
L'arquitectura de l'escola activa: visca la utopia? 

 

Voldria adreçar aquest escrit a tots els estaments de l'Escola, des dels institucionals fins als docents, des dels 

directius fins als d'organització i de gestió, i des del primer al darrer membre de la comunitat escolar, si més no, com 

una proposta per a la reflexió. 

 

Quan era "una mica" més jove que ara, vaig desenvolupar com a projecte de fi de carrera d'arquitectura un col.legi 

públic a Vilassar de Dalt. Diversos factors van fer que aquell projecte mai es pogués portar a la realitat. 

 

Després, per circumstàncies de la vida, acabes treballant en el que, amb sort, et permet portar algunes garrofes a 

casa. I de vegades, encara que el primer dels objectius del teu treball sigui aconseguir una millor qualitat de vida per 

als altres, malauradament, acabes també implícitament dedicant part dels teus esforços a ajudar que algú, ja de per 

si molt adinerat, pugui acabar de ser-ho encara "una mica" més. 

I també malauradament, de projecte relacionat amb l'arquitectura escolar no n'he tingut oportunitat de desenvolupar 

cap d'altre. Tan sols una col.laboració, quan encara era estudiant, d'un col.laborador en el càlcul estructural d'una 

pre-escola. 

Realment, l'esforç importantíssim que va fer l'administració autonòmica en la construcció de nous centres escolars, 

es va centrar als anys vuitanta -més de vuitanta centres escolars construïts només entre el 1982 i el 1986-, just quan 

un servidor estava encara a l'Escola d'Arquitectura. 

 

Però de l'experiència d'aquell projecte i de la tasca d'investigació realitzada per portar-lo a terme me'n va quedar un 

pòsit molt important, que ara, en un d'aquells moments en què passes balanços d'etapes de la teva vida, si més no 

de la vida professional, no voldria estar-me, almenys, d'escriure aquestes paraules. 

 

De tota la investigació, reflexió i d'aquell propi projecte en destacava, a part que "el solar de La Fornaca" de Vilassar 

de Dalt demanava una escola diferent, a part d'altres temes com el respecte a l'estructura del paisatge, com 

l'adaptació dels vials i la tipologia edificatòria a la pronunciada topografia existent, o com la màxima conservació de 

l'arbrat existent, a part d'altres temes de contingut més tècnic, en destacava també el concepte d'escola activa, 

aquell moviment de renovació pedagògica que, tot i haver-se introduït amb anterioritat, i tot i haver estat adoptat com 

a oficial als anys 30, arrelava fortament a Catalunya a finals dels anys 50 com a contrapunt al repetitiu "Plan de 

Construcciones Escolares", els seus repetits projectes arquitectònics tipus i els seus continguts pedagògics basats 

en la simple transmissió de coneixements. En el meu cas el repte es plantejava en la recerca d'una tipologia que 

pogués permetre tant l'escola activa com el retorn a mètodes més convencionals. 

 

Bastants anys més tard, en el moment d'intentar entrar el primer dels fills a l'escola, ens presentaven aquest 

concepte d'escola basada fonamentalment en els principis de la pedagogia activa com un dels pilars educatius i 



pedagògics que definia el caràcter propi del centre Voramar, acompanyat d'altres com el d'escola catalana, o el de la 

voluntat de formació integral dels alumnes, així com d'algun altre que personalment em podia resultar menys atractiu. 

 

I si bé és evident que el pilar essencial del centre escolar havien de ser aquests aspectes educatius i pedagògics, 

també havia pogut assimilar quant important podia arribar a ser l'arquitectura que podia acompanyar aquelles idees, 

quant important per al fet de la construcció escolar podia arribar a ser la resolució del problema de la triple relació 

entre pedagogia, arquitectura i entorn. 

 

I el que hem pogut constatar amb el temps és que l'arquitectura de l'edifici del Voramar corresponia a la d'una escola 

"convencional" en la qual, per tant, el model pedagògic no es podia desenvolupar físicament com fóra desitjable. 

Conceptes llavors apresos com els de la relació entre aules interiors, o d'aquestes amb els espais interiors de relació 

i circulació, o amb els espais exteriors, o la relació entre aules exteriors, o com la unió de diferents distribuidors 

tradicionals residuals podia transformar-los en espais gairebé aglutinants de la vida col.lectiva de la ciutat escolar, o 

les possibilitats d'adaptabilitat de la programació d'espais i aprofitament dels mateixos, per no entrar en d'altres 

temes com la il.luminació bilateral envers la unilateral, les visuals, o fins i tot els esquemes d'escola - estora, on l'aula 

era una casa dins la ciutat i on els carrers i les placetes convidaven als mètodes pedagògics actius, etc., etc., 

resultaven ara clarament inviables. 

 

Realment m'agradaria algun dia tenir l'oportunitat d'arribar a conèixer el nivell de limitacions que comporta l'existent 

tipologia arquitectònica convencional. Perquè quan sento com el reconegut i alhora controvertit arquitecte canadenc 

Frank O. Gehry, de qui m'estalviaré presentacions, que diu que considera com una de les majors decepcions de la 

seva vida el descobrir que, malgrat els seus 73 anys, encara li queda molt per conèixer; que és un vell i que encara 

està començant; que la vida passa massa de pressa i els edificis tarden molt a ser construïts; que és possible que no 

vegi acabats molts dels seus projectes... realment llavors em sento rejovenir uns quants anys. 

 

I és que, malgrat que em consta que la Institució ha fet algun intent d'ampliació, i que la situació de "disbauxa 

immobiliària" no n'ha permès la viabilitat econòmica, voldria fer un crit perquè no s'aparquin els intents, ja que, 

malgrat tots els inconvenients, que no són pocs, el barri i tot el districte estan en plena ebullició urbanística -tots ho 

sabem-, i arrel d'això, també en plena conscienciació social, política i cultural. I de vegades, aquests esdeveniments 

commemoratius val la pena aprofitar-los, emmarcats lògicament dins de grans esforços col.lectius, com a pistoletada 

per afrontar nous i llargs periodes de temps, apuntant cap al futur. 

 

Tan sols voldria dir, doncs, que no es descarti mai la possibilitat de fer-ho, i que no es deixi d'estar a l'aguait. De 

poder fer un edifici escolar funcionalment i formal més d'acord amb els seus continguts.  

Potser com un edifici monumental a escala urbana però a la vegada amb una agradable escala domèstica a l'interior.  

Potser, en la lluita per la consecució de la viabilitat econòmica, i aprofundint la visió de la seva funcionalitat física dins 

de la comunitat, fent-lo "molt polifuncional", per no perdre l'oportunitat de ser centre cultural i social del barri, obrint 



les portes de les seves biblioteques, tallers i aules també a les nits, els caps de setmana, als adults, a nens amb 

dificultats, etc. 

Potser a la fi també, adaptable a més mètodes pedagògics en el temps, capaç de poder retornar a mètodes més 

convencionals o fins i tot d'anticipar-se a mètodes que ara encara ens poden ser desconeguts. 

I potser... 

 

Valdria la pena fins i tot en el cas que ho haguessin de veure els nostres néts, en lloc dels nostres fills. Per tant, que 

no es descartin mai la il.lusió ni la perseverança.  

Perquè com ens diria el malauradament dissolt grup musical "Sopa de Cabra", "...lluita pels teus somnis, t'estan 

esperant, fes que siguin certs, abraça'ls, fes que no s'ensorrin, ves-els a buscar, fes que siguin teus, abraça'ls...". 

 

I si a la fi només podem qualificar-ho tot plegat d'utopia, doncs diguem: "visca la utopia". 

 

Voramar, feliç 35è. aniversari! 
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