
Després d’haver inaugurat «Màquines de viure. Flamenc i ar qui
tectura en l’ocupació i desocupació d’espais» a Madrid, i en vigílies 
de traslladar el projecte a Barcelona, ens truca Pedro Barragán, de 
la Societat Flamenca El Dorado, a la capital catalana, i ens pro
posa passar a conèixer Raoul Vaneigen, que s’ha convertit en un 
habitual de la penya i amb qui ha comentat aquesta exploració de 
l’imaginari situacionista en relació amb el flamenc, amb el món 
gitano. De nou, una situació construïda en què poetes radicals 
i flamencs, gitanos i dissidents polítics, comparteixen un mateix 
espai. Ens trobem, doncs, amb Raoul Vaneigem, amb la seva 
companya Eleni i amb Paco Aroca, el qual ha teixit aquest vincle, 
i entre converses i vins ens brinda aquest text, breu i contundent, 
potser una mera actualització de la radical posició dels situacio
nistes contra l’arquitectura, carregat, sens dubte, d’aquesta ma
teixa veritat i emoció. Ens ha semblat necessari, al cap i a la fi, 
compartir aquest regal i, sí, aquí el teniu.



jerarquitzades, les seves muralles, les seves closes sotmeses al 
control de capellans i prínceps. En nom de la civilització, es 
decreta per tot arreu que milers d’arbres siguin talats, desarre
lant de cop la relació privilegiada que la dona manté amb el món 
vegetal. Aquesta podria ser una decisió implementada avui per 
una multinacional. El decret al qual em refereixo aquí prové 
de l’epopeia del Gilgameix, que data del tercer mil·lenni abans de 
la nostra era. (Noteu que, com l ’espai quadriculat pel Gran 
Arquitecte, el nostre calendari obeeix a una numeració prescrita 
pel seu homòleg, el gran Rellotger.)

No hem habitat mai en nosaltres mateixos. Sempre hem es
tat habitats per una maquinària que ens fa anar a on no volem 
anar, malgrat el carrerisme que, inculcat des de la infància, capta 
la joventut i la fa envellir precoçment. 

Tota arquitectura fa pudor de caserna, de presó i d’hospital. 
I, això no obstant, el que subsisteix en nosaltres d’humà no ha 
renunciat mai a perpetuar, fins a les xaboles més miserables, una 
poesia incrustada a l’existència, una guspira de vida, susceptible 
d’abraçar el vell món consumit pel tedi.

Mentre que el capitalisme segueix sobrevivint, un cop rere un 
altre, a les seves fallides successives, el cos dels desitjos aspira, de 
generació en generació, a desempallegarse del cos de treball, que 
el tenalla. És una reivindicació que ve de lluny, però que actual
ment es manifesta en plena llum. Una reivindicació que emergeix 
de les ruïnes d’aquestes vastes construccions religioses i ideològi
ques que durant tant de temps van governar la humanitat, deshu
manitzantla. Al segle xviii, SaintJust constatava: «La felicitat 
és una idea nova». Avui en dia, la felicitat ja no és una idea, ha 
esdevingut una realitat nova, una realitat que lluita contra les se
ves falsificacions per tal d’encarnarse en una realitat social, per 
tal de participar d’una subversió que la identifica amb el veritable 
progrés. 

Hem après, a costa nostra, que el progrés tècnic dissimu
la les caixes registradores sota la mentida de l’estat del benestar 
al qual contribueix. Ja sabem perfectament el que cal pensar 
d’aquest famós welfare state, l’adveniment del qual ja profetitzava 
el consumisme. Ja no volem la maquinària del benefici que fa, 
de nosaltres, els seus mers engranatges. Volem habitar el país 
dels nostres desitjos, una terra lliure on la vida sigui la garant de 
la nostra voluntat de ser no ja un home abstracte, sinó un ésser 
humà. Perquè, tal com la supervivència usurpa el nom de «vida», 
l’home abstracte és el simulacre de l’home carnal.

Veiem emergir així, com illots assolellats en un mar glacial, 
zones on els habitants resisteixen contra els perjudicis fomentats 
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No hi ha aspiració més universal i més universalment prohibida 
que habitar el propi cos. Hauria de ser l’elecció més natural al 
món, si no fóssim esclaus d’un sistema que, sotmetent la natura 
al pillatge i a les devastacions de la rendibilitat, desnaturalitza 
per tot arreu la terra i totes aquelles i aquells que hi viuen. Dones, 
homes i nens s’enfronten, instant rere instant, a un cos en el qual 
la necessitat de treballar i de guanyar diners xoca amb una pulsió 
de vida que convida a seguir els propis desitjos i a lliurarse als 
plaers de l’existència.

Provar d’habitar el propi cos és experimentar l’alienació, 
és trobarse enfrontat a una presència estrangera que ens obli
ga a l ’exili, ens separa i ens expulsa de nosaltres mateixos. 
L’exuberància de les pulsions de vida es troba aquarterada. La 
reducció del món a una geometria del benefici ens ha militaritzat 
—n’hi ha prou amb veure a quin règim estan sotmesos els nens 
i els adolescents en aquests centres de criança concentracionaris 
que anomenen «escola».

A excepció d’algunes rares criatures d’hàbitat poètic —la 
genialitat, la bogeria i l’originalitat estètica de les quals són rà
pidament objecte de celebració per no haver de qüestionarnos 
més profundament el «sentit humà» que les inspira—, els arqui
tectes han estat i són més que mai els buròcrates del poder i de 
l’estructura jeràrquica, els agents reclutadors de l’esperit militar, 
els emprenedors servils de la reducció geomètrica del món, de la 
vida, dels costums, de la reificació generalitzada.

No em limito aquí a evocar els fabricants de conilleres, els 
constructors de gàbies on el tedi incita a la malevolència, a la vio
lència cega, al crim. Els asfaltadors de paisatges només són, com 
els urbanistes que tenen a sou, una versió d’aquest «arquitecte» 
que, en el dialecte de Brussel·les (devastada com la majoria de 
ciutats per la màfia immobiliària), és un insult que pot suscitar 
reaccions agressives.

Amb raó, les religions atribueixen a un Gran Arquitecte el 
funcionament, l ’organització, la disposició, el confort i la cli
matització d’aquesta vall de llàgrimes on la vida sacrificada és el 
preu que cal pagar per als paradisos ficticis del més enllà.

La militarització del cos i del seu hàbitat té el seu ori
gen en l’erecció de les ciutatsEstats, amb les seves societats 



per empreses multinacionals, assentant les bases d’una socie
tat nova, construint llocs de vida. Algunes terres lliures miren 
d’escapar del domini de l’Estat i de la mercaderia, i redescobrei
xen les riqueses de la creativitat individual i col·lectiva.

Ací i allà, una arquitectura autònoma, improvisada, engin
yosa i maldestre experimenta la reconciliació de l’hàbitat i del cos 
restituït a la fantasia dels seus desitjos. De la cabana de fusta fins 
a l’autoconstrucció de terra, palla i enreixat, s’eleva un mateix 
cant, el de la veritable llibertat.

Només coneixem una arquitectura a imatge de la reificació 
de l’home. Ara bé, en un món on la perspectiva de vida haurà de 
succeir la perspectiva de mort, imposada des de fa milers d’anys 
pel sistema dominant, és possible crear les condicions per a rea
litzacions experimentals allà on la voluntat de viure reivindiqui la 
seva sobirania i trenqui les seves cadenes. Necessitem una rehabi
litació del cos i de l’hàbitat poètic que aquest exigeix. Necessitem 
una arquitectura que canti i balli. I aquesta arquitectura no exis
tirà sense una voluntat individual i col·lectiva de desconstruir 
l’home màquina, construint l’ésser humà.
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