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La trajectòria de l’arquitecte Josep 
Llinàs (Castelló, 1945) es pot resse-
guir a través de les biblioteques que 
ha dissenyat. Des de mitjans dels 
anys 80 fins fa pocs anys n’ha pro-
jectat set, des de Vila-seca a Tarra-
gona fins a la Jaume Fuster, al bar-
ri barceloní de Gràcia. A més de la 
quantitat, les biblioteques de Llinàs 
destaquen pels premis que han re-
but: la Jaume Fuster i la que havia 
construït abans al mateix districte, 
la de la Vila de Gràcia, el van fer me-
reixedor de dos premis FAD. 

La Biblioteca Vila de Gràcia, 
construïda entre el 2000 i el 2002, 
es va fer molt coneguda perquè la 
façana està bombada en diferents 
punts per esgarrapar una mica més 
d’espai en un entorn molt dens i, 
segons diu la memòria del projecte, 
“expressar la importància i l’excep-
cionalitat de l’ús de l’interior”. Un 
altre detall que crida l’atenció de la 
Biblioteca Vila de Gràcia és el re-
guitzell de lletres d’alfabets anteri-
ors al romà que hi ha estampats al 
vestíbul, sorgits de la col·laboració 
de l’arquitecte amb especialistes. 
Aquest detall va ser la culminació 
d’un projecte d’entrada poc fàcil. 

“El programa ideal d’una bibliote-
ca és horitzontal, però el d’aques-
ta és vertical”, subratlla l’arquitec-
te, que va tornar a bombar els murs 
de la residència d’avis del complex 
de Fort Pienc, que també inclou 
una biblioteca i un mercat. Una al-
tra de les biblioteques més recone-
gudes recentment, la Joan Oliver, 
al barri de Sant Antoni, obra del 
despatx RCR, forma part d’un con-
junt més ampli on també hi ha un 
casal d’avis i un jardí. 

“El més important que ha de te-
nir una bona biblioteca és un espai 
on et trobis a gust –afirma Llinàs–. 
Ser en una biblioteca és com llegir 
a casa teva –afegeix–. El que té de 
bonic una biblioteca és que fas una 
activitat individual en públic. És 
un tema molt bonic per als arqui-
tectes, perquè té una qualitat espe-
cial tant en l’escala domèstica com 
en la col·lectiva”. L’altra gran ba-
se de la Biblioteca Jaume Fuster és 
la ubicació. “El més important va 
ser situar-la, escollir bé l’emplaça-
ment. El fet d’estar situada en la 
part posterior del solar que hi ha-
via ha permès conservar el millor 
de l’espai perquè tingui un ús pú-
blic com a plaça”, diu l’arquitecte. 

Nous usos de les biblioteques 
El programa de les biblioteques dó-
na un marge de llibertat als arqui-
tectes que no existeix en altres 
equipaments amb circuits més 
marcats, com els hospitals. A més, 

els usos han canviat en les últimes 
dècades. “Ja no són el que els arqui-
tectes teníem al cap sinó el lloc on 
vas a buscar informació si has de fer 
un dinar especial un diumenge”, re-
corda Llinàs.  

La Biblioteca Joan Maragall, de 
David Baena i Toni Casamor, guar-
donada amb el premi Ciutat de Bar-
celona, és també una de les bibliote-
ques més singulars de Barcelona. 
“Quan es parla d’edificis públics es 
pensa que tenen una forma conven-
cional”, diu David Baena. En canvi, 
aquesta és “la negació de l’edifici en 
la seva aparença convencional”, ex-
plica l’arquitecte. “Està configura-
da per espais singulars i individua-
litzats. El fet de ser una biblioteca 
que està soterrada fa que les sales, 
d’escala humana, s’articulin a tra-
vés d’uns patis per on entra la llum. 
A més, és una biblioteca que mira 
als patis, no mira al carrer, i això ge-
nera introversió”, diu. 

Baena i Casamor van competir 
amb deu despatxos més per disse-
nyar la Biblioteca Joan Maragall. 
Altra vegada, la relació amb el lloc 
va ser cabdal. “Està molt mediatit-
zada pel lloc. Els jardins on està si-
tuada envoltaven la casa pairal de 
la Vil·la Florida. El planejament 
preveia que una part d’aquests jar-
dins havien de ser equipament pú-
blic. La idea de recuperar el jardí va 
sorgir perquè ens va semblar una 
pena prendre-li al barri; no podia 
ser, i el vam col·locar a la coberta. 

Pepo Segura

Ariel Ramírez
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van a visitar-la, des de València fins 
al Japó. L’únic inconvenient de 
l’equipament és que, com que el tra-
çat de la coberta és molt complex, hi 
ha aparegut alguna gotera. A més de 
l’edifici, Enric Miralles en va disse-
nyar el mobiliari. La sala custodia 
un dels tres únics exemplars de la 
taula Inestable, també dissenyada 
per Miralles, la peculiaritat de la 
qual és que es pot fragmentar de 
moltes maneres diferents.  

Dels poc més de 600 m2 de la bi-
blioteca de Palafolls als més de 
8.000 m2 que té la flamant Bibliote-
ca Pública de Girona Carles Rahola, 
obra de Mario Corea, Lluís Moran 
i Sebastian Guerrico. Al contrari 
que la de Miralles, la d’aquests ar-
quitectes –la de dimensions més 
grans de la xarxa de biblioteques 
públiques– reclama el seu paper 
institucional. En aquest sentit, la 
rotunditat del volum és essencial: 
“Determina sense cap dubte el seu 
caràcter d’edifici públic i cívic, per 
diferenciar l’edifici del teixit d’ha-
bitatges que l’envolta”, diu la me-
mòria de l’edifici. Les façanes de vi-
dre, a més, la converteixen en una 
gran llanterna urbana a les nits. §

lles, que seria el millor arquitecte del 
món”, recorda Agustí. La mort pre-
matura de l’arquitecte i els proble-
mes financers van marcar-ne la 
construcció, que va finalitzar, diri-
gida per l’arquitecte Benedetta Ta-
gliabue, la vídua de Miralles, el 2007. 
“L’edifici no conserva cap record del 
caràcter institucional de les biblio-
teques”, diu la memòria del projec-
te, en què també es pot llegir que Mi-
ralles va voler donar l’aparença 
“d’un laberint” a l’edifici. 

Petites i grans biblioteques 
“Hi ha gent a qui li costa trobar la 
porta”, diu el director de l’equipa-
ment, Josep Maria Simon, que sub-
ratlla la quantitat de llum natural 
que entra dins les sales i com “els 
usuaris han trobat el seu lloc”. A 
l’altre extrem d’aquesta idea de 
l’edifici com un refugi per estudiar 
i llegir, hi ha el gruix d’estudiants 
d’arquitectura d’arreu del món que 

Vam intentar recuperar el màxim 
d’arbres i es van recuperar les grans 
catifes de verd que hi ha. Normal-
ment no veiem les cobertes dels 
edificis, però en aquest cas sí. Tots 
els veïns que envolten la bibliote-
ca la veuen i, per això, havia de ser 
un jardí”, conclou Baena.  

Enric Miralles (1955-2000) va 
portar al límit la relació d’un edifi-
ci amb l’entorn, enterrant la biblio-
teca que porta el seu nom dins del 
Parc de les Esplanes a Palafolls. Des 
que es va construir a la localitat la 
primera versió del Palau de Sant 
Jordi, d’Arata Isozaki, l’alcalde, Va-
lentí Agustí, ha fet de l’arquitectu-
ra d’autor una de les seves senyes 
d’identitat i un motor de transfor-
mació. A la zona on hi ha la biblio-
teca abans hi havia habitatges i una 
depuradora autoconstruïts. “L’ar-
quitecte que dirigia les obres del po-
liesportiu de Palafolls em va dir que 
havíem de fer un edifici amb Mira-

BIBL. JOAN MARAGALL 
(BARCELONA) 

Baena i Casamor Arquitectes 

BIBLIOTECA JAUME 
FUSTER (BARCELONA) 

Josep Llinàs 

Els arquitectes catalans més destacats de les últimes dècades tenen com a mínim una 
biblioteca al seu currículum, un tipus d’edifici que els dóna llibertat creativa 

Julio Cunill

Oscar Ferrer, cortesia de la Diputació de Barcelona

BIBL. ENRIC MIRALLES 
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Enric Miralles i Benedetta Tagliabue


