
 

LA PRESENCIA DE L’ARQUITECTURA A LA CIUTAT  
Un bon exemple a Igualada 

RESUM 

Una manera de llegir el valor de les obres d’arquitectura és preguntar‐se per la seva aportació a 

la construcció de  la ciutat: cóm es  fa present a  la ciutat?. Les biblioteques en van plenes de 

literatura que ho pontifica, en abstracte naturalment. Mentre que, paradoxalment, per a molts 

companys es considera un assumpte prescindible o a tot estirar una virtut secundària.  

Amb aquest text pretenc fer un exercici concret de  lectura sobre una obra que testimonia al 

meu entendre aquest valor: no ser irrellevant respecte el projecte general i de gran abast que 

és  la  ciutat.  A  més  a  més,  el  Centre  Cultural  Mont‐Àgora  de  Montbui  (Igualada)  permet 

exemplificar‐ho amb unes circumstancies  i condicionants que segurament poden ser  (són  i/o 

han sigut) similars a molts indrets del país. 

Em sembla que compartir (i/o discutir) els motius pels quals considerem dignes d’admiració les 

obres que construeixen els nostres companys és d’utilitat pública. I si es tracta de fixar‐se amb  

el diàleg dels edificis  i  les obres públiques, afinem encara una mica més el progres del nostre 

urbanisme de les ciutats.      

EIX TEMÀTIC: CONTEXT 

PARAULES CLAU: Arquitectura urbana / construcció de la ciutat / valor i anàlisi de l’entorn  

 

El centre cultural Mont-Àgora és un edifici nou, projectat el 2008 per l’arquitecte Pere Puig i 
construït entre 2010 i 2015. Es un edifici pla, un contenidor quasi a quatre vents que tothom 
reconeix per la seva façana principal. Per darrera, l’edifici està mig encaixat amb el pati d’una 
escola i li fa de plataforma aprofitant que tota ella està més enlairada. L’altra cantonada de 
darrera la mosseguen les rampes d’accés que calen per la logística de les dues grans sales / 
auditors que té l’edifici. No li busqueu gaires més voltes; en aquest centre cultural tot el que ha 
de passar passa pel davant.  

 

UN EDIFICI FRONTAL   

L’edifici s’identifica mitjançant una imatge de la façana principal senzilla i poderosa a la vegada. 
L’accés principal mena a un vestíbul el qual s’inscriu en la imatge de la façana. Tot és a mà: la 
biblioteca, la sala d’exposicions i els dos auditoris. Tot conflueix al vestíbul, de manera que ben 
aviat ens adonem que aquest gran artefacte es fa servir des de la façana principal.  

Aquesta decisió de l’arquitecte, representar un centre cultural amb un frontal memorable, és una 
opció essencial i rellevant. Potser hi predisposa que és un gran edifici públic que s’aixeca en mig 
d’un barri obrer, menut i rebregat, Montbui, a una ciutat mitjana de Catalunya, Igualada. Pere 
Puig sempre en comença a parlar explicant on està posat. No s’estalvia antecedents que ara 
potser podem resumir amb algunes imatges. És un símptoma de bona educació, és clar, però 
em sembla també que és l’expressió d’una consciència operant, d’un sentiment específic de qui 
ha rumiat la seva ciutat i en té l’ocasió de treballar-hi.  

Em sembla que l’arquitecte ha interpretat l’escomesa així: “per a poder fer d’aquest centre cultural 
una referencia certa caldrà treure pit; la seva arquitectura haurà de presentar-se a la ciutat amb 
tota la força simbòlica de la que sigui capaç”. A Catalunya ha passat amb l’arquitectura dels 
equipaments en tots els moments políticament avançats del segle XX; els edificis han sigut el 



presagi de la irradiació cultural que es pretenia. Presentar-se a la ciutat vol dir, de la mà de Pere 
Puig, explicitar l’envergadura de l’edifici respecte el paisatge urbà pròxim. El Centre Cultural ha 
de ser vist com un artefacte d’una altre ordre i d’una altra condició... i ha de ser ben visible per 
tal de reivindicar un rang que és el de la ciutat conjunta malgrat estigui envoltat d’un munt de 
cases senzilles cosides en rengles per les llindes.   

Encara es podria anar una mica més lluny: aquest projecte revela el seu sentit quan es llegeix 
formant part d’una estratègia urbana de llarg alè que consisteix en resoldre l’estrip que un dia 
van ser els grans torrents que solquen el territori dels barris a l’entorn del centre d’Igualada. 
L’estratègia consisteix en convertir-los amb nous parcs i equipaments. Els anys seixanta i setanta 
del segle passat les urgències van conduir a que els primers establiments d’habitatges populars 
fossin carrers de cases enfilats als tossals i colgats a glops, a l’altra banda del riu Anoia. En canvi, 
els llocs aleshores erms, els torrents estripats tan característics de la conca d’Òdena, han 
esdevingut amb el temps el territori de l’acció pública, combinant l’ordenació urbanística i l’obra 
civil. Un urbanisme d’ofici si es vol, sovint discret però enraonat i a favor de l’espai públic. El 
Centre Cultural està plantat al caire de les fondalades d’un d’aquests torrents domesticats. De 
fet, la seva façana, lleugerament imponent, presideix una llenca de parc i aparcament que a hores 
d’ara és una promenade fins el riu. És, repeteixo, una manera de aspirar a oferir serveis de rang 
ciutat i no només a ser el producte d’un repartiment per quotes alíquotes del pressupost de cultura 
de la comarca. Deu n’hi do! 

 

DES DE LA BIBLIOTECA 

L’edifici es presenta a l’espai públic per ser reconegut de lluny perquè és cert que serà vist des 
de distancies iguals o superiors a les de la plaça que raonablement hauria pogut tenir al davant. 
És com un gran pòrtic, però és també un balcó gran angular. L’ànima no és només el gran gest 
que veiem des de fora; és també, des de dins, l’atmosfera d’un gran mirador ample i descansat 
cap el paisatge de les mitges i llargues distàncies. Decididament, des del meu punt de vista, la 
biblioteca és la peça capital del conjunt malgrat hagi de resoldre’s amb una crugia estreta. Al 
primer pis es desplega tot a l’ample de la façana principal, inherent a les oportunitats del pòrtic. 
Davant dels finestrals, una taula correguda fa de barana amb les cadires encarades a nord i al 
paisatge. 

I què s’hi veu? Una generosa panoràmica a cent vuitanta graus. Lluny, el perfil de les serralades 
que tanquen la cubeta geogràfica cap el Bages. A prop i com enclotats, els cotxes endreçats i la 
vegetació desigual plantada a la llera del torrent. Però ben bé a l’alçada dels ulls, davant per 
davant dels nois i noies que m’imagino asseguts a taula, es contemplen dia sí i dia també, 
indefugibles, les cases a l’altre caire del torrent. Hi veiem la ciutat tal com s’ha anat construint: 
amb balcons i terrasses, terrats i miradors, magatzems i eixides desplegats en un guirigall modest 
i esmorteït, gris i de tons terra, fet i refet o deixat a mitges. La paleta viva d’un barri. Ni més ni 
menys.  

La biblioteca fa d’amfiteatre des d’on es contemplen els darrers cinquanta anys llargs de la ciutat 
d’Igualada però enfocant amb dignitat una escena bastant inèdita... Inèdita fins ara!. La biblioteca 
del Centre Cultural t’ofereix la possibilitat de posar-hi l’esguard. Guaitar lluny, més o menys lluny, 
allí on els avis o els pares dels que segurament la fan servir van arribar un dia clavat a la memòria 
del que som avui. Una escena com tantes d’altres que escapen al renom però que són per on 
circula quotidianament l’ànima de molts de nosaltres a moltes de les nostres ciutats. 

 

MESURES DE VALOR  

Arribats aquí em demano si aquestes observacions dibuixen la vàlua fonamental d’aquest edifici. 
Jo crec que sí, que les virtuts fundades en les decisions inicials em semblen que són, aquí, la 
seva ànima. Res en la cadena de decisions successives de projecte va més enllà de les solucions 
cànon de l’arquitectura catalana solvent. Potser és tan evident que m’imagino la reacció dels 
amics i col·legues amb els qui segurament el podríem visitar “Ja ho veiem això que dius, Pep, 



però fixa’t que...” farien. Potser ho descomptarien de pressa, i els entenc, perquè en el nostre 
petit món és fàcil i habitual embolicar-se amb el context urbà per redimir-ho tot!. I cansa. Ja en 
prevenia Rafael Moneo fa anys a propòsit del John Hancock de I.M. Pei & partners quan escrivia: 
“tot això (l’edifici al seu entorn) passa a un segon pla quan ens hem d’enfrontar (als reptes 
essencials de l’obra que tenim al davant) ... que és el tema dominant de la seva arquitectura...” 
(Arquitecturas bis nº 52, 1985; quan formava part del prescriptors a l’Escola d’Arquitectura de 
Barcelona, la segona meitat dels anys 70’).  

“Però en aquest cas, no són virtuts secundàries” m’agradaria dir-li. Com tampoc no era pas 
secundària la manera com Alejandro de la Sota va saber formular amb el Govern Civil de 
Tarragona una peça definitiva en la definició d’un lloc públic. La plaça Imperial Tàrraco és el que 
és per aquesta afortunada doble condició de plaça circular i d’edifici que la presideix amb la 
consciència de fer-ho. O més recentment, és el cas de la Biblioteca Jaume Fuster a Barcelona, 
obra de Josep Llinàs. L’edifici llegeix Lesseps més aviat com un slargo de la riera de Vallcarca 
que com una plaça beaux arts del Pla d’Enllaços. Ell solet, quasi, recupera el sentit geogràfic 
d’un lloc inestable des de fa cent anys!. 

El mèrit aquí a Montbui està en la presencia a l’escena pública i a aquest objectiu l’arquitecte ha 
orientat eficaçment la cadena de decisions de projecte. Em sembla que l’edifici assumeix la 
condició monumental amb naturalitat i ho fa en presencia d’un espai obert que li dona escala. És 
així com esdevé un fet rellevant i digne d’atenció. I comprovem novament com, de vegades 
(sovint?) l’arquitectura pot ser capaç de resumir i sintetitzar tants anhels. I com la seva presència, 
de vegades, (sovint?) és decisiva en la caracterització de la ciutat. “Gràcies Pere”.   

  

Josep Parcerisa, arquitecte 

 

  



 

1 
Els anys seixanta i setanta del segle passat les urgències van conduir a que els primers carrers 
de cases s’enfilessin als tossals. Els torrents estripats han esdevingut amb el temps el territori 
combinat de parcs i equipaments. El Centre Cultural està plantat al caire de les fondalades d’un 
d’aquests torrents domesticats (sobre impressionat amb vermell al document). Fragment del plànol 
Anoia elaborat per O. Clos i J. Parcerisa per a La identitat del territori català. Les comarques, aportació del 
LUB al Congrés de Cultura Catalana 1977. Veure a  www.lub.upc.edu 
 
 

 

2 
De vegades l’arquitectura pot ser capaç de resumir i sintetitzar amb la seva presència la 
caracterització d’un districte sencer de la ciutat. Arxiu Pere Puig. 



 

3 
Presentar-se a la ciutat vol dir aquí, explicitar l’envergadura de l’edifici respecte el paisatge urbà 
pròxim: ha de ser vist com un artefacte d’una altra ordre i d’una altra condició. Arxiu Pere Puig. 

4 
El Centre Cultural presideix una llenca de parc i aparcament que a hores d’ara és una promenade 
fins el riu. Es un edifici pla, un contenidor quasi a quatre vents que per darrera està mig encaixat 
amb el pati d’una escola i li fa de plataforma aprofitant que tota ella està més enlairada. Però tot 
el que ha de passar passa pel davant. Arxiu Pere Puig. 

 



         

 

5 
L’edifici s’identifica mitjançant una imatge de la façana principal lleugerament imponent. Com es 
pot veure, per darrera està mig encaixat amb una escola. La biblioteca és la peça frontal del 
conjunt malgrat hagi de resoldre’s amb una crugia estreta. Al primer pis es desplega inherent a 
les oportunitats del pòrtic. Arxiu JPB, 2016 

 

  

6 
Davant dels finestrals, una taula correguda fa de barana amb les cadires encarades a nord i al 
paisatge. Arxiu JPB, 2016. 
 



      

7 i 8 
Al primer pis, la biblioteca es desplega tot a l’ample de la façana principal. Davant per davant 
dels nois i noies asseguts a taula es contemplen dia sí i dia també, indefugibles, les cases a 
l’altre caire del torrent. Arxiu JPB, 2016. 
 

 

 

 

9 
Balcons i terrasses, terrats i miradors, magatzems i eixides formen un guirigall modest i 
esmorteït, gris i de tons terra, fet i refet o deixat a mitges; la paleta viva d’un barri. Arxiu JPB, 
2016. 
. 


