
DIJOUS, 27 GENER 2022 LA VANGUARDIA *)

Al servei de l’arquitectura i els arquitectes
el treball professional amb la
dedicació cap a tasques més
institucionals, atenent la defen-
sa de la professió i els valors de
l’arquitectura.
En aquesta nova etapa va as-

solir la direcció de la demarca-
ció de Barcelona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya i,
entre els anys 2010 i 2017, va
ser-ne degà.
D’aquest mandat li hem

d’agrair el seu esforç, entrega i
tenacitat en la consecució de la
llei d’Arquitectura Catalana, el
2017. La tasca va ser colossal.
Ho vaig poder comprovar des
de la col·laboració d’AxA en la
seva redacció. Sense la seva pa-
ciència, estratègia i tenacitat
personal, no hauria estat possi-
ble que el Parlament l’aprovés.
A finals del 2017 és nomenat

president del Consell Superior

de Col·legis d’Arquitectes d’Es-
panya (CSCAE) i col·labora en
la tramitació de la llei d’Arqui-
tectura espanyola i en la creació
de l’Observatori 2030 com a
taula estable del sector. Actual-
ment presidia un nou mandat.
Però sobretot voldria recor-

dar en Lluís a través d’una
afició més personal que vam
compartir al llarg dels anys: la
muntanya. Ja va localitzar el
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Arquitecte, exdegà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i president del Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya

UnamiradaàmpliaN
ohihaunamanera
fàcil de dir-ho. El
president del
CSCAE, l’anterior
degà del Col·legi

d’Arquitectes de Catalunya,
Lluís Comerón, ens ha deixat.
D’hora. Massa d’hora. Injusta-
mentd’hora.Iambellhamortun
bonarquitecte,unapersonasen-
sible, unhomede família, unho-
me bo. I també un gran comu-
nicador, curiós, culte, perseve-
rant,exigent iperfeccionista.Un
home conscient del temps que
vivim.
Lluís Comerón va ser el degà

de la crisi, cosaqueel va situar al
capdavant de la institució en un
moment delicat per a la profes-
sió. Cap repte li era aliè i ell va
saber fer front als problemes
immediats, peremptoris. Mai va
perdre una visió estratègica que
el va portar a ser una de les per-
sones clau a l’hora de dissenyar
el futur de l’arquitectura a casa

nostra, el de la institució i també
eldelsmateixosarquitectes.
Per a ell, l’arquitectura anava

més enllà de la construcció i per
això va impulsar l’especialitza-
ciói ladiversificaciódelaprofes-
sióapartirdel2010,enplenacri-
si, posant en valor nous perfils
professionals i fomentant la for-
mació continuada. La mirada
àmplia el va portar a teixir grans
sinergies entre professions, es-
pecialment des de l’Associació
Intercol·legial de Col·legis Pro-
fessionals de Catalunya i des de
l’ITeC.
Tanmateix, Comerón també

es va comprometre a situar l’ar-
quitecturaalcentredelasocietat
ialserveidelespersonesiel2016
va organitzar el Congrés d’Ar-
quitectura, una cita que va con-

vidar a la reflexió, al debat i a la
il·lusió per construir un futur
digneperals arquitectes.
Aixídoncs,convençutdelaca-

pacitat transformadora de l’ar-
quitectura, va lluitarperconver-
tir-laenunbéd’interèsgeneral.I
ho va aconseguir. Primer amb la
llei d’Arquitectura, aprovadapel
Parlament de Catalunya el 2017,
precedent directe de la llei de
Qualitat de l’Arquitectura que
el Consell de Ministres acaba
d’aprovar.
Després,ambl’impulsdelPac-

te Nacional per a la Renovació
Urbana,quehaposatlescondici-
onsperprotegir, impulsar, rede-
finir les nostres ciutats i deixar-
les en condicions d’afrontar els
reptes que vindran: el canvi cli-
màtic, l’envelliment de la pobla-

ció, les necessitats d’espais co-
muns, la crisi energètica i un
llargetcètera.
I ara, liderant l’arribada dels

fons Next Generation europeus
perquè siguin una oportunitat
única per fomentar la cultura de
la rehabilitació, impulsar la re-
novació urbana i generar activi-
tat al sector.
El seu tarannà afable i concili-

ador, perseverant i metòdic va
ser clau a l’hora de traslladar el
potencial de l’arquitectura a les
institucions del país. I ell ho va
fer convençut de la necessitat
de protegir els arquitectes, les
seves condicions laborals, la
professió. La necessitat de va-
lorar l’arquitectura com a cul-
tura, com a patrimoni. Com allò
queens identifica.

El seu traspàs representa una
gran pèrdua per al COAC i per a
tot el col·lectiu, així com per a
totsaquellsquevamtenir l’opor-
tunitat de conèixer-lo, treballar
amb ell i gaudir de la seva inesti-
mableamistat.
A la darrera entrevista que va

concedir, vadefinir laciutatcom
una frase llarga, va elogiar el
pensament complex i va fugir de
la immediatesa, de les solucions
fàcils. Amb tota la seva capacitat
de treball, tota la seva sensibili-
tat, és un dels arquitectes que ha
dissenyat el futur. La seva carre-
raera tambéuna frase llarga, tei-
xidadesde la vocaciód’entrega i
servei,ambgenerositat ienergia,
que ha quedat interrompuda
prematurament. Ara toca seguir
elseullegat,aprofitar lasevaem-
premta.
Quedescansi enpau.
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E
ns ha deixat Lluís
Comerón, un amic
entranyable, amb
qui he tingut la sort
de compartirmoltes

vivències al llarg dels anys.
Va començar a treballar a

l’estudi Artigues & Sanabria el
1985 i va col·laborar en diversos
projectes com la Biblioteca
Central de la UPC o la comissa-
ria de la Rambla de Barcelona.
Més endavant, va participar

com a associat en el desenvolu-
pament del Centre Cultural de
Leioa a Bilbao, en què va ser de-
cisiu en la concepció de la faça-
na de dues pells de l’edifici i va
fer palesa, una vegada més, la
seva gran capacitat tècnica i per
projectar.
El 1996 ens vàrem presentar

junts al concurs per a l’Institut
del Teatre deBarcelona i vàrem
guanyar. El projecte i l’obra de
l’Institut van ser una experièn-
cia molt intensa. En Lluís no va
abaixar mai la guàrdia, atenent
amb gran professionalitat i pa-
ciència la multitud de deman-
des que anaven canviant el pro-
jecte. Finalment, tot plegat va
arribar a bon port, gràcies a la
seva tenacitat.
En Lluís posseïa l’habilitat, la

màgia, d’introduir en el projec-
te qualsevol canvi imprevist
sense perdremai de vista les se-
ves bases conceptuals.
Anysmés tard va compaginar **)('&%%')$)"1

projecte final de carrera al
Bony de l’Arquer, a Llessui, on
vam fer muntanya plegats so-
vint.
Més endavant, vam compar-

tir travesses pel Pirineu amb
jornades dures, però molt emo-
cionants. Fins i tot vam viatjar
cap als Alps a provar sort amb
els quatre mils.
En Lluís afrontava la munta-

nya com afrontava la feina o la

vida. El repte, l’esforç, l’estra-
tègia, la tenacitat, la meticulo-
sitat, la prudència i la generosi-
tat distingien sempre el nostre
amic, tant en un ascens al Piri-
neu com en les reunions mara-
tonianes a què s’enfrontava dià-
riament, amb perseverança i
rigor.
Ara, Lluís, que ja no portes el

pes de tantes motxilles, podràs
caminar més lleuger i assolir
tots els cims anhelats... Bon vi-
atge, amic meu.
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Posseïa lamàgia
d’introduir en
el projecte qualsevol
imprevist sense tocar
la base conceptual

SI TE DUELE QUE CADA AÑO MUERAN MILES DE CIVILES
EN CONFLICTOS ARMADOS, LLAMA AL MÉDICO
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