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Què entenem per bioconstrucció i bioarquitectura? Seria la pràctica d’una ètica professional i 

una industria de la construcció que posa en el centre de la seva activitat la reflexió sobre els 

límits que les regles de la vida estableixen en el desenvolupament de projectes, tècniques i 

procesos de construcción dels edificis. 

 

Bioconstrucció: construcció vital? Construcció de la vida? Construcció amb la vida? Construcció 

vivible? Bioarquitectura: arquitectura viva? Arquitectura per a la vida? Arquitectura de vida?  

 

Davant l’extraordinària evolució esdevinguda en el segle passat en quant als coneixements 

científics i les recaigudes tecnològiques, en la nostra manera de construir, urbanitzar i viure; 

davant les potencialitats i amenaçes d’aquesta evolució, a partir dels anys seixenta del segle 

XIX la bioconstrucció i la bioarquitectura reprenen la tradició constructiva passada i els 

sistemes d’equilibris i creixements presents en la naturalesa per respondre a preguntes 

eternes, plantejades amb nova força i energia: Pot ajudar la arquitectura a desenvolupar les 

potencialitats dels individus i les societats? Aquest tipus d’edifici, d’arquitectura o de 

materials m’ajudarán a ser més lliure, sa, feliç? Permetrà aquest procés d’edificació i 

projecte millorar, en el futur, la relació entre individus, entre comunitats, i entre la 

Humanitat i el planeta? 

 

Sovint, especialmente entre professionals, s’identifiquen la bioconstrucció i la 

bioarquitectura amb una defensa de l’ideal de retorn a la societat preindustrial, una tornada 

enrere capaç de restablir l’harmonia entre Humanitat i planeta: un ideal reaccionari. Així, la 

imatge de la bioconstrucció està sovint lligada a cases unifamiliars o petits llogarrets que en 

les seves formes i tecnologies proposen i visualitzen un món antimodern i protradició, 

antiurbà i prorural, antiindividu i procomunitat, antitecnologia i proespiritualitat, 

antilíniarecta i procorbes, antimàquines i promanualitat, antiindústria i proartesania, 

antiquímica i proalquímia, antiglobalització i proregionalisme. Aquest tòpic, amb les seves 

fàcils dicotomies, les seves radicals i simplificades afirmacions, redueixen la bioarquitectura a 

un simple estil marginal, allunyat del debat arquitectònic i atorga a la bioconstrucció un 

paper residual, i, per tant, només interessant per a grups reduïts de professionals, usuaris o 

empreses. 

 

La imatge més propera a l’univers de la bioconstrucció són aquells projectes que manifesten 

una visió holística, en què les dicotomies desapareixen. Llavors el projecte de bioconstrucció 

o bioarquitectura pot fixar-se en una imatge que combina modernitat i tradició, interés per la 

urbanitat i per la ruralitat, promoció de la llibertat individual i exaltació de la comuna, 

tecnologia i espiritualitat, línies rectes i corbes, ús de les màquines i valorització de les 

manualitats, artesania que innova la indústria i processos industrials que no anul·len la 

necessitat d’oficis artesans, cautela extrema en la introducció de la química industrial i 

col·laboració amb la indústria en la recuperació i promoció d’investigació sobre materials i 

química natural, estratègies i eines globalitzades i defensa del patrimoni i diferències locals. 



 

La bioconstrucció, un camí convenient 

 

Per l’elecció de materials no perjudicials per a la salut de les persones i de l’ambient (es 

considera la toxicitat de productes químics individualment i en les seves interaccions 

recíproques, la prevenció de la contaminació electromagnètica, etc.). 

 

Per l’atenció a les peculiaritats ambientals del lloc per a un màxim aprofitament, adaptació i 

integració en el medi: aspectes bioclimàtics i recuperació de l’anàlisi energètica del lloc. 

 

Per un us eficaç i l’optimització de recursos naturals: experimentació de sistemes 

constructius i recuperació de tècniques tradicionals per part de grups hippies, anys després 

aplicades en la indústria. 

 

Per la recuperació de la centralitat de la persona usuària en el desenvolupament de totes les 

fases del projecte i de l’edificació. 

 

Per la desmitificació del concepte progrés i de la indústria com a motor d’evolució humana 

amb activitats al marge de la gran indústria que posen en dubte els models de 

desenvolupament i consum dominants, i són valuosos exemples d’alternatives afavoridores 

d’un desenvolupament sostenible. 

 

Per l’ètica en el projecte, en l’economia i en l’optimització de mitjans, sense confòndre-la 

amb una ética de l’estètica que dóna valor ètic a la forma en si mateixa, per exemple en 

considerar que una casa amb les parets corbes és més natural i harmoniosa que una de parets 

rectes. 

 

Avantguarda marginal? Reacció revolucionària? 

 

Considerem la bioconstrucció com una pràctica d’avantguarda en l’us de materials i sistemes 

constructius que la indústria després recull, difon i popularitza. La bioconstrucció, encara que 

parteix d’una actitud de reacció al progrés percebut com a amenaça, acaba proposant 

solucions constructives i radicalment innovadores, necessàries per a un desenvolupament 

sostenible. 

 


