
Seminaris 1992- 1993 
Patrimoni. Tradició. Destrucció. 
Història de tres ciutats: Barcelona, Girona i Tarragona. 
Coordinador: Joan Abelló (en col.laboració amb Arq-lnfad) 
- 9 de novembre, dijous de 19 a 21 hores, a la Sala d'Actes del FAD (Brusí, 45 baixos. 
Tel: 209 li 55); Barcelona: Oriol Bohigas en conversa amb Toni Marí, presentats per 
JoanAbelló. 
- I O de novembre, dijous de 19 a 21 hores, a la Sala d'Actes del FAD: Girona. Nards 
Comadira en conversa amb J. Nadal, presentats per Joan Abelló. 
- li de novembre dijous de 19 a 21 hores, a la Sala d'Actes del FAD: Tarragona. Joan 
Maria Pujals i Alex Susanna en conversa amb Julià Guillamón, presentats per Joan 
Abelló. 

Un regidor-arquitecte, un poeta-pintor, un poeta-editor i un poeta-conseller i ex
president de Diputació que han tingut un gran protagonisme en la definició actual de 3 
importants ciutats de Catalunya, comentaran en un diàleg tens i intens alhora tot un 
seguit d'arguments sobre la seva ciutat ideal i el seu ideal de ciutadania. 

S'intentarà des d'un punt de vista polièdric d'esbrinar el rerafons teòric, filosòfic i 
àdhuc poètic que es troba darrera d'aquestes tres paraules que donen títol al cicle: 
Patrimoni, Tradició i Destrucció. 

La passió documentalista, l'afany de conservació de monuments arquitectònics o la 
restauració de barris sencers no podria explicarse sense una justificació basada en el 
principi de tradició. Més enllà del tòpic que diu que aquells qui obliden la seva història 
han de tornar a viure-la, diríem, que fer compatible l'esperit de renovació amb la 
conservació de la memòria col.lectiva , sense utilitzar en ocasions la capacitat 
destructiva de l'home, sembla molt difícil. Sobre aquesta convivència de paraules 
aparentment irreconciliables; Patrimoni, Tradició i Destrucció girarà el cicle que us 
proposem. 

Coordinació: Joan Abelló 

Aquest cicle pertany al Departament de Teòriques de l'Escola Eina i es realitza en 
col.laboració amb I'ARQ-INFAD a la seu del FAD (Brusí, 45 baixos.). S'ha programat 
dins les activitats Extraordinàries 92-93 de l'Escola Eina, coordinades per Antoni Marí i 
Jesus Martinez-Ciarà. És d'entrada lliure, els alumnes de l'Escola Eina que se'n 
matriculin rebran l'oportú certificat d'assistència i xxx crèdits, vàlids per al diploma 
Eina i Beda. 

Postdata: hi ha la possibilitat de fer participar a dues ciutats més, Reus i Lleida, amb els 
respectius poetes i polítics d'alta volada. 


