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Ha aparegut un DVD que es diu LIGS. 
Converses López-Íñigo, Giráldez, Subias, 
editat per La Salle Universitat Ramon 
Llull, i sota guió de Joaquim Girbau Rou-
ra i Neus Mateu Vico, que recull una sè-
rie de respostes que els supervivents 
–Xavier Subias i Guillermo Giráldez- 
d’aquell famós grup d’arquitectes fan a 
les qüestions que els posen una sèrie 
d’arquitectes de generacions més joves 
que ells, entre els quals el recentment 
traspassat Manuel de Solà Morales. 
Les qüestions posades són un útil peu 
d’entrada per a que Subias i Giràldez, 
especialment el primer, puguin esplaiar-
se reflexionant sobre la seva carrera i 
moltes altres coses. 

El grup LIGS saltà a la fama el 1957 
amb la realització de 
la Facultat de Dret 
de la Universitat 
de Barcelona, una 
construcció que va 
impactar enorme-
ment en la societat 
de l’època i que de 
seguida va fer d’ells, 
molt joves, un exem-
ple de l’arquitectura 
moderna; i és curiós 
que ara, cinquanta-
cinc anys després, 
Giráldez qualifiqui 
displicentment la 
seva construcció 
més difosa d’obra 
ingènua, innocent, i 
digui que la veu “co-
mo aquel hijo tonto, 
retrasado”. A Girál-
dez evidentment el 
mou el gust per la paradoxa, però de fet 
és cert que a ells els agrada molt més 
la Facultat d’Econòmiques, que varen fer 
el 1964, i en canvi constaten que se’n 
n’ha parlat molt menys.

Giráldez parla poc al DVD, però el que 
diu és contundent: allà reben Bohigas, 
Sostres, Bonet Castellana, sovint vore-
jant la injúria, però el pes del discurs 
el porta Subias, que es mostra magní-
ficament eloqüent, amb una facúndia 
relaxada, i amb un grau d’autointros-
pecció admirable, sense eludir tampoc 
l’humor escèptic d’aquell qui ja està de 
tornada, pel damunt del bé i el mal. A 
la presentació del DVD al Col·legi d’Ar-
quitectes Subias ja va captivar l’auditori 

amb els seus raonaments profunds i 
divertits alhora.

El món de l’arquitectura és ben pe-
culiar. Només cal sentir des de fora, 
amb oïda atònita, la vèrbola que gasten 
els joves i no tan joves arquitectes que 
interroguen els vells mestres al DVD, 
o la importància que es pot arribar 
a donar a detalls ben secundaris en 
l’arquitectura com podia ser si s’havia 

de construir amb totxo o amb formigó, 
quan el que te importància, aleshores, 
ara i sempre, no és això sinó només 
construir bé, convenientment.

Veient l’hora escassa que dura el 
reportatge et preguntes també com 
aquells arquitectes, que van fer obres 
tan extraordinàriament destacades 
com les esmentades, i van planejar 
i construir un conjunt urbanístic tan 
sorprenent com Montbau entre 1959 i 
1966, la Universitat Autònoma de Be-
llaterra el 1969, o l’Hospital Oncològic 
de l’Hospitalet de Llobregat el 1975, 
poden haver gaudit d’un grau de popu-
laritat mediàtica tan discret. Definiti-
vament una gran assignatura pendent 

en el futur serà, sens dubte, l’anàlisi 
acurada del per què de la formació dels 
prestigis en el món cultural.

Possiblement en aquesta valoració hi 
jugui en part un factor polític. Subias no 
maquilla pas que l’obra transcendental 
de Montbau va ser possible gràcies a 
l’obertura que en aquells anys de fran-
quisme significà l’Opus, bé que ho digui 
amb certa sornegueria. I afegeix que ells 

eren “els emissaris 
d’en Porcioles per anar 
aprenent el que es fe-
ia a Europa”. Segura-
ment reclamar-se tan 
possibilistes i oberta-
ment arquitectes d’en 
Porcioles, amb tota la 
conya que es vulgui, 
quan a aquell alcalde 
se li ha assignat rígi-
dament un paper ma-
niqueament negatiu, 
en part ben merescut 
cal dir-ho, però en part 
no, encara deu des-
concertar als que avui 
han de jutjar la nova 
arquitectura catalana 
d’aquells anys com-
plexos.

A això podem afe-
gir-hi que, segons au-

todefinició orgullosa de Subias, ells 
no son intel·lectuals sinó “arquitectes 
d’ofici”, “constructors més o menys il-
lustrats” concedeix, precisió clarament 
provocativa en un medi, el dels arqui-
tectes ambiciosos -que tots han jugat 
la carta saberuda-, que es fa palès que 
ells mateixos adopten aquesta postura 
amb una bona dosi de pose lúdica, de 
nedar contra corrent. Ja que sota aque-
lles expressions que es reclamen sim-
ples ells desenvolupen un discurs tan 
sòlidament teoritzat com el dels altres, 
i una obra tan extraordinàriament sòlida 
i moderna com la dels més famosos. 
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El grup LIGS saltà a la fama amb la realització de la Facultat de Dret de la Universitat de Bar-
celona, una construcció que va impactar enormement en la societat de l’època.
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