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Sóc arquitecte...
i faig el que puc
per sobreviure!

ANDREA RODÉS
BARCELONA

L’
estudi d’arqui-
tecturadeMarc
García-Duran
(GDyE)està

amagat enun loftdel barri
deSantsqueellmateix va
restaurar. La cuina, un
passadís envidrat amb
vistes aunpati interior, és
el puntd’integració entre
la seva vivenda i l’espai on
treballa la restade l’equip.
“Lameva filosofia arqui-
tectònicaparteixdel fet
queunedifici hade ser
versàtil, canviant i adap-
table”, explica aquest
arquitectebarceloní de38
anys, quehaaconseguit
sobreviure a la crisimillor
quemolts dels seus com-
panysdeprofessió.

Faunany imig,García-
Duranvadecidirmuntar
undespatx especialitzat
enprojectesper al dis-
tricte22@.Concebutper
ser el centred’innovació
tecnològica i urbanística
deBarcelona, el 22@s’ha
vistmenys afectat per
l’esclat de labombolla
immobiliària i la crisi eco-
nòmica. Perquè?Lapri-
mera raó, segonsGarcía-
Duran, és quemolts dels
projectesdel 22@són
finançatsper inversors
patrimonialistes queno
hansorgit de la “cultura
delpelotazo”. “Sónclients
seriosos, ambdinersde
veritat, perquèels bancs
aranodonencrèdit, i
inverteixenpensant enel
llarg termini”, explica el
cofundadordeGDyE. “Els
patrimonialistes saben
que la crisi ésunmoment
per invertir, perquèels

preushancaigut”, afegeix
García-Duran.L’últim
encàrrec rebutpel seu
estudi provéd’unexem-
presari quevol reconver-
tir la sevanaudelPoble-
nouenunalbergde
joventut.

Adiferènciadel con-
cepted’arquitectura flexi-
ble i adaptable, “els pro-
motorsde la culturadel
totxodelnostrepaísno
han tingut esperit de
canvi: no s’hancansatde
repetir elmateixmodel
devivenda–els blocsde
pisos convencionals–
pensantnomésenel seu
valordemercat actual, no
enel futur”, remarca el
soci deGDyE.Per fer-se
entendre,García-Duran
posa comaexemple
“l’efecteplayboy”, o com
el fenomende l’homesol-

Duran.Però faltaunespe-
rit empresarial ambmés
visióa llarg termini ipre-
disposicióal canvi, insis-
teix.e

Els professionals que no han emigrat s’han
hagut d’allunyar de la cultura del ’pelotazo’

ATREVITS
MarcGarcía-Duran i
JoséLuisEcheverria
s’hanespecialitzat en

projectes per al
districte 22@. PERE VIRGILI

Ara és un bon
moment per
invertir en
edificis perquè
els preus
han baixat

La crisi ha
obligat prop del
7,5% dels
arquitectes
espanyols a
marxar del país

El cas de la Pancha
Invertir o reduir despeses?

Testimoni

e
Ja fauns anysqueJuan
PabloQuintero iMaría
TeresaLeónvanassumir
quenomésde l’arquitec-
turanopodrienviure.El
que sí que tenia clar
aquestmatrimoni vene-
çolà, residentdesde fa 17
anys aBarcelona, eraque
la seva formació coma
arquitectes els obriaun
ventall depossibilitats
professionals. La versati-
litat ésundels principals
valors afegits dels llicen-
ciats enarquitectura,
sobretot en tempsde
crisi. Enel cas deQuin-
tero, els seus coneixe-
ments sobre la fusta el
vananimar a fundar
MedioDesign, undespatx
interdisciplinari ones
realitzendesdeprojec-
tes d’interiorisme i
maquetació fins al dis-
senydemobles imuntat-
ges expositius.

“Elmeupare tenia
una fusteria aCaracas i
depetit ja l’ajudava al
taller”, diuQuintero, que
va arribar aBarcelona
l’any 1994per acabar el
doctorat enarquitectura
a l’ETSAB (UPC). Li va
semblar que el sectorde
la construcció comen-
çava a estar saturat –el
boompostolímpic–, però
vadetectarunnínxol de
mercat en la fabricació
amb fusta, com lapro-
ducciódemaquetes, el
dissenyd’interiors i el
mobiliari d’escenografia:
projectes que requerei-
xenel domini del disseny
industrial i les tècniques
arquitectòniques,

segons el fundador
deMedioDesign.

Faquatre
anys, quan
la crisi va
provocar
la cai-
guda
de les
coman-
des,
Quin-
tero i
León
van
decidir
que era el

momentde
ferun salt

tecnològic.
En llocde reduir

costos, elmatri-
moni vadecidir inver-

tir propde70.000euros
en la comprad’ una
màquinade tall per con-
trol numèric (CNC),
dotadad’undels siste-

mesmés avançats de
producció assistidaper
ordinador (CAD-CAM).

Lamàquina, que ells
anomenenPancha, per-
met tallar taulers de
fustade gransdimensi-
ons i estàpensadaper a
unús industrial, però a
MedioDesign li haper-
mès fabricarmaquetes i
dissenysd’alta qualitat a
granvelocitat, reduint la
necessitat de treball
manual. “Si abans fabri-
càvemuna taula enun
mes, ara la podemacabar
ennomésundia”, explica
Leónengegant la
màquina, queocupa la
meitat del seu estudi del
PobleNou.Molts tallers
de la vora, propietat de
fabricants d’alumini i de
pecesper a la construc-
ció, hananat tancant en
els últimsanys.

“LaPanchahaestat la
nostra salvació.Ensha
permèsproduirmés
ràpidament, oferirmés
serveis i reduir les despe-
ses depersonal”, reco-
neixLeón.Entre els seus
competidorsnohi ha
ningúquedisposi
d’aquestamaquinària.
“Fins i tot hi ha empreses
quehan tancat durant la
crisi quedesvien les
seves comandes aMedio-
Designoqueens lloguen
lamàquina”, admet
León.

Els encàrrecs que rep
MedioDesignprovenen
principalmentd’Alema-
nya, França iHolanda.
Espanya ésunmercat
cada copmésminoritari
a causade la profunditat
de la crisi. L’etiqueta
“dissenyat i fabricat a
Barcelona” ésunabona
cartadepresentació a
l’estranger, assegura
León.Tot i així, les seves
creacions, de líniesneu-
tres i industrials, deno-
tenuna clara influència
del disseny escandinau i
l’arquitecturadeLeCor-
busier amitjansdels
anys60aVeneçuela.

Gràcies a laPancha,
MedioDesignara també
organitza cursosde
fabricaciódigital dirigits
a arquitectes, dissenya-
dors i interioristes. “Per
sobreviure a la crisi cal
ser creatiu i buscarnoves
fórmulesd’ingressos, i
consideroque lanostra
formació comaarquitec-
tes enspermetprecisa-
ment tenir aquesta visió
més global”, conclou
León.

ter vaprovocar l’aparició
del queavui coneixem
coma“cuinaamericana”:
per adaptar-se al nouestil
de vidadelshomes
urbans, algunespromoto-
resnord-americanes van
canviar les casesunifami-
liars dels suburbis per
apartaments ambcuina
integradaalmenjador,
quepermet estar cuinant
“i a la vegadaprendreun
còctel senseperdrede
vista l’amant”, diuGarcía-
Duran, somrient.

Una nova estratègia
Commoltsaltresarquitec-
tes,García-Duranvaapro-
fitarelboomimmobiliari
peracceptarprojectesde
promocionsdevivendes
convencionalsméscomer-
cials.Aixòesvaacabarel
2007,quanundelsseuscli-

ents–unapromotora
important–vaanunciar
quedeixariadepagar-lial
comptat,peroferir-lipaga-
résa120dies.“Emvaig
adonarquecaliacanviar
d’estratègia,especialitzar-
nosenunaàreamoltcon-
creta”,diu.Aixòéselque
aconsellaalsmilers
d’arquitectesques’han
quedatal’aturalnostre
país.L’altraalternativaés
marxarapaïsosemergents
comelBrasilo laXina,amb
unanecessitatcreixentde
professionals.Segonsun
estudidutatermepelSin-
dicatd’Arquitectes(Sarq),
lacrisidelsector immobili-
arihaobligatpropdel7,5%
delsarquitectesespanyols
amarxardelpaís.

“Cal aprofitar que les
nostres escolesd’arqui-
tectura, com l’IAAC(Ins-
titut d’Arquitectura
AvançadadeCatalunya),
tenenunagran reputació
internacional”, assegura
PabloRos, estudiantdel
màsterd’arquitectura i
professor a laUniversitat
deColúmbia,NovaYork.
Ros, de32anys, va treba-
llar durant vuit anys a
ForeignOfficeArchitects
(FOA), el prestigiósdes-
patx londinenc format
pels arquitectesAlejan-
droZaera-Polo iFarshid
Moussavi. L’any2010,
l’amenaçade la crisi i les
ganesdevolarpel seu
compteel vanacabarde
convèncerper anar a
NovaYork.Unany imig
després, té clar que
encarano torna.Només
alsEUApot comptar amb
el suport acadèmic i els
recursosnecessaris per

Un problema
associat a la
professió és la
contractació
de ‘falsos
autònoms’

Hi ha molta
feina
d’arquitectura
en els sectors
de rehabilitació
i restauració

dura terme la seva
recerca sobre l’electricitat
del coshumàcomaeix
per concebre l’espai
arquitectònic.

Foment de la innovació
Malgrat l’elevada forma-
ciódels arquitectesespa-
nyols,Ros iGarcía-Duran
coincideixenquea les
escolesd’aquí s’hauriade
fomentarmés lacreativi-
tat i la innovació.També
creuenqueunaltre freal
dinamismedelnostre
mercatarquitectònicels
últimsanyshaestat la
monopolitzaciódels con-
cursosd’obrapúblicadels
gransarquitectesde la
Transició:TriasTorres,
Bohigas,Moneo... “Una
generació tan fortaqueha
ofegatmoltesgeneracions
posteriors”, diuGarcía-
Duran. “L’ETSABi la resta
d’escolesd’arquitectura
s’hanconvertit enplan-
tersde treballadorspera
aquestsarquitectes”, afe-
geixGarcía-Duran.

Segons l’enquestadel
Sarq, el 32,4%dels arqui-
tectes espanyolsno tenen

feina inomésun3,1%
cobrenel subsidi d’atur.
Aixòesdeuaunaltrepro-
blemaassociat a laprofes-
sió, la contractació siste-
màticade falsos
autònoms, unapràctica
molt estesa.Rospretén
obrir undespatxde tec-
nologia i arquitectura a
NovaYork, i jaha rebut
alguns encàrrecs.Una
altrapossibledestinació
és laXina, on ja va estar
l’any2010, comaarqui-
tecte encapdel pavellóde
Madrid a l’ExpodeXan-
gai. “Emvancaptivar la
cultura i la capacitat de
treball dels xinesos”,
reconeixRos.

AGarcía-Duran la crisi
li hapermèsampliar el
seuequipambprofessio-
nals de la talla deMont-
serratGalindo, experta en
normatives i excol·labora-
dorade l’estudi d’Enric
MassipBosch (EMBA),
l’autorde la torreTelefó-
nicadeDiagonalMar.
“Per tenir èxit al 22@cal
dominar la legislació i
sabernegociar amb les
autoritats”, diuGarcía-

Duran.Unproblemaque
lamentenmolts arquitec-
tes és l’excésde rigidesa
de les autoritats locals pel
que fa a la concessióde lli-
cències i aplicaciódenor-
matives. “Hihaunexces-
siu control sobre l’ús
dels edificis, això
provocaundes-
gast de temps i
diners a
l’hora
d’empren-
dre enel
sector”,
opina
Galindo.

Més
humilitat
imés
interacció
ambagents
externsal
mónde
l’arquitectura
éselqueaconse-
llenGalindo iGar-
cía-Duranalsmilers
d’aturats.Elméspreocu-
pantésque“de feina
d’arquitecturan’hiha
molta, especialmenten
rehabilitació i restaura-
ció”, observaGarcía-

IMMOBILIARI.
La crisi del sector va
perjudicarmolts
arquitectes. F. MELCION

MEDIODESIGN.
Els arquitectes van
incorporar el disseny de
mobles. CRISTINA CALDERER


