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Resum:
La tasca dels arquitectes va ser sempre la de "donar forma" o transformar "en pedra" les
instàncies d'una societat. En aquest sentit, podríem dir que el nostre treball és una mena
de sismògraf social i cultural. Davant la manca de recursos econòmics i materials, els
arquitectes s'han mogut com en un camp de batalla: ells han adoptat un enfocament
tàctic, intentant apoderar-se de parts del territori amb accions limitades, per poder tractar
els problemes més immediats. Per descomptat, com passa amb la guerrilla, aquestes

accions poden afectar significativament la realitat. No obstant això les accions tàctiques,
sense el suport d'una visió estratègica, tenen una vida limitada i s'esgoten, llavors, en un
curt període de temps. Les intervencions arquitectòniques de reutilització, rehabilitació,
reciclatge i totes les operacions que, en última instància, tendeixen a recuperar allò
construït, suggereixen algunes qüestions importants relacionades tant amb les eines
teòriques com a les eines operatives de l'arquitectura. Aquests mètodes d'intervenció ens
diuen que el temps és un paràmetre molt important. L'extensió de la vida útil dels edificis
és un element estratègic clau en les accions de recuperació. D'altra banda, les eines del
ofici, els conceptes bàsics del disseny de l'arquitectura i, sobretot, el projecte del nou, han
d'aprendre molt de les accions de recuperació que augmenten el temps de les coses.
Aleshores, introduir elements de resistència en el projecte, potser permetria pensar amb
una arquitectura construïda per durar. Una frontera estratègica és la que expandeix la
dimensió temporal de l'arquitectura des de la seva creació. A partir d'aquestes idees,
tenim aquí dos breus reflexions que m'agradaria compartir, perquè puguin convertir-se en
un tema de discussió.
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