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La Seu de Sarrià - Sant Gervasi de la Demarcació de Barcelona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya organitza, des de l’any 2004, una 
sèrie de “sopars-tertúlia” on participen, com a altres seus i delegacions 
del COAC, figures destacades de la nostra arquitectura. 

En aquestes trobades l’arquitecte convidat exposa, en un ambient 
distès i relaxat, aquells projectes i obres en els quals hi està treballant,        
reflexionant amb tota  llibertat al voltant dels diversos aspectes que, per 
una o altra raó, considera més rellevants dins de la seva trajectòria.  

Des de la Seu de Sarrià-Sant Gervasi estem especialment interessats 
en que la familiaritat produïda al voltant d’una taula permeti establir un 
diàleg enriquidor entre tots els assistents, generant un intercanvi d’idees 
i experiències compartides, conscients del gran privilegi que significa 
poder comptar amb la presència de cadascun dels autors.  

Per aquestes taules han passat figures tan reconegudes com ara   
Federico Correa,  Josep Martorell, Lluís Nadal, Emili Donato, Carles 
Ferrater, Josep Llinàs, Felip Pich-Aguilera, Lluís Alonso o Carlos     
Lamela, entre d’altres. 

Amb la publicació que ara us presentem, dedicada a l’obra recent de 
J.Llinàs, volem iniciar una col·lecció de petit format sota el títol “Nits 
d’arquitectura”, per tal de recollir aquesta i altres converses, i així      
posar-les a l’abast de la resta de companys que malauradament no van 
poder assistir-hi personalment. No espereu més, passeu i aneu seient, 
que estem a punt de començar. 
 
 
 

Presentació 
Xavier Martí  
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Per entendre la darrera arquitectura de J.Llinàs és molt recomanable, 
encara, visitar la Facultat de Dret de Barcelona, al 684 de l’avinguda 
Diagonal, projectada, en primera instància, per G. Giráldez, P. López i 
J. Subías, l’any 1958. L’aplicació culta, professionalista i precoç a la 
ciutat dels –quasi- cinc punts de la nova arquitectura que Le Corbusier 
havia enunciat l’any 1927, així com una evident aspiració miesiana en la 
seva execució, van produir, en mans de l’equip local, l’inevitable joc 
savi, correcte i magnífic d’uns volums que en els primers anys seixanta 
van acollir els estudiants que ja no hi cabien a la Ronda Universitat 
(evitant, de pas o expressament, la seva presència sempre problemàtica 
al centre de la ciutat). Els mateixos anys un jove Josep Llinàs iniciava 
els seus estudis a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, molt a 
prop, al 649 de la mateixa Diagonal.  

Travessant aquest primer conjunt d’edificis, camí dels pavellons  
d’entrada a l’antiga finca dels Güell on Gaudí construí, cap el 1883, 
l’accés al Jardí de les Hespèrides -amb pedra, ceràmica, forja i antimoni, 
però sobre tot amb ornament-, de cop i volta apareix l’ampliació de la 
Facultat de Dret, projectada per Llinàs l’any 1993. En segona instància, 
a continuació però en resposta a aquella “arquitectura moderna” en la 
que es va formar, l’edifici recupera wrightianament el perfil natural del 
terreny i, com Llinàs mateix ha explicat, el paper de l’arquitecte desapareix 
donat que cada material (formigó i aplacat d’alumini pel “ple”, climalit i 
llambí pel “buit”, coure per la “ombra”) imposa les seves normes, sense 
cap pudor racionalista respecte a un més que previsible efecte del pas 
del temps a les seves superfícies. Qui millor, ara,  per explicar el que ve 
a continuació d’aquell edifici, que el propi Llinàs? 

“mai perpendiculars…” 
Julio Garnica 
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1. Institut Microcirurgia Ocular IMO. Planta General. 



13 

 

IMO, Institut de Microcirugia Ocular,  Barcelona 

...aquest café és meu? Gràcies! ... explico l’edifici que estem construint 
ara, a prop d’aquí, per a l’Institut de Micorcirugia Ocular, a la part superior 
de la Ronda de Dalt, en una situació molt maca, que forma part d’una 
urbanització, una mica “bèstia”, que segurament ja coneixeu, i que de 
fet és una alineació d’edificis, que s’endinsen a la serra de Collserola,      
formant una parella de línies, entre les quals, a la part de baix, hi havia 
un solar amb qualificació d’equipament. Aquest solar el compra 
l’Institut de Microcirurgia i després d’un concurs restringit decideix 
encarregar-me el projecte. És una història llarga, perquè a partir d’aquest 
moment han estat tres anys, o més, de projecte...  

El lloc, com dic, és molt maco. Trobo que aquesta part de dalt, de la 
Ronda, és una zona de Barcelona que, de fet, ja no és de la ciutat; està 
més vinculada al territori natural que no pas al territori urbà. A l’inici 
del projecte estàvem, però, en una situació anormal, per la mida del 
solar, quasi 100 m. de fondària... Per aquest motiu vaig fer una proposta 
que es basava en la plantació d’un bosc. Teníem mida, fins i tot, per fer 
un petit bosc, que permetés entrar a l’edifici entre els arbres. Aquest 
bosc tenia sentit perquè es creava un moviment agradable des de la 
Ronda fins a l’edifici, però sobre tot perquè m’ajudava a fer que l’edifici, 
que estava soterrat en gran part, aprofitant el pendent, no tingués cap 
presència en relació a la Ronda, i quedés amagat pels arbres. 

Amb aquesta proposta amb la que es va iniciar el procés de projecte, 
l’arquitectura no presentava cap compromís especial en relació al 

Nits d’arquitectura 
Josep Llinàs 



14 

 

territori. Des d’una determinada cota del carrer entràvem a l’edifici, 
mitjançant una passarel·la, cap a l’espai interior, que estava distribuït 
en una àrea de tipus mèdic i una altra àrea amb sales de reunions i 
seminaris, perquè aquest institut té una àrea important d’investigació. La 
part més pública la situàvem al fons, com també la resta de les sales 
d’espera, la part de consultes, la zona de quiròfans... De manera que 
bona part del programa restava soterrat perquè, per temes obvis, les 
consultes i els quiròfans no podien tenir llum natural. Amb tota aquesta 
situació, amb aquests arbres al davant -estem  parlant de 70 m. de 
llargada- la relació de l’edifici amb la ciutat quedava molt definida per la 
seva presència discreta, en comparació, sobre tot, amb els mamotretos que 
s’havien fet al costat. 

En relació al programa, a més a més, des del principi hi havia una 
idea que s’ha mantingut, després, durant el desenvolupament del projecte:  
volíem aconseguir que l’usuari de l’edifici, des del moment que arriba 
(quan entra a l’edifici) fins el moment en que l’arquitectura el deixa en 
mans del metge (quan passa de la sala d’espera a les consultes), tingués 
sempre la sensació de que la llum es va reduint i tornant confortable. 
De manera que comencés el seu recorregut amb la llum que habitualment 
molesta i, a mida que anés avançant -tot i que al principi aquesta idea  
era molt esquemàtica encara- l’edifici es convertís en un mecanisme de 
produir ombra. Amb una espècie de L en planta el que volíem és que, 
quan s’estigués esperant, durant aquells moments que són sempre de 
tensió, abans d’entrar a la consulta o d’entrar al quiròfan, sempre hi hagués  

2. Institut Microcirurgia Ocular IMO. 

la llum es va  
reduint i tornant 

confortable 
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llum natural, i que aquesta llum fos agradable –penseu que, de la mateixa 
manera, quan es surt d’aquest tipus de consultes, el pacient té també moltes 
vegades les pupiles dilatades. D’aquesta manera, de forma segurament 
inconscient, es podria percebre com a l’edifici es tracta amb molta cura, 
atenció i interès el tema de la relació de l’ull amb la llum. 

Però aquesta proposta, que realment vam arribar a desenvolupar bastant 
més, va anar acompanyada d’un problema que en principi no ens havia 
d’afectar a nosaltres, però sí en canvi a l’urbanització del conjunt 
d’habitatges situat al costat del nostre projecte. L’Ajuntament, que havia 
donat permís, com us deia, per fer una actuació que s’endinsava molt en el 
vessant de la serra de Collserola, va reconsiderar l’ordenació del conjunt, de 
manera que entre altres ajustos, finalment es va concloure que el nostre 
solar s’havia de reduir per tal de “fer baixar” aquells edificis que havien 
pujat massa en relació a la muntanya. 

3. Institut Microcirurgia Ocular IMO. 
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És a dir, que el projecte canviava de sentit, perquè es va reduir la seva 

profunditat, i en canvi es va guanyar en la dimensió perpendicular. Això 
ens va portar a iniciar tot un altre procés, perquè a mida que l’edifici 
s’aproximava a la Ronda aquest efecte del bosc deixava de ser eficaç. Ja 
no m’agradava tenir una pantalla de 70 m. x 15 m. d’alçada en el costat 
de la muntanya. I la primera operació que vam fer –vam estar molt de 
temps amb aquest tema perquè el procés de reduir la fondària del solar 
es va fer en dues o tres vegades- va ser situar l’edifici a l’interior d’una 
primera topografia sense alterar, perquè encara teníem mida. Una 
topografia deduïda –tot i que ja estava una mica modificada- de les 
rasants dels carrers... Es va iniciar, doncs, un procés, que de fet ens va 
portar moltes complicacions, per tal de fer desaparèixer la façana principal 
i treballar amb la idea de tenir l’accés també des de la Ronda de Dalt, 
produint unes relacions, ara sí, vinculades a la topografia entesa com 
a instrument d’arquitectura.  

Això va significar moltes proves, en un primer moment encara   
conservant la topografia existent entre la Ronda i l’edifici, sempre amb 
la idea del pas, introduint un pati entre l’accés des de l’exterior i les sales 
d’espera... Vam veure llavors que la direcció perpendicular no era massa 
eficaç, perquè l’edifici presentava una organització estructurada funcio-
nalment en bandes paral·leles a la Ronda de Dalt. I la conclusió, finalment, 
va consistir en una proposta amb aquesta idea una mica geogràfica, on es 
mantenia la idea del pas, però on s’afegien cobertes de diferents alçades 

4. Institut Microcirurgia Ocular IMO. 

 
 

la topografia  
entesa com a  

instrument 
d’arquitectura 



17 

 

i diferents constitucions: la principal massissa, les posteriors més lleugeres 
de teixits i de malles metàl·liques... De manera que aquesta idea d’anar 
introduint a la persona que acudeix a l’IMO a la penombra finalment 
s’havia tornat consistent.  

És veritat que vam dubtar molt perquè és un tema -el de l’ús de la 
coberta com a instrument per significar l’arquitectura- que jo no el 
dominava, de fet no el domino encara... Estàvem ja reconeixent, però,  
que allò important era treballar amb una sola direcció per configurar les 
cobertes. Encara teníem fragments topogràfics, naturals, però ja havíem 
introduït un accés directe a la cota de la planta de quiròfans, i a la cota 
de la sala d’actes, on hi ha un bar, una sèrie de dependències per fer 
congressos... Ahir ho estava explicant també a Reus, a l’Escola 
d’Arquitectura, i pensava que en el fons es tracta de no voler mostrar la 
façana en tota la seva dimensió... És com donar un pas enrere. Quan 
l’edifici està amagat, està ordenat amb criteris d’ordre i res més, és una 
planta de consultes. Però quan s’ha de mostrar frontalment, l’edifici fa 
un pas endarrere i un altre endavant. Hi ha un pas cap a la planta 
d’accés, el bar, la recepció, les sales d’espera, però ja ha aparegut un pati 
entre la passera i les sales d’espera, i tota una sèrie de peces intermèdies 
entre la coberta massissa del pati que també protegeix del sol tot el 
vidre de la sala d’espera.  

En realitat crec que el projecte respon al tema programàtic de 
l’edifici, però al mateix temps respon també al tema d’edifici inscrit a la 
muntanya. I trobo que sí, que efectivament, després de tantes proves,   

Institut Microcirurgia Ocular 
5. Institut Microcirurgia Ocular IMO. 
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hem aconseguit desenvolupar una interpretació topogràfica del solar en 
el que havíem de construir. Tot i que clar, al costat i al darrera ens 
trobàvem exactament amb el contrari a aquesta aproximació. Finalment 
potser quedarà com una possibilitat, una mica frustrada, d’establir una 
relació amb la muntanya. Però no passa res; en aquestes coses del 
treball un es mou per obsessions. Pot semblar una mica inútil l’esforç, 
però a mi m’interessava solucionar el meu problema... El problema dels 
altres, ja no tant, no ho sé...  

És un edifici, per cert, que en aquest moment també m’interessa 
molt perquè, tot i que tenim, òbviament, diverses propostes, encara 
no sé exactament com pot acabar aquest tema del control de la llum. A 
mida que avanci l’obra els diversos instruments i materials ens donaran 
una idea més precisa... Anirem afinant a poc a poc.  

Us mostro tal com estava l’obra fa quinze dies, ja es veu quin és 
“l’acompanyament” que tenim. Però bé, en tot cas, fixeu-vos com al 
final ens presentem amb la suficient presència en relació amb la Ronda. 
Ja veieu, també, que el procés és molt complicat, perquè hem baixat 
quinze metros; portem un any fent fonaments i murs de contenció...  
Bé, jo pensava explicar-vos avui dos edificis, aquest és el primer.  
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Complex Cultural de la ciutat de Vic 

El segon edifici, del qual acabem d’entregar ara fa un mes el projecte     
executiu, torna a ser, com de seguida veureu, un tema de complicar-se 
la vida. És un altre concurs, que vaig fer amb tres companys; Pedro 
Ayesta, Laia Vives i Josep Llobet, i que vam guanyar ara fa un any (aquí 
sí que els plaços han estat fantàstics), en un solar molt a prop del casc 
antic de Vic, al costat de l’actual Escola de Música, no massa lluny de la 
Plaça Major; l’altre dia, per cert, vèiem que el nostre edifici té el mateix 
tamany i un perímetre molt similar al de la plaça de Vic. En aquest cas 
es tractava d’un programa molt complicat: un teatre, una sala polivalent, 
una escola de música, també un bar-restaurant d’una certa envergadura... 
Tot entre un eixample una mica fora de mida, i, en direcció nord, la 
ciutat històrica, amb una morfologia, en canvi, absolutament respectable 
i que a nosaltres ens interessava molt més. 

La proposta del projecte de concurs consistia, en primer lloc, en 
agafar totes aquestes peces tan diverses i posar-les dintre d’un límit. 
Com si fos una operació de circ, amb animals molt diferents dins d’una 
gàbia. I al mateix temps, qüestió que trobo també molt important, 
intentar evitar al màxim la presència de la torre de la caixa escènica, que 
genera cap a dalt una peça enorme, en relació al perfil de Vic, al voltant 
de 20 m., a la qual no es podia donar sentit, en tractar-se d’un element 
purament funcional però, per tant, absolutament necessari. Crec que tot 
el procés estava acompanyat d’una idea de límit, més que no pas d’un 
procés de definició d’edifici. Definir un límit i buscar sistemes per 
integrar la gran alçada de la torre escènica amb la petita escala, per 
exemple, de l’escola de música. I la solució que vam trobar és la que 

6. Complex Cultural a Vic. 
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veieu: la torre del teatre origina un sistema de cobertes on s’inclouen la 
sala polivalent, l’escola de música i altres peces, de manera que des del 
punt més alt, on es separa al màxim del teixit urbà, es cobreixen peces 
molt diferents, des d’un teatre per a vuit-centes persones, fins a aules 
de 20 m2; amb programes, per tant, d’escales molt diferents. Aquesta 
era la proposta del concurs, una mena de gran circ amb una coberta 
que cobreix peces molt diverses, forçant amb un eix un pas públic pel 
pati de l’escola, creant un camí de vianants que pogués conformar la 
idea de petita ciutat, en continuïtat amb una mena de parc que proposàvem 
com a extensió del caràcter “natural” d’aquesta zona de la ciutat de Vic 
que està en contacte amb el riu Meder. 

Aquesta idea va guanyar el concurs, tot i que la gran coberta era, en 
realitat, una mica excessiva pels “animals” que tenia a sota; era massa 
gran per les peces que havia de cobrir. De manera que, en el darrer 
moment, ja vam introduir a la maqueta un triangle, quasi un símbol per 
nosaltres, per tal d’introduir llum en la part fosca de la coberta.  

7. Complex Cultural a Vic. 
Planta concurs. 
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És una cosa quasi de metges: punxar aquí, tocar allà, a veure què 
passa... Aquest procés de trobar una coincidència entre els diversos 
programes i la forma de la coberta ens va portar gran temps del projecte 
bàsic. Vam fer també moltes maquetes... 

I tot aquest procés per descobrir, finalment, que la solució d’aquest 
problema era fer un altre pati. Quan allò intel·ligent, en realitat, hagués 
estat descobrir-ho immediatament. Però nosaltres no, encara amb 
aquesta cosa del metge que va tocant fins que troba on està el problema, 
per tal de trobar efectivament la resposta. Entre aquestes cobertes hi ha 
un pas, que hem cuidat cada vegada més, que per sota permet entrar al 
vestíbul o continuar, entrar al bar-restaurant, etcètera ... 

Trobo que és interessant comparar la última planta resultant 
d’aquest procés (fig. 8), amb la primera planta (fig. 7)... Ahir també ho 
explicava així: és com passar d’un arròs bullit a una paella. Sempre és el 
mateix... És com treballar sense cap tipus d’eficàcia. Perquè si mirem 
una i altra, és que és exactament igual! Però clar, aparentment... Han 

8.Complex Cultural a Vic.  
Planta Executiu.  
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passat tota una sèrie de coses pel mig que l’han anat complicant. Doncs 
bé, aquesta és la proposta; és exactament la traducció de tot això que 
explicava, aquest moviment, aquest accés, que complica també 
l’arribada al teatre. De fet, també ho pensava després a posteriori, es 
tracta d’un edifici que d’entrada no es descobreix. On està l’accés al 
teatre? És quasi de psicòpata, aquesta qüestió del procés, i a més, a sobre, 
el resultat és una mica estrany... On està el teatre? Si no ho saps, si 
estàs arribant i fas tard, la veritat, no entres... 

Al final, per cert, hem introduït un tema que trobo també força 
interessant. La coberta és de zinc i els materials de façana en contacte 
amb la coberta són prefabricats de formigó, però en la part més alta 
d’aquesta coberta que s’enrotlla i entra a dins de l’edifici (és com una 
mena “d’ensaïmada”), hem introduït un material daurat, que és un 
aliatge de coure i no sé què..., que trobo d’una banda perillós -perquè 
clar, sembla com d’exhibició de diners-, però que en realitat pot estar 
molt bé en relació al clima visual de Vic, el tema de J. M. Sert, el propi 
tipus d’edifici... Des de dalt aquest daurat entra i desapareix amb 
l’escola de música. En la segona façana, en canvi, tenim formigó, i 
finalment en la part de la baixada ens trobem amb unes alçades molt 
ajustades, una solució que trobo que és del més aconseguit del projecte. Per 
l’altre costat, en canvi, també és ben maco situar-te en un punt de 
l’edifici on veus la coberta des de sobre... Degut a aquesta evolució del 
projecte, situacions d’aquest tipus en tenim vàries... Doncs bé, tot això 
és el que us volia explicar d’aquests dos projectes. 
Públic I la biblioteca? No l’expliques? 
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Biblioteca Jaume Fuster, Barcelona 

P.Ll. Ui! La biblioteca també la tinc... tinc moltes coses aquí... Això és la 
biblioteca... Aquí. Biblioteca... Suposo que el solar ja el coneixeu. També 
es tracta d’un concurs... Ja em sap greu ser rutinari i repetir-ho, però us 
ho explico: va ser una proposta que vaig fer en un mes d’agost a Bagur, 
a la casa que vaig projectar pels meus pares fa molts anys, fa trenta-cinc 
anys. Una proposta que vaig fer molt a gust, per les tardes, tot sol (vull 
dir sense l’ambient de treball del despatx; estava, de fet, amb la meva 
família ...). Bé, el cas és que mentre treballava vaig veure clarament –i 
crec que aquesta visió va coincidir amb la del jurat- que l’edifici mai podria 
generar un volum suficientment important com per encarar-se a la plaça 
Lesseps i respondre a la seva mida. L’edifici mai seria suficient... De fet, al 
costat del solar hi ha un institut (no sé com es diu, és també col·legi 
electoral) que té la pretensió de voler assumir el paper de façana principal 
en relació a la gran escala de la plaça. I vaig pensar que a la biblioteca 
li passaria el mateix. De manera que no quedava més remei que sumar 

9. Biblioteca Jaume Fuster. 
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forces. Donat que el volum era petit en relació amb el tamany de la plaça 
Lesseps, si sumàvem el nostre volum amb el volum de les façanes 
posteriors de les cases, que no són façanes d’arquitectes (vull dir que 
són façanes maques, relaxades), llavors sí, podríem aconseguir “soldar” 
el nou edifici de la biblioteca amb totes aquestes peces existents i generar 
una presència contundent en relació a  la plaça Lesseps. 

Després també veia molt clar –jo sóc veí d’aquí– la necessitat de 
vincular Lesseps amb Collserola; provocar una connexió verda entre 
plaça i parc, encara que sigui només visualment. Aquesta situació és 
característica de Barcelona; Collserola sempre està present en la direcció 
Oest. Trobo que és molt maco caminar per aquests carrers i veure el 
final de la ciutat, i això és una manera d’expressar aquesta relació amb el 
Tibidabo, permetent l’arribada d’aquest corredor verd a Lesseps que 
funciona, una mica, com l’aigua... I vaig veure també, al mateix temps, 
que l’entrada havia d’estar en el punt tou entre l’Hospital Militar i la 
plaça Lesseps. 

10. Biblioteca Jaume Fuster.  
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Aquest és el procés del projecte, que ja tenia un problema 
d’entrada: la planta baixa generava més superfície que el volum de les 
plantes superiors. A aquesta irregularitat se li afegia el tema de l’entrada, 
que també és molt complicada, tant des del punt de vista geomètric i 
d’obra -entrar per aquesta punta és molt difícil– com des del punt de 
vista del programa, perquè apareix el sobrant de la part de lectura de 
diaris. Tot plegat aquest punt es va convertir en un problema que ens 
va perseguir durant tot el projecte, perquè està justament en aquella escala 
en que és massa petit com per convertir-se en una peça autònoma, però 
és massa gran com per ser una cosa insignificant. I no vam trobar la 
solució, la veritat és aquesta, perquè vam entregar el primer executiu 
amb una proposta que no solucionava aquest problema. És veritat això! 
A vegades, treballem d’unes maneres, en fin ...  

En tot cas, això va ser abans d’un Nadal, jo no estava tranquil amb 
aquesta història, i aprofitant que són uns dies que no es treballa, baixava 
al despatx... I em vaig posar a pensar, no sé, crec que agafant papers, 
posant-los al revés, així, en plan desesperat, que la solució estava en 
començar la coberta des del punt més baix i anar pujant, pujant més, i 
començar a cobrir, transformant una línia, que inicialment era molt més 
primitiva, en una idea de límit. Això ens permetia tenir llum i tallar el 
volum com llesques de pa... Estava molt millor i solucionava el problema. 
Passades les vacances vaig parlar amb l’Ajuntament, amb els tècnics del 
Districte de Gràcia, i també ells van considerar que estava millor la última 
solució, de manera que vam retirar el projecte executiu per fer una 
segona proposta, de la qual estic contentíssim. Va ser una mica salvado 
por la campana. Perquè l’altre projecte estava realment ancorat en 
aquest problema, que continua latent, donat que el tema de l’accés és 
molt difícil (hi ha sempre un conflicte de direccions entre l’accés i la 
distribució de planta), però que està solucionat, al menys des del 
punt de vista volumètric, arrencant des de l’inici, encara que sigui amb 
l’empastada que hem fet amb el vidre de l’entrada. A partir d’aquest 
moment el tema de la coberta, que ja heu vist com l’he anat aplicant en 
els projectes anteriors, també el vam desenvolupar a l’interior de 
l’edifici.  
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Crec que a una biblioteca es tenen unes relacions molt maques perquè 
són relacions quasi privades; el que una persona fa a una biblioteca és el 
mateix que el que fa a casa seva, quan està llegint, quan està relacionat 
amb un llibre, o fent un treball... Són activitats normalment maques, 
pacífiques, relaxades. En una biblioteca tens l’oportunitat de veure molta 
gent fent tot això. És com treure les parets dels habitatges. I pensava, 
això ¿com es tradueix? En el fons, és el mateix que a l’IMO: cerco 
una resposta des de l’arquitectura al tema del programa. En aquest 
cas, amb una coberta constant i unitària, sota la qual es desenvolupen 
una sèrie d’actituds que, tot i ser individuals, tenen un contingut social 
positiu importantíssim. La coberta es converteix, en aquest cas, en un 
instrument adequat per explicar el caràcter públic d’aquestes activitats  
que en realitat tenen una essència privada. A tot l’interior de l’edifici es 
tracta, doncs, de tenir sempre una coberta inclinada al cap. Un tema que 
comença fora (amb aquest problema quasi tècnic que explicava, de com 
aconseguir que aquesta punta de l’entrada formés part de l’edifici) i que 
després, des de que entres, es manté bastant constant; sempre tens la 
consciència de que estàs sota un sostre inclinat. 

A una biblioteca, com sabeu,  la part de l’entrada és molt important, tant 
el vestíbul com el punt d’accés, perquè és el lloc on la gent pot parlar. 
Normalment has d’estar callat i en canvi aquí es poden produir un altre 
tipus de relacions, més relaxades. Aquest fet em sembla important,  i també 
els hi semblava als responsables del programa de la biblioteca. Per això 
vam fer una marquesina molt potent, amb el vol d’aquest triangle, 
agafat pel darrera, pel cogote, a l’estructura de la biblioteca, generant un 
volum considerable que permet estar a cobert amb un sostre inclinat com 
a la resta de la biblioteca. Tampoc podíem, de fet, posar pilars, perquè 
per sota tenim la línia del metro. 

Després, també, com que jo tinc aquesta idea de que el que passa 
dins una biblioteca està molt bé, d’una manera potser més artificiosa 
buscàvem sempre aquest tipus de relacions personals; que la gent es 
pogués veure... Que puguis veure que hi ha molta gent que està fent el 
mateix que tu. De fet algú ja m’ha comentat que aquestes relacions visuals 
moltes vegades es tradueixen en relacions i coneixements personals. I això 
és el resultat de que veus constantment la gent... I crec que està molt bé 
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que passi això. Sempre estàs veient la gent, en algun moment -insisteixo- 
d’una manera més artificiosa, buidant un forjat, però sempre amb la 
idea de tenir la coberta com element de tensió, generant uns espais 
que a mi m’agraden especialment, espais d’una altra escala, petita, que 
és l’escala privada que quasi podries tenir a casa teva, però dintre del 
gran espai de la biblioteca. I s’està bé. A més a més, com succeeix també 
en qualsevol edifici alt i públic, des de la biblioteca descobreixes la 
ciutat. Potser no hi ha unes vistes extraordinàries, però sempre està molt 
bé poder caminar a peu a quinze metres d’alçada per sobre del carrer...  
Públic Tant en aquesta biblioteca com en els darrers concursos, el tema de 
la coberta s’ha convertit en el leit motiv. A vegades, però, es produeixen 
geometries que poden resultar, segons com, molt violentes... 

Biblioteca Lesseps 

11. Biblioteca Jaume Fuster.  
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J. Llinàs Però és que és una altra qualitat de les cobertes inclinades, et 
posa en relació amb espais d’alçada molt diferent, estàs més a prop de 
la idea de cova que no de la idea abstracta de sostre. És un tema que 
semblava l’arquitectura havia abandonat; el refugi... 
P Trobo que és una idea molt suggerent. Amb tot aquest esforç, 
des del procés de disseny fins arribar a la pròpia execució de l’obra, ... el 
projecte s’haurà encarit molt, oi? 
J. Ll. No és que el projecte sigui més car, el que passa és que requereix 
més atenció, i això costa molt. Durant l’obra, jo li deia al Jaume 
Martí, que és l’aparellador, “arruïnarem al fuster”... En els conjunts de  
fusteria metàl·lica el travesser superior sempre és inclinat, perquè 
segueix el pendent de la coberta. En canvi, probablement, els fusters 
estan acostumats a treballar només amb dues mides perpendiculars, 
horitzontal i vertical. Introduir la inclinació del travesser superior va 
produir moltes equivocacions, fins l’extrem que vam acceptar algunes 
d’aquestes finestres quan l’escala dels errors ho permetia. Això ho 
recordo com una cosa exasperant, tenien plantilles, però ni així... 
P Recordes com van ser els projectes que van quedar segon, tercer, 
al concurs? Quina era la seva tipologia, els vas arribar a veure? 
J. Ll. No els vaig veure. Era un concurs obert... Tampoc sé exactament 
qui es va presentar. Al jurat estaven Eduardo Mendoza, J. A. Acebillo, 
tècnics de Biblioteques... 
P Aquesta arquitectura orgànica, que sembla una barreja de Wright 
i Aalto, és molt potent. Normalment no tens aquests punts de vista, on 
les cobertes es poden veure en tota la seva bellesa. L’edifici es veu més 
per dintre que per fora... Està força bé! 
P Conec una mica més el conjunt de Fort Pienc i trobo que 
l’arquitectura que fas té encara la capacitat d’arribar a la gent, que els 
que no són de la disciplina l’entenen. La gent es barreja entre les parts 
dels edificis, passeja, els nens juguen... 
J. Ll. Allà a Fort Pienc un grup d’artistes, Trans-art.06, ha fet ara una 
actuació que esquemàticament volia “testar” la relació entre espai públic 
o arquitectura i usuaris. De fet, d’arquitectura no en parlen, expliquen 
les coses que els hi han passat a Fort Pienc... Van fer una entrevista a 
l’antropòleg Manuel Delgado que deia, com a fet positiu, més o menys, 



“sembla mentida que això ho hagi projectat un arquitecte”... Són moltes 
coses, que no són només coses meves. Trobo que en general està bé el 
temps que passes fins entrar a un lloc, t’ho has de pensar, és també una 
manera de tractar a la gent, com l’accés a un cementiri. És millor que 
triguis el màxim abans d’arribar al moment terrible. I en canvi amb 
les sortides, és el contrari; quan estic a dins d’un edifici necessito 
veure una sortida. Probablement té relació amb la meva manera de produir 
entrades, que ningú les troba, i sortides immediates, sense pensar-ho... 
Crec que és això. 
P En canvi, us heu fixat l’edifici de Chipperfield per al Palau de 
Justícia? Sembla una presó! 
J. Ll.  Recordo ara una intenció expressada per Jean Nouvel en relació 
al seu projecte de Palau de Justícia de Nantes, crec. Deia que volia que 
el ciutadà, a l’arribar a l’edifici sentís alguna cosa així com el pes de la 
justícia... Em sembla un abús de l’arquitectura i un punt de vista 
molt discutible! 
P Que els usuaris busquin, que pensin... clar que sí. Que aprenguin! 
J.Ll.  Distanciar el temps d’arribar als llocs és molt important. Vas al 
metge; quan més triguis, millor. Necessites preparar-te! Fas sempre 
moviments paral·lels a on has quedat. Mai perpendiculars... 
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