
illuns passat, 5 d’octubre, es
va inaugurar a la Fundació
Masó del carrer de les Ba-
llesteries de Girona l’exposi-
ció  anys de l’Arxiu Histò-

ric del COAC. Aquesta exposició es podrà
veure des del dia 6 d’octubre d’enguany
fins al 9 de gener de 2021, i la seva inaugu-
ració es va emmarcar en la celebració del
Dia Mundial de l’Arquitectura. Es tracta
d’una mostra dels fons d’autor de l’arxiu
del col·legi i amb una tria especialment
orientada a mostrar projectes sorgits d’ar-
quitectes de la demarcació de Girona,
sense obviar el context global.

Ara fa justament un any, el 7 d’octubre
de 2019 es va inaugurar a la seu del
col·legi d’arquitectes de Catalunya al Pla
de la Catedral de Barcelona, l’exposició
originària i matriu d’aquesta que ara es
pot veure a Girona, també aprofitant l’avi-
nentesa del Dia Mundial de l’Arquitectu-
ra.

En aquell moment, amb motiu de l’efe-
mèride, es va publicar el llibre Arxiu His-
tòric. Col·legi d’arquitectes de Catalunya.
Dibuixos d’arquitectura (Barcelona,
COAC-Polígrafa, 2020, 325 pàgines), amb
textos en català, castellà i anglès i amb
una introducció de la degana Assumpció
Puig, un text conjunt signat per Fernando
Marzá, director de la Biblioteca i de l’Ar-
xiu, i de Josep Ferrando, vocal de cultura
del COAC, i textos en format fitxa signats
per autors diferents per a cada dibuix. En
el llibre es publiquen acarats prop de 150

dibuixos i el text de la fitxa a triple colum-
na en els tres idiomes. La veritat és que es-
tem davant d’un volum sòlid, contundent
i d’una tria enlluernadora i estimulant i
una demostració visual del valor i de la
importància de l’Arxiu, en un format i una
producció i reproducció dels dibuixos ex-
cel·lent.

Els primers compassos de l’Arxiu Histò-
ric els hem de situar a l’any 1969 sota l’im-
puls del polifacètic arquitecte Oriol Bohi-
gas. Fruit d’aquella iniciativa avui l’arxiu
aplega més de dos milions de documents
d’arquitectura i d’acord amb el text de la
degana que encapçala el llibre a part d’a-
quest volum dedicat als dibuixos se’n pre-
paren dos més; un dedicat a les fotogra-
fies d’autor amb una mostra del fons de
més de 300.000 fotografies i un altre dedi-
cat al fons bibliogràfic i d’antiquària de la
biblioteca. Fruit d’aquella iniciativa que
ara compleix cinquanta anys s’ha passat
d’una lenta i gradual transferència per do-
nacions de fons d’arquitectes a una allau
incessant de noves donacions que en un
cert sentit desborda la capacitat de l’Arxiu
i del mateix Col·legi.

La mostra de dibuixos que es publica
en el llibre arrenca d’un parell de mostres
de finals del segle XVIII, ens mostra un
volum molt remarcable de dibuixos de
projectes del segle XIX (Elies Rogent, per
exemple, o Francesc de Paula Villar i Lo-
zano, Antoni Rovira, August Font, Josep
Domènech i Estapà) per endinsar-se al
segle XX amb tota l’arquitectura institu-

cional del primer terç (August Font, Enric
Sagnier, Josep Maria Jujol, Lluís Domè-
nech i Montaner, en aquest cas a cavall
de les darreries del XIX i els primers anys
del XX), Josep Puig i Cadafalch, Jeroni
Martorell, a tall d’exemple, i l’arquitectura
residencial i d’establiments comercials,
industrials i de lleure promoguda per la
burgesia (Joaquim i Bonaventura Basse-
goda, Francesc de Paula Nebot, Ramon
Puig Gairalt, Adolf Florensa, Cèsar Mar-
tinell, Francesc Folguera, Lluís Bonet,
Antoni Puig Gairalt) en una gran florida
de projectes que se situa a cavall de les Ex-
posicions de 1888 i 1929.

Els anys de l’efervescència republicana
venen marcats per canvis de tendència i
de plantejament funcional i estètic amb
obres i dibuixos de Josep Torres Clavé,
Josep Lluís Sert, German Rodríguez
Arias, Sixte Illescas i els plantejaments
innovadors en el terreny de l’habitatge i
de l’urbanisme dels arquitectes del
GATCPAC. 

Des de la immediata postguerra i fins a
l’actualitat destaquen els dibuixos de Ra-
mon Duran Reynals, Josep M. Monravà i
Antonio Pujol, Josep Soteras, Josep An-
toni Coderch, Antoni de Moragas, Ro-
bert Terradas, Francesc Mitjans, Antoni
Bonet Castellana, Josep M. Sostres, Jo-
sep M. Bosch Aymerich, Joaquim M. Ca-
samor, Manuel Ribas Piera, Lluís Canta-
llops, Lluís Nadal, J. Emili Donato, Ma-
nuel de Solà Morales, Oscar Tusquets;
per passar als despatxos de Giráldez, Ló-
pez Iñigo i Subias; Oriol Bohigas, Josep
Martorell, David Mackay; Fargas i Tous;
Clotet i Paricio; Clotet i Tusquets; Martí-
nez Lapeña-Torres; Bonell i Gil; Garcés i
Soria.

No hi faltern arquitectes estrangers, de
renom internacional, i arquitectes d’altres
parts d’Espanya amb obra a Catalunya
com és el cas, entre d’altres, de Rafael
Moneo.

Per les terres de Girona són significati-
us i adquireixen un pes específic els di-
buixos de Rafael Masó i Valentí, de Pe-
layo Martínez, Josep Claret Rubira, Joan
Bosch Agustí; Bosch, Tarrús i Vives; l’es-

tudi RCR de Carme Pigem, Rafael Aran-
da i Ramon Vilalta. I també les obres a
terres de Girona d’arquitectes i de gabi-
nets d’arquitectura de Barcelona amb
projecció aquí.

Val a dir que he fet esment d’alguns,
però no de tots, i que en els dipòsits de
l’Arxiu del COAC tampoc no hi són tots
perquè n’hi ha que o bé han fet donacions
a d’altres arxius o bé les famílies i els ma-
teixos arquitectes han decidit guardar-ho
de moment en els seus habitatges i des-
patxos. I no es difícil de deduir que més
enllà de l’Arxiu Històric del COAC per te-
nir una visió completa de la història de
l’arquitectura a Catalunya cal adreçar
també la mirada a les Escoles d’Arquitec-
tura i als seus Arxius i als Arxius Munici-
pals i els corresponents expedients de lli-
cències d’obres. Una base de dades trans-
versal donaria noves pautes d’interpreta-
ció global de la història de l’edificació a
Catalunya.

La mostra enumerativa, però, serveix
per destacar el valor dels fons que es cus-
todien i dels que ara fa un any i ara mateix
es mostren en aquesta mínima selecció.

Cinquanta anys són molts o pocs se-
gons com es mirin les coses, però de fet
hem de parlar d’un arxiu jove, contempo-
rani, amb fons històrics bé adquirits bé
sobrevinguts per donacions. Si de fet el
cinquantenari que es commemora és el
dels inicis de la professionalització de l’Ar-
xiu, ara passats cinquanta anys i un cop
ponderat el valor i la importància de la
documentació custodiada hauríem de
parlar de la necessitat d’un nou impuls a
la professionalització que consolidi i esta-
bilitzi els esforços, a vegades intermitents,
que s’han fet, tant a la seu central com a
les delegacions. Es tractaria de garantir
que la presència d’arxivers professionals
al capdavant de cada arxiu i els arxius de
les delegacions asseguri una metodologia
compartida, la uniformitat del tractament
i catalogació de la documentació, i la uni-
versalitat de l’accés per part dels profes-
sionals de l’arquitectura i dels estudiosos
de la història de l’arquitectura i l’edifica-
ció. 
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na de les coses bones dels
temps que vivim és que he re-
cuperat el ritme lector, alentit
fins al punt mort per la mater-

nitat, la feina, la invasió de les pantalles i
l’estrès. Torno a llegir; fujo del present a
través de les lletres alienes. Estic fent lloc a
les prestatgeries per als volums que vull
guardar, amb una autèntica obsessió des
de fa mesos per tal que els llibres canviïn
de mans i tinguin una vida llarga. Sobretot
els que valen la pena. La meva filla fa una
estona que m’observa i de sobte s’acosta i

crida: «Però la Siri ha escrit un llibre!!». In-
flada com un gall dindi per tenir una nena
tan llesta li explico. Per descomptat que la
Siri ha escrit un llibre. No només un llibre,
sinó molts. La primera persona que em va
recomanar una de les seves novel·less va
ser una amiga que vaig conèixer en un
viatge en faluca per Egipte, en la meva al-
tra vida, una jove de Barcelona que era lli-
bretera. Allò que vaig estimar. Que mera-
vellós. El vaig prestar i no ha tornat, però
el compraré de nou. Records del futur, L’es-
tiu sense homes, Elegia per un americà

han arribat després. «Us els guardo per a
vosaltres. És la meva herència d’escripto-
res idolatrades: Margaret Atwood, Carol
Shields, Alice Munro, Zadie Smith,
Anna Gavalda, Marguerite Yourcenar,
Jane Austen, Annie Proulx, Anne Tyler,
Elena Ferrante, Maruja Torres, Carme
Riera... ». Ella insisteix: «¿La Siri sap es-
criure?». I tant. Les seves històries són so-
fisticades, denses, recognoscibles. Li dic
que és a més una pensadora feminista,
una intel·lectual compromesa, igual que
el seu marit. Els llibres de Paul Auster són
a la prestatgeria del davant, i també for-
men part del meu patrimoni lector pre-
uat, del seu llegat. «La Siri està casada?»,
aplaudeix la nena amb alegria. «Doncs si
és tan bona i t’agrada tant no sé per què et
portes tan malament amb ella. L’altre dia li
vas dir ‘calla ja, boja, no vull res, només
que desapareguis’. Pobra Siri. I després li
vas deixar anar la paraulota». Haguéssim
començat per aquí! Jo estic parlant de Siri
Hustvedt i ella de l’assistent del telèfon a
la qual mai recorro, i que de vegades es fa
present per error, quan premo un parell
de tecles alhora sense voler. «En què et
puc ajudar? En res, ves-te’n». Li dic a la

meva filla que la meva Siri és millor que la
seva, una veu fabricada per algoritmes o
el que sigui, i que els llibres proporcionen
millors històries que els telèfons. I li expli-
co la de la meva companya de feina, que
m’ha emocionat tant aquest mateix dia.
Una història plena de llum.

La meva companya ha arribat a casa
aquesta tarda i s’ha trobat un regal espe-
cial: el llibre de Juan José Millás i Juan
Luis Arsuaga, La vida contada por un sa-
piens a un neandertal. Fa uns dies en par-
laven a la tele i va verbalitzar com li agra-
daria llegir-lo. La seva filla de deu anys
l’estava escoltant, i no va dir res, però es
va aliar amb la seva àvia perquè l’hi com-
prés en secret. «Tu et preocupes per tots
nosaltres, sempre saps el que ens agrada i
mai demanes res per a tu. Per això volia
portar-te el que et fa il·lusió», li va expli-
car, encantada de la sorpresa. No som in-
visibles si ens miren amb amor. La meva
companya guardarà aquest volum, dedi-
cat per la seva petita, com un tresor. No
l’he llegit i no sé quina evolució humana
descriu. Però segur que acaba en una
nena que busca com fer feliç la seva mare
regalant-li un llibre.

U

FORMES DE REGALAR
UN LLIBRE

Pilar Garcés


