caldrà que es produeixin en aquells nous llocs, 

transparents tant per a les persones com per als nous béns de culte. No està 

ensenyant una nova manera de veure la modernitat, sinó que està ensenyant 

una part de veritat oculta que no havia estat revelada. L’arquitectura moderna 

i contemporània havia començat amb l’ús de nous materials: l’acer, el formigó 

i sobretot el vidre, que esdevingué el tòpic d’aquesta nova arquitectura. Amb 

el vidre s’aconseguiria per primer cop ensenyar la pèssima qualitat de vida 

que la classe obrera havia sofert d’antuvi, i expressava que allò ja no tornaria 

a succeir, ja que la tècnica, la funció social de l’arquitectura i els nous 

                                                 

383  SHELL, MARC.  Op.  cit.,  1978/1981.  Aquesta  citació  fa  referència  a:  STEVENSON,  SETH WILLIAM;  SMITH,  C. 
ROACH; MADDEN, FREDERIC W. A Dictionary of Roman Coins, Republican and  Imperial. Londres: B. A. Seaby Ltd., 
1964.  
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materials ho impedirien. Un altre discurs possible i probablement més proper 

a la veritat sobre el vidre, era que els nous materials es van inventar per 

construir el nou temple, on l’intercanvi econòmic fos transparent. Els primers 

passatges de París són de 1798, la classe obrera encara no existia com a tal. 

Les mercaderies havien suplantat el lloc dels déus i aquestes havien de fer-se 

visibles per tot arreu, inclús a la casa dels treballadors més humils. 

Segurament en el vidre i les grans finestres les mercaderies van trobar un 

magnífic aliat. La modernitat es va aliar d’entrada amb aquest concepte que 

tenia a veure amb fer aquest esforç de transparència i d’ensenyament total 

dels mecanismes de relació que la paraula, la moneda i la casa posseeixen. 

Una cosa semblant passa avui en dia amb els quadres d’alguns artistes, que 

posseeixen més valor crematístic que valor artístic, malgrat que les 

reproduccions tècniques estiguin per tot arreu del planeta, a causa de la 

quantitat enorme de reproduccions, el quadre agafa més o menys valor 

crematístic. 

 

Conceptes com text, economia i arquitectura, cadascun d’aquests agafats en 

el sentit més ampli possible, configuren un marc de relació indispensable 

perquè l’obra d’art fructifiqui. Benjamin diu que l’esdeveniment més 

sorprenent és que els nous objectes artístics, mitjançant la influència del diner 

i del bé de consum, es transformen en els nous déus de la societat 

contemporània.  

 

Es pot afegir que, perquè aquests nous déus existissin, calia l’existència 

simbòlica. Símbol és abans que res, com diu Trías, matèria, té la propietat de 

no deslligar-se mai del seu substrat. També significa llançar a l’aire 

conjuntament dues meitats d’alguna cosa que representa una unitat de 

concepte i que en un futur potser encaixant una altra vegada, tornaran a 

referir-se a allò simbolitzat en un concepte molt semblant a l’originari. 

Entendre aquesta concepció dual del fet simbòlic és fonamental per després 

comprendre la naturalesa de les imatges o formes artístiques. En certa 

manera Le Corbusier encerta intuïtivament aquesta dualitat, i la intenta 

explicar amb la producció simbòlica a través del contrapunt i fuga que ell, 

hàbilment, traspassarà a la producció de formes sòlides, massa 

arquitectònica. 

 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

294 
 

Matèria també és separació i gènesi. La silva-mater impedeix veure la forma, 

però també, fer un clar a la selva significa construir un temple, un lloc de 

trobada per a la civitas, l’àgora. Aquest lloc resultant de la creació del temple 

és el mundus. Avui en dia se segueix anomenant món a l’extensió d’una 

persona, per referir-se a tal persona i el seu món. La majoria de vegades 

aquest món és una sèrie de records, fragments, vivències, que defineixen 

l’abast d’una persona. Són fragments de memòria i objectes inservibles, però 

dels quals no es pot prescindir. La finalitat d’aquest món és, per una part, 

diabòlica, la d’anar acumulant més i més fragments de la memòria. Part 

d’aquests fragments, físics, però d’alt contingut significatiu, entrarien en el 

domini dels Grammata. L’espai seria aquest mundus, aquest lloc de trobada 

on l’acte simbòlic es materialitza, i on el simbòlic i el diabòlic es donen la mà. 

Lloc on emergeix la memòria. Lloc del referent històric. L’espai és el lloc de 

confluència, del temps, de la memòria, en un entorn tensat per la passió i la 

raó. Sota la perspectiva del suport econòmic. El suport econòmic és un 

referent estrany en un principi a tota producció de l’espai, però mirat en sentit 

ampli, l’economia és un indicador, el més infalible que s’ha inventat mai, per 

mesurar l’interès dels habitants per acceptar o no un indret. Acceptar-lo com a 

indret simbòlic, capaç per si sol, d’esdevenir realitat, ara ja, clarament 

simbòlica, de la concepció i contemplació de l’objecte artístic. La raó, quan 

s’exerceix, i a través de la història dóna a un home, o diposita en ell, un 

hipotètic poder gairebé tan gran com l’elm d’Hades.  

 

«Aquest elm fa invisible per als déus a qui el porti.»384 

 

L’elm ofereix una protecció semblant a la que Cèfalon veu en els diners i a la 

que també la morada (l’estatge) ofereix als seus habitants. Àgora és el lloc on 

s’ajuntaven les dues meitats de la mateixa moneda partida i es tancava el 

tracte comercial. També era el lloc on la moneda s’encunyava. Potser aquesta 

moneda un cop posada en circulació tornava altre cop a l’àgora, cap al seu 

monarca en forma de tribut o bé seguia el seu periple cíclic al costat de la 

mercaderia. Aquí es té plantejada una doble contradicció, fruit d’aquesta 

qualitat que només l’arquitectura, la moneda i la paraula tenen. La capacitat o 

no de poder fer tornar invisibles als qui la utilitzen. La història de l’ascens al 

                                                 
 384 PLATÓ. República 612b.  
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poder d’un encunyador i tirà pren un paper molt important en el pensament 

d’Heròdot i de Plató. 

 

Amb la història de Giges, posseïdor d’un anell que el tornava invisible a la 

vista d’altres homes es pot començar a entendre una revolució econòmica i 

cultural que es troba en relació directa amb l’origen de la moneda i de la 

filosofia. La història de Deioces explicada per Heròdot narra la carrera política 

d’un jutge que es va crear una bona reputació entre els medes, jutjant bé. 

Quan es va negar a seguir jutjant el poble que havia començat a dependre de 

les seves sentències, el mateix poble li va pregar que fos rei. Quan Deioces 

arribà al tro, va voler ocultar al poble les seves intencions injustes i per això va 

fer construir Ecbatana, la ciutat de les set muralles. Tant en un cas, el de 

Ciges amb el seu anell, com en el cas de Deioces amb la seva ciutat 

Ecbatana, s’ensenya la forma d’apoderar-se de l’àgora mitjançant l’ocultació 

de part de les antigues atribucions, buidant-la de contingut. 

 

«I quan es va acabar de construir tot, Deioces va ser el primer a 
decretar que ningú podia arribar a la presència del rei, que tot havia de 
portar-se per mitjà de missatgers, que cap home podia veure el rei.»385 

 
 
La metàfora és que els dos instruments d’apropiació de l’àgora, l’anell i la 

muralla, són circulars i són la visualització de la metàfora. Anell, muralla és 

com parlar en cercle i Plató buscarà en l’anell un referent per parlar de To 

aphanes (l’invisible) i de To phaneron (allò visible). 

 

També per a Aristòtil, el tirà empra dos mètodes per conservar el poder, 

primer assegurar que els habitants de la ciutat siguin visibles i segon fer-se ell 

invisible per a la gent. 

 

«El tirà fa visibles els altres per a ell, i ell es fa invisible per a ells.»386 

 

Aquest serà l’inici de com l’àgora es dilueix en el territori, però es reserva com 

a tema a desenvolupar en un altre treball. Per entendre el que realment va 

suposar per a la societat grega l’aparició de l’encunyació de monedes es pot 

                                                 
385 HERÒDOT.  1.98. 
 
386 ARISTÒTIL. Política, 1314. B42 p. 
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fer servir una similitud amb el pensament de Walter Benjamin. En el seu 

assaig qüestiona la teoria aristotèlica de la imitació en afirmar que la fotografia 

destrueix la condició ontològica de l’original i de la seva imitació. 

 
«La tècnica de la reproducció arrenca l’objecte reproduït de l’àmbit de 
la tradició. En fer-ne moltes reproduccions, canvia una existència única 
i singular per una pluralitat de còpia i en fer possible que la 
reproducció s’inserís dins de la situació específica de l’observador, fa 
sorgir de nou l’objecte reproduït. Aquests dos processos constitueixen 
un enorme desgavell a la tradició».387 

 
 

Segons el que s’ha vist del món antic, aquest desgavell ha acompanyat 

d’antuvi la humanitat. El que succeïa era que l’àgora estava sotmesa a un 

procés d’ocultació, ja que l’encunyació en el món antic va trencar la tradició 

molt més del que la fotografia ha influït en l’era moderna. Les monedes van 

destruir l’aura dels objectes individuals i varen reforçar un sentit de la igualtat 

universal de les coses. No es va poder aplicar el criteri de veritat de l’original i 

es va invertir completament el referent significatiu. En comptes de basar-se en 

el ritual, l’obra d’art va començar a dependre d’una altra pràctica: la política i 

l’economia. No és d’estranyar que l’altra gran passió de Plató fos la política: 

 

«Giges sembla però que no és bo, el poder de fer-se invisible corromp, 
fa veure els homes com realment són.»388 

 

En l’àgora, de vegades, l’intercanvi era simbòlic. Una peça o una medalla 

donava peu a iniciar l’intercanvi ousia phanera, transferència contemplada. El 

symbolon és el testimoni d’una transacció. Per contra l’ousia aphanes era la 

propietat transferida sense testimonis. L’ousia aphanes, com el portador de 

l’anell de Giges, tenia el privilegi de la ciència monetària i es desenvoluparà 

ràpidament la transacció de la propietat invisible. Amb això vindrà l’imperi 

invisible i finalment la societat invisible. La fi de l’àgora, un espai, va començar 

en el mateix instant que la moneda encunyada va permetre fer tractes sense 

la necessitat d’estar de cos present (ousia aphanes). 

 

                                                 
387  BENJAMIN, WALTER.  1a  ed.  Frankfurt:  Suhrkamp,  1980.  En  castellà:  Poesía  y  capitalismo,  Iluminaciones  II. 
Madrid: Taurus, 1998, p. 171‐187. 
 
388 PLATÓ. República. Llibre 1. 
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Figura 51. Tetradracma d’Atenes (c. 480-400 aC). El mussol significava que el govern vigilava 
tant de dia com de nit. Es pot comparar amb el mussol pintat per Le Corbusier al Poème de 
l’Angle Droit vigilant els cicles solars, prop del cap de l’unicorn, símbol de la saviesa.  
 

Resumint: S’arriba a detectar una sèrie de concomitàncies, on la moneda, que 

encara no està diferenciada d’una medalla, és abans que res Grammata. És 

origen de significació artística en tant que és imatge i és origen de significació 

literària pel que fa al text. Amb l’encunyació de monedes, producció en sèrie, 

es produeix la pèrdua del criteri de veritat de l’original de la representació 

escultòrica clàssica i a partir d’aquell moment, la llei ja no serà dictada pels 

déus, la moneda passarà a ser font de llei. Una font injusta, perquè ha estat 

ocultada de la societat, ha fet el seu camí gairebé secretament, s’ha valgut, o 

encara pitjor, ha utilitzat la paraula escrita per mantenir-se en aquest estat 

d’ocultació. Els suborns, els pagarés, les hipoteques, les accions, els sous i 

mesades, sempre han estat semiocults, són unes manifestacions del món 

econòmic, que aparentment sembla que gairebé mai han estat presents en la 

definició dels entorns artístics. Per sorprenent que pugui semblar, si es pensa 

bé, aquest substrat econòmic és l’únic suport vàlid per a l’existència de les 

reflexions artístiques,389 ja que la moneda és el suport tant de la paraula com 

del silenci. Només cal reflexionar sobre el poder i la propietat del diferents 

mitjans de comunicació i les editorials de tot tipus.  

 

L’arquitectura transparent dels primers passatges a París cal reivindicar-la 

com a arquitectura revolucionària, volia posar fi a la societat absolutista 

evidenciant en un entorn sofisticat i delicat els principis bàsics de llibertat, 

igualtat i fraternitat contra la foscor i l’ocultació de la societat del privilegi i la 

propietat de la terra atorgada per l’Ancien Régime. 

  

                                                 
389 Recordem la cèlebre frase del Talmud que diu: «Si la paraula val una moneda, el silenci en val dues».  
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4.4. Nova ritualització arquitectònica 

 

 

Un mateix es pot qüestionar l’espai modern actual superant els 

convencionalismes del llenguatge racional autògraf i repensar-lo des de les 

inconfessables intencions passionals que un espai modern ha de poder també 

contenir. La finalitat última que es desprèn d’aquesta premissa és trobar les 

essències primitives i comunes de la composició arquitectònica per alliberar 

aspectes immobilitzats en les pràctiques de projectació arquitectònica i omplir 

de sentit els espais per a la gent de tota condició, sense convertir les 

expectatives del passejant en un espectacle de masses. Un espai que només 

pugui utilitzar una elit no serà mai un espai arquitectònic. Serà un espai ocult. 

El viatger medieval, el viatger romàntic, l’espia, el missioner, el senzill 

narrador d’històries, tots sense excepció narren el que veuen, només alguns 

pocs analitzen i classifiquen actituds, estudien els costums, i arriben a 

teoritzar sobre això. La presència d’un text escrit amb anterioritat narrant 

científicament una història èpica pot arribar a suprimir tota càrrega d’emoció, 

de mite, de llegenda, d’imaginació i de llibertat. En nom d’un saber o conèixer 

històric, científic, que de vegades no vol dir un coneixement exacte, s’està 

anul·lant tota mena de mitologia. El paper dels antropòlegs va anar lligat al de 

l’Europa del segle XIX, amb el desenvolupament de les potències 

colonialistes i amb uns objectius més que dubtosos per analitzar i desarticular 

civilitzacions menys desenvolupades i així incorporar-les en un complex 

sistema social anomenat civilització occidental. Els antropòlegs, acostumats a 

acampar prop de tribus a la selva o al desert, es van veure, sobtadament, 

després de la Segona Guerra Mundial, obligats a instal·lar-se a la metròpolis 

d’origen, Londres, París o Berlín, fins i tot a Nova York o Sydney. Van ser els 

primers moderns. Es van convertir de sobte en antropòlegs urbans. 390 La 

seva tasca, no gaire coneguda, està cridada a ser fonamental en la 

configuració dels espais públics de les ciutats del demà. Molts d’ells van 

aportar el seu saber en aquells anys difícils, immediats a la segona gran 
                                                 
390 WITTGENSTEIN,  LUDWIG. Observaciones  a  La  Rama  Dorada  de  Frazer.  1a  ed.  Dordrecht:  Reidel  Publishing 
Company, 1976. En castellà, Madrid: Tecnos, 1992.  
Sobre el text original de 1922, sobre el qual L. WITTGENSTEIN escriurà notes entre 1936 i 1948, publicades amb el 
títol Observaciones a La Rama Dorada de Frazer, Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1976. En castellà, Madrid: 
Tecnos,  1992,  on  detecta  les  condicions  de  l'home modern,  l'oblit  de  l'ésser  ritual,  així  com  la  necessitat  d'una 
vegada detectat un error, no n'hi ha prou amb mostrar‐lo, cal buscar el camí que porta de l’error a la veritat. Buscar 
la font de l'error, aquesta afirmació és una constant en tota l’obra de Wittgenstein. En el seu Tractatus (pròleg) va 
assenyalar que la font dels errors és la incomprensió de la lògica del llenguatge. 
FRAZER, JAMES GEORGE. Op. cit., 1890/1989. 
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guerra. Altres van ser consultats i llegits per historiadors, artistes, filòsofs, i 

polítics 391 que després tindran una certa rellevància en la gestió de les 

ciutats. 392 Els antropòlegs, sociòlegs, músics, es podria dir totes les 

disciplines que ajuden a formar el nou folklore del segle XX, són els 

encarregats de triar, de marcar els ritmes de la nova ritualització de la 

societat, ja que s’ha vist que el racionalisme ha fet desaparèixer tot rastre de 

mitologia. Aquesta nova ritualització és inherent a tota societat, tant a la més 

avançada i inculta, com a la més arcaica i cultíssima. Saber llegir quins són 

els ritmes de la societat recent, que indefectiblement acabaran per fusionar-se 

amb els ritmes i rituals de la societat preexistent en un lloc, és la tasca 

d’aquests nous sacerdots. A l’arquitecte li pertoca saber llegir i saber triar 

aquests nous ritmes, nous sons, per fer un espai a la mida. És el moment 

d’entendre millor al Le Corbusier de l’UNITÉ quan cercava aquest ressò en la 

societat quan buscava una acústica de les formes i un espai en forma de 

conca sonora reflex d’aquesta societat, atenent aquella doble condició d’espai 

de visualització i espai d’ ocultació, sense solució de continuïtat que ell definia 

com urbanisme interior i urbanisme exterior. 

 

L’arquitectura és la forma diferida de les persones que l’habiten, la casa és la 

imatge dels seus moradors; per tant, la ciutat és la forma reverberada dels 

seus habitants. En aquesta doble condició exhibició-ocultació el que tothom 

pot entendre és que el fet arquitectònic és tan necessari que pertanyi al 

domini transparent de l’art, de la urbanitat, del civisme i de la convivència com 

al domini clos de l’oci personal, de la intimitat, de l’entorn econòmic, del 

creixement interior i del cultiu personal. 

 

 

 

  

                                                 
391  Escriptors  com  Baudelaire,  Joyce,  Pessoa,  Döblin,  pensadors  com  Benjamin,  Peirce,  amb  una  visió  onírica  i 
literària es van anticipar. De fet, són els precursors de la ciutat moderna.  
 
392 AUGÉ, MARC. Non lieux. Introduction a une Anthropologie de la sur modernité. París: Edition du Seuil, 1992. En 
castellà:  Los  no‐lugares.  Barcelona:  Gedisa,  1994. MANUEL  DELGADO,  deixeble  de Marc  Augé,  amb  les  seves 
publicacions,  Les paraules d'un altre home, 1992, Ciutat  i  immigració, 1994, Ciutat  líquida, Ciutat  interrompuda, 
1999. El animal Público, 1999; Societats movedisses, 2007, s'ha convertit en assessor de polítics en afers d’estudi de 
la immigració i de la violència, a les ciutats d’acollida de població com Barcelona, París o Medellín. 
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4.5. La crítica com a qualitat artística 

 

 

En aquest capítol es torna a definir quin ha de ser el paper actual de la crítica. 

Es realitzaran diferenciacions entre el que pot ser un text crític i un text 

descriptiu, utilitzant suports del llenguatge contemporanis i de lliure creació, 

però diferenciant quin tipus de text és en cada cas. 

 

Text crític 

La finalitat és mostrar quin és l’àmbit d’aplicació de la crítica contemporània. 

La situació actual ens mostra la majoria de les vegades una crítica parasitària, 

incapaç de fer un mínim ordenament del panorama. És una crítica plena 

d’il·lustres jornalers d’un determinat poder establert: premsa, TV, discogràfica, 

etc. A la pràctica, només refan el text del Merchant de torn. L’arquitectura està 

sucumbint majoritàriament a l’imperi dels mitjans. També es pot trobar un 

crític mediocre, cobert amb una carcassa de tòpics, un lent crustaci proveït 

d’un gruixut dermoesquelet de prejudicis i de teories, la cultura com a cuirassa 

i, finalment, es pot trobar un periodista especialitzat amb una tècnica 

boníssima que fa i desfà titulars damunt dels espais moderns. Històricament, 

ha estat difícil la plasmació d’un objecte artístic d’exquisida bellesa, a causa 

de la fragilitat amb què uns signes verbals documentaven i revelaven aquests 

objectes davant l’opinió de la societat. Fins a Winckelmann no es va disposar 

d’un llenguatge sòlid i autònom davant la representació artística. El crític ha 

d’exercir una disciplina intel·lectual, entre l’artista i el contemplador, aquest 

lloc és privilegiat i fràgil alhora. Fins i tot, si parla massa fort, pot arribar a 

bloquejar aquesta comunicabilitat, és més, pot arribar a suplir verbalment 

l’objecte artístic. La bona crítica ha de donar llum a la peripècia de l’autor i la 

del contemplador i, alhora, mantenir una franca supeditació a l’artista. La 

crítica no favorable exclusivament, davant un text pictòric o una visita a una 

obra arquitectònica, ha de possibilitar una recomposició mimètica captant les 

habilitats específiques i les vibracions més íntimes mitjançant l’ús 

d’afortunades metàfores musicals, biològiques i orgàniques. En definitiva, la 

bona crítica genera un text correcte, per així protegir l’obra d’art del text 

mecanicista que es podria llençar contra l’espai de relació entre el 

contemplador i l’obra d’art. La bona crítica provoca en qui l’exerceix una 

metamorfosi, la crítica es transforma en especulació estètica, preservant i 

mantenint les dues possibilitats d’intel·ligència antagòniques dins d’un mateix. 
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«El veritable crític... s’expressa així mateix en forma múltiple i de mil 
diverses maneres i constantment sentirà la curiositat de noves 
sensacions i nous punts de vista. A través d’un continu canviar, i 
només per aquest mitjà, aconseguirà assolir la seva veritable 
unitat».393 

 

El millor llenguatge crític és aquell que respon a un llenguatge verbal mòbil, 

elàstic, fresc i directe que es plega amb la màxima submissió davant la 

capacitat de comunicació de l’entorn, o espai arquitectònic, igual que les 

onades successives i suaus mostren les cavitats i qualitats de les superfícies 

mullades per l’esclat de l’escuma contra les roques. 

 

La crítica és sobretot un relat diàfan. Però la crítica de l’art decoratiu ha de ser 

una de les tasques més nobles a les quals un escriptor pot aspirar. Aquestes 

reflexions es dedueixen del pensament d’Oscar Wilde quan realitza un relat 

breu escrit en forma de diàleg que es produeix entre dos actors, Gilbert i 

Ernest, que es localitza a la biblioteca d’una casa de Picadilly que dóna al 

Green Park. L’escena transcorre en un sol temps de narració, des del cap 

vespre fins a la matinada, en una sola nit, en una sola vetllada literària.  

 

De les referències intel·ligents i cultes que realitza, es prenen dos conceptes 

per reforçar les tesis d’aquest treball. La primera idea és la de com ha de ser 

la formació del crític literari o el crític estètic, com ell l’anomena, i l’altra és 

com es pot realitzar la crítica, transformant aquesta en una tasca de creació 

formal d’una manera intel·ligent. 

 
«L’art decoratiu segueix sent l’art amb el qual podem conviure, és de 
tots els arts visibles el que crea en nosaltres, alhora, estat d’ànim i 
temperament. El simple color, no espatllat per l’enteniment, i no 
grapejat per unes formes definides a priori, poden parlar a l’ànima de 
mil maneres distintes. L’harmonia, que resideix en les delicades 
proporcions de les línies i masses, es reflecteix en el pensament. Les 
repeticions del dibuix ens prometen descans. Les meravelles del traç 
exciten la nostra imaginació. En la bella qualitat dels materials 
emprats, ja hi ha incipients elements de cultura. Això no es tot, amb el 
seu deliberat rebuig per la natura, com a ideal de bellesa, així com el 
mètode imitatiu del pintor corrent, l’art decoratiu no tan sols prepara 
l’ànima per a la recepció de la verdadera obra imaginativa, sinó que hi  
desenvolupa aquest sentiment de la forma, que és la base de la 
realització creadora, així com de la crítica. 

                                                 
393 WILDE, OSCAR. The critic as artist, 1890. Edició castellana: El crítico como artista. Con algunas observaciones 
sobre la importancia de estar ocioso. Madrid: Taurus, 1972. 
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Perquè l’artista autèntic és aquell que va, no del sentiment a la forma, 
sinó el que va de la forma al pensament i a la passió».394 

 
  
La contemplació d’una obra d’art no és un fi en si mateix. Wilde fa una 

aportació notabilíssima, planteja un gir en el mecanisme de producció dels 

objectes artístics. La producció de la forma s’eleva fins a tocar amb la mà la 

intel·ligència i després torna a baixar fins a conviure amb la passió, amb una 

existència cíclica constant i sàvia. Si es pensa bé, és el mateix gir que Le 

Corbusier proposa en el text UNITÉ. Si es prenen com a punt de partida els 

enunciats de la primera època Vers une architecture, on explicava com eren 

les formes i maneres d’entrar en el món purista, conreant a la vegada una 

certa predisposició per destriar quines emocions o estats d’ànim són 

favorables i quins no, per tal d’aconseguir mitjançant l’abstracció, unes 

emocions acotades al contemplador o usuari, es podria afirmar que Le 

Corbusier i Ozenfant ja sabien per endavant quines emocions produirien els 

seus treballs. Queda clar que és una època en què la relació entre l’artista i 

l’observador va del sentiment a la forma tamisada per un manifesto purista.  

 

En la segona època, la que comença cap al 1947, la relació és la contrària. La 

producció formal va primer de tot, després es veu que en aquesta està 

reflectida la bellesa (això ho aconseguirà experimentant fins que podrà 

construir unes formes o maneres de fer formes), que el que farà amb 

l’observador és omplir-lo i fer-lo intel·lectualment i sentimentalment complet; 

per acabar, després, desencadenant els processos passionals o purament 

emotius. Aquesta observació d’Oscar Wilde de l’origen de l’obra d’art s’ha 

complert. No s’oblidi que la sensació de plaer, que és un senyal de la passió, 

és una evidència de l’existència simbòlica, on forma i subjecte entren en una 

relació de normalitat quotidiana. Aquesta relació, segons com es miri, d’anada 

i tornada, o d’elevació i descens, que ha costat tant d’explicar a Le Corbusier 

li surt ara d’una manera fàcil, gairebé sense esforç. Es pot recordar la imatge 

d’una mà oberta, amb cinc dits, que té com a origen la transposició d’un dibuix 

previ que agrupava en una composició, en una sola forma de cinc dones, que 

com s’ha vist són la representació de la veritat. El resultat és una imatge forta, 

molt potent, una imatge única, que sintetitza tota la immensa tasca realitzada 

per ell. 

                                                 
394 WILDE, OSCAR. Op. cit.,  1890/1972, p. 96. 
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Figura 52. Fragment de croquis per a l’escultura de la mà oberta a Bogotà. 16-2-1950. Molt 
semblant a la de Chandigarh dos anys més tard.  
 

La imatge representa una mà oferint cinc veritats, com ell diu, una mà per 

donar, una mà per rebre. Rebre i repartir. Le Corbusier es sincera prop del cor 

dels homes ensenyant la pista, mostrant el seu únic camí. El camí d’anada i 

tornada que emprèn el treball de Le Corbusier després de l’oferiment, offre, 

no es pot fer sense el text. L’obra llançada al món serà observada, llegida i 

contemplada, començarà una existència per a l’engrandiment de si mateixa, 

potser de crítica, de rebuig, serà difícil concretar-ho. S’haurà d’acceptar, ara 

ja, fora del control del seu autor. Aquest, després de molt de temps, tornarà a 

rebre aquella obra amb una existència nova, transfigurada, per mitjà 

únicament del text. Aquest retorn ja no serà únic cap a l’autor, serà un retorn 

comú general, obrint l’existència plena i simbòlica de l’obra d’art. Aquest gest, 

aquest dibuix mental de l’obra llançada al món esperant el seu retorn, és un 

gest iniciàtic, genètic, consubstancial a l’espècie humana. L’home espiritual és 

un dibuix, un traç cap al futur fet, amb lletres i Grammata. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

Figura 53. C
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Trías parteix de fets inqüestionables, que de manera similar a una estructura 

matricial, es van component i esdevenen una eina formidable per analitzar i 

crear. Resulta un doble instrument amb set entrades a cada costat formant 

una matriu d’estructura de set per set.  

 

La primera categoria o eó, com ell les anomena, és la irrupció de la matèria 

com les primeres expressions de l’esperit, són acumulacions de matèria amb 

una forma reconeixible. La versatilitat de la matriu ens permet comprendre 

com arquitectes com Peter Zumthor es revelen avui en dia tremendament 

moderns. En la seva obra sorprèn essencialment la relació exquisida amb la 

matèria: piles de taulons de fusta, troncs de pi que després fa desaparèixer 

cremant-los per quedar-ne una capella. Això no vol dir que les restants 

categories no existeixin en l’obra de Zumthor, però en té una: la matèria, que 

és predominant per sobre de la resta. Tota activitat o procés filosòfic, si tenim 

en compte Peirce i Trías, no es pot realitzar sense matèria. 

 

El segon eó vindria a ser l’explicació de l’aparició del món referencial, el 

cosmos. Explica com ha estat la creació del món en totes les cultures, com 

han anat apareixen els referents còsmics i com s’ha organitzat la matèria 

segons eixos, astres, fluxos i línies de força, segons la tradició religiosa de 

cada cultura i com cadascuna creu que el món va ser creat. A partir d’aquí, 

també es pot comprendre una arquitectura pensada des dels referents a les 

línies axials, on l’arquitectònica (filosòfica) i l’arquitectura són la mateixa cosa, 

tant per excés com per defecte. Aquesta categoria permet valorar la qualitat 

dels projectes de Sanaa, en què un dels fets que li aporten interès és la 

capacitat de fer desaparèixer els eixos constructius i els eixos estructurals per 

proposar-ne uns altres. Es proposen parets de vidre corbades que volen fer 

veure que aguanten el pes de l’edifici, estructures i columnes amagades dins 

d’envans de vidre, façanes que no representen ni mostren l’estructura ni els 

eixos d’aquesta. En definitiva, fa aparèixer un nou ordre euclidià, però amb un 

referent únic, un món axial i un cosmos particular. La Coop. Himenblau fa el 

mateix des d’una altra posició totalment presencial, l’eix del traç és allò que 

acaba sent forma. 

 

El tercer eó que presenta Trías fa referència a la presència del cos humà, de 

l’home, no tan sols com el destinatari. A Le Corbusier li va costar una desena 

d’anys tornar a pintar el cos humà, entendre que la creació de formes 
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plàstiques són un dels pocs trets que diferencien l’home de la resta 

d’espècies, és a dir, és l’únic que el fa humà, a la vegada que intel·ligent. 

Deixar l’empremta de la intel·ligència per a la posteritat serà també una 

finalitat suprema de l’art. L’arquitecte Mies Van der Rohe,395 al concurs del 

Concert Hall de 1942, presentava un collage realitzat damunt d’una fotografia 

de l’interior de la fàbrica Glen L. Martin, a Baltimore, obra d’Albert Khan, i va 

demostrar una notable i repetida fixació en el fet de representar el cos humà 

en relació amb l’arquitectura. Le Corbusier inaugura aquest tercer període 

categorial d’Eugenio Trías amb el modulor després d’una evolució.  

 

 
Figura 55. La presència del cos humà i l’arquitectura. Ville Saboye, 1929. Roquebrune-Cap- 

Martin, 1939. Unité d’Habitation de Marsella, 1952. 
 

Influenciat de ben segur per Giedion, s’esforçarà a deixar constància de la 

gènesi de l’home a la seva arquitectura amb els baixos relleus del modulor a 

les pantalles de les unité d’habitation i a altres edificis de Firminy o en murals i 

tapissos, on es repeteixen al·legories del cos humà. Molts dels edificis del Le 

Corbusier de la segona etapa estan pensats per ser passejats amb rampes i 

recorreguts per a l’usuari que fan que la presència de l’home sigui un fet 

indissociable a l’arquitectura. Plens de balcons i dobles espais obren visuals, 

descobreixen a cada corba punts per mirar i ser vist. Proposarà la promenade 

architectural, no solament com una passejada per anar a passar l’estona, sinó 

com un recorregut iniciàtic com l’Odissea. 

 

En el projecte del Centre d’Arts Visuals, Carpenter Center, a la universitat de 

Harvard, iniciar un recorregut per l’entorn georgià del cor d’aquella universitat 

indica ,pot comportar per si mateix, una transfiguració del propi passejant. La 

infinitat de crítiques que va tenir el projecte no fan altra cosa que corroborar 

aquesta teoria. Mercès a les virtuts de les experiències estètiques que el propi 

                                                 
395 FRAMPTON, KENNETH. Op. cit., 1999, p. 201. 
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centre ofereix, en quan a la permeabilitat de les sales del Centre d’Arts 

Visuals i la presència de l’home en les idees germinals del mateix Le 

Corbusier, portaran a que la proposta formal agafi una dimensió simbòlica. 

 

 
Figura 56. Carpenter Center a Harvard, 1960-1962. 
 
 

Des de la modernitat es poden trobar molts arquitectes que, arran de 

l’ampliació de la disciplina, han agafat branques com l’antropologia o la 

sociologia urbana per llançar propostes formals arquitectòniques. Després de 

l’època postmoderna es fa més difícil trobar presències humanes dins la 

forma arquitectònica i en la seva gènesi. És curiós veure com altres 

disciplines no tenen cap problema en el fet de trobar aquests referents, el 

vídeo art, la pintura o la literatura. 

 

La quarta categoria o eó fa referència a l’aparició del lógos, la paraula. Com 

explica Trías, el fet que cadascuna d’aquestes categories es pugui inscriure a 

un moment de la història de l’evolució del pensament de la humanitat, no 

implica que pugui reeixir sense la participació da cap altra. Senzillament, 

segons Trías, la resta de categories es mostren d’una manera més apagada, 

però sempre hi són presents.  

 

L’aparició del lógos és la superació de l’art escultòric per l’art de la paraula, 

que té una ombra allargada que va apareixent en el temps. Es veu en les 

primeres representacions d’art rupestre i també en els mosaics bizantins. És 

un tipus de representació de l’esperit, on l’esperit es manifesta millor amb la 

paraula que amb les imatges pintades o esculpides. Tant en el cristianisme, 

en el judaisme, la religió musulmana, la religió budista, l’hinduisme o la religió 

sincrètica dels sikhs, en totes aquestes, es troba un moment en el qual la 

paraula suplanta les tradicions artístiques més antigues. «El verb esdevingué 

en carn.»396 

 

                                                 
396 Evangeli de Sant Joan (Joan 1:1, vers 14). 
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Figura 57. Pantocràtor de Sant Climent de Täull, 1137 i pintura d’una mà esquerra 
a la cova de Pech-Merle, 23.000 aC. 
 
 
La presència de la paraula ha estat des de sempre un fet consubstancial a 

l’arquitectura, sobretot la religiosa. Recordi’s la cova de Pech-Merle, l’església 

de Sant Climent deTaüll, la mesquita de Solimà o el saló de Comares a 

l’Alhambra de Granada. En aquest últim anaven canviant els noms i 

mocàrabs, realitzant-hi inscripcions de guix tal com un rei anava succeint  un 

altre. 

 

Aquesta categoria pot fer atendre també alguns arquitectes contemporanis 

que també han fet de la paraula un material de composició, com Peter 

Eisenman o Daniel Libeskind. Eisenman, precisament, un d’aquells 

arquitectes apassionats de l’època estructuralista chomskiana, que partí de 

les anàlisis estructuralistes per localitzar i equiparar el subjecte amb 

l’estructura, el verb amb l’extensió i el predicat amb l’aparença de la pell, va 

arribar a fer una recerca de l’evolució instantània transformacional generativa 

d’un nom o frase per produir uns diagrames amb què després molts 

arquitectes s’hi han familiaritzat i han agafat com a referent. En el cas 

d’Eisenman, es pot dir que ha portat l’experimentació arquitectònica en una 

última fase en la qual transforma les lletres deformades en Grammata. 

 

  
Figura 58. Diagrama de les variacions de cubs incomplets  
per il·lustrar el text Houses of Cards de Peter Eisenman, 1987. 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

310 
 

 
Una altra actuació que aquest eó ens permet entendre és la de Libeskind. Ell 

esquinça el paper i el rebrega com si l’anés a llençar a la paperera, però en 

canvi no ho fa i el desplega per aprofitar-lo en aquell nou estat. Les 

inscripcions, que agafen forma de signes il·legibles però comprensibles que 

provenen del paper rebregat, surten transformades en finestres i lluernaris, 

definint un tot continu, on uns plecs imposen la llei compositiva. Un 

experiment semblant fa amb les paraules en el llibre Energia, en ergiaen, 

ergiaenergi de 1988397. 

 
El cinquè eó o cinquena categoria és claus hermenèutiques, o també 

anomenada claus exegètiques. Té a veure amb la saviesa. És una categoria 

que ja Trías va esbossar en la categoria anterior al llenguatge o lógos com a 

mitjà, però en aquest estadi agafa sentit, en tant que organitza el pensament. 

No ho fa, però, des de l’estructura, i això és el que és precisament innovador, 

sinó que ho fa des del significat, veient si el que significa té sentit, ja que, al 

contrari, l’obra no podria esdevenir mai alguna cosa simbòlica en la darrera 

categoria o estadi. Es tracta d’estructurar el pensament a través del 

llenguatge, des de la saviesa. 

 

Els poetes varen esbotzar tot el sistema estructuralista, precisament perquè 

varen entendre que l’estètica no tan sols era un problema de forma i 

d’estructura, sinó més important que la forma era el contingut. 

 

Les claus exegètiques són el conjunt de tota la saviesa i l’estructura que fa 

possible la interrelació entre tota mena de corrents de pensaments, escoles, 

principis còsmics, teories del capital, religions i creences. Qualsevol tipus de 

coneixement i la seva càpsula dogmàtica forma part d’aquestes claus 

exegètiques de Trías. Sense ser equivalent del tot, les claus exegètiques es 

poden entendre semblants a la semiosi de Peirce, però amb l’avantatge que 

és un sistema dinàmic, variable i global. Encara que és a través de la 

combinació de la matèria, el món, l’home i la paraula que els significats poden 

arribar a acaronar la saviesa. L’arquitectura contemporània ha renunciat a 

liderar cap sistema filosòfic, ha cregut que la tècnica i un sistema operatiu de 

gestió de la informació podria ser suficient per organitzar l’entorn i l’interior 

dels habitatges. Ha suposat que especialitzant-se en la recerca de la 

                                                 
397 LIBESKIND, DANIEL. En ergiaen, Ergiaenenergi. 1988. Milà: Electa Spa,  
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variabilitat formal seria suficientment combinable i adaptativa per a cada 

comunitat o societat a la qual pertany, prescindint del contingut, i ha suposat 

que el treball de l’arquitecte es reduïa a formalitzar qualsevol pell.  

 

Els problemes de credibilitat de l’arquitectura actual per part del usuari són 

fàcilment explicables si s’atén a les erràtiques decisions de realitzar edificis 

que no són el que aparenten. Es pot mirar l’exemple de la ciutat de Barcelona: 

centres culturals que semblen antigues cases de caritat, parlaments dins de 

casernes militars, habitatges dins antigues naus industrials, museus d’art 

romànic dins d’edificis neoclàssics, centres comercials dins de les places de 

braus o centres de la pau dins una fortalesa borbònica. Aquest garbuix, lluny 

de representar una visió reaccionària, és un atemptat contra la llegibilitat de 

l’arquitectura contemporània. Aquesta exemplarització a la ciutat de 

Barcelona és un costum estès a qualsevol indret del planeta. És difícil 

imaginar un poeta com Ferrater volent escriure Les Dones i els Dies, i que en 

obrir les tapes del llibre apareguessin les elegies de Càtul restaurades. L’autor 

seria considerat immediatament com un insensat contemporani.  

 

La pèrdua de la llegibilitat i de credibilitat de l’arquitectura és actualment un fet 

imparable. La dissociació de la crítica d’arquitectura del nucli central de la 

societat és evident. Si l’arquitecte no sap ser crític amb els programes en 

desús que omplien vells edificis i, per tant, crític amb la societat que ha 

permès la degradació del patrimoni perquè no ha sabut influir ni fer 

evolucionar aquells programes, l’arquitecte ha de començar a plegar del debat 

social i perpetuar-se al racó del panorama estètic. L’error ha estat que 

aquesta tasca de crítica arquitectònica s’ha desplaçat dels arquitectes als 

gestors culturals i als departaments de màrqueting, i s’ha decidit que l’estudi 

del contingut dels edificis i l’avaluació constant d’aquest contingut dels edificis 

no era tasca per als arquitectes, ni tan sols compartida.  

 

Trobaríem alguns arquitectes que sí que fan una tasca activa en la crítica o 

l’han feta recentment: Peter Eisenman, Manfredo Tafuri, Rem Koolhaas, 

Kenneth Frampton i Ignasi de Solà-Morales, entre d’altres.398 Però el conjunt 

                                                 
398 La llista dels que d’alguna manera han explicat el fet arquitectònic seria inacabable, però, modestament, es proposa un seguit 
de  noms  que  han  ajudat  a  entendre  la  globalitat  de  l’arquitectònica,  com  a  conjunt  de  claus  exegètiques.  Són  properes  i 
contemporànies,  professors  del  Programa Màster Metropolis,  així  com  altres  intervinents  en  diferents  activitats  del  CCC  de 
Barcelona. 
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de tota la saviesa no el representen un grup d’arquitectes, es necessita obrir 

cap a altres camps, altres dominis, sinó mai no es podrà dir que s’acaba 

confeccionant un entorn cultural. La saviesa s’ha de cercar entre una massa 

d’arquitectes, filòsofs, sociòlegs, pintors, escultors, urbanistes, enginyers, 

antropòlegs, economistes i d’altres. És la massa de disciplines de l’àmbit 

construïble que s’agrupa igual que les plaques tectòniques, i defineix àmbits 

gairebé compactes, encara que autònoms. En les juntes de les plaques és on 

se situa el debat estètic, i és l’únic lloc on es trobaria el perfil d’arquitectes, 

entre altres, que han explicat les claus exegètiques de l’arquitectura. 

 
El sisè eó. No ha estat difícil donar uns noms d’arquitectes contemporanis, 

que representessin les actituds essencials en cada categoria del pensament 

d’Eugenio Trías, fins arribar a aquesta sisena. L’ofici d’arquitecte també té un 

fort component de generar crítica d’arquitectura des de l’interior, com si fos un 

organisme viu, autònom, que pogués oferir un grup d’arquitectes que capaços 

de donar resposta a aquests requeriments, de relació amb alguna cosa 

mística. El que demana la sisena etapa, o categoria, és, utilitzant les paraules 

de Trías, abordar conceptes com allò místic. Abordar aquesta qüestió pot 

semblar arriscat, perquè implica un cert estudi d’aquella actitud, que és pròpia 

de la religió i històricament significava una via de connexió amb Déu. En 

aquest treball, s’ha proposat fer una lectura simplificada del fenomen 

espiritual que està en l’origen del llibre de Trías. Aquest, de fet, és un resum 

d’una història de les religions, per tal de procurar i donar sentit a l’esperit dels 

homes. Es podrà veure que això no és tan fàcil, perquè encara que es vulgui 
                                                                                                                                               
Iñaki Abalos, Dennis Adams,  Sylviane Agacinski,  Sergi Aguilar,  Stan Allen, Wiel Arets, Rafael Argullol, Akira Asada, Marc Augé, 
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Cohen, Alan Colquhoun, Beatriz Colomina, Roger Connah, Peter Cook, Mark Cousins,  Jonathan Crary, Teddy Cruz, 
Francesco Dal Co, Theo David, Manuel de Landa, Odile Decq, Manuel Delgado, Georges Didi‐Huberman, Elizabeth 
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Lars Lerup, Thomas Y. Levin, Daniel Libeskind, Tomàs Llorens, Marta Llorente, Jordi Llovet, Antoni Luna, Greg Lynn, 
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reduir l’esperit a una forma d’expressió artística, a un fragment d’esperit, 

sempre serà més gran que qualsevol estructuralisme pur, encara que només 

faci referència al llenguatge. Per tant, voler parlar d’una peça escultòrica, una 

pintura o un espai arquitectònic que posseeixi esperit, vol dir, interpretar més 

rigorosament, si cap, la sisena categoria de Trías. L’elevació mística era la via 

que utilitzaven els sofistes per comunicar-se directament amb Alà, els nostres 

místics del segle XVI, santa Teresa de Jesús i sant Joan de la Creu, entre 

d’altres, van fer una cosa semblant. Mitjançant les seves pregàries i escrits 

pretenien una aproximació cap a Déu. Aquesta aproximació agafava forma a 

través d’una elevació mística que sortia del pla terrestre i la comunió o unió 

era tal que, per a ells, significava que Déu s’estendria mitjançant el seu cos i 

la seva ànima, altre cop cap al pla terrenal. Un altre exemple per recordar que 

s’està situat fora de l’àmbit eurocèntric són les intenses sessions d’oració i 

ball cíclic dels dervixos de Turquia, on la posició de les mans, una oberta cap 

al cel per rebre de Déu, i l’altra girada cap al terra per donar, indica que tot el 

que es rep de Déu s’ha de donar als homes que habiten la terra. Per tant, el 

ballarí dedica hores i hores per donar sortida a quest impuls cíclic de Déu, els 

dervixos es transformen en les mans de Déu. 

 

El viatge ha començat al pla terrestre, s’ha elevat cap un pla místic i ha tornat, 

mitjançant la transfiguració, un altre cop cap al pla terrestre. La tradició 

cristiana, mitjançant l’eucaristia, agafa els fruits del treball dels homes i els 

eleva mitjançant la consagració, fins que aquells fruits es transposicionen en 

cos i sang de Crist, per tornar els homes al pla terrenal. El que es planteja en 

aquest eó és una lectura restringida a les accions artístiques, seria com 

llençar l’obra cap a un pla superior, potser els mèdia, potser la consciència 

col·lectiva, la bondat col·lectiva dels homes, o bé al final anar a cercar la 

saviesa universal. En aquest pla, que se situa clarament per damunt d’allò 

individual, però clarament per sota d’allò diví, s’entén que l’obra haurà assolit 

una transmutació, l’obra d’art, d’arquitectura, de poètica o qualsevol objecte 

artístic que hagi arribat en aquest punt, ja és llesta per tornar cap al pla 

terrestre, però ara ja transposicionada, per efecte de la saviesa (o les claus 

exegètiques de Trías), que s’expressen mitjançant el text (lógos), que engloba 

l’home (presència), que engloba el món (cosmos) i que descansa sobre la 

matèria (matèria). 

 

Aquest eó místic, quan s’utilitza en aquesta recerca per parlar d’estètica, es 
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pren la llibertat d’anomenar-lo pel que es considera, una ofrena, és un oferir, 

entenent que en aquest oferiment tindrem un retorn cap al conjunt dels 

mortals. Per tant, l’ofrena i l’eó místic incideixen en la mateixa qüestió, per no 

dir que són la mateixa cosa... 

 

L’últim eó, el setè, lluny de fixar el desenvolupament categorial, transformarà, 

mitjançant la música, aquella matriu en una eina simbòlica, on justament 

l’esperit, pel fet d’arribar a constituir-se en un ésser (ens) completament lliure, 

pot cercar i crear melodies completament noves i mai abans escoltades, 

perquè pot organitzar les altres categories d’una forma sincrònica o diacrònica 

o per l’ordre que més desitgi, ja que l’operativitat matricial ho permet.  

 

Per tant, l’existència simbòlica requereix màxima precisió, aprofundiment en el 

coneixement de tots els eons i màxima llibertat d’esperit per a la seva 

argumentació posterior. 

 

«Pero una vez se ha consumado ese ascenso… esas categorías 
adquieren un sentido nuevo. Todas las categorías quedan por tanto, al 
alcanzarse el acto simbólico-espiritual, necesariamente transformadas.  
Pero a partir de ahora debe mostrarse como el espíritu va 
emancipándose de esa matriz simbólica en la cual surgió... El espíritu 
para poderse revelar exige, la consumación del acto simbólico.399 

 
 

Pero el espíritu se distingue del espíritu consumado; esta es la matriz 
de aquel, el espíritu... 
En este sentido (el espíritu) inauguran una nueva tabla categorial, un 
nuevo recorrido en la progresión tonal, que deriva de la articulación, 
sincrónica y diacrónica...»400 

 
 
Per tant, posar noms en aquesta última categoria equivaldria a posar el nom 

d’un esperit lliure i, si ja és difícil trobar-ne entre la poètica, la religió i la 

filosofia, com no ha de ser difícil trobar-ne entre els arquitectes, que treballen 

en l’àmbit construïble i aquest descansa en l’economia, la paraula i la matèria. 

Tasca gairebé impossible.  

 

Però, tornant cap al que es considera essencial, amb l’ajuda de les imatges 

següents es vol il·lustrar una sospita sobre el procés de formació de les 

                                                 
399 TRÍAS, EUGENIO. Op. cit., 1994, p. 420. 
400 TRÍAS, EUGENIO. Op. cit., 1994, p. 421. 
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categories del Poème de l’Angle Droit.401 Un cop acabats els versos del 

poema el 1949, Le Corbusier va estar fins a la data de la seva publicació, el 

1955, realitzant la tasca d’ordenar i classificar el nombre de categories i 

l’ordre d’aquestes, així com redefinint el seu significat, en especial de l’última: 

 

 
Figura 59a. Croquis que ensenyen els conceptes de com pensa organitzar el Poème de l’Angle 
Droit, el 1950 i després el 1952. Comparant-los amb el quadre categorial d’Eugenio Trías de 
1994. 

                                                 
401 El poema va ser encarregat per Tériade, director de la revista Verve, com una edició limitada amb luxoses 
litografies, com ja havia fet amb Rouault (Divertissement), Matisse (Jazz), Léger (Le Cirque), Picasso (Le Chant des 
Morts). Le Corbusier va començar a treballar al poema el 1947 i va ser publicat cap al setembre de 1955, que 
coincideix amb l’inici de la segona època maquinista o època mística com es coneix aquest període.  
Fragments d’una o diverses imatges del poema les trobem al projecte de la Porte Molitor (Obra completa, cap. 5 
1947‐1952, p. 71‐73), al mural per a Le Pavillon Suisse del 1948. 
La primera evidència del poema és una taula pintada dels continguts amb data de maig de 1947, seria un Proto 
Iconoclasta. Aquest dibuix va ser aprovat per Tériade i contenia 16 imatges  (5 de milieu, 3 d’esprit, 5 de chair i 3 de 
caractère. FLC, número 4432). El dibuix inicialment s’assemblava a una casa‐bloc. Són una col∙lecció  de dibuixos 
agrupats temàticament (els documents de l’FLC, números:  4401, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, així ho evidencien). 
En aquesta primera versió, encara mancaven  dues categories: offre i outil, que s’incorporaran entre l’agost de 1951 
i l’octubre a Roquebrune‐Cap‐Martin, on es concentrà per escriure el Poema, el 10 d’agost d’aquell any es trobaren 
amb l’editor a St. Jean de Cap Ferrat «On pourra mètre en doute le livre»... «il s’agit au P.A.D. dont les 16 planches 
fourrent faites en 1948»... «Je donne... les premiers essais e reddition», en surt el primer croquis  que apareix a 
l’esquerra de la figura 59 d’aquest treball, hi apareixerà una referència a André Gide (sembla que el llibre d’ANDRÉ 
GIDE. La croisée des chemins. París: Thésée, 1946, era un llibre important en la biblioteca pròpia de Le Corbusier). És 
una suposició, però aquests camins poden estar reflectits conceptualment en el poema.  
Però la clau i última categoria apareix en un croquis (sense classificar, que s’exhibí per primera vegada a l’exposició 
retrospectiva  la casa Roche  el desembre de 1989). Apareix a la figura 59 d’aquest treball. L’últim dibuix‐categoria 
apareix a un vol Bombai‐Delhi, en un text recollit als quaderns NIVOLA1, pàgina 13, i dirà: «je suis dans l’avion 
depuis samedi 2 heures c’est lundi matin. J’arrive à Delhi. Je n’ai jamais été aussi  tranquille et solitaire, (accapare)/ 
Englouti (dans/Par) la poésie des choses. (Nature) et la poésie tout court (au dors d’Apollinaire et à l’anthologie de 
Gide), et la méditation. Je vais feuilleter Pag. par Pag. Le grand “sketch book Nivola” de NY 15 de février 1950, que 
j’emporte avec moi en voyage... J’ai avancé mon poème de L’>+, je suis dans l’ambiance». 
Així doncs, s’incorporarà com a darrera categoria entre la 3a i la 4a. Una de nova que porta el concepte fusion, a la 
malla temàtica, quedant  ja l’octubre del 1952 pràcticament definit l’esquema categorial, malla temàtica, o 
iconòstasi, com es vulgui dir. 
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Figura 59b. Croquis que ensenyen els conceptes de com pensa organitzar el Poème de l’Angle 
Droit, el 1950 i després el 1952. Comparant-los amb el quadre categorial d’Eugenio Trías de 
1994. 
 
L’esquema de l’esquerra de 1950 acaba amb la categoria offre, és a dir, oferir 

oferiment, i outil, és a dir, eina, instrument. Dos anys més tard, incorporarà 

una nova categoria que l’anomena fusion, el perquè d’aquesta ampliació que 

li va dur tant de temps no es coneix, és una conjetura. Malgrat que sembla 

irrellevant, es deu a que l’última categoria, una eina de l’esperit, permetia 

tornar a posar en valor tot el conjunt de l’iconòstasi, amb la qual confereix a la 

resta de diagrama un nou significat, i aquest nou significat el va marcar com 

un punt geomètricament únic i central en tota la malla. 

 

Si es para atenció, en els croquis que apareixen en la part inferior de la figura 

59a, es pot observar uns esquemes matricials on Le Corbusier fa servir tan 

les sumes de les caselles, en les que tenen valor com les que no tenen valor 

o representació. Es pot comprovar que a la primera proposta formen un 

esquema de sis per sis cel·les que sumen divuit. En la segona, a part de 

l’ampliació, l’esquema queda clos per un rectangle, però amb un concepte 

més que l’anterior, es passa a una retícula de sis per set cel·les, però amb la 

particularitat que l’última reconeix la resta de categories com una eina, i això 

es fa evident en el sumatoris de nombres de cel·les amb valor 1 i les cel·les 

amb valor 0, de la qual cosa es dedueix que s’està davant una matriu T, en la 

qual el sumatori dóna 19 en cada sentit de la seva suma. Anar més enllà en la 

interpretació d’aquests croquis matricials ja seria una mica aventurat. Però 

d’aquesta última matriu el punt central permet tendir fàcilment a fusionar 

qualsevol expressió que puguem realitzar amb aquesta malla.  

 

Es podria afirmar que aquests esbossos de Le Corbusier reforcen les idees 
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de Trías o bé que les idees de Trías reforcen els esquemes de Le Corbusier. 

El que sí que es vol donar a entendre és que l’arquitectònica, com a sistema 

filosòfic, ha de possibilitar que l’obra sigui obra, mitjançant la construcció d’un 

marc referencial dinàmic, reproduint el mateix tracte íntim que tant el creador 

com el contemplador han de tenir amb l’obra d’art. Es podria concloure que la 

successió de les categories de Trías tenen una familiaritat, una proporció, que 

també es troba en les de Le Corbusier: 

 

• Les categories de l’entorn o matèria.  

• Les categories de l’organització de l’entorn o el cosmos. 

• Les categories de carn o de l’enfortiment de l’home. 

• Les categories de síntesi o d’abstracció cap a un llenguatge. 

• Les categories del caràcter de les coses o de les claus de la saviesa.  

• Les categories de l’oferiment o místiques.  

 

I per acabar cercant l’elevació de l’esperit creador, la setena categoria que 

repensa tot el conjunt, com un instrument (outil) per a la creació o com una 

eina vàlida per a l’esperit lliure. 
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4.6. Arquitecturitzar un text, textualitzar l’arquitectura 

 
 
El punt on l’arquitectura se separa de la resta de les disciplines artístiques és 

en la utilització del text, no ja entès com la possibilitat d’aconseguir una 

crítica, sinó com a vincle que ha de possibilitar que la massa elaborada en 

relació amb uns eixos de força o referents còsmics, convenientment 

manipulats per la mà i la presència dels homes, sàpiga elevar una qualitat que 

l’home ha intentat inserir en aquesta. Mitjançant els textos es pretén elevar 

l’objecte arquitectònic fins convertir-lo en obra arquitectònica. L’elevació, 

transmutació i descens de l’obra arquitectònica no es pot realitzar sense el 

text, ja que els referents filosòfics es basen en l’arquitectònica i, sense el text, 

l’arquitectònica perd la seva forma i no es fa evident. Insistint en aquesta 

transformació, s’està aprofundint en un camí sense retorn d’inserció de l’obra 

arquitectònica en el cor dels homes.  

 

Com a recerca formal i pràctica professional, des de 1996, dins l’àmbit 

arquitectònic, s’ha intentat reproduir un mecanisme de producció que Gabriel 

Ferrater utilitzava en la producció poètica. Aquest mecanisme el separava 

completament de la producció de crítica en la qual ell també excel·lia. 

D’aquesta última deia que ha de possibilitar que l’obra sigui obra mitjançant la 

construcció d’un text dinàmic, reproduint el mateix tracte íntim que el 

contemplador tingui amb l’obra d’art. Per contra, la poètica requeria que es 

mantingués una subtil relació entre el poeta i el lector (el que s’entén com a 

observador en arquitectura). Aquesta relació l’exemplificava millor amb un text 

poètic de Leopardi. Ferrater estudia com classificar tot un seguit d’emocions, 

sensacions i records que el text li va suggerint. A partir d’aquesta classificació, 

mostra a través de l’anàlisi quines d’aquelles sensacions poden transformar-

se en idees formals artístiques. És a dir, veure si aquestes sensacions poden 

ser part constitutiva d’un tema artístic. 

 
Cal prèviament posar en clar què és un tema artístic.402 Ampliant el seu 

contingut a altres camps, si fem cas a Valery Larbaud, tot poema si es vol que 

signifiqui alguna cosa i tingui sentit allò significat, s’ha de referir al complex 
                                                 
402  LARBAUD, VALERY. Op.  cit., 1932. A  final d’aquell any, al número 204  (data 29‐12‐1932),  la  revista Mirador. 
Setmanari  de  Literatura,  Art  i  Política,  que  reunia  noms  com  J. M.  de  Segarra,  Carles  Sentís,  Jaume  Passarell, 
Joaquim Díaz‐Plaja, entre d’altres, va treure en aquell número un article titulat «Technique», prou extens i aclaridor, 
que demostrava l’interès que aquests temes tenien per als lectors d’aquella revista.  
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món que constitueix el tema artístic. Aquest es desenvolupa entre dos 

paràmetres que són: el tema genèric i el tema específic. 

 
El tema genèric d’una obra d’art és el sentiment o ideologia, que està en el 

seu rerefons i que la suporta. En la terminologia clàssica s’expressava a 

través de l’obra.  

 

El tema específic és l’incident, es podria dir que és el gest on el sentiment, on 

aquella ideologia, es concreta i es formula. És la forma que prendrà el poema. 

 

Ferrater proposa el famós idil·li de Leopardi, L’infinito, per il·lustrar aquests 

conceptes de tema genèric i tema específic. 

 

«(...) Che de tanta parte 

dell’ultimo horitzónte il guardo esclude».403 

 
«(...) Per tot arreu 
de l’últim horitzó la mirada exclou.» 

 

El tema genèric del breu poema és el desig de cercar, de tenir o simplement 

contemplar l’infinit, el tema específic és la contemplació d’una tàpia vegetal 

(mur de tanca) que amaga part de l’horitzó. La forma que preval en el poema 

és la forma d’una paret verda o una tanca de bardissa. L’observació d’aquesta 

tanca de bardissa tapa, però permet, a la vegada, imaginar un horitzó indefinit 

o molt més vast del que és en realitat. La gran força suggestiva del poema no 

recau en el seu tema genèric, l’infinit, sinó en el tema específic, la tanca 

vegetal. Aquest poema no tindria valor per a algú que desitgés tenir l’infinit, 

però, en no ser visible, de moment, confereix una major força a la tanca de 

bardissa. Aquesta importància preeminent del tema específic per sobre del 

tema genèric es dóna en tota obra d’art. 

 
  

                                                 
403 FERRATER, GABRIEL. Op.  cit.,  1988,  p.  104‐112,  on  treballa  amb  aquest  fragment  del  poema  de GIACOMO 
LEOPARDI. 
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Dit amb termes de T. S. Eliot: 

 

«El que té el valor artístic no és l’emoció que l’obra expressa, sinó el 

correlat objectiu d’aquesta emoció».404 

 
Aquesta reflexió sobre la idea genèrica i l’específica es mostra com una eina 

útil per treballar i visualitzar les emocions entorn de la creació i la 

contemplació del tema artístic, Ja que els dos exemples proposats per 

Ferrater una tanca de bardissa, i la contemplació d’un últim horitzó, son propis 

del camp arquitectònic, i que la poesia no ha fet  mes que agafar-los en 

préstec, per tant que el mecanisme que estructura el tema artístic, és una 

eina aplicable a totes les arts i, per tant, a l’arquitectura. 
 

 

 

  

                                                 
404  ELIOT,  T.  S.  «Hamlet  and  his  problems».  The  Sacred Wood:  Essays  on  Poetry  and  Criticism,  1919.  Londres: 
Methuen  &  Co,  1950.  En  aquest  assaig  va  tractar  el  concepte  objectiu‐correlatiu.  L’assaig  és  citat  nombroses 
vegades en els escrits de Gabriel Ferrater .  
Traducció  de  l’anglès:    «The  only  way  of  expressing  emotion  in  the  form  of  art  is  by  finding  an  "objective 
correlative";  in  other words,  a  set  of  objects,  a  situation,  a  chain  of  events which  shall  be  the  formula  of  that 
particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given, the 
emotion is immediately evoked». 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

322 
 

  



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

323 
 

4.7. Treballs textònics  

 

Aquesta inquietud que provoca el desenvolupament categorial d’Eugenio 

Trías que permet entendre el símbol, d’una manera fàcil planera, i incorporar-

lo als processos de producció artística, que en definitiva vol dir fer llegible i 

comprensible el fet simbòlic tant per el qui vulgui produir una construcció 

artística com per al receptor de la mateixa, juntament amb les ensenyances, 

que es podrien dir metodològiques, de la poètica de Gabriel Ferrater, que en 

definitiva representen un mètode per acotar el tema artístic conceptualment, 

en un pla que resta a mig camí entre el text i el pas previ al moviment de la 

matèria, han estat per l’autor del present treball les veritables eines, l’outil, 

que han centrat la recerca en l’àmbit construïble.  

 

En certa mesura, la present tesi és la recopilació d’aquests ensenyaments 

com a eina per projectar, i han estat aquests treballs arquitectònics que es 

presenten a continuació, els que han motivat la recerca, i la recerca en si és el 

que ha donat sentit a l’exercici de l’arquitectura i el que ha determinat que els 

treballs textònics (que així s’anomenen), s’hagin realitzat com un capítol més 

d’aquesta recerca sempre inacabada.  

 

S’ha seguit el rastre que deixen alguns poetes, sobretot quan expliquen 

críticament el perquè de la seva obra, o com a crítics expliquen l’obra d’un 

altre. No sempre succeeix entre els arquitectes que un cop enllestida l’obra, 

per tal d’aclarir el concepte que es tractava de formalitzar en una o altra forma 

en l’obra arquitectònica, s’expliquessin els criteris que s’han fet servir per 

compondre-la, per avaluar la idoneïtat d’aquests criteris i, finalment, 

comprovar si l’obra s’ha entès, com faria un pintor, un escriptor teatral o un 

poeta. La consciència crítica que acompanya la composició d’aquests treballs 

textònics és com la intel·ligència crítica i amiga necessària quan se surt del 

domini de l’especialització.  

 

Les pedres i els totxos no es comporten d’igual manera que els traços de 

color dels quadres i les paraules d’un poema. La relació entre paraula i 

significat és gairebé instantània, però alhora que una o diverses paraules 

poden tenir el mateix significat, i a l’inrevés. L’estructura de composició d’un 

text, tot i tractar-se només de paraules, és molt més forta i sobretot precisa 

que qualsevol estructura de formigó i acer. 
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Gabriel Ferrater, amb les ensenyances de Valery Larbaud, diu que tot poema 

ha de tenir un tema artístic i explica com aquest es manifesta en dos aspectes 

que el poeta s’haurà d’afanar per tenir enllestits abans de lligar paraules 

mitjançant la mètrica. Es tracta de la idea genèrica i la idea específica. 

Aquests aspectes per definir el tema artístic han desenvolupat els conceptes 

estètics que participen en la gestació dels àmbits arquitectònics ens els quals 

es treballa i s’ordenen prèviament al tema artístic, el reconeixement de 

l’entorn distant o les preexistències. La tria d’un text (generalment un poema), 

com a generador arquitectònic, i la classificació de les emocions tant del lloc 

on s’ha de construir el projecte, com les personals, és el pas necessari 

perquè, a partir d’aquests aspectes, s’estigui en condicions d’abordar el tema 

artístic en els seus dos aspectes o vessants, la idea genèrica i la idea o idees 

específiques, per acabar veient com la massa arquitectònica, la carn de 

l’edifici, es transforma mitjançant l’ús de la paraula, el ritme i el temps.  

 

Els resultats d’aquesta tasca s’anomenen treballs textònics. L’ordre en què 

s’enumeren els treballs és cronològic. Alguns dels treballs es presenten en 

format de fitxes i es desenvolupen els conceptes següents: 
 
• L’entorn distant o preexistències. 

• El text generador arquitectònic. 

• Les emocions del lloc on es construirà el projecte. 

• Les emocions personals. 

• El tema artístic entre el genèric i l’específic. 

• Els elements artístics o arquitextònics.  
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Índex de treballs textònics:* 
 
Any Projecte  Text de referència  Autor 
  
C_1996 Vil·la Maite  In memoriam. Les Dones i els Dies Gabriel Ferrater 
C_1998 Vil·la Joana  L’infinito    Giacomo Leopardi 
C_2002 Vil·la Silvia  L’infinito    Giacomo Leopardi 
C_2004 Passera del Fòrum  Dimecres de cendra   Thomas S. Eliot 
P_2005 Filmoteca de Catalunya Mite de la caverna. La República Plató 
C_2006 Tanatori de Vila-seca Le Grand Soir   Gabriel Ferrater 
P_2006 Edifici TIC   Els cavalls de cap gros,...  Josep Vicenç Foix 
C_2007 Vil·la Olga  Cambra de la Tardor  Gabriel Ferrater 
C_2007 Seu Vella 800 anys  Edicte d’enderroc de la Seu: «Yo Rey» Felip V. Borbó  
P_2007 Estadi FCB   Nabí    Josep Carner 
C_2010 Plaça Blas Infante  La ciutat Llunyana   Màrius Torres 
C_2010 Llar d’infants Les Vimeteres Sense títol (foto)  . Homer Page 
C_2011 Centre Cívic Lapallavacara Crònica de la vetlla   Teresa Pàmies 
P_2011 Passera FFCC a Rubí Four Quartets   Thomas S. Eliot 
  
*C = realitzats, P = projecte. 
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Vil·la Maite, 1996 
En una carretera al nord de Reus, on la ciutat perd la seva forma, es troba una urbanització suburbial, dels 
anys setanta en direcció als pobles de Castellvell i Almoster on s’ubica el projecte de Vil·la Maite. Es tracta 
de construir un habitatge unifamiliar per a dues persones que es desenvolupa en una planta i mitja, en una 
parcel·la. 
 
L’entorn distant 
L’entorn immediat no podia oferir cap vista ni ubicació excepcional, els veïns eren els únics companys 
estètics d’aquell indret. Si es poguessin pujar dues plantes i el veí del davant ho permetés es podrien 
insinuar unes vistes llunyanes cap la platja de Salou. Les plantacions comunes al Camp de Tarragona són, 
essencialment, l’olivera, els garrofers i,, en especial,, l’avellaner. En la parcel·la hi havia representació de 
les tres espècies. El projecte no podria donar cap relació ni gest a l’exterior, caldria buscar cap a l’interior 
d’aquest, resoldre la protecció del fort vent de mestral de la zona i preservant la intimitat dels qui hi havien 
de viure-hi. No gaire lluny d’allí, el poeta Gabriel Ferrater tenia la residència familiar, on havia escrit bona 
part de la seva obra. La primera aproximació a la seva poesia va ser per veure com descrivia aquell 
paisatge, les relacions entre les persones i la relació de les persones i els dies. Tot i que era un paisatge on 
ja hi havíem treballat en altres obres, de sobte, se’ns presentà transformat i ampliat per la veu del poeta, 
amb les seves pors, les seves dèries que ens acompanyarien per sempre més. 
 
El text generador arquitectònic 
Crèiem que la veu del poeta ens aportaria matisos i visions d’allò que ja coneixíem en un entorn difícil pel 
fet de ser vulgar. El text en el qual vàrem emmirallar-nos va ser In Memoriam, el primer vers de Les Dones i 
els Dies de 1979, que és el títol que engloba tres publicacions anteriors de l’autor: Da nucis pueris de 1960, 
Menja’t una cama de 1962 i Teoria dels cossos de 1966. 
 
IN MEMORIAM 
Quan va esclatar la guerra, jo tenia 
catorze anys i dos mesos. De moment 
no em va fer gaire efecte. El cap m’anava  
tot ple d’una altra cosa, que ara encara 
jutjo més important. Vaig descobrir 
Les Fleurs du Mal, i això volia dir 
la poesia, certament, però 
hi ha una altra cosa, que no sé com dir-ne 
i és la que compta. La revolta? No. 
Així en deia aleshores. Ajagut 
dins d’un avellaner, al cor d’una rosa 
de fulles moixes i molt verdes, com 
pells d’eruga escorxada, allí ajaçat 
a l’entrecuix del món, m’espesseïa 
de revolta feliç, mentre el país  
espetegava de revolta i contra- 
revolta, no sé si feliç, però 
més revoltat que no pas jo. La vida 
moral? S’hi acosta, però se’m fa ambigu. 
Potser el terme millor és l’egoisme, 
I és millor recordar que als catorze anys 
hem de mudar de primera persona: 
segueix... 
 
El text va aportar profunditat en aquell entorn, una senzilla parcel·la. Semblava com si la veu del poeta 
estigués entre els avellaners bords que encara hi existien. La intenció va ser adoptar tota la vegetació 
trobada en aquell indret, com va passar amb la poesia, s’hi agafa estima i després ja no pots desfer-te’n. 
L’avellaner és un tipus d’arbre difús, acostuma a tenir diverses soques, que permeten que un nen s’hi escoli 
entre aquestes fins quedar clos pel brancar, com si es tractés dels barrots d’una tanca o d’una fortalesa, 
«...a l’entrecuix del món». Un difuminat avellaner podia ser entès com una construcció sòlida. El poema és 
un relat sobre la por, sembla que la guerra, en veu de Ferrater, consistia a fer por als altres, tant als que 
senten la por com als mateixos que n’han fet passar molta. La inconsciència dels greus fets de la guerra i 
l’egoisme del jovent van vèncer la por (de moment). Per tant, sembla que la por és un sentiment que cal 
foragitar per fer qualsevol tasca a la vida. Una altra actitud important va ser fer l’esforç no tant de superar 
l’egoisme, que és molt costós, sinó, com diu Ferrater, canviar de primera persona. L’actitud que refusàvem i 
que ja havíem patit, era la de l’arquitecte que quan no sap què dir, comença amb un repertori d’exhibició de 
la tecnologia, de les proeses estructurals, de les tècniques constructives i dels estalvis energètics. Cal 
superar, com ho anomena Rem Koolhas, l’hedonisme de l’estructura. Nosaltres volíem superar l’hedonisme 
tectònic i intentar explicar les coses tal com són, eliminant les expressions que res tenen a veure amb 
l’arquitectònica. 
 
Emocions d’un lloc. Una parcel·la suburbial a Reus 
• L’urbanisme exterior ben poc podia aportar en aquell indret, on els fets més rellevants eren una avinguda 

principal a mig urbanitzar disposada sota una línia d’alta tensió. 
• Enfilat en un d’aquells arbres preexistents vàrem comprovar que les distàncies en el primer pis 

s’eixamplarien. 
• Les emocions, però, les hauríem de buscar cap a l’interior del mateix edifici. 
• El dubte era com objectivitzar el poema per tal que s’allunyés del rol d’una escenografia dictada pel guió, 

que era el perill més directe que entreveiem que podia succeir. 
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• Com tractar el poema perquè solament suggereixi i no dicti les emocions. 
• L’experiment va consistir a ordenar els fragments del poema (no tots) en un ordre aleatori i de fet sempre 

ho hem seguit fent així. En arquitectura, el que posseeix el temps del verb que dicta com ha de ser la 
narració, és el que visita i transcorre per l’espai (ni tan sols l’arquitecte), mentre que el temps del poema 
queda relegat i tancat en el text.  

 
Emocions personals 
• Donar tanta importància a un poema ens provocava inversemblança, por i angoixa que es va anar 

superant a mesura que la construcció avançava. 
• El nucli, el cor d’aquell avellaner havia de donar seguretat, com ho fa una fortalesa i esvair la por d’aquell 

que està desprotegit. L’avellaner donaria la confiança a qui, des de dins seu, podria observar tot l’espai 
fins on s’allarguen les branques de l’arbre. 
 

El tema artístic 
La idea genèrica seria la recerca de la felicitat, lligada al somni de llibertat. Compararem l’entorn 
desfavorable del poema, la Guerra Civil Espanyola, amb l’entorn desfavorable del paisatge maldestre que 
ens aportava aquella urbanització on s’havia de construir. Ho contraposarem amb la superació vital 
mitjançant un canvi de primera persona que el poeta transmet quan parla de l’edat i l’adolescència per 
agafar un compromís a la vida i buscar la felicitat, aquella felicitat que nosaltres volíem construir, donar-li 
forma. Es tractava de la superació dels entrebancs mitjançant, no tan sols com ho havien fet en un primer 
moment els puristes amb el conformisme irònic, sinó amb la joie est la bonheur de la vie (l’alegria és la 
felicitat de la vida), que també és el remei que pot fer superar qualsevol entorn emmetzinat per la por. 
 
La idea específica seria una forma representada per el sota-avellaner, on el noi del poema trobava aquella 
felicitat i aquella protecció, on somiava amb la llibertat i, on el més important podia succeir, descobrir la 
poesia. La imatge de l’interior de l’arbre ens va permetre construir un espai on ja sabíem que, a més de la 
forma, contenia els significats de felicitat, llibertat i descoberta intel·lectual que l’arbre, protegint-nos, 
donava a la vegada. Utilitzar la forma de l’arbre com a idea específica era vàlid. 
 
Elements artístics o arquitextònics 
L’habitatge era un gran rectangle, amb un nucli dur, espesseït i permeable alhora, la imatge del nucli de 
l’avellaner. Tot i només tenir una planta i mitja, la gran alçada de la planta noble i el cimbori formen un 
espai vertical diàfan d’uns deu metres d’alçada. En aquest àmbit, s’assagen totes les maneres possibles de 
fer entrar la llum: directa, doblement rebotada, lliscant per les parets, o apareixent per darrere d’algun 
moble. S’evoca l’espai que queda a l’interior de l’avellaner quan totes les fulles donen ombra a la vegada, 
però permeten passar els rajos de sol, que reboten i reboten fins que s’esmorteeixen dins de l’arbre. Es 
construeix també intentant crear possibles situacions d’alegria i felicitat dins l’habitatge: hi ha una finestra 
darrere el mirall del bany que comunica amb la cuina, la cambra dutxa és el punt de trobada entre dues 
dependències de l’habitatge, el capçal del llit s’estuca amb arena de la platja de Salou, i s’assaja amb una 
cuina-menjador-piscina. La resta del rectangle és una rampa molt ampla, com un carrer (que és on 
transcorre la major part del poema), i permet passejar lliurement per tots els indrets que formen la casa al 
voltant del nucli. Unes fortes ombres provocades per obertures al sostre comprimeixen i expandeixen els 
àmbits interiors distribuïts en el volum del paral·lelepípede. El que es pretenia era construir l’espai per  
recrear la felicitat amb la forma agafada d’un arbre. 
 

 
Figura 60. Tres vistes del nucli interior de Vil·la Maite. 

  



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

328 
 

Vil·la Joana, 1998 
Un dels primers turonets de la serralada prelitoral prop de Reus acollia un habitatge convencional de cap 
de setmana, formant un quadrat a quatre aigües amb tres habitacions, bany, cuina, menjador estar i porxo, 
amb algunes edificacions al voltant en molt mal estat. Unes condicions pèssimes al subsòl, ja que 
presentava pous o àmbits on s’havien substituït argiles per diferents abocaments de runa i la poca argila 
que encara es trobava al seu lloc era expansiva, gairebé havien portat al col·lapse l’edificació original. 
Havíem, doncs, de rehabilitar, consolidar fonaments i ampliar un habitatge d’estiu per a una família, els 
seus dos fills i els néts. L’indret tenia unes vistes espectaculars del camp i el mar, que oferia unes imatges 
del sol naixent que transformava tot l’interior del modest l’habitatge en un palau daurat pel sol. 
 
L’entorn distant 
• Un camí fondo s’enfilava cap al turó dels Pugets, uns pocs metres abans d’arribar a la parcel·la, una 

corba a 180 graus, sobtadament, et deixava encarat cap a unes fantàstiques vistes. Aquell punt era el 
més baix de la parcel·la.  

• El cim del turó dels Pugets es trobava a una cinquantena de metres més amunt de l’edificació, el just per 
no coronar el perfil, i per no haver de suportar els forts vents de mestral de la zona.  

• Un microclima elevat es produïa en aquella situació i una elevació de l’esperit també. Calia superar la 
visió d’aquell habitatge a punt del col·lapse, de la piscina esquerdada i buida, dels murets corbats que un 
dia havien estat a nivell. Una plataforma superior permetia arribar a la porxada i l’edifici. 

• Un cop a dalt, les vistes del Camp de Tarragona, Reus, Salou, Vandellòs i Tamarit són magnífiques. La 
indústria petroquímica és igualment magnífica en una visió llunyana i, especialment, de nit; altra cosa són 
els dies tapats, que els caps i responsables del funcionament i gestió, aprofiten per evacuar els gasos i 
quedar-se descansats.  

 
El text generador arquitectònic 
Ferrater utilitza Leopardi per aclarir qualsevol dubte del que representa la idea genèrica i la idea específica 
d’un tema artístic i vàrem creure que un lloc que evoqués amb aquella claredat l’infinit, era una oportunitat 
per arquitecturitzar aquell poema. Semblava que s’havia preparat tot per a nosaltres.  
 
L’infinito 
«Sempre caro mi fu quest’ermo colle  
E questa siepe che da tanta parte  
Dell’ ultimo orrizonte il guardo esclude.  
Ma sedendo e mirando interminati  
Spazi di la da quella, e sovrumani  
Silenzi, e profondissima quiete,  
Io nel pensier mi fingo, ove per poco  
Il cor non si spaura. E come il vento  
Odo stormir tra queste piante, io quello  
Infinito silenzio a questa voce  
Vo comparando; e mi sovvien l’eterno,  
E le morte stagioni, e la presente  
E viva, e il suon di lei. Cosi tra questa  
Immensita s’annega il pensier mio:  
E il naufragar m’e dolce in questo mare.» 
 
L’infinit (trad. Ernest Ferré) 
«Sempre estimat em fou aquest turó solitari 
I que aquesta arbòria tanca gran part 
De l’últim horitzó la mirada exclou. 
Però segut i contemplant interminablement 
aquells espais, de sobrehumà 
Silenci, i profundíssima quietud, 
i en pensament pretenc, per un moment 
que el cor no s’espanti. I amb el vent 
Sento el cruixir d’aquestes plantes, jo aquell 
infinit Silenci amb aquestes veus  
Vaig comparant; i me’n recordo de l’etern, 
I les estacions mortes, i de la present 
És encara viva, i el so d’aquesta. Així entre aquesta 
Immensitat s’ofega el meu pensament: 
I el naufragar m’és dolç en aquest mar.» 
 
 
Emocions del lloc. Turó del Puget 
• La casa ja havia estat construïda, per tant, cada lloc ja tenia un nom, les funcions ja havien estat 

assignades. 
• L’antiga urbanització de la parcel·la indicava que la infància dels nens d’aquella casa havia estat feliç, 

llocs per berenar, una cabana de jocs, rodes de carro encastades a la paret que servien de gronxadors, 
racons per jugar a amagar.  

• En ser requerits per posar remei a unes patologies d’una antiga casa ens adonarem que aquests llocs 
confereixen als espais propers una aura de presència, de vida.  
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• Una profusió de murets repartien les funcions del jardí porxo avall. 
• La sensació de fragmentació de la parcel·la i dispersió de les funcions, un garatge a l’accés, un 

magatzem a l’extrem del jardí, una piscina isolada i uns bancals impossibles indicaven la feixuga feina 
que havien realitzat els primers habitants per intentar domesticar la geografia del terreny. 

 
Emocions personals 
Malgrat l’estat de col·lapse dels fonaments i les importants deformacions que es detectaren, aquest fou un 
tema que ens ocupava, però no ens preocupava, descobrírem de seguida que aquell lloc tenia una qualitat 
valuosa que calia preservar, potser eren les mostres per tot arreu de les vivències apassionades 
d’infantesa, o els espais de silenci sobrehumà, o la presència emotiva de la línia de l’horitzó. 
 
El tema artístic 
Leopardi, dia rere dia anava a aquell indret de Recanatti, ben prop de casa seva, justament en tombar 
l’última tanca, on començava un jardí a mitja cota que circumdava tot el turó de la ciutat. Les visions 
distants del santuari de Loreto i de la mar Adriàtica impressionen i el referent de l’horitzó distant es fa cada 
cop més evident. El tema genèric és l’infinit, o l’observació de l’infinit, perquè a través d’aquella 
contemplació s’evoqui la quietud i la pau sobrehumana, i en certa mesura evoqui allò transcendent.  
La idea específica és un mur. En el poema, una tanca arbòria (siepe) impedeix aquesta visió de l’infinit i 
potencia, si cap, el deliri d’aquella observació. Leopardi, volent portar aquest estat de desassossec una 
mica més enllà, es conforma a escoltar el silenci de l’infinit per sentir-lo sense veure’l. L’expressió de l’infinit 
és artísticament més plena, més intensa. 
 
Els elements artístics o arquitextònics 
Decidirem ampliar l’habitatge en un pla al mateix nivell de l’antic porxo, la nova piscina quedaria una planta 
per damunt de la vella, i l’accés a dins de l’antiga ens permetria realitzar les reparacions a les 
fonamentacions malmeses. Vàrem construir una plaça volant, un pla horitzontal que sorgia de l’orografia 
escarpada. Per contra, el mecanisme artístic el concebíem com la construcció d’un mur contundent amb 
una porta balconera elevada del terra, al bell mig del mur, que ens tapava les vistes a aquell horitzó i 
darrere el mur, es trobaria el nou pla de la casa, extens, despreocupat i feliç, on totes les funcions per fi 
s’agrupaven en un nivell. L’accés a aquell pla es realitzava per una rampa ascendent que conduïa a aquella 
balconera, que en obrir-se feia descobrir tot d’una l’horitzó llunyà i el pla domèstic de la felicitat. Explicàvem 
les vistes infinites construint un mur, tapant. Intentàvem construir l’infinit, evocant-lo amb la forma de la 
tanca. 
 

 

 
Figura 61. Rampa i mur d’accés a Vil·la Joana.  
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Passarel·la i edifici de capitania per al port Fòrum, 2004 
El setembre de 2000 l’Ajuntament de Barcelona va convocar un concurs internacional d’arquitectura per 
desenvolupar urbanísticament el front nord de la costa de llevant amb la gran depuradora d’aigües 
residuals, la central tèrmica, un palau de congressos, un centre de convencions, un nou port esportiu i un 
zoològic marí. En aquesta construcció simultània d’obres se’ns encarrega el projecte d’una passarel·la de 
vianants que uneixi els dos parcs i que doni continuïtat al front marítim, connectant la gran esplanada amb 
un dels aparcaments que donaran accés al recinte del Fòrum i al port esportiu. Aquesta passarel·la està 
connectada amb l’edifici de Capitania del Port que forma part del mateix projecte. 
 
L’entorn distant 
• No esborrar totes les traces antigues.  
• Entendre tot l’entorn com a volums magmàtics que representen impulsos de la modernitat. 
• És l’acord entre l’Eixample de Cerdà, l’avinguda Diagonal i el mar.  
• La geometria del planejament es dilueix com un delta fluvial. 
• L’avinguda Diagonal passa per l’imaginari dels diferents projectistes de la zona Fòrum.  
• S’assumeix aquesta dependència i s’inventa un passatge - passarel·la d’aquesta avinguda Diagonal.  
• S’entén que la ciutat de Cerdà és vigent per la modernitat. 
• S’entén la ciutat com una superposició de ciutats, la idea de ciutat sobre ciutat.  
• Es fixa la petita història dels passatges sobre la de les grans avingudes. 
• Es fa participar  la Diagonal com un traç generador des d’una posició domèstica. 
• El punt en què passatge-passarel·la es creuen amb l’avinguda és un lloc sobre la Mediterrània. 
• Aquest punt d’encreuament sobre l’aigua generarà tots els sistemes de composició interna i geomètrica 

de l’edifici.  
 
La imatge reveladora seria la de l’edifici convertit en un fragment més a la deriva en aquell delta, que per no 
acabar engolit pel mar queda retingut, atrapat per sempre en un punt en tensió. Igual que Le Corbusier, en 
el seu Poème de l’Angle Droit, assumint tota la força dels homes i el dinamisme de les seves ciutats, amb 
les forces del mar i dels rius que, de vegades, se’ns mostren convulsos i encisadors. 
 
El text generador arquitectònic 
L’arquitecte també té alguna cosa a dir que no sorgeix de l’entorn. L’arquitectura, com a disciplina artística, 
és molt anterior al naixement de l’escriptura, és un art que, juntament amb la música, la dansa i potser fins i 
tot la gastronomia, pertany a les arts apofàntiques, no es basen en cap sistema de significació per 
manifestar. Vàrem decidir que el nostre protagonista seria un personatge anònim sobre la passarel·la. 
Buscàvem una petita història que reflectís un instant d’inquietud d’aquest ciutadà, massa aclaparat pels 
problemes quotidians que no el deixen viure i que, quan aprèn a valorar les coses importants de la vida, ja 
és massa tard, se li ha escapat la vida lentament entre les mans i no la pot aturar, simplement se’n va. 
Cadascú pot inventar el seu personatge, el seu client. 
 
La història de la quotidianitat escrita per T. S. Eliot a Waste Land and other Poems aconsegueix una 
intensa i estranya emoció: Situa l’acció del seu poema en el pont de Londres, prop de la City i de Santa 
Maria de Woolnoth. El personatge, un ciutadà anònim, va baixant, mort, per King William street, un matí 
d’hivern amb boira i contempla la multitud al seu voltant. En el pont, entre la gentada, capcot, mirant 
fixament li sembla reconèixer algú i el deté: 
 
«Stetson!, Li pregunta: 
— T’ imaginaves que aquesta última guerra hagués desfet a tanta gent?»  
 
Els dos segueixen parlant una estona més de coses quotidianes, però clar, com que els dos són morts, la 
conversa va agafant un caire diferent: 
 
«— Jo estic plantat al jardí de casa des de fa un any, i tu? 
Has fet créixer algun arbre? 
Ha començat a brotar? 
— Florirà aquest any, o bé el fred perjudicarà els seus brots? 
 
En acomiadar-lo diu: 
 
— Ah! Compte amb el gos del veí, que és amic de l’home, i podria desenterrar-te amb les urpes.» 
 
Les històries quotidianes són les que omplen les places i els carrers de les ciutats, només cal un moment 
de calma, apartar-se de les grans vies plenes de bullici i soroll, perquè sorgeixin com aigua fresca. Hem 
necessitat d’aquest text per veure que l’espai de la passarel·la, sense cotxes, de fet actuarà de la mateixa 
manera que els passatges de les ciutats a prop de les grans avingudes, com a refugi i oasi de calma. Un 
petit eixamplament indicarà quin és el punt en què aquest passatge es troba amb l’avinguda, serà per a 
nosaltres l’últim espai possible de la Diagonal. Allà, qualsevol pot inventar el seu Stetson i preguntar-li com 
li va per Igualada, per Port de la Selva, i com va creixent el seu arbre de la vida. Veure si totes les branques 
han fet flor aquest any, tot i que aquest estiu ha fet molta calor. 
 
Emocions d’un lloc. El Camp de la Bota 
• Era un lloc on la Dictadura feia desaparèixer els opositors democràtics. 
• Lloc on amb la pràctica anterior s’exercia l’autoritat sobre el col·lectiu més feble de la societat: els 

immigrants acabats de venir. 
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• Lloc de marginalitat identitària. La Mina, les barraques del Somorostro, la tàpia del cementiri de l’Est, la 
via del tren i el Camp de la Bota, determinaven un àmbit homogeni, un lloc clos. 

• Lloc on la urbanitat no arribava, la urbanitat i el civisme burgès no podia controlar-lo. 
• Lloc d’arribada dels nous catalans a la ciutat de Barcelona, en la preparació de l’exposició de 1929. 

 
El discurs social és molt necessari en un lloc com aquest, però segons Ferrater ben poc pot aportar al tema 
artístic, ja que quan les situacions d’injustícia, de marginalitat, esdevenen en un lloc i són clamoroses, com 
en aquest cas, acaben per expulsar tot bri d’artisticitat de l’indret. 
 
Emocions personals 
• Aquelles dues dictadures separades per set anys de democràcia van convertir aquell lloc en la gran 

claveguera de Catalunya. 
• Un lloc que avergonyia a tots per igual, a uns per la impotència i als altres per la connivència. 
• Caminar per aquell lloc era com trepitjar un munt de cossos desfets i pertorbar un munt d’històries 

miserables. 
• Nosaltres ens volíem resistir a que tot aquell passat s’esborrés irremeiablement, ja que els punts de 

partida de l’urbanisme municipal pretenien esborrar-lo gairebé del tot. 
• La pèrdua d’una persona com Ignasi de Solà-Morales, el març de 2001, ens va deixar desemparats, 

també una mica desfets. 
 
El tema artístic 
La idea genèrica del projecte és la representació contemporània del pas del temps. 
La idea específica o formal es concreta en la cruïlla virtual de dues vies: un passatge i una avinguda 
El poema escollit, Waste Land and Others Poems, es mou entre la idea genèrica: el pas del temps com a 
única cura a moltes dèries i malalties, i també com a única possibilitat de fer justícia, i a l’altre extrem, la 
idea específica, veure com les coses tornen al seu lloc la normalitat. El creuament de dos personatges 
morts, d’una manera fortuïta (tots en tenim de morts), que d’una manera o altra han estat molt propers a 
nosaltres, i imaginar com podria ser una conversa entre ells, des del seu punt de vista, des de la saviesa 
adquirida. El referent a l’arbre de la vida és una reflexió d’aquesta saviesa, no fa altra cosa que aprofundir 
en la metàfora que tothom pot fer créixer un arbre, després de la seva mort, és l’arbre els fruits del qual són 
fruits de la saviesa, cal plantar-lo en el lloc idoni, ben encarat i protegit, procurar que quan no hi siguis algú 
el cuidi, el regui cada dia i, finalment, passats uns anys doni fruits, cal estar atent a qualsevol perill, fins i tot 
vigilar el gos del veí, que podria desenterrar-te amb les urpes. 
 
Els elements artístics o arquitextònics 
• Un pont que fes baixada. 
• Un punt on es produís l’encreuament de dos personatges. 
• Una disposició de l’estructura que fes evident, més evident, el pas del temps, com, per exemple, la 

triangulació del sostre del pont, imprimint un gir dinàmic que et fa avançar al través de la passera. 
• La lleugeresa de l’estructura, a la vegada que la seva deformabilitat, eren els indicis que el pas del temps 

podia doblegar i deformar aquell àmbit, de la mateixa manera que Dalí i altres surrealistes pintaven 
rellotges doblegats i deformats. 

• L’evocació s’havia de fer amb la mínima quantitat de matèria possible. Llavors, la sensació de quedar 
ingràvid damunt del mar donaria a entendre que els passejants actuen en un temps irreal, el temps 
d’Stetson. 

• El registre de la passera se situa per damunt de l’edifici i formalment no aixafa els espais arquitectònics 
que té al davall, és com si les successives ciutats capaces d’existir en un punt es mostressin totes de 
cop, cadascuna amb el seu dinamisme propi, els vaixells del port, el tràfic rodat, l’enrenou dels vianants 
que volen utilitzar els comerços, els usuaris dels edificis, els passejants que creuen per damunt, tots a 
l’hora i cadascun en el seu temps. 
 

Hem intentat construir el pas del temps de les cultures (Fòrum de les Cultures) amb la forma d’un passatge. 
 

 
Figura 62. Vista de la passarel·la del Fòrum.  
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Tanatori de Vila-seca, 2006 
L’entorn distant 
• La complexitat del lloc pesa, amb un entorn industrial amb el color plomís de les fàbriques i la imponent 

presència del cementiri, amb el seu tancament i els seus xiprers centenaris. 
• L’edifici se situa en una gran parcel·la tocant a la tanca del cementiri de Vila-seca i es planteja d’entrada 

la construcció d’uns jardins, el pati de les oliveres, un espai construït al voltant de l’antic camí del 
cementiri, que conforma un pati en forma de vaixell sustentat amb uns contraforts al paisatge exterior. 

• Vila-seca té un paisatge de línies artificials de trens, autovies i autopistes. 
• Tot el conjunt se situa a l’altre costat de la via del tren Reus-Barcelona, és a dir, el cementiri i el tanatori 

queden separats del nucli de Vila-seca per la línia del tren. 
 
El text generador arquitectònic 
Hem experimentat un cop més amb la possibilitat de generar formes a partir dels textos poètics, això pot 
semblar estrany, però és degut a la voluntat de no encerclar l’arquitectura i la crítica arquitectònica en si 
mateixes, dins d’un discurs misteriós i autònom a la resta de sensibilitats artístiques. Això no fa altra cosa 
que produir incomprensió o, si més no, distància als arquitectes de la resta de la societat. Creiem en una 
arquitectura compromesa amb les altres formes d’expressió artístiques. De nou treballem amb Gabriel 
Ferrater, poeta de la zona. 
 
Le Grand Soir 
«No somniàvem cap tombant de l’any, 
ni confiàvem ja que la tardor 
final, oberta- 
I és avui. No ens menen 
les ratlles de la pedra i de l’asfalt. 
Mans que es descargolen damunt de l’herba 
com la fulla que ajeu el seu rovell. 
Les mans que ens feien mal. Ara les eines 
fugen dels dits, i cauen i s’enterren 
dins l’àvida bondat del llot. Les dones 
tremolen de genolls: han portat massa 
provisions menudes, per carrers 
que mai no duien sinó a casa, i dretes 
han vetllat cuites, lentes i febroses 
com malalties de la mort. Un vent 
d’enllà de tanques i parets, els torna 
freds que tenien oblidats. Recorden 
com s’estarrufa el núvol baix de cendra 
dels olivers, i vénen amb nosaltres. 
Arriba encara un tren, quan la ciutat 
no té més esma per desfer-lo a peces, 
i s’adorm com un cuc, flàccid i llarg. 
Ni cal que ens mirem. Seguim els nens. 
Mentre nosaltres érem pacients, 
ells han furgat sota el cos de la bèstia. 
Saben rieres, esvorancs, desguassos 
per on se’ns escolava el pus. Passem-hi. 
És un ofec darrer, i buidem el monstre. 
Passem-hi tots. Sortim a negra nit. 
Demà xisclarà el sol. De lluny, salvatges, 
veurem com es resseca el ventre immund.» 
 
Al tanatori municipal de Vila-seca proposàvem un recorregut que anés oferint visions delicades, 
apropaments, distanciaments, compressions de l’espai, obertures i descompressions. El recorregut seria 
seqüencial, tal com ho fa una pel·lícula. Per acotar la idea genèrica de la mort vàrem fer servir un text de 
Ferrater que també ens apropa als paisatges del Camp de Tarragona. Le Grand Soir és una aproximació al 
projecte, mitjançant fragments del poema en confeccionem les formes. 
 
Emocions d’un lloc. El polígon industrial de Vila-seca 
• Un lloc industrial d’entrada potser no és el millor lloc per acomiadar els difunts. 
• En un primer moment, el tren et porta des de lluny fins a Vila-seca, i també et deixa en un límit que acota 

i separa el nucli històric de la zona industrial. És un lloc difós, dispers i una mica desmanegat. 
• L’activitat industrial és cada cop més intensa, grans camions, potents maquinàries i, al fons, el tren 

sempre present. Les cases de veïns a l’altre costat de la tanca que limita les vies. 
• Els difunts que reposen en el cementiri són els éssers que queden més propers als conductors que van 

cap a les indústries a treballar. Un sentiment de solitud es traspassa cap a l’usuari de l’edifici. 
• Necessitem pautar, acompanyar tant els difunts com els seus familiars. En l’arquitectura que proposarem 

hem d’emfatitzar aquest acompanyament en tot moment, vers els familiars del finat. 
• Endinsats en la grandiosa parcel·la i desempegant-nos de les edificacions i instal·lacions properes de 

caràcter industrial, redescobrim el paisatge distant, el perfil de les serres costaners, el perfil del mateix 
municipi, les visions de la costa, els enormes xiprers del cementiri i l’antic camí que hi conduïa. Tot 
sembla nou, no tenim cap referent històric tret del cementiri.  

 
Emocions personals 
• Acomiadar no és el mateix que deixar un mort en un cementiri. 
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• Era un lloc per a l’abraçada sincera, els familiars i els habitants de Vila-seca en són els protagonistes. 
• Cercàvem amb delit l’atmosfera d’intimitat que pretenem que s’experimenti a l’interior. 
 
El tema artístic 
La narració arquitectònica se situa entre la idea genèrica, que és la mort, i la idea específica, que és 
circumscriure la mort en termes joiosos i, per tant, en termes d’amor, les mans. Encara no sabem si amb 
suficient intensitat narrativa, però, a l’igual que els puristes que prenien el conformisme irònic com a línia 
argumental de les seves experiències, volíem utilitzar aquesta ironia per reflectir el tòpic de la gent 
catalana, que no sé del cert, però diuen que és gent treballadora. La metàfora la transformàvem en 
escultura acoblada a l’obra, aquesta construcció de formigó armat amb els seus grans voladissos. Per a 
nosaltres representa tot allò inexplicable de la vida i de la mort, del cel, de la pau, de les pors, dels àngels, 
de les tenebres i del traspàs. El tema específic, la forma, el gest, era un reflex d’aquella persona, 
acostumada a treballar sempre i a tothora. Ferrater dirà les mans adolorides, un dia deixarà caure les eines 
dins el llot, i les mans no podran més sostenir-les, aleshores ens adonarem que estem morts. I la idea 
específica per explicar l’inexplicable esdevenen unes mans. 
 
Els elements artístics o arquitextònics 
L’escultura porta-mans, les rampes, els plans inclinats, els sots, els esborrancs, els desguassos i les rieres. 
El camí en forma de cuc cargolat. L’espai comú tancat amb grans finestres, des d’on es descobreix i es té 
accés al pati de les oliveres és una preexistència simbòlica, ja que tothom de Vila-seca sap que aquell camí 
era el camí del cementiri i ara forma part d’un pati allargassat, on tothom que es troba en aquell indret els 
seus pensaments el portaran cap al cementiri. Les visuals a través dels jardins interiors se succeeixen i els 
lluernaris guien fins a la zona més privada: l’habitació del cos present. Es pretén buscar una sèrie de 
compressions i expansions a l’interior de l’edifici, igual que s’ha fet a l’exterior. L’arquitectura de l’Al-
Andalus ho feia per acompanyar els estats d’ànim. Cadascuna de les sales de vetlla té un color diferent i un 
petit pati enjardinat amb espècies d’arbres diferents; d’aquesta manera, preteníem personalitzar cada sala i 
així expressar allò específic de cada ésser humà.  
 
• Fem el camí del comiat. És un camí que es fa en el jardí d’accés, és un camí que no es pot trepitjar ni 

caminar per sobre d’aquest, ja que representa aquella part de camí que tots, en el moment de la mort, 
encara mereixeríem recórrer. 

• Passeig-jardí d’entrada, amb pendent ascendent. Una ascensió que culmina amb l’element més 
simbòlic del projecte: el gran portal de formigó. 

• Des d’aquesta plataforma, canviant de direcció, s’inicia un recorregut descendent (a l’entranya de la 
terra) fins a la porta de l’edifici. En aquest punt, un altre voladís perpendicular a l’edifici ens rep gairebé 
acaronant-nos a l’arribada al vestíbul del tanatori. 

Intentàvem construir la mort i, per fer-ho, ens hem ajudat de la forma de les mans treballadores. 
 

 
Figura 63. Vista del jardí d’accés amb la porta de formigó al fons.  
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MUNTATGE DE L’EXPOSICIÓ 
L’ESPLENDOR RETROBADA, LA SEU VELLA DE LLEIDA 800 ANYS, 2007 
Hi ha projectes que arriben al teu interior d’una manera especial. Quan ens van proposar poder fer el 
muntatge d’aquesta exposició que commemorava la col·locació de la primera pedra de la Seu Vella ens 
vam sentir molt afortunats. 
 
L’entorn distant 
• La diversitat i l’estat de l’obra a exposar va requerir uns suports molt tècnics que havíem d’elaborar en 

poc temps i que, a més, en algunes peces suposava adequacions de darrera hora difícils de preveure.  
• L’estat de fragmentació de les peces va ser un dels referents a l’hora de la recerca formal inicial. 
• Formalitzar l’evocació dels espais catedralicis que configuraven el cor i el retaule de l’altar major va ser 

l’encàrrec. 
• De l’altar major que mesurava 15,0 x 12,0 metres, amb prou feines se’n conservaven nou fragments de 

0,5 x 0,5 metres. 
 
El text generador arquitectònic 
Ens inundava la inevitable tristor de tenir un espai com la catedral vella de Lleida, trencada pel reflex de 
tanta maldat humana. Sabíem que tindríem a les mans per a l’exposició l’original de la cèdula reial de Felip 
V, que manava desmuntar la Seu Vella per poder vestir la Seu Nova. Sortosament, la mort d’aquell rei 
d’ingrata memòria va deixar sense efecte la reial ordre, aquell decret absolutista. L’edifici anava a terra, era 
com un edifici condemnat, que té un últim desig i resulta que, acceptant convertir-se en caserna militar, es 
va salvar de l’enderroc. Aquesta transformació és important perquè va evitar l’enderrocament, però farà que 
tot quedi en una posició de fragilitat. 
 

  
Figura 64. Reial resolució de taxació de catedrals i previsió de nou temple. 
Felip V. Buen Retiro, Madrid, 15 de novembre de 1715. 
Paper imprès 305 x 215mm. Arxiu capitular de Lleida (ACL, calaix 15, núm. 708). 
 
El text revelador, en aquest cas, no era un poema, ja s’havia creuat aquesta reial resolució i pesava massa 
per a nosaltres. El text era just el contrari d’un poema, era un text que angoixava, i encara ho fa quan et 
vénen a la memòria imatges de l’altar major desmuntat en peces o de les escultures i capitells massacrats i 
arrancats fins a l’alçada on arribà la soldadesca, o fotografies dels anys vint que mostraven capelles 
convertides en estables, encara avui la capella dels Montcada fa la funció de quarter general de totes les 
peces i fragments que encara no tenen destí definitiu. Per tant, la Seu Vella es va començar a desmuntar i 
els fragments amb valor artístic es van escampar arreu del món. Les reflexions anaven sobre la importància 
de la decoració en l’arquitectura. El que havia atresorat la Seu Vella no era merament decoratiu, moltes 
peces tenien molt contingut i valor artístic. Les cent noranta-quatre peces que formaven l’exposició, 
escultura mòbil, escultura fixa, forja, ebenisteria, tapisseria, documents històrics, llibres i orfebreria amb 
prous feines representarien el cinc per cent del que la Seu Vella hauria contingut històricament. Tot i així, 
eren suficients per evocar l’esplendor passada. No sabríem classificar l’actitud d’aquell monarca ni la dels 
successius habitants d’aquella joia arquitectònica que la tractaren amb desídia, esperit de venjança i maldat 
humana. El cert és que podríem, altre cop, des de després de la guerra de successió, unir fragments en el 
mateix indret, i oferir als visitats de l’exposició una Seu Vella que tornava encara més, si cap, a esdevenir 
simbòlica per a ells.  
 
Emocions d’un lloc. L’entorn de la Seu Vella 

• És, sens dubte, l’edifici més preuat de Lleida, que havia estat segrestat, aquest mateix i el seu entorn, pel 
primer rei absolutista d’Espanya. 

• El lloc havia sofert un buidatge de continguts, de desmuntatge de peces i d’enderrocs dels edificis més 
preeminents del seu entorn. 

• La finalitat era desmuntar la memòria d’una ciutat i del seu entorn, com si allí no hagués passat res, 
enderrocant palaus i comtats, expulsant els estudis universitaris i qualsevol activitat que donés autoestima 
de pertinença a un lloc. 

• Un lloc on la memòria ha volgut ser esborrada, en termes moderns seria un no-lloc massacrat. 
• Una part del turó i el centre històric s’ha convertit en un lloc d’arribada de nous immigrants que en un futur 

s’acabaran convertint en ciutadans de Lleida. 
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• Altres ciutats europees van tenir aquest debat sobre si calia reconstruir la ciutat després de les guerres, 
Dresden, Varsòvia, Praga i, més recentment, Berlín. En gairebé totes es va imposar la reconstrucció 
historicista. Lleida és un cas atípic, segurament pel que imposa el perfil de l’edifici i la seva geografia buida 
que l’envolta  el fa intocable en la contemporaneïtat.  

 
Emocions personals 

• Una història adversa en els últims tres-cents anys, que ha acabat per configurar un estat de convivència del 
lleidatà que valora gairebé per igual les muralles que el separen de l’edifici de la Seu Vella, que és el veritable 
valor arquitectònic. 

• És un lloc agradable en aparença, però on la memòria comença a aprofundir d’una manera convulsa i no sempre 
de la manera més plaent amb grans episodis amb què ompliríem pàgines de la història de qualsevol país i també 
passatges sòrdids de les últimes guerres. 

• És un lloc àvid d’història, com pocs, un lloc amb ambició històrica. 
• La constitució d’organismes de gestió no ha estat una realitat fins al 2009 institució que es preocupa de l’edifici i 

de la seva història  futura. 
 
El tema artístic 
En aquest cas, com a idea genèrica ens vam servir del missatge de l’exposició, explicar la història, buscar una 
llum de veritat en la història. Les muralles de la Seu Vella han servit per controlar la població de Lleida, no per 
defensar-la de l’enemic. Això representà un gir de tota la significació del monument, ja que l’arquitectura no 
simbolitza allò que és. En aquest sentit ens obligava a no confondre allò que volíem significar, era una ocasió per 
retrobar l’esplendor, la llum de veritat del significat del monument. Proposarem una restitució d’àmbits dins de 
l’espai catedralici, el cor i l’altar, però ben aviat vàrem haver de renunciar perquè aquella paraula tenia buits i 
interrogants, i no era veritat; per tant, no es podia reproduir amb honestedat. Vàrem canviar la idea de 
reproducció per la idea d’evocació. Aquesta reflexió ens portà des del text a pensar en la matèria del monument: 
la pedra, primer amenaçada i després desgastada pel temps i per la maldat dels homes, i ens va permetre usar-la 
com a idea específica. La forma de les pedres desgastades que oferien plens i buits ens representava el significat 
de llegir la història, de buscar la llum de veritat de la història amb una evocació plàstica dels espais de la catedral. 
 
Els elements artístics o arquitextònics  

• Les idees específiques que vam utilitzar per a les planxes metàl·liques, amb forma de pedres desgastades, 
responien a la idea de trobar fragments per llegir un tot i unir-los com feia l’equip d’historiadors quan treballava 
amb els continguts i els buits de la història.  

• La col·locació aèria de les peces formant uns fràgils mantells a l’espai ens permetia la superposició de visuals 
que, conjuntament amb la lluentor de les xapes metàl·liques i les ombres que podien provocar aquestes, ens 
permetia explicar i preguntar-nos sobre les moltes veritats i les interpretacions complexes de la història que havia 
sofert Lleida i els seus habitants. Evocàvem l’altar major i també l’àmbit del cor. Amb aquestes actuacions, la 
catedral tornaria a significar alguna cosa. 

• Per a l’elaboració dels pedestals es buscaria una col·locació ingràvida, on les peces també semblés que 
buscaven encara la seva situació original, la seva veritable ubicació si és que havia estat única. Cada pedestal va 
tenir la seva pròpia història i el seu vestit a mida, però després tot es pintava de color pedra, perquè ressaltés poc 
el suport, i només es veiés l’obra, per deixar aquells objectes el més lliures possibles, amb la naturalitat o 
sumptuositat amb què es presentaren al seu temps. Retrobar-se, així, amb la llum de la història de la manera 
més honesta que vàrem saber representar. 
 

 
Figura 65. Evocació de l’altar major a l’exposició L’esplendor retrobada. 
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Plaça Blas Infante, 2010 
La plaça formava part d’una estratègia de recentrar Lleida en dues meitats equivalents a ambdós costats 
del riu Segre, ja que la ciutat tradicionalment només va créixer per la part nord, fins que es va realitzar la 
canalització del riu. Les actuacions previstes en el planejament consistien, a part de construir ponts i 
passeres de tot tipus, a ubicar el nou campus universitari, les residències d’estudiants, les instal·lacions 
esportives, les actuacions a la fira de mostres, l’actualització del parc dels Campos i la nova urbanització de 
l’entorn de l’antiga nacional II, que expandirà Lleida fins a formar un continu urbà incloent el barri de la 
Bordeta. El conjunt representava un seguit d’actuacions, on la plaça Blas Infante se situava en el centre de 
gravetat de la nova Lleida. 
 
Entorn distant 
Lleida cerca el contrapès a les poblacions costaneres de Catalunya, és la gran capital de l’interior. Ha de 
cercar el paper de gran capital en l’àmbit que li sigui més escaient. Entenem que la sociologia urbana en 
les ciutats anomenades intermèdies pot regirar el procediment generador de l’urbanisme a seguir. Voler 
estructurar una ciutat sense preguntar-se si vol seguir sent allò que és o vol tornar a ser el centre de 
decisions que havia estat, influeix en la qualitat arquitectònica i la comprensió simbòlica de la ciutat, ja que 
aquesta haurà de ser molt diferent si es pretén seguir un model o un altre. L’indret de la plaça és un vell 
conegut per a nosaltres, ja que va ser l’emplaçament del projecte final de carrera dels nostres estudis i, uns 
anys més tard, el 1997, hi construirem la passera de vianants de Cappont sobre el Segre que s’aboca a la 
plaça Blas Infante que havíem de projectar com una continuïtat. En aquest lapsus de temps havíem 
realitzat avantprojectes d’una església, d’un aparcament, d’un espai d’assaig de música, etc. La Paeria 
decidí realitzar una concessió del subsòl d’aquella plaça, que incloïa un aparcament que es va fer al marge 
de la urbanització. Posteriorment, se’ns va encarregar la urbanització de la coberta d’aquest aparcament. El 
barri de Cappont és un barri nou que neix fora vila, sempre d’esquenes a la ciutat, però, en canvi, té unes 
immillorables vistes cap a la Seu Vella, el nucli històric i el riu. Té una important presència de la ciutat de la 
qual en forma part. Aquesta dualitat del dins i el fora que li atorga el límit del riu és el més important de 
l’entorn. 
 
El text generador 
La poesia La Ciutat Llunyana es va escriure en finalitzar la Guerra Civil Espanyola, l’any 1939, per Màrius 
Torres. Aquells moments de serena tristesa en què fou escrita ens vàrem interessar per treballar en un 
espai que havia esdevingut gairebé convuls per a nosaltres. 
 
La Ciutat Llunyana 
«Ara que el braç potent de les fúries aterra 
la ciutat d’ideals que volíem bastir, 
entre runes de somnis colgats, més prop de terra, 
Pàtria, guarda’ns: —la terra no sabrà mai mentir. 
Entre tants crits estranys, que la teva veu pura 
ens parli. Ja no ens queda quasi cap més consol 
que creure i esperar la nova arquitectura 
amb què braços més lliures puguin ratllar el teu sòl. 
Qui pogués oblidar la ciutat que s’enfonsa! 
Més llunyana, més lliure, una altra n’hi ha potser, 
que ens envia, per sobre d’aquest temps presoner, 
batecs d’aire i de fe. La d’una veu de bronze 
que de torres altíssimes s’allarga pels camins, 
i eleva el cor, i escalfa els peus dels pelegrins». 
 
Han passat ja més de setanta anys des que Màrius Torres escrivia sobre la Lleida en runes on veia els 
somnis enterrats i on tots els discursos, les paraules, havien fracassat. Parlava del fet que no queda altre 
consol que creure i esperar la nova arquitectura, que amb braços més lliures hauria de reeixir de nou. 
Resultaren ser quaranta anys de Dictadura. Màrius Torres, molt afeblit, morirà de tuberculosi, poc després 
d’escriure el poema, el 1942, al sanatori de Puigdolena. El text és cruel amb les paraules que no han sabut 
conrear la pau. Potser sempre ha estat així. En una guerra la primera víctima és la paraula. Ell morirà amb 
l’esperança que abans que les paraules serà la nova arquitectura la que amb braços més lliures pugui 
ratllar el teu sòl. Pensem la plaça pública com una recopilació d’intencions on treballar amb uns elements 
poètics que, amb Lleida de fons, representin la ciutat que avui torna a escriure la seva història amb 
democràcia i que, en fer-ho, escriu la història de tots els ciutadans. La nova arquitectura queda vinculada 
amb allò verdader, la terra no sabrà mai mentir. Hauríem d’esperar una ciutat llunyana perquè s’aixequi 
amb veu de bronze altre cop, i altíssimes torres emfatitzem el doble significat tan referit a les noves torres, 
és a dir, nous poetes, que tornin a evocar amb la paraula, com referit a altes torres, és a dir, a altíssims 
edificis que simbòlicament prenguin el relleu a la torre del Campanar de la Seu Vella. 
 
Emocions del lloc. La plaça Blas Infante 
És un lloc de sempre, on s’instal·laren els primers aplecs del cargol al costat del riu. És un lloc per anar-hi i 
mirar la ciutat d’una altra manera, des de fora, però a tocar del centre històric de la ciutat. Les reflexions 
des del lloc ens portaven records de generacions anteriors de lleidatans fins reflexionar sobre la mateixa 
fundació de la ciutat. Mirant cap a la Seu Vella, s’observa la façana de la ciutat històrica, on un s’imagina 
els esplendors passats com a ciutat on es convocaven les Corts Generals, però també els devastadors 
efectes de la guerra de successió, prou evidents encara, els desastres de les guerres napoleòniques o les 
desfetes de la Guerra Civil Espanyola. Un també veu el trepidant ritme de creixement d’aquests últims 
anys. Totes aquestes emocions es poden creuar en un instant en aquesta mirada des del lloc del projecte. 
L’avís de Màrius Torres era molt clar, no us refieu de les paraules dites durant les guerres, espereu un 
temps a que la terra, mitjançant el seu braç, l’arquitectura, comenci a ratllar el sòl i a construir. Aleshores 
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tornarà a ser temps de la paraula. Les reflexions globals d’una ciutat com Lleida sorgien amb naturalitat 
provocades per aquella majestuosa visió de la Seu. També havia succeït que el barri, des dels anys 
seixanta, havia començat a créixer. En un primer moment es va adaptar a l’allotjament dels nouvinguts i en 
l’actualitat s’ha transformat en un barri de classe mitjana i ple d’estudiants de la universitat. 
 
Les emocions personals 

• Nosaltres volíem aportar una arquitectura que signifiqués un aprofundiment en la comprensió del conjunt 
patrimonial de la ciutat. 

• Des de l’altre costat de riu ens envaïa una estranya sensació, la que ens transmet la inexorable degradació del 
centre històric proper. Hi procuraríem reaccionar, ficar en alerta des d’aquell indret per reflexionar-hi i esbrinar si 
les ciutats poden tenir el centre buit o bé, això precisament, és el motiu de la degradació. 

• La consciència del desequilibri de densitats entre les dues ribes del riu. Quan no existien ni ponts ni passeres 
eren dues realitats diferents, però avui ja no ocorre de la mateixa manera, ambdós formen part de la mateixa 
ciutat i en travessar la passera les densitats són comparables. 
 
El tema artístic 
El poema situa el tema artístic en el desconcert de les paraules dites en temps de conflicte, són com un 
brogir de la fúria, cal que aquesta aterri per deixar que les paraules tornin a esdevenir paraules. La idea 
genèrica en aquest cas era com es podia construir amb un llenguatge sense usar paraules i pensàrem a 
construir amb Grammata, signes dibuixats a l’espai que havien de referir-se a unes paraules dites amb 
anterioritat, que no enteníem. Intuíem que aquelles paraules esdevindrien paraules i tornarien a significar. 
El tema específic el cercàvem en la construcció de l’arquitectònica, i per això va sorgir la idea de les torres 
de les paraules, que s’aixequen i es mouen en l’espai, com un llapis quan escriu o un pinzell quan dibuixa, 
tenen la força d’alguna cosa que està apareixent, creixent i construint-se. Aquestes torres, per aquesta 
complexa condició de torres de les paraules ens permetien construir uns elements a escala de ciutat que 
amb la seva plàstica, un cop elevades, deixarien qüestions dibuixades a l’espai.  
 
Els elements artístics o arquitextònics  
Un pla inclinat recobrint la coberta de l’aparcament és la geometria que dóna suport a tot el conjunt. 
Damunt d’aquesta les diferents peces sembla que adquireixen un impuls de mobilitat, unes geometries 
secundàries en forma de dues piràmides amaguen les sortides de fums de l’aparcament subterrani. El 
resultat és com l’escena d’un teatre que ensenya i atrau les mirades de l’altre costat del riu. Les torres de 
les paraules són escultures de la mateixa família, però totes amb diverses diferències. La seva forma se 
situa a mig camí entre els signes jeroglífics i els mil perfils que pot tenir la torre de la Seu Vella. Confiàvem 
que evoquessin les paraules i la seva fragilitat, que el moviment del seu volum esquemàtic generés 
ressonàncies a la ciutat. Fem servir la construcció d’unes torres per parlar del llenguatge i de les paraules.  
  
 

 
Figura 66. Plaça Blas Infante amb quatre torres de les paraules. 
 
 
 
 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

338 
 

  



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

339 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 CONCLUSIONS TEXT I TECTÒNICA    Txt 

   
  5.1. Conclusions del capítol 2.0 
  5.2. Conclusions del capítol 3.0   
  5.3. Conclusions del capítol 4.0 

  5.4. Conclusions finals 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

340 
 

  



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

341 
 

 

 
5.1. Conclusions del capítol 2.0  

 

• L’obra arquitectònica de Le Corbusier, en la seva època de maduresa, té 

una manca evident d’explicació.405 

• El gir que Le Corbusier provoca dins la seva producció, com a superació 

del purisme, deixa enrere els mateixos crítics d’arquitectura. Aquests, un 

cop  s’hi posen a la dècada dels setanta i vuitanta406 utilitzaran arguments 

de crítica d’arquitectura dels anomenats estructuralistes. Motiu pel qual les 

primeres revisions de l’obra de Le Corbusier tenen un marcat patró 

proclàssic, a causa del patró saussurià amb el qual estava contaminat 

l’estructuralisme arquitectònic, a través d’una més que sospitosa 

interpretació que Venturi i Rossi faran de l’estructuralisme saussurià a 

través de l’obra de Lévi-Strauss.  

 

• Els mecanismes d’aprofundiment de la crítica arquitectònica, en general, 

s’han de buscar també en corrents, en autors o pensadors 

preestructuralistes. Si l’obra de Le Corbusier té avui en dia tanta vigència 

és en bona mesura perquè va ser un dels autors previs a la incorporació 

de l’estructuralisme i, per tant, queda fora d’aquest joc especulatiu en el 

qual acabaven en la majoria de casos els debats estructuralistes.  

 

• La proposta que s’ha plantejat en aquesta tesi és deixar-se sorprendre per 

la recerca dels nous significats i continguts que amaga l’obra 

arquitectònica de Le Corbusier. 

 

                                                 
405  Vegi’s  que  l’espai  destinat  a  l’explicació  del  projecte  de  Chandigarh  a  l’Índia  a  una  de  les  publicacions 
emblemàtiques que es varen realitzar en motiu de la celebració del 100 aniversari del naixement de l’arquitecte, és 
de  tan  sols  dues  pàgines,  les mateixes  que  varen  dedicar  a  l’explicació  dels  colors  Salubra.  Le  Corbusier,  une 
encyclopédie, Monographie. París: Editions Centre Georges Pompidou, 1987.  
 
406  VIDLER,  ANTHONY.  «The  idea  of  Unity  and  Le  Corbusiers’s  Urban  Form».  Architects  year  book  XII/Urban 
Structures. Londres: Elek, 1968. Va ser un dels primers autors que reclamava a Le Corbusier una certa unitat entre 
els espais urbans  i  l’arquitectura. Reclamava que els espais exteriors o els entorns dels edificis no tenien suficient 
qualitat o poca relació amb la mateixa arquitectura. Diferenciació que Le Corbusier no hagués permès mai. 
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• En aquest capítol, s’ha considerat que analitzar un text del mateix autor, 

d’una manera evolutiva, podia ser un bon punt de partida per a una crítica 

allunyada de la influència estructuralista. Un cop analitzat el text UNITÉ, 

que és un text no sospitós, és a dir, no estructuralista, el dubte que queda 

és saber si l’arquitectura que va realitzar és sencera (completa) o encara el 

text amaga part d’aquella arquitectura que Le Corbusier no va poder 

realitzar.  

 

• La justificació del perquè s’han comparat dos textos de la primera època 

amb un tercer text més tardà, de Le Corbusier s’assumeix com un risc que, 

malgrat que pugui semblar a priori una estratègia de l’estructuralisme 

comparatiu, es realitza d’una manera experimental tendint a ser una 

interpretació lliure de Chomsky o, senzillament, el que de tota la vida s’ha 

anomenat literatura comparada, tal com diu Gabriel Ferrater. De literatura 

comparada sempre se n’ha fet, inclús abans d’inventar-se l’estructuralisme.  

 

• La comparança ha estat l’eina per veure quina ha estat l’evolució dels 

conceptes arquitectònics, quins han estat els realment importants, quins 

han estat comprovats i traspassats a l’obra i quins, en canvi, no han reeixit, 

han estat rebutjats, malmesos o senzillament deixats de banda. S’ha atès 

a evidenciar quins han estat els conceptes, els grans conceptes, que Le 

Corbusier utilitzarà en endavant a partir de 1947 quan escriu UNITÉ. 

Conceptes de futur no assajats i mai posats en obra. Aquests conceptes 

queden clars després de la comparança. 

 

• Si es repassen els conceptes de l’arquitectònica (folosófica), es veurà que 

Le Corbusier, als últims moments de producció del Poème de l’Angle Droit, 

situa una categoria nova, que anomenarà outil, és a dir, eina. Es fa difícil 

justificar la poca transcendència que se li suposa a una eina qualsevol, ara 

bé, si a l’eina a la qual es refereix és el conjunt de l’organigrama 

conceptual al qual s’acaba de dedicar tot aquest capítol, això ja és una 

altra cosa.  
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• Com es veurà al final del treball, es reflexionarà sobre aquest quadre 

categorial com si es tractés d’una eina filosòfica, que sense arribar als 

grans esquemes filosòfics com Peirce (arquitectònica) o Trías (matriu 

categorial), en el cas de Le Corbusier sembla que es decanta per 

anomenar tot el seu sistema com a eina. Si se’ns permet es podia 

equiparar el sistema de classificació de Le Corbusier a una arquitectònica-

filosòfica. 

 

• El que es plantejarà en el proper capítol serà definir una estratègia que 

permeti, un cop assimilats aquests conceptes, trobar aquells mecanismes 

que facilitin poder-los passar a l’arquitectura. Aquest cami és possible, 

mitjançant l’ajut d’altres disciplines, música, pintura i, sobretot, poesia, 

assajades ja pel mateix Le Corbusier. 

 

• El treball pretén seguir o avançar, almenys, en algun dels camins que Le 

Corbusier va deixar per recórrer i així s’entén, més enèrgicament, amb la 

seva afirmació que un poema podria ser arquitecturitzat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

344 
 

 
  



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

345 
 

 
5.2. Conclusions del capítol 3.0 
 
 
 

 
•  5.2.1. Conclusions de l’apartat 3.1 Després del rebuig racionalista o idealista en 

acabar la Segona Guerra Mundial, per tal de superar els desastres d’aquell 

esdeveniment, augmentat per les explosions nuclears, la partició del món en 

dos grans blocs,i el que ha resultat mes doloròs les guerres anti colonialistes, la 

classe inte.lectual s’agruparà a l’entorn d’un corrent de pensament 

l’existencialisme, en el qual l’important tornarà a ser l’individu, l’home, el lloc, 

els estats d’ànim, l’angoixa, el desassossec i, sobretot, el creixement moral de 

les persones. En l’arquitectura tindrà una visualització en el retrobament de les 

petites ciutats i la vida lluny de les metròpolis. 

• Es l’època de les new towns, per a tot el món la humanització de la ciutat, la 

conceptualització del core de les ciutats i la construcció de barris autònoms. 

• La sospita que havia sols canviat la cara de la societat i no l’estructura de la 

ciutat va portar a la revolució del maig del 68, va afectar tots els països, en la 

mesura que els seus òrgans repressius ho permetien, però la percepció és que 

va ser una revolució global. 

• Els plantejaments estructuralistes van ser ràpidament aclamats per tot arreu, i 

per tothom, ja que suposadament venia a transformar la societat des de dins de 

l’estructura, permetien visions pluridisciplinàries i transnacionals. 

• Les aportacions transculturals són més discutibles, en realitat la cultura 

dominant va resultar ser l’anglosaxona. 

• Les primeres veus d’alerta que denuncien que la manera de procedir de 

l’estructuralisme és nefasta per a la creativitat, no vénen del camp 

arquitectònic, sinó del camp del pensament del llenguatge i la poesia. A 

Europa, entre altres, E. Benveniste i, a Catalunya, Gabriel Ferrater. 

• Segons Benveniste l’estructuralisme no diferencia: 

o El temps universal. 

o El temps del correlat psíquic o temps subjectiu. 

o El temps lingüístic o narratiu. 
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• Ferrater hi afegeix: 

o L’estructuralisme té una nul·la capacitat de crear nous significats. 

o L’estructuralisme és incapaç de delimitar un camp de recerca. 

o L’estructuralisme és un sistema tancat o finit. 

L’estructuralisme no pot connectar ni amb el pla transcendent, ni amb el pla 

simbòlic. 

 

5.2.2. Conclusions de l’apartat 3.2  

• En arquitectura, l’estructuralisme saussurià, en una primera fase, s’instaura 

amb Rossi i Venturi, a través del pensament de C. Lévi-Strauss. I cap al 

començament dels anys vuitanta, es produeix la transformació cap a 

l’estructuralisme Chomskià, degut principalment als esforços de P. Eisenman, 

R. Krauss, M. Gandelsonas i, més recentment, amb D. Libeskind i M. Wigley, 

gairebé com a últim tenidor d’aquell moviment, que a través de la deconstrucció 

va allargar un mica més la vida dels fragments d’arquitectura. 

• Tot i així, són moltes les subestructures que encara resten en el cos teòric de 

l’estructuralisme arquitectònic, que estan enquistades, i que prevalen fins avui. 

• La sospita, si es pot dir així, és que l’estructuralisme com a llenguatge es troba 

implicat en la societat contemporània, però amb un llenguatge d’ocultació. 

• Està clar que els mecanismes de superació d’aquell corrent estructuralista en el 

camp de l’arquitectura, per tal de permetre una interpretació global de la realitat 

no seran fàcils d’aconseguir i tampoc reduïts, més aviat es pensa que seran un 

grup nodrit d’aspectes que caldrà tenir en compte, per això al capítol 4 s’obre 

com un ventall de totes les possibilitats que les altres disciplines properes a 

l’estètica i la crítica que s’oferiran com a verdaders bastons del pelegrí per 

recolzar-se amb la finalitat de trobar les vies per fer possible una visió global i 

simbòlica de l’arquitectura contemporània atenent a: 

o El text com a enunciat i com a forma poètica. 

o El llenguatge de la connexió o el llenguatge de l’ocultació. 

o L’economia del llenguatge i l’economia de la forma estètica. 

o La sociologia i l’etnologia arquitectònica. 

o La crítica com a qualitat artística. 

o Arquitecturització del text i exemples. 
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5.3. Conclusions del capítol 4.0  

 

El text és el primer receptacle d’una idea que vol arribar a ser forma, de la 

mateixa manera que un dibuix, un signe, pot ser la representació sobre un pla 

d’un element formal. També, doncs, les emocions contingudes en un text 

poden arribar a esdevenir forma. La hipòtesi d’aquest capítol és que Le 

Corbusier fa una aproximació tant poètica com assagística a la recerca 

d’aquestes emocions en el text. 

 

 

 
5.3.1.Conclusions de l’apartat 4.1 

 

 

• En el capítol 4.1 s’indaga sobre quina relació es pot establir entre el 

llenguatge i l’arquitectura. 

• Es té la certesa que el llenguatge arquitectònic va néixer abans que el 

llenguatge escrit. 

• L’arquitectura, des del seu inici, ha anat associada a uns signes 

transcendents, en bona part incompresos a dia d’avui. Eixos de 

composició, eixos visuals, línies estructurals,plantes en forma de creu o de 

cercle, línies de paviment, sòcols geometritzats, revestiments modulats, i 

podríem seguir.. 

• Els signes són, de fet, el que relacionen l’arquitectura amb el pensament 

transcendent, aquells signes relacionaven l’arquitectura amb l’entorn, els 

humans, la natura, els déus i el cosmos. 

• La massa o forma arquitectònica ha estat modelada des de l’origen per 

aquests signes i per la mà d’uns teòlegs civils. 

• La forma sònica d’aquells signes no la sabem, però sí que sabem que 

almenys en la música els signes s’associaven a una nota i durada del so, i 

així, participaven abans que res, del pensament filosòfic i, en certes 

cultures antigues, participaven del pensament màgic o mític. 

• Es pot entendre que en música i arquitectura les coses funcionarien d’una 

manera equivalent. 
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• Cal esperar de l’arquitectura que ofereixi matèria i massa arquitectònica 

modificada per un pensament transcendent per mitjà del signe o, més 

modernament, per mitjà de la paraula.  

• No tenir escriptura no vol dir no tenir parla.  

• La llar de l’home és la paraula. 

• Per tant, cal cercar l’escriptura (els signes) a la llar dels homes. 

• Els signes abans de tot han estat constel·lacions i grafemes del llenguatge 

escrit. 

• Les notes musicals, els Grammata, es troben en l’origen de l’arquitectura, 

la música, el so i la paraula. 

• L’arquitectura té un origen en el traç de línies, eixos, gestos, apropiació de 

visuals, en la repetició, l’oscil·lació i la vibració d’aquests. Aquesta qualitat 

apropa l’arquitectura a la música i la poesia. 

 

 

 

 

5.3.2. Conclusions de l’apartat 4.2 

 

 

Els punts considerats més essencials d’aquest apartat són: 
 

• El llenguatge escrit, respecte als altres llenguatges, ocupa un lloc central i 
inamovible en la història del pensament, encara que amb una extensió 
indeterminada. 

 
• És possible la utilització artística del llenguatge, i es pot afirmar que tota 

expressió artística té el seu propi llenguatge, fins i tot les que no disposen 
de suport material per exhibir-se. 

 
• La tradició occidental s’ha esforçat a organitzar el cosmos referencial de tot 

el que és artístic, com en taques concèntriques excloents, i ha intentat 
marginar tot el que no es pugui escriure. 

 
• Gairebé tots els corrents artístics del segle XX han penjat del text, fins i tot 

el text ha estat de vegades realment l’únic important. 
 
• Molt pocs escriptors s’han atrevit a eixamplar el llenguatge, per tal de 

situar-se en el límit, i reinventar-lo per convertir-lo en un llenguatge nou, 
artístic. No tots els poetes i filòsofs estan en l’origen del que és 
veritablement transcendent per nosaltres, l’origen de l’obra d’art. 
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• En un entorn, quan comença a sonar el llenguatge, l’espai es divideix entre 
l’ésser que parla i els éssers que l’escolten, l’ésser que és escoltat 
s’esborra immediatament. De l’ésser que parla, només interessa el discurs. 
La majoria de les vegades l’ésser passa a un segon pla i només esdevé 
important el llenguatge. Quan el llenguatge de crítica artística ha d’irrompre 
en un espai, el principal problema que ha de solucionar és que l’objecte o 
artefacte suport de la qualitat artística, sigui la música, l’arquitectura o la 
pintura, no s’esborri ni es perdi. 

 
• La qualitat diferida o reflectida del llenguatge. El Llenguatge escrit és 

solament representació de la realitat, no és la realitat. Per tant, el 
llenguatge només ensenya una realitat reflectida, com un bocí de mirall. El 
llenguatge té el do de reflectir i amagar, a la vegada, la realitat.(el 
contrasentit el trobem en l’arquitectura que sempre és realitat, a pesar que 
tantes vegades no trobi les paraules per expressar-se).  

 

• Aquests mecanismes d’invisibilitat han quedat definits en el llenguatge de 

l’ocultació de Hegel. El llenguatge de l’estranyament. El llenguatge de 

l’afalac. El llenguatge de l’esquinçament o partició. El llenguatge de la 

vanitat de la cultura. 

 
• Queda clar, per part de Peirce, que el moviment aplicat a uns signes podria 

i pot transformar-los en uns artefactes simbòlics, i així transportar 
l’emotivitat dels usuaris o espectadors cap a un esdeveniment estètic. Cal, 
per això, aclarir què és el que es mou, l’espectador o la massa, i on 
s’aplica el moviment harmònic o qualificat per a qualsevol altre mitjà, que 
arribi a desencadenar emocions. 

 

• Ningú dubta que la poesia fa oscil·lar el ritme de les paraules. La música fa 
oscil·lar el so, i aquest el timbre, que ens permet en tot moment reconèixer 
quina és la font que està vibrant, també el so es pot convertir en paraula i 
així acostar-se a la poesia. 

 

• En arquitectura, si fem cas a Le Corbusier, el que pot oscil·lar és la 
matèria, la carn de l’edifici, i després quedar fixada, també podria oscil·lar 
l’estructura, pot oscil·lar la llum que reflecteix d’una manera determinada 
cada material (de fet, material i música actuen de la mateixa manera). Però 
també el so pot transformar-se dins d’una arquitectura i arribar a modificar-
la. 
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5.3.3. Conclusions de l’apartat 4.3 

 

 

Els punts considerats més essencials d’aquest apartat són: 

• La lògica econòmica queda enaltida per Heràclit, Herodot, Plató, aquesta 

es revela com a verdader suport del llenguatge, forma estètica i pensament 

filosòfic. En tindrem una constatació d’aquest fet gràcies a Walter 

Benjamin, que és dels primers pensadors contemporanis, que mostren el 

pensament econòmic amb tota la seva amplitud, com a eix i fonament de 

qualsevol construcció estètica. 

• També el paral·lelisme es compleix en arquitectura, també es pot entendre 

com a suport de llenguatge, forma estètica i pensament filosòfic, 

arquitectura i pensament econòmic comparteixen una mateixa base. 

• També gràcies a Plató, Ciges, Herodot, que la ciència econòmica disposa 

d’una propietat o qualitat que pot fer tornar invisibles els mecanismes 

d’expressió econòmica. Marc Shell, pensador contemporani, afegeix que 

aquesta propietat també la podem trobar a la literatura. L’autor del present 

treball defensa que aquests mecanismes (visibilitat i invisibilitat), són 

consubstancials a l’arquitectura, pensi’s en els temples egipcis o qualsevol 

equipament d’exclusió, presons, hospitals o certes parts dels habitatges. 

• El caràcter era l’encuny superior que transmetia d’un sol cop, 

instantàniament, tota la informació, a la peça de metall, que anomenem 

moneda. Inscripcions i formes donen el caràcter. El mussol era 

l’observador tant de dia com de nit del cicle de moviment del capital, i més 

o menys diria: «L’autoritat d’Atenes us està observant dia i nit, i no 

permetrà l’ocultació». 

• Aquesta ocultació no ha estat derrotada, només en veure què està succeint 

avui en dia en economia, estem assistint a una de les lluites més ferotges 

d’ocultació del capital que mai s’hagi vist. Economia, text, arquitectura, so, 

més que mai permeten tornar invisible als qui l’utilitzen. 

• Però és molt important per tal d’aconseguir visions globals dels processos 

estètics que les diferents disciplines es trobin alineades en la part visible de 

la seva expressió, aleshores la síntesi de les arts és possible. 
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5.3.4. Conclusions de l’apartat 4.4 

 

Els punts considerats més essencials d’aquest apartat són: 

• L’arquitectura és la forma diferida de les persones que l’habiten. És l’entorn 

material que oscil·la, vibra, conjuntament amb les persones. La nova 

ritualització de la societat conseqüentment portarà noves maneres de fer 

oscil·lar la matèria que envoltarà els humans, i aquesta portarà una nova 

arquitectura. 

 

5.3.5.Conclusions de l’apartat 4.5 

 

Els punts considerats més essencials d’aquest apartat són: 

• La tradicional diferenciació entre text poètic, prosa, novel·la, assaig, text de 

crítica literària, etc., podem observar en autors com O. Wilde, G. Ferrater 

que es diferencien en ben poca cosa. Podem trobar un assaig filosòfic en 

un diàleg entre actors. Podem trobar poemes que són una explicació dels 

pronoms febles... Qualsevol combinatòria en mans expertes és possible i 

aquella producció no decebrà en cap de les especialitzacions a les quals 

tradicionalment han estat relegades. 

• Cal reivindicar els textos que puguin transcendir en més d’un o, si és 

possible, en tots els camps d’expressió artística. 

• El text en mans de certs autors agafa una dimensió simbòlica, a altres 

autors això no passa. 

• Una de les idees va encaminada a revelar com el text UNITÉ, que 

aparentment era un text de crítica d’arquitectura, ha donat les pistes per 

ajudar a donar significat a un text poètic. Si es vol, també es pot veure a 

l’inrevés, el text UNITÉ ha donat sentit, claredat i contingut crític a un 

poema, tenint cura que el timbre, la qualitat, el so d’aquell poema no 

s’espatllés per una altra veu o timbre afegida, que en seria aliena. 

• S’ha pogut així arribar al final del procés, on la malla temàtica de Le 

Corbusier ha pogut establir relacions de tu a tu amb un sistema filosòfic, 

amb una arquitectònica filosòfica, com ha estat la d’Eugenio Trías. 

 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

352 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

353 
 

 
 

 
5.4. Conclusions finals  
 
 
 
Un cop Le Corbusier decideix aprofundir en el concepte de cercador de la 

veritat del seu temps sortiran una sèrie d’aspectes, cares impensables, que ell 

anomenarà síntesi de les arts. La més sorprenent és la superació del text com 

a manifest i suport de la maquinària de classificació purista, com l’anomenava 

el seu amic i mestre Ozenfant. Ara el que caldria, agafant la metàfora de 

Leopardi, és superar i intentar entendre allò que queda darrere del text, allò 

que tapa o amaga el text, fer visible el costat amagat del text. Resumint, 

recollint tot allò que queda fora del manifest i utilitzant per primer cop el text 

com a primera forma arquitectònica d’una idea. Le Corbusier no tan sols 

escriu poemes, sinó que agafa el text per donar la primera forma a una idea; 

després, escollirà la disciplina més escaient de representació, sigui la pintura, 

l’arquitectura o l’escultura.  

 

Ja se sap que un text poètic podia ser musicat, un argument d’un ballet podia 

ser pintat i per això Le Corbusier plantejarà que el text pot ser arquitecturitzat. 

Aquesta afirmació, lluny de caure en la frivolitat, intentarà amb tota intensitat 

vincular-la a uns principis vitals, que organitzaran la resta de la seva vida. El 

quadre iconostàsic, amb les set categories, acabarà ubicat en el lloc més 

rellevant de la quotidianitat de Le Corbusier, presidint el vestíbul a la planta 

baixa de casa seva, al carrer de Nungesser-et-Coli. 

 

La utilització del text com a primer recipient de la forma s’entén per l’autor 

d’aquest treball com la clau de tot. Molts textos són suports d’arquitectura, 

però encara més en les arts escèniques, on gairebé totes solen estar 

suportades per un o altre text. El salt que planteja Le Corbusier és que 

l’espectador no és un punt fix en un pati de butaques, ni té la mirada fixada 

per l’enquadrament d’una foto, sinó que l’espectador ha de recórrer l’espai, 

que ja no serà un àmbit regulat per la funció, sinó que serà un lloc amb les 

masses de material en vibració per la presència d’un fet plàstic i/o artístic, i el 

diàleg es podrà plantejar entre si.  
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L’èxit de l’espai arquitectònic sorgirà quan l’emoció pugui ser recorreguda per 

l’espectador. La funció de l’espectador no és passiva, no es limita a 

contemplar com es van succeint les escenes i els actors, sinó que dins l’espai 

arquitectònic el mateix observador es converteix en actor. L’únic que manca 

ara és incorporar el contingut emocional col·lectiu en un lloc. Com afirmava 

Eliot, el que compta és el relat correlatiu de l’emoció.  

 

Ara caldrà veure com aquesta emoció es pot construir de nou i, a la vegada, 

retenir-la en un mateix lloc, com es pot en un lloc assumir els fets històrics del 

passat i a la vegada construir-hi els desitjos d’un futur i sense destruir el més 

rellevant, permetent que aquesta emoció es fixi a la memòria individual, tant 

del qui recorre el lloc com del qui el compon o construeix. La resposta a 

aquesta subtil i compromesa relació no és altra que mitjançant un text.  

 

No és gens difícil entendre que una catedral gòtica o l’Alhambra de Granada 

són un text obert per a tots els individus que la viuen. Això es pot traspassar a 

tota l’arquitectura, gran o petita. La bona arquitectura és aquella que sorgeix 

del text i més tard retorna al text. Per tant, tota l’atenció es diposita en el text i 

en com haurà de ser aquest text que aculli per primera vegada una forma 

arquitectònica. Sens dubte, el text poètic, com s’ha vist, té molt a dir.  

 

Es pot concloure dient que les regles de composició arquitectònica que 

construeixen un espai es poden organitzar de la mateixa manera que les d’un 

text poètic, ja que aquestes regles són universals per a totes les arts i és 

indispensable que no caiguin en un procés irreversible d’especialització dins 

cada especificitat de cada disciplina artística. Això només es podrà 

aconseguir vinculant l’arquitectura amb la resta de disciplines artístiques, la 

qual cosa afavorirà que, finalment, un multisistema filosòfic ompli de sentit la 

societat contemporània. Text i tectònica han d’acabar confluint en 

l’arquitectònica. I si això realment succeeix, aleshores, el text poètic podrà 

esdevenir generador del concepte artístic en arquitectura.  

 

La tesi presenta, en quatre moviments, l’objectiu principal que és incidir en els 

processos actuals de projectació arquitectònics. Els quatre moviments són: 
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Aproximació al món conceptual de Le Corbusier, en l’etapa de maduresa. 

 

 

• S’ha intentat deixar clara la relació de semblança entre unes categories 

filosòfiques, en aquest cas han estat les d’Eugenio Trías, i les categories 

d’iconòstasi de Le Corbusier, i s’ha permès així que la malla temàtica de Le 

Corbusier agafi, almenys en teoria, la possibilitat d’esdevenir categories de 

pensament filosòfic que s’acostin a nodrir l’arquitectònica filosòfica. Així, es 

podria donar punt i final al recorregut estètic categorial de la iconòstasi de 

Le Corbusier. 

 

Extrapolació dels conceptes iconostàsics corbusierans  cap als nostres dies, a 

través del concepte arquitectònica del pensament. 

 

• Però es creu també que s’ha demostrat suficientment que el plantejament 

categorial de Trías permet interpretar clarament no tan sols els complicats 

esquemes de pensament d’un dels més grans arquitectes del segle XX, 

sinó que permeten fonamentar els pensaments dels arquitectes que 

busquin una connexió amb l’arquitectònica del pensament contemporani. 

 

Els conceptes categorials no s’han d’aplicar com una vara de mesurar. Amb 

aquests s’ha de construir una eina de projectació, a la manera de la matriu 

categorial d’E. Trías. 

 

• La connexió entre UNITÉ i outil és la clau de volta. Tendir a recompondre 

la unitat del fet estètic (dins la tremenda complexitat que tanca sobre si) i la 

construcció de l’eina que expliqui la totalitat del fet estètic són les actituds 

que defineixen el perfil íntim del nostre personatge. L’evidència ens ha 

ensenyat que l’arquitectura necessita de l’arquitectònica filosòfica, tant com 

la poesia necessita les paraules. Això ens reafirma a pensar que l’únic 

interlocutor que ens permet passar d’una disciplina cap a l’altra, d’un 

concepte cap a un altre i d’un mitjà d’expressió cap a l’altre, avui per avui, 

és la paraula. Col·locant el text poètic (amb tota la riquesa expressiva, 

formal) com la millor aproximació possible a l’ordre categorial d’un 
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pensament filosòfic, altrament dit arquitectònica del pensament, ens obre la 

porta a un camí que Le Corbusier tan sols s’atreví a enunciar 

(arquitecturitzar un text). És per aquesta raó que l’arquitectura no es pot 

quedar aïllada. Aquesta ha de buscar els referents que millor la vesteixin i li 

donin cos dintre els més elevats pensaments filosòfics, i a través de les 

més belles formes, tal com ho fan la música i la pintura per mitjà de la 

poesia. De no ser així, l’altre camí que li queda és el d’una arquitectura 

subordinada a les modes de cada moment, que coneixedores d’això 

acaben per col·locar-se a la cara uns inquietants filtres, que no deixen de 

ser uns vels culturals. La resposta enèrgica la va donar Le Corbusier 

oferint la saviesa i les eines, per tal que el text poètic esdevingués 

generador del concepte arquitectònic. 

 

La paraula adquireix el paper de batuta del director, que demana passió, esforç i 

entrega per part dels operaris en els processos constructius, sense paraula no 

tindrem unitat del fet arquitectònic. 

 

• La tesi que aquí es presenta amb el títol Text i Tectònica ha pretès explicar 

el text com una eina més, potser la més àgil i també útil dels mecanismes 

de producció arquitectònics. També ha presentat la tectònica, sense el 

sufix (arkía-), de la manera més àmplia possible, sense cap especialització, 

però amb l’únic convenciment que és una disciplina extensa, en la qual cal 

preservar la seva unitat a tota costa. Sense aquesta unitat res és possible. 

I el fet tectònic esdevé un fet exclusiu per a una minoria, per a una elit, una 

teocràcia; és a dir, l’arquitectura sense la unitat de l’àmbit construïble 

esdevé fràgil, per tant, imperceptible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

357 
 

 
 
  



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

358 
 

  



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

359 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXOS 

  Relació i fonts d’il·lustracions       

  Referències bibliogràfiques      

  Agraïments          



                                                                                                           TEXT I TECTÒNICA 

 

360 
 

 
 
Relació i fonts d’il·lustracions  

Segons l’ordre d’aparició al treball 
 
 
 
 

  Figura. 1. Vil·la Stein a Garches entre dues conques sonores.  
Croquis damunt fotografia. Le Corbusier.  
Font: LE CORBUSIER. L’Architecture d’Aujourd’hui. núm. especial. París: 1948. fig. 
n.88. 
 

  Figura. 2. La tectònica lluitant contra Héctor. 
Croquis dins de l’Ilíada. Le Corbusier 
Font: COHEN, J.L. Le Corbusier: Le planète comme chantier. Paris: Textuels + 
Zoé, 2005. p.181. 
 

   Figura. 3. Ars Magna. Ramon Llull. 1290-1295 
   Font: Google. 
 

  Figura. 4. Yvonne Gallis a la platja. 
 Font: COHEN, J.L. Le Corbusier: Le planète comme chantier. Paris: Textuels +   
Zoé, 2005. p.65 
 

 Figura. 5. Estudi per el cartó del tapís Le Taureaux trivalent. 1959. 
   Font: AA.VV. Le Corbusier Œuvre Tissé. Paris+Aubusson: Ph. Sers, 1987. p.68 
 

 Figura. 6. Plànol d’Europa. UNITÉ .1948 
   Font: LE CORBUSIER. L’Architecture d’Aujourd’hui. n. especial. Pars: 1948. fig.  
   n.21 
 

  Figura. 7. Tapisseria de Marie Cuttoli.1936 
   Font: AA.VV. Le Corbusier Œuvre Tissé. Paris + Aubusson: Ph. Sers, 1987.  
   p.13. 
 

   Figura. 8.Femme au Guéridon et au fer a cheval. 1928. 
   Font: Fondation Le Corbusier. Tableau n.145. 
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Imatges del text UNITÉ referenciades al treball segons la numeració original del text traduït. 
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  Figura. 32. Article de Albert Jeanneret. La Rythmique a l’a revista Esprit Nouveau 
n.2.   1920. 
   Font: COLLI, M.LUISA. “Musique”. Le Corbusier une encyclopédie. París: Centre 
   Pompidou, 1987. p.268. 
 

   Figura. 33. Publicitat del curs de rítmica impartit per Albert Jeanneret. del Mètode 
   Dalcroze, aparegut a la mateixa revista. 1920. 
   Font: COLLI, M.LUISA. “Musique”. Le Corbusier une encyclopédie. París: Centre 
   Pompidou, 1987. p.268. 
 

 Figura. 34 Vernissatge de presentació del número 7 de la revista Esprit Noveau.  
   Abril 1921. 

Font: COHEN, J.L. & BENTON, T. Le Corbusier le grand. Londres + Nova York: 
Phaidon, 2008. p.112.  

 

 Figura. 35. Amédée Ozenfant compartint el barret amb una escultura grega, com 
expressió del conformisme Irònic. 
Font: COHEN, J.L. & BENTON, T. Le Corbusier le grand. Londres + Nova York: 
Phaidon, 2008. p.97. 

 

 Figura. 36. Fotos originals dels personatges del Ballet Parade. Vestuari de Picasso. 
1917. Manager francès i manager americà disfressats ambdós de “Masses de 
Ciutats” ballant damunt dels seus “Pilotis diferents”. 

   Font: Google. 
 

  Figura. 37. Personatge del ballet Parade en moviment. “Masses de ciutat en  
   moviment” sota un ritme i harmonia. 
   Font: Google. 
 

 Figura. 38. Teló de fons del ballet Parade. Picasso. 1917. 
 Foto propietat de la fundació Picasso de París, permesa la utilització per a fins no 
comercials. 

   Font: Google. 
 

  Figura. 39. Portada i contraportada del disc d’Albert Jeanneret, La joie est la clef  
   du bonheur. Disseny Le Corbusier. 1955. 
   Font: Google Encyclopédisque. Philips, 1955. 
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  Figura. 40. Albert Jeanneret tocant amb la seva mare. 1955. Segons Cohen,  
   estarien tocant la sonata La joie est la clef du bonheur. L’últim moviment es titula: 
   Passacaille: La musique a construit une belle maison. 

 Font: COHEN, J.L. & BENTON, T. Le Corbusier le grand. Londres + Nova York: 
Phaidon, 2008. p.739. 

 
 

  Figura. 41. Le Corbusier al seu estudi. Fa servir la pell del seu estimat gos Pinceau 
   com a model i acabarà utilitzant-lo com a folre del seu exemplar del Quixot. 

 Font: COHEN, J.L. & BENTON, T. Le Corbusier le grand. Londres + Nova York: 
Phaidon, 2008. p.365. 
 

 

 Figura. 42. Fragment de fotografia i fotografia de Le Corbusier a Rússia a l’obra del 
   Centrozoyuz, ajudat per un senzill bastó. 1930. 

Font: COHEN, J.L. Le Corbusier: Le planète comme chantier. París: Textuels + 
Zoé, 2005. p.88. 

 

 Figura. 43. Avió tipus Constellation. 1953. Esperit de veritat. Amb un ninot dibuixat 
   per Le Corbusier. 
   Font: COHEN, J.L. & BENTON, T. Le Corbusier le grand. Londres + Nova York:  
   Phaidon, 2008. p.663. 
 

 Figura. 44. Palau de justícia a Chandigarh. 1956. La secció amaga el motlle de  
   l’esperit. 

 Font: COHEN, J.L. & BENTON, T. Le Corbusier le grand. Londres + Nova York: 
Phaidon, 2008. p.476. 
 

 Figura. 45. Fotografia d’una “Loggia-Brise-soleil” a l’unité de Marsella on 
s’escenifica la felicitat. 
Font: COHEN, J.L. & BENTON, T. Le Corbusier le grand. Londres + Nova York: 
Phaidon, 2008. p.424. 
 

 Figura. 46. Fotografia d’una “Loggia-Brise-soleil” a l’unité de Marsella. Escena  
   familiar d’uns infants jugant.  
   Font: COHEN, J.L. & BENTON, T. Le Corbusier le grand. Londres + Nova York:  
   Phaidon, 2008. p.424. 
 

  Figura. 47. L’anàlisi estructural en lingüística i en antropologia. 
   Font: Els Marges. Revista de Llengua i Literatura. n.27,28,29. Barcelona: Curial,  
      1983, p.157 
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  Figura. 48. Composició dels elements per a la coreografia de Cartridge Music de  
   John Cage. 1960. 
   Font: ANGÉLIL, MARC. Inchoate. An experiment in architectural education.  
   Zuric: ETH, 2003. p.119. 

 
 

  Figura. 49. Plànol de casa vikinga al campament de Trelleborg, Dinamarca segle X, 
comparada amb pentagrames de John Cage. 

 Font: BARDÍ, BERTA. “La casa Siesby de A.Jacobsen”. DPA 26. Barcelona: 
ETSAB, 2010. pp.62-69. 

 Font: ANGÉLIL, MARC. Skript Architektur I. Zurich: ETH, 2003. p.67. 
 

 Figura. 50. Instruments d’encunyador grec i tetradracma de Siracusa (C. 412-400 
   a.c.), amb la inscripció Kimon, signatura de l’artista en l’anvers i revers. 
   Font: SHELL, MARC. La economía de la literatura. Mèxic: FCE, 1981. pp.130- 
   131. 
 

 Figura. 51. Tetradracma de Atenes (C. 480-400 a.c.), El mussol significava que el 
govern vigilava tant de dia com de nit. Es pot comparar amb el mussol pintat per Le 
Corbusier al Poème de l’Angle Droit vigilant els cicles solars, prop del cap de 
l’unicorn, símbol de la saviesa. 

   Font: SHELL, MARC. La economía de la literatura. Mèxic:  FCE, 1981. p.147.  
   Font: LE CORBUSIER. Poème de l’Angle Droit. en castellà. Madrid: CÍrculo de  
   Bellas Artes + Fondation Le Corbusier, 2006. p.61. i p.69. 
 

 Figura. 52. Fragment de croquis per l’escultura de la mà oberta a Bogotà. 16-2- 
   1950. Molt semblant al de Chandigarh dos anys més tard.  
   Font: COHEN, J.L. & BENTON, T. Le Corbusier le grand. Londres + Nova York:  
   Phaidon, 2008. p.434. 
 

  Figura. 53. Croquis complet per l’escultura de la mà oberta a Bogotà, on s’observa 
la    transposició de les cinc veritats en forma de dona cap a una representació de la  
   mà oberta. 1950. 
   Font: COHEN, J.L. & BENTON, T. Le Corbusier le grand. Londres + Nova York:  
   Phaidon, 2008. p.434. 
 

 

 Figura.54. Taula categorial on s’estableixen les relacions entre les diferents  
   categories simbòliques. 
   Font: TRÍAS, EUGENIO. La edad del espíritu. Barcelona: Destino, 1994. p.40. 

 
 

 Figura.55. La presència del cos humà i l’arquitectura. Ville Saboye. 1929. Cap  
   Martin. 1939. Unité d’habitation de Marsella. 1952. 

   Font: COHEN, J.L. & BENTON, T. Le Corbusier le grand. Londres + Nova York:  
   Phaidon, 2008. p.209.  
   Font: COHEN, J.L. & BENTON, T. Le Corbusier le grand. Londres + Nova York:  
   Phaidon, 2008. p.324. 

Font: LE CORBUSIER. L’Architecture d’Aujourd’hui. 2n especial. (nombre especial 
dedicat a les arts plàstiques). Paris:1948. p.11. 
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 Figura.56. Carpenter Center a Harvard. 1960-62. 
   Font: ANGÉLIL, MARC. Skript Architektur I. Zurich: ETH, 2003. pp.60-61. 

 
 

  Figura.57. Pantocràtor de Sant Climent de Täull: 1137. Pintura d’una mà esquerra 
a    la cova de Pech-Merle. 23.000 a.C. 

   Font: Google. 
Font: GIEDION, SIGFRIED. El presente eterno: Los comienzos del Arte. Madrid: 
Alianza, 1988. p.137. 

 
    

   Figura.58. Diagrama de les variacions de cubs incomplets per il·lustrar el text  
   Houses of Cards de Peter Eisenman. 1987. 
   Font: ANGÉLIL, MARC. Skript Architektur I. Zurich: ETH, 2003. p.167. 
    

        Figura.59. Croquis que ensenyen els conceptes de com pensa organitzar el Poème 
   de l’Angle Droit, el 1950 i desprès el 1952. Comparant-los amb el quadre  
   categorial d’Eugenio Trías de 1994. 
   Font: COHEN, J.L. & BENTON, T. Le Corbusier le grand. Londres + Nova York:  
   Phaidon, 2008. p.620. 
   Font: TRÍAS, EUGENIO. La edad del espíritu. Barcelona: Destino,1994. p.40. 
 

 Figura.60. Tres vistes del nucli interior de Vil·la Maite. 
   Font: domingoferré, arquitectes 
   Fotògraf: Jordi Bernadó 
 

 Figura.61. Rampa i mur d’accés a Vil.la Joana.  
   Font: domingoferré, arquitectes 
   Fotògraf: domingoferré, arquitectes 
 

 Figura.62. Vista de la passarel·la del Fòrum  
   Font: domingoferré, arquitectes 
   Fotògraf: Benjumea Val 
 

 Figura.63. Vista del jardí d’accés amb la porta de formigó al fons  
   Font: domingoferré, arquitectes 
   Fotògraf: Jovan Horvart 
 

 Figura.64. Reial Resolució de taxació de Catedrals i previsió de nou temple. 
   Felip V. Buen Retiro, Madrid, 15 de novembre de 1715 
   Paper imprès  305x215mm. Arxiu capitular de Lleida (ACL, calaix15, n.708) 
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 Figura.65. Evocació de l’Altar Major a l’exposició L’esplendor Retrobada 
   Font: domingoferré, arquitectes 
   Fotògraf: Jovan Horvart 
 

 Figura.66. Plaça Blas Infante amb quatre torres de les paraules 
   Font: domingoferré, arquitectes 
   Fotògraf: Nagore Linares 
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