¡Participa!
Fa temps que sentim a parlar d’arquitectura participativa.
Com es fa l’arquitectura participativa? Es pot parlar amb propietat d’arquitectura participativa? O,
millor, què deu voler dir això d’arquitectura participativa és el motiu d’aquest escrit.
Si assumim que l’inici d’un projecte d’arquitectura a la ciutat és sempre una decisió política, com a
societat ens hem d’assegurar que els nostres tècnics -arquitectes, enginyers de camins, de
telecomunicacions, etc.- ho tinguin en compte. Fins ara als arquitectes i altres tècnics se’ls donava la
clau perquè fessin el diagnòstic i trobessin la solució a la problemàtica a resoldre. Els excessos dels
darrers anys els han tret la clau i el moment en què els arquitectes estaven posats en un pedestal,
vestien elegants, i tenien el govern dels espais de la ciutat, ha prescrit. És possible que una sola
persona generi un bon projecte d’arquitectura, però també és més senzill que una sola persona
caigui en excessos amb més facilitat. Sempre s’ha dit que les grans obres d’arquitectura han requerit
de la col·laboració arquitecte-client, examinem com ha sigut aquesta col·laboració per saber si la
podem extrapolar a arquitecte-societat.
Quan penso en una col·laboració arquitecte-client la més reeixida que em ve al cap és la de Güell i
Gaudí. No és una relació només de canvi de serveis, jo et dissenyo i et dirigeixo la construcció d’un
palau, d’un park o del que sigui i tu em dones una retribució quantiosa. Un no pot entendre la rica
simbologia del park Güell, per exemple, sense pensar en els viatges de Güell i la profunda
religiositat que compartia amb Gaudí. Quines aportacions devia fer Güell, afí a Cebrià de Montoliu
–anglòfil i president de l’associació ciutat-jardí-, en la concepció i urbanització de la muntanya
pelada? Possiblement Güell tenia una idea d’organització social, més aviat política, de com havia de
ser una urbanització als afores de la ciutat; Gaudí, segur, que va aportar la forma d’adaptar-se al
terreny abrupte. El coneixement de l’un millorava l’acció de l’altre. Ningú no es pot imaginar a
Güell indicant a Gaudí: faci aquesta sala hipòstila o dibuixant-li la secció del mur de contenció; ni a
Gaudí preguntant-li, li agrada aquesta secció?, vol que li dibuixi dues opcions?, o prefereix els pilars
més inclinats?
Hi ha una altra col·laboració client-arquitecte on l’arquitecte és algú al servei del client, aquesta no
té noms, la descrivia Quetglas a l’inici d’aquell En tiempos irregulares al Croquis dels emergents al
llunyà, i econòmicament generós, 2001. A propòsit de l’èxit d’un llibre Casas del Mundo, Quetglas
escrivia: “El responsable de la librería me justificó el éxito. Al parecer, los arquitectos lo compran
como catálogo para enseñar a sus clientes. ‘Cómo quiere la casa? ¿Le gusta el tejado de ésta? ¿Y la
terraza? ¿Es ésta la que le gusta? La cocina ¿cómo cuála (sic)? ¿Ha visto algún baño que le atraiga?
¿Cómo éste pero con el suelo de aquél? Bien’. Hay quien compra el libro por paquetes ‘Lléveselo a
casa, piénsenlo bien y marque las fotos que le gusten. Nos vemos este viernes’. / Todo eso por dos
mil cuatrocientas pesetas. Se los quitan de las manos”. Aquí el desig de l’un fa pitjor a l’altre,
l’arquitecte fa pitjor al client, buscant la seva empatia i demanant-li que decideixi qüestions que, en
molts casos, són tècniques i que un profà no té prou coneixements per decidir.
No podem pensar que tots els clients de finals del S.XIX foren com Güell, ni els del S.XXI, com els
que descriu Quetglas degut a la mala praxis dels arquitectes.
Quina era la situació dels arquitectes prèvia a la crisi de la construcció de 2008? Jo recordo que
durant els noranta corria la brama que només es podia fer arquitectura si es treballava per les
institucions públiques on el desig del client és més difús. De fet, si mirem els arquitectes que
coneixíem i que operaven a Catalunya, tots llevat d’un parell, construïen només amb diners públics.
El client, per als arquitectes beneficiats amb l’obra pública pagada amb diners del boom
immobiliari, era una entitat sense personalitat, sense cara. Si feien una escola bressol un dia veien
l’alcalde, l’altre es reunien amb la regidora d’ensenyament, després amb el tècnic del departament
que a la seva vegada delegava en un càrrec tècnic que es posava al servei de l’arquitecte. Exagero, és
clar. Si aquests arquitectes guanyaven una escola per un poble tenien com a interlocutors una
agència que no els permetia reunir-se ni amb els futurs usuaris de l’escola ni amb el futur claustre de
professors, sinó que les seves necessitats venien filtrades a través d’aquesta agència. Un
intermediari, doncs, feia de client. Un intermediari, per necessitat de la posició que ocupa té una

opinió que ha de ser canviant; l’arquitecte només havia d’esperar que l’intermediari es posés al seu
costat i, si tenia prou paciència, aconseguia fer l’edifici que volia. En aquest punt, manava
l’arquitecte. Aquí no exagero.
La situació no sempre era aquesta, de vegades l’intermediari tenia interessos, el famós 3% que va
etzibar en seu parlamentària Maragall a Convergència (potser també a Unió), o la pressa d’unes
eleccions en les que el partit de govern volia lluir edifici nou; el gestor volia demostrar que estava
atenent a les demandes dels seus clients. Perdó, electors. El gestor, doncs, també podia manar. No
crec que hi hagi imatge que resumeixi millor aquesta actitud de mal client que aquella on el
president de la diputació de Castelló deia als seus néts: “¿os gusta el aeropuerto del abuelo?”
Aquesta situació, quan qui mana son els arquitectes o els gestors dels diners públics, ha generat
problemes. Els excessos dels arquitectes es traduïen en un decalatge important entre allò
pressupostat i el que finalment costava l’edifici; els excessos dels gestors s’han traduït en la
col·lecció de causes judicials que coneixem. Aquest decalatge o pillatge econòmic quan van arribar
les ‘tensions de tresoreria’ degut al deute va ser un sobre-cost difícil d’acceptar per una societat que
tenia i té problemes de primera necessitat no resolts. L’excés d’interessos personals dels uns i els
altres ha portat als que paguen, tots els ciutadans, a voler aturar els desitjos d’arquitectes i de gestors
d’allò públic amb aires de grandesa.
La caricatura de la relació client-arquitecte era aquesta fins l’inici de la crisi econòmica.
Quina és, avui, la relació de l’arquitecte amb qui li encarrega els projectes? En els projectes privats
no ho sé, assumpte privat entre clients i arquitectes, però estarem atents si surt alguna bona obra i
els ho preguntarem. En clients públics jo deixaria de parlar de clients, la paraula client està gastada,
porta al damunt un excés de significació econòmica: aquell senyor amb el puro i la panxa
quilomètrica, etc. Cerc que és més adequat parlar de qui fa l’encàrrec. Si el client ja no és d’aquest
tipus, l’arquitecte tampoc serà aquell personatge amb despatx al Putxet i espera que li arribin els
encàrrecs de barris que no sabia ni que existien. L’arquitecte ha de participar, ha de conèixer la
realitat política, la vida del barri, voler-la millorar i saber canalitzar els anhels de la gent que hi viu.
Aquesta immersió en la realitat, aquest entendre què és el que cal fer i, amb els instruments de
l’arquitecte, poder-ho resoldre, com es pot fer?
Ara tocaria tractar d’entendre l’èxit o fracàs de diversos projectes participatius i treure’n algunes
conclusions per poder millorar en l’arquitectura participativa si és que es pot.
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El primer exemple, no per conegut deixa de ser interessant, l’experiència del SAAL. La portada del
catàleg de l’exposició de fa uns anys a Serralves, mostra en primer pla dues senyores al voltant de la
cinquantena vestides de negre, una mirant a càmera i l’altra amb la mirada fixada a alguna cosa
important, més enllà, amb un braç alçat, votant. Entre les dues senyores, darrera, en segon pla, una
altra senyora amb vestit rosa apagat amb els dos braços alçats, votant. Més enllà molts braços alçats,
votant.
No trobo millor descripció del que va ser el SAAL que la que ha fet Carlos Pita i Concepción
García, a civdad viva : “un no podia fer altra cosa si no emocionar-se davant una projecció de
diapositives on sortien retratats els nens, dones i homes que van trobar en l’acció del SAAL una via per a
reivindicar la seva dignitat i drets com a ciutadans. El seu dret a l’habitatge, a la ciutat”. La imatge mostra la
dignitat, la reclamació d’allò que hom se sent que li han tret, és el que hauria de provocar la
participació. Un sentiment de reivindicació i de col·lectivització a la vegada.
El SAAL era un instrument polític supra-municipal destinat a fer intervencions ràpides lluny de les
habituals traves administratives municipals. La intervenció ciutadana era directa, en converses amb
les brigades formades per sociòlegs, arquitectes, i altres professionals que podien muntar la
intervenció.
Al barri de Sao Victor, la brigada tècnica estava constituïda per Adalberto Dias, Domingos Tavares,
Eduardo Souto da Moura, Francisco Guedes, Garça Nieto, Manuel Borges, Manuela Sambade i
Paula Cabral. El projecte era d’Álvaro Siza. La intervenció manté la forma de la ihla de
l’assentament existent i opta per donar les mateixes condicions (o quasi) a tots els habitatges; això
queda clar en mirar la sobrietat i repetició dels alçats. L’arquitecte interpreta els desitjos polítics de
la majoria organitzada com Associaçao de Moradores i executa el programa que ha definit, a través del
procés participatiu que porta la brigada tècnica.
Les actuacions del SAAL es van fer des de l’emergència o la urgència i, potser això va fer que les
discussions no se n’anessin lluny de les qüestions pràctiques de l’arquitectura i foren sempre
relatives a la relació entre l’arquitectura i les persones; quan s’expliquen les discussions relaten una
preocupació sobre la manera de viure o la relació entre veïns o, fins i tot, la relació de l’habitatge
amb l’espai públic, intentant definir-lo –només així podem entendre avui les plataformes al damunt
les quals s’assenten les files de cases. Crec que aquests son els temes que va entendre Siza a l’hora
de projectar els habitatges, no crec que ningú li indiqués si la base havia de ser de pedra o si calia
posar fusteria metàl·lica o si la coberta havia de ser inclinada. Qüestions tècniques, decisions del
tècnic. Els agradaven les cases als moradores quan hi van anar a viure? Segurament la pregunta està
equivocada, la pregunta és si hi han viscut bé tots aquests anys. Els moradores no havien viscut mai
en cases que no foren insalubres, per tant sabien què no volien, però hom no té el desig d’allò que
no coneix.
Els arquitectes son professionals encarregats de donar forma als desitjos o necessitats, aquesta és
una qüestió tècnica.
Al SAAL la participació es circumscrivia a l’acció política, la qüestió formal no es discutia, aquesta
era una qüestió del tècnic, aquesta era la problemàtica a resoldre pels arquitectes. Un no s’imagina a
Alvaro Siza donant el Casas del Mundo als membres de l’Associaçao de Moradores i dient-los que triïn
unes rajoles o quin tipus de coberta els agrada més. L’asEls representants dels futurs ocupants, com
els bons clients, formulen, a través de la brigada tècnica, de manera precisa, un encàrrec que un
tècnic transformarà en arquitectura: en decidirà la forma dels alçats, les plataformes sobre les que
s’assenta, etc.
Així doncs, la participació s’ha de limitar a allò polític?

Fig1.- Portada Arcquitectura e participaçao 1974-1976

Fig2.- Imatge d’una manifestació pel SAAL
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Figura 3.- Barri de Sao Victor
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L’any 2002 l’artista belga Francis Alÿs, resident a Mèxic i bon coneixedor de la realitat
llatinoamericana, va organitzar a Lima una acció amb el títol ‘la fe mueve montañas’. Alÿs havia
visitat la ciutat dos anys abans, durant els darrers mesos de la dictadura de Fujimori, i va conèixer el
moviment de resistència al govern. En aquesta visita va constatar les dificultats per dur a terme
qualssevol acció, per petita que fos, degut a la realitat llatinoamericana i especialment peruana. Alÿs
explica que totes les accions requerien ‘d’un màxim esforç per produir un mínim resultat’ i va
decidir que aquest seria el tema de la seva intervenció. Abans de l’acció va preveure la quantitat de
gent per dur-la a terme, va triar el lloc i va fer múltiples dibuixos; durant l’acció, va estar
fotografiant i filmant, a certa distància, allò que feia el col·lectiu, ell no hi prenia part. Avui queda
com a testimoni de l’acció algunes fotografies, un vídeo i saber que cinc-centes persones, a palades,
van trigar unes cinc hores en poder moure uns deu centímetres una duna de cinc-cents metres de
diàmetre. És aquesta la participació necessària, on qui l’orquestra es queda al marge mentre tot de
persones tant qualificades com ell per fer l’acció resta al marge? Mentre veia el vídeo per primera
vegada pensava que això no era participació sinó que més aviat s’apropava a l’explotació. La
sorpresa es va produir quan, al final de la filmació, el testimoni d’alguns dels estudiants que van
participar voluntàriament a l’acció explicaven la satisfacció d’haver participat en la jornada i la
possibilitat d’altaveu de les seves idees que els havia proporcionat l’acció. Hi havia un conjunt de
persones que van trobar en l’acció una via per reivindicar i retrobar la seva dignitat i els seus drets com a habitats
d’aquell territori. Si prenem aquesta com a definició de participació, potser si que hauríem de dir que
era una acció participativa. Tant el que ens explica la imatge del SAAL com aquest testimoni del
final del vídeo que fa Alÿs mostren el mateix caràcter participatiu de l’acció.
Aquesta acció artística no és política sinó que fa d’altaveu de la vindicació política. La vindicació
s’entén col·lectiva i la participació és la manera de formar-ne part. A més a més no és una
participació com la d’una manifestació on l’objectiu és que et contin en el número de participants
sinó que és una reivindicació que passa per construir alguna cosa, un desplaçament d’una cosa
física, en aquest cas. La participació aquí passa per l’acció manual, per la possibilitat de fer coses i
després veure-les realitzades, per allò que William Morris en deia treball intel·ligent i que consisteix
en aportar quelcom a l’empresa a través de l’empenta individual -diferent del treball mecànic on
només es pot fer una feina bé o malament; o del treball imaginatiu, individual, només reservat a les
elits. El treball intel·ligent satisfà a l’individuo si el fa bé, segons pensava Morris. El treball en
aquesta acció és dirigit, orquestrat i fet executar per un ser superior, que és el que fa el treball
imaginatiu: l’artista. En aquest cas la col·laboració s’estableix en la horitzontalitat del treball entre
els que fan el treball manual i qui dirigeix es situa en un altre pla. Estem parlant d’una execució de
treball col·laboratiu a les ordres d’un director. Però aquest és el tipus de participació que volem?
Una participació piramidal en la que hi ha un ésser superior que ens diu que hem de fer?
En una societat on la major part del treball manual s’ha deixat de fer, potser aquesta és una manera
de crear comunitat a través de l’acció.
És possible una participació a través de la manualitat en una acció col·laborativa?

Figura 4 i 5.- ‘La fe mueve montañas’

Figura 6.- ‘La fe mueve montañas’
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Jujol, entre l’any 1917 i l’any 1923 construeix l’església del Sagrat Cor de Vistabella per als veïns del
poble. En aquest mateix període, la meitat d’arquitectes rellevants del món van participar en un
concurs per aconseguir un client influent, el Chicago Tribune. Jujol no tenia client pròpiament, a la
memòria publicada al missatger del sagrat cor, explica que quan es va plantejar la construcció de
l’església primera de Vistabella, els veïns van mirar al ric del poble, i li deien: “-Vostè ens hauria de
fer l’església, i ell donà sàvia resposta: -Ni que pogués ho faria; convé que sigui obra de tots, per
això vull que tots hi ajudeu.” D’aquesta manera van buscar a Jujol, a un mestre de cases i per al
treball manual “s’aplicà la prestació personal” mentre que el “jornal de manobre i de carro s’ho han
guanyat els amics que el Sagrat Cor té a Vistabella”. Autogestió i treball manual en diríem avui. Fins
aquí la ma d’obra, la planificació, què més falta per fer un edifici?: “El propietari del Mas Mercader,
prop de les obres i a peu pla, oferí de una rima de pedres que posseïa, totes les que tinguéssim de
menester, i bon forat hi hem fet al munt que ens semblava una gran muralla.” Autogestió, treball
comunitari i material reciclat per fer l’obra. Els arquitectes moderns, mentrestant, participaven al
Chicago Tribune no volien a sentir parlar de res d’això, volien un client que es sotmetés als seus
desitjos i que pagués bé. Quin model ens interessa avui?
Quin és el paper de l’arquitecte a Vistabella? No és ni com Alÿs ni com Siza. Aquí l’arquitecte
imagina, però no és un estrany a l’obra; tria les pedres que s’encimbellen al límit entre el cel i els
murs i en determina la posició (això ho fa com a tècnic, ell sap quina és la posició adequada per
cada pedra, en una posició de direcció respecte als treballadors manuals); pinta la paret amb el
pintor, un al costat de l’altre, l’un aprofitant-se del coneixement l’altre o, dit d’una altra manera, l’un
aprenent de l’altre a través no de la paraula sinó de l’acció. El Pepe Llinàs, que és qui em va fer
aquesta observació, diu que ell s’imagina que el pintor, Ramón Ferré, i Jujol, en el sostre del cor
lateral de Vistabella, es devien anar passant la brotxa l’un a l’altre, però no per corregir, per
continuar l’obra. Un aprèn de l’altre mentre treballen.
No hi pot haver una relació més horitzontal i enriquidora per les dues parts a l’hora de treballar en
una obra.
L’arquitecte tot i que sigui la persona que s’encarrega del treball imaginatiu també té un paper actiu
en l’execució, ja sigui indicant on van les coses o dibuixant a les parets. Una prestació personal en
forma de treball manual del col·lectiu que ha de menester de l’obra i l’aportació en el camp
imaginatiu però també manual de l’arquitecte i del mestre de cases. Aquí la col·laboració és
horitzontal en la manualitat, tots hi treballen, i vertical en la imaginació i la tècnica. Aquesta no pot
ser d’una altra manera perquè, per exemple, la secció de Vistabella, amb els arcs parabòlics creuantse, si no és des del coneixement tècnic, difícilment és imaginable. Aquesta no és una decisió
col·lectiva, la pren qui decideix i sap com marcar la fita vertical en l’horitzontal del camp fruit del
seu coneixement estètic (en alguna altra ocasió ho he explicat) i tècnic de l’arquitectura.
Aquest coneixement transmès per l’acció, aquest fer que el pintor aprengui què és la capella Sixtina
a través de l’acció de Jujol, aquest coneixement de la tècnica de la pintura amb pigments sobre guix
fresc que va aprendre Jujol de Ramón Ferré, crec que podríem dir que és la vertadera col·laboració
en arquitectura. Aquest esforç col·lectiu fa que avui, els descendents d’aquells que van intervenir a
l’obra (els fills de l’arquitecte, els del que portava les pedres, els del mestre d’obres o obrers que hi
van participar) pensin que aquesta obra és una herència que els pertany. No conec cap obra pública
feta els darrers anys, amb participació o sense, que ningú digui que li pertany. En aquesta obra hi ha
hagut un conjunt de persones que van trobar en la realització de l’obra una via per reivindicar i retrobar la seva
dignitat i els seus drets com a catòlics sense casa.
Segurament Jujol té raó amb allò que va deixar escrit, a propòsit de Vistabella: “fer esglésies és feina
d’àngels, segons visions dels profetes”. Aquí, els àngels van actuar com a col·lectiu. Aquí la
prestació personal té una funció exemplificadora perquè la fa tothom, que l’arquitecte assenyali una
pedra i digui on col·locar-la, que el mestre de cases ensenyi a construir un mur de pedra al profà,
que l’arquitecte pinti fa que tothom pensi que l’obra li pertany per igual.

Figura 7 i 8.- Església de Vistabella

Figura 9.- Església de Vistabella

Excurs (1/2/3)
Si analitzem els processos participatius duts a terme durant els darrers anys a la ciutat de Barcelona recollits al seu web-, m’agradaria trobar les característiques que hem vist a Vistabella, Lima o
Oporto. No entenc, però, que la participació en aquestes experiències, però, hagi implicat a les
persones ni físicament ni política, ni entenc que l’arquitecte (aquí és del que tractem) hagi trobat
com afrontar-los.
Bastants d’aquests processos participatius s’han limitat a poc més d’una jornada lúdico-participativa
pel veïnat (n’hi ha d’altres més complexos, com el pla d’usos d’un barri, ara no en farem esment):
Es fa una jornada on hi ha entreteniment popular i, entre altres activitats, hi ha poder participar en
determinar l’ús cap a on s’encamina un espai públic concret. Els promotors de la jornada, després,
organitzen les respostes obtingudes en dues fases: diagnosi –quins valors positius i negatius té el
lloc- i propostes. Les propostes que no entren dins l’esquema d’allò que els promotors pensen que
és viable es consideren anecdòtiques i, tot i que es citen en els informes, es deixen fora de les
voluntats col·lectives. Per exemple, en un dels processos d’un parc hi havia la proposta de fer un
parc d’atraccions o un parc zoològic, ambdues van ser considerades anecdòtiques. Així doncs, els
resultats dels processos participatius per a places i parcs (que són la majoria) bàsicament, i essent
esquemàtics, son: un lloc per als nens, un lloc per als gossos, més lloc per asseure’s -bancs- i, sovint,
temes relacionats amb la mobilitat o amb l’oci juvenil o de tercera edat. Resultat: es parcel·len les
àrees: un lloc per als nens, un per als gossos (propers però amb un tancat diferent) un lloc per jugar
a bitlles, un lloc per jugar a futbol, un lloc amb ombra i cadires -no bancs- per poder seure, etc.
Qualssevol que ha estudiat en una escola d’arquitectura sap que, des de finals del S.XIX, l’espai
tendeix a tenir més d’un ús per aprofitar la concentració de la vida a les ciutats. Dissenyar un parc o
plaça parcel·lant així és anar en contra aquesta idea d’arquitectura. Podria ser (ho dic des de la
ignorància i recollint això que sento de la renaturalització de les ciutats) un parc zoològic, amb
conills, gats, granotes, peixos de colors, ànecs, pins, alzines, pollancres, un llac, unes canyes i, entre
tots ells, alguns bancs amb ombra pels grans, uns jocs infantils intercalats i que tot pogués
conviure? No sembla que aquesta sigui una opció, si no hi ha el tancat que s’espera per als gossos o
el paviment tou per als nens (com si hi hagués res més tou que una mica d’herba), no serveix.
La participació a la polis hauria de ser dret i com a tal hom pot exercir-lo, però reclama del ciutadà
un cert esforç. La interlocució ha de ser activa sinó no val la pena, no es pot limitar formular quatre
suggeriments un dia. A Vistabella la decisió de fer una església va ser col·lectiva. A les brigades del
SAAL s’organitzaven jornades de discussió i no només rebien voluntats, les discutien entre els
futurs ocupants i la brigada tècnica. A les jornades participatives de l’ajuntament de Barcelona no sé
on és la discussió, de fet no sé si els tècnics són els que organitzen les jornades o un grup d’esplai
(potser fora més divertit) però després no hi ha discussió entre tècnics i usuaris. Perquè només hi
ha arquitectes? Anem posant intermediaris i això fa perdre la implicació personal, com la que veiem
en el projecte d’Alÿs o a Vistabella.
M’he imaginat com pot anar un procés participatiu. En un cas on les entitats veïnals vulguin
implicar-se i establir vincles amb el projecte. Crec que l’arquitecte i les entitats veïnals estaran
connectades per una brigada (com al SAAL) que pugui explicar el que fa l’arquitecte als veïns. Per
tant tindrem uns representants de les entitats (que a la vegada representen als veïns) que traslladaran
les demandes (que mitjançant les jornades de participació i discussió) al representant de l’arquitecte
(l’expert en processos participatius) i l’arquitecte farà una proposta que el representant del tècnic
traslladarà als representants de les entitats del barri. Això d’anada i tornada un parell de vegades.
Fins aquí tots signaríem, però que passa? en algun punt entremig, m’imagino, que algun
representant del barri o el representant del tècnic suggerirà a l’arquitecte que faci dues o tres
propostes, per ser operatius, i que les entitats ja triaran (estem lluny de la relació Güell-Gaudí i més
propers als principis dels noranta). Pensem que això no passarà, com ensenyarem els projectes als
veïns? Amb dibuixos que els puguin entendre, per tant lluny de la dificultat d’unes plantes i uns
alçats i també lluny dels renders de l’especulació immobiliària: dibuixos a tridimensionals a mà seria
una possible solució, demostrant la implicació dels intermediaris en el procés i deixant de fer de
intermediaris per ser part activa. (A mà, no d’aquells que semblen fets a mà i estan fets amb sketch
up i es fan amb cinc minuts).

D’aquesta manera s’escenifica la baixada del pedestal de l’arquitecte (a través d’uns intermediaris)
per parlar amb els futurs usuaris (uns representants d’unes entitats veïnals, de fet) que reben la
informació personal a través de dibuixos fets per l’ocasió.
Per voler solucionar el problema de l’excés de personalisme dels gestors i dels arquitectes potser ens
hem complicat amb massa intermediaris, no? Aquest procediment el dic sense massa reflexió, segur
que els gestors de l’ajuntament de Barcelona o de qualssevol altra ajuntament del país hi han pensat
més i ho faran millor i sobretot ningú farà de mal client i els arquitectes o els tècnics no voldran fer
passar gat per llebre.
Un gran teòric, actualment membre destacat del consistori barceloní, a finals dels noranta deia que
el problema dels processos participatius era: “Desde un punto de vista económico, la inviabilidad
de toda alternativa contraria a las directrices productivas dominantes. Desde un punto de vista
arquitectónico, el factor de la posible participación de los usuarios es más un deseo sociológico que
una definitoria variable formal, metodológica y disciplinar.” El punt de vista econòmic sembla que,
per ideologia política, s’hauria de poder superar. El punt de vista arquitectònic, aquest trobar una
‘variable formal, metodològica i disciplinar’, encara està en el pla de la teoria, esperem que passi cap
a la pràctica aviat. Sembla que no s’ha trobat encara la variable formal, però jo tinc confiança en que
la trobin un dia d’aquests, entenc que de manera col·lectiva.
Participaré.

