
CULTU A
4 DE MARÇ DEL 2010 17

ÒSCAR GUAYABERO

ple,araestemenlafased’acabats,és
unapartdelprocésmoltdiferent
aquíqueaHolanda.ElsdeMecanoo
estanacostumatsatreballaramb
sistemesmoltestandarditzats ipe-
cesprefabricades, i lesdecisionses
prenenmoltabansd’arribara l’obra.
Elcontroldelresultatésmoltalt,
peròesperdlapossibilitatd’ajustar
coses insitu, comfemaquí”.

Em diuen que ha estat molt enri-
quidor treballar des del principi del
projecte, i alhora poder incorporar
empreses locals en les estructures,
les instal·lacions, l’acústica, etcète-
ra. La Cristina ja havia treballat
abans al despatx Mecanoo: “Hi vaig
trobar una gran diferència venint de
l’escola de Barcelona”. Li pregunto si
es tracta de la coneguda tradició for-
malista de la nostra arquitectura:
“Allà es treballa sempre la volume-
tria, es fan pocs renders i moltes ma-
quetes i s’inicien els projectes des
del concepte i en apostes de risc de
manera habitual”. Després van coin-
cidir al despatx de Josep Lluís Ma-
teo, on el Markus portava els projec-
tes internacionals i ara, amb aquest,
comencen el seu estudi, amb dife-
rents projectes ja en marxa.

Estemalterrat im’imaginopre-
nentunacopaalafrescasota l’om-

brad’unemparrat,aranu.“Lacober-
taverdaenlairadamillorarà l’aïlla-
menttèrmic”, i também’expliquen
quehantreballatambclimatització
geotèrmicaambunintercanviador
detemperaturaaunaprofunditatde
180metres idesd’aquíveigescalfa-
dorssolarsd’aigua, lescortinesexte-
riordelmiradortambéaïllendelsol
directe.“TreballantaHolandat’acos-
tumesaincorporaraquestestecno-
logiesdemaneraquotidiana,noes
diuarquitecturaecològica,simple-
mentés lanormal”.

De tornada, llegeixo alguns arti-
cles que s’han fet sobre projecte i em
plantejo si la crítica a l’arquitectura
que esdevé icònica, reconeixible, lle-
gible, està creant una tendència tan
forçada com la que combat. És a dir,
és obvi que la col·lecció d’escultures
arquitectòniques que no generen
ciutat sinó excepció no tenen sentit,
però si un edifici com aquest, en què
es treballa a 1.200 euros el metre
quadrat, no té una idea molt potent
al darrere, la peça pot caure en un
terreny anodí que ni per materials,
ni per acabats es pot remuntar. M’ho
plantejo però no tinc la resposta.
Mentrestant, Lleida ha guanyat un
espai urbà a la vora del riu i un nou
referent visual.❋

Dues visions
virtuals de la
Llotja de Lleida,
una de l’exterior
i l’altra de
l’auditori; un
projecte
monumental
ideat pels
catalans Labb
i els holandesos
Mecanoo

i potser caldria algun gest que ajudes
a entendre on és, però en tot cas la
gran plaça que es guanya i el mira-
dor del riu em semblen molt sugge-
rents: “Molts projectes ocupaven
tota la superfície, nosaltres l’aixe-
quem per generar un espai urbà”.

El foyer, que és alhora mirador,
canviarà la imatge que tenen del riu
els lleidatans. Vist des d’aquí, el riu
és paisatge: “La Francine Houben de
Mecanno ens deia que per a ella la
Llotja es com la platja de Lleida i que
l’altra banda del riu, amb una zona
industrial, era com els vaixells mer-
cants d’un port. Per això volíem pri-
mer marcar el límit amb una fita i al-
hora generar un mirador”.

M’encurioseix coms’hatreballat
elprojecteentre laciutatholandesa
deDelft iBarcelona:“Hihaalgunes
diferències importants,perexem-

Amb la nova
Llotja, Lleida ha
guanyat un espai
urbà a la vora
del riu i un nou
referent visual

Arquitectura icònica, sí, i què?
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L
a novaLlotjadeLleidaésun
edificidelsqueanomenem
icònics. I,esclar,comqueens
hempassatelsdarrersanys

criticant-los,araesfadifícilanar-loa
veuresenseprejudicis.Hointento,
però, ihofaigambMarkusLauberi
CristinaFernández,elsmembresde
Labb, lapartcatalanadelprojecte,
quejuntamentambl’estudiholan-
dèsMecanoosignenl’edifici.Ésun
edificimultifuncionalonescombi-
nentressalesaptesperferteatre,
congressos,música,etcètera.Però
tambéestàprevist instal·larunres-
taurantadinsiunbaralacoberta.
Elscomentoqueunadelesprimeres
cosesquesobtaés lamonumentali-
tat: “Sí,ensomconscients,peròhem
intentatquedesdedinssempretin-
guiunaescalahumana”.Tambésor-
prènlagranquantitatde llumnatu-
ralqueentraper les lluernes.

Reconec que quan les seves expli-
cacions em convencen menys és
quan em parlen de metàfores basa-
des en el terra i la fruita i la relació
amb la Seu Vella, tot i que entenc
que potser són servituds cap a la ciu-
tat. A vegades, calen referents per-
què la gent és faci seu un edifici.
Aquests gestos aquí es concentren
en uns arbres i unes fulles a l’audito-
ri potser massa literals, “els vam do-
nar un caràcter escenogràfic, ja que
som en un teatre”.

Amb climatologia extrema
En canvi, l’estratègia de com la peça
crea un espai urbà al seu voltant
amb una grada que el mira i que de
fet genera un amfiteatre a l’aire lliu-
re, fins i tot com s’aixeca de terra en
diagonal per generar espais prote-
gits, em sembla una troballa. “La cli-
matologia de Lleida és extrema, volí-
em fer una entrada arrecerada del
sol i de la pluja. Alhora, les obertu-
res, en estar en la diagonal inversa,
sempre recullen llum però mai sol
directe”. Em sorprèn que l’entrada
principal no estigui de cara al carrer,
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