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L’
O r i o l B o h i g a s

arquitecte basc
Luis Peña Gan-
chegui acaba de
rebre la Medalla
d’Or de l’Arqui-
tectura Espanyo-

la: una decisió incontestable perquè
subratlla la qualitat d’un professional
que, al llarg de tot el seu itinerari, ha
donat una resposta creativa i compro-
mesa –innovadora i ètica– a totes les
onades estilístiques que han nascut i
han mort al llarg dels últims 50 anys.

L’inici és la seva primera obra signifi-
cativa: la torre de Vista Alegre a Zarauz
(1958), en la qual s’entesta a mantenir
els principis radicals de les avantguardes
en un moment en què s’esllavissaven
cap a un postracionalisme, marcat ja per
historicismes, en el qual encara flotaven
els regionalismes folklòrics i la falsa
acadèmia del franquisme. A Vista Alegre
l’essencialitat tipològica –cèl·lula pri-
mària i agrupació– domina sobre l’en-
torn i les altres circumstàncies amb au-
tonomia figurativa, creant un model
més que un episodi.

Quan, molt aviat, aquesta autonomia
projectual sense referència urbana fou
utilitzada per promotors i urbanistes
en termes comercials o en corrupcions
polítiques i administratives –en nego-
cis que aparentaven resoldre problemes
socials–, quan els blocs i les torres ge-
neraren els monstres dels polígons re-
sidencials, Peña s’endinsà en una nova
experimentació en contra. Ja des de les
últimes cases de pisos a Motrico, el punt
de partida anava canviant: la forma i el
caràcter de la ciutat, la identitat del
paisatge, les mancances socials, la his-
tòria en termes essencials i crítics però
no estilístics. Aquest canvi es concreta-
va en dues línies. Una és l’aplicació dels
criteris del realisme crític i el regiona-
lisme conceptual en els projectes ar-
quitectònics: l’elegància del pessimis-
me com a arma discretament revoluci-

onària, des de la casa Imaz
(1962) i la casa Imanolena
(1964) fins al conjunt d’ha-
bitatges de Miraconcha
(1982) i totes les fases in-
termèdies i les derivades.
L’altra és l’atenció creixent
–cada vegada més opti-
mista– cap al disseny de
l’espai públic com a gene-
rador de la ciutat, que ar-
riba a solucions tan signi-
ficatives com la primeren-
ca plaça de la Trinitat
(1961) i la del Tenis (1975) a
Donosti, la de Los Fueros
(1979) a Vitòria, la de Sant
Joan (1982) a Lleida i el
Parc de l’Espanya Industri-
al (1985) a Barcelona.

Però, fins i tot en aquests
esforços d’integració i de
dependència, Peña ha
mantingut la fidelitat a les avantguar-
des racionalistes. Cada edifici segueix
sent un exercici autònom de lògica
funcional i constructiva. És cert que en
alguns projectes dels anys 80 i 90 hi
podem descobrir contaminacions esti-
lístiques, fruit de l’eufòria que entre els
arquitectes joves d’Euskadi produí la
força mediàtica d’Aldo Rossi i, més in-
directament, dels nous valors vienesos
revolucionaris i decoratius. Però no va
caure mai en el malbaratament estilís-
tic i només va passar de puntetes per les
voreres del postmodern sense emma-
laltir-se’n. Al contrari: la seva aparent
coqueteria fou un altre gest en contra
de la banalitat i a la recerca d’una nova
expressió monumental.

Paral·lelament a aquest esforç per la
continuïtat, Peña ha enfocat el tema de
la tradició local: la recerca d’una iden-
titat per a l’arquitectura basca. Ja sabem
que reclamar avui una tradició local és
una operació sovint desprestigiada.
L’evocació d’una arquitectura mediter-

rània, castellana, toscana, tirolesa o
basca ja va fer el ridícul a l’època plena
dels eclecticismes i ara encara és pitjor.
Per superar-ho, Peña i els seus com-
panys bascos han assajat dos camins. El
primer: abandonar l’estil com a punt de
referència i adoptar, en canvi, el del
realisme i la contextualització en els
diversos àmbits, expressant artística-
ment les contradiccions entre tradició i
progrés material. El segon: referir-se als
trets més cultes d’una tradició que es
confirma no tant en allò que és espo-
ràdicament vernacle, sinó en les bases
crítiques i programàtiques de la Il·lus-
tració que segellà clarament un període
de la cultura local. És a dir: donar a
Euskadi una arquitectura pròpia i culta
i evitar que sigui un recurs folklòric o
una concessió populista. Estic segur
que aquest propòsit ha contribuït sec-
torialment al foment modern de la
identitat nacional d’Euskadi.

En aquesta línia de nacionalització
cal afegir un episodi molt important:

la fundació de l’Escola
d’Arquitectura de Donos-
ti. Peña ho tenia molt clar:
per enfortir una arquitec-
tura pròpia i culta calia
començar tenint una Es-
cola d’Arquitectura prò-
pia i culta. I s’hi va entes-
tar –i ho aconseguí– des
de Barcelona, on l’havien
contractat en una càtedra
de projectes. L’escola co-
mençà com una sucursal
de la de Barcelona, fins
que, amb pressions de to-
ta mena, aconseguí inde-
penditzar-se. També això
fou un acte de resistència
en contra del doble cen-
tralisme de Madrid i Bar-
celona i, encara més, con-
tra el descrèdit progressiu
de la universitat, que en
aquells últims anys 70 era
greument persistent. La
idea il·lustrada de recol-

zar-se prioritàriament en les univer-
sitats locals fou una de les tossuderies
resistents que acreditaven Peña.

Finalment, la resistència més re-
cent. Aquests últims anys Peña s’ha
negat a contribuir a l’escàndol dels
arquitectes estrella que juguen a fer
de l’arquitectura un exabrupte co-
mercial i que s’allisten a les revistes
del cor o del sexe, a les diverses bien-
nals llustroses i populistes o a donar
resposta als alcaldes endormiscats
que es pensen resoldre tots els pro-
blemes buscant un Foster, un Gehry o
una Hadid per fer veure que la seva
ciutat ha fet un tomb. Espero que això
haurà influït en la concessió d’aques-
ta medalla. O potser s’ha concedit
malgrat això, perquè no és freqüent
premiar els sacrificis professionals en
un ambient en què tothom reclama
èxits.

■ Oriol Bohigas. Arquitecte. President de l’Ateneu

Barcelonès

Valencià versus català
G e r a r d V e r g é s

P
rograma al Canal 9 de Televisió,
dimecres 17 de novembre. En
exclusiva entrevista el senyor Es-
teban González Pons, conseller

de la Generalitat Valenciana. Com era
d’esperar, el diàleg, dedicat quasi mo-
nogràficament a la llegenda dels va-
lencians, és tot en espanyol. Al conse-
ller se’l veu un pelet irritat. Diu que, ja
el 1991, la UE va reconèixer el valencià
i que ara Carod-Rovira, amb la com-
plicitat de Zapatero “i amb un estil
anys 30 de Chicago” (!), inicia una nova
agressió. Tampoc no oblida –per tal de
fer sang– que Carod va entrevistar-se
amb ETA. Entre altres coses, el conse-
ller reivindica ser la cinquena comu-
nitat històrica, posar al dia l’Estatut i
deixar clar que l’idioma valencià és
diferent del català.

Però anem a pams. Pel que fa a la
llengua el conseller repeteix diverses
vegades que ell no és filòleg i que
aquesta és una qüestió política. Doncs
no, senyor. Podrà ser política, però mai
contradictòria amb el rigor filològic.
¿Per ventura pot un Estatut –qualsevol
Estatut– dictaminar que el Sol gira al
voltant de la Terra? Miri, senyor Gon-
zález Pons: a Tortosa parlem el tortosí,
però a ningú se li acut que el tortosí no
sigui català. Així de senzill. I l’adversa-
tiva tan sols pretén embolicar la troca.
El conseller afirma (sempre en espa-
nyol, per descomptat) que ell és valen-
cià de soca-rel i que ja els seus rebesiaios
parlaven en valencià. La qual cosa em
recorda aquell Felix Fabri que, a co-
mençaments del XVI, ponderava l’ale-
many com “la més noble, la més dis-

tingida i més humana de les llengües”.
Llàstima que tal defensa estava redacta-
da en llatí. Tirant lo Blanc –assevera
també el conseller– està escrit en llen-
gua valenciana. Sí, i també els precio-
síssims versos d’Ausiàs March –nat a
Gandia–, que Jorge de Montemayor
qualificava de “grande catalán, de amor
maestro”, i no per la seva pàtria sinó pel
seu idioma. Creguin-me que fa angúnia
sentir dir al senyor Francisco Camps,
president de la Comunitat Valenciana,
que “el principal patrimonio de los valencia-
nos es su lengua”. I en castellà. (Congrés del
PP, a Castelló, diumenge 21 de novem-
bre.) ¿S’imaginen vostès un president de
la Generalitat de Catalunya no sabent
parlar la llengua del país? I consti que no
assenyalo el senyor Camps, que sí que la
sap encara que la utilitza més aviat poc,
sinó al seu predecessor en el càrrec,
Eduardo Zaplana. En fi, un sainet ben
poc divertit, quan només caldria con-

sultar el diccionari de la Real Acade-
mia Española –gens sospitosa– per
veure què diu del valencià. Per cert que
aquests dies l’Academia està consen-
suant amb les acadèmies de Llatinoa-
mèrica els problemes que es poden
derivar de la diversitat i pluralitat
–d’altra banda enriquidores– de l’es-
panyol en terres americanes.

Quan el senyor González Pons era
entrevistat, encara no s’havia pronun-
ciat el govern central (això fou diven-
dres 19 de novembre). I diu el govern:
“Els textos enviats a la UE corresponen
a tres llengües: l’euskera, el gallec i la
llengua que es coneix com a valencià a
la Comunitat Valenciana, i que com a
tal figura en el seu Estatut d’autono-
mia, i que es coneix amb la denomi-
nació de català a la comunitat científi-
ca i universitària”. A l’entrevista tele-
visada l’altra nit tan sols vaig sentir
cinc paraules no castellanes, i al final.
Periodista: “Un plaer”. Conseller:
“Moltes gràcies. Bona nit”. I, curtet de
mi, no vaig saber esbrinar si parlaven
en valencià o en català.

■ Gerard Vergés. Escriptor


