
Presentació
Som al 2561 aC. A trenc d’alba, Khufu, el gran faraó, abandona el seu palau i cavalca 
sol per la riba del Nil. Pren un sender que travessa camps de blat, encara verd, i s’en-
fila cap a un turó proper. Arriba al cim en el moment precís per contemplar com els 
primers raigs de sol es reflecteixen a la cúspide d’or que culmina la seva gran obra, i 
mica en mica van omplint de llum tota la vall de Gizeh i les aigües del gran riu. Ho-
res més tard els sacerdots, engalanats amb els vestits més luxosos, encapçalaran la 
processó. Rere d’ells, els arquitectes i obrers més destacats. Els generals de l’exèrcit 
més poderós de l’època, els caps de la guàrdia personal i ell mateix, guiant amb mà 
ferma el seu carruatge. Finalment, tot el seguici de la seva cort. Avui s’inaugura el 
temple que l’ha de protegir quan iniciï el seu darrer viatge. Amb 134 m és l’edifici 
més alt del món: la Gran Piràmide de Gizeh.

Acabat de passar el cap d’any de 2010, a poc més de 3.000 km de la gran piràmide, 
un Mercedes G500 negre s’endinsa cap al desert prop de la ciutat de Dubai. Els 388 
cavalls del V8 enfilen sense cap problema el vehicle per una llarga pujada muntanya 
amunt. Al volant un home sol, segurament el més poderós de l’emirat, el Sheik Mo-
hammed. Aparca el cotxe al voral i observa com, a la llunyania, els primers raigs de 
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sol es reflecteixen a l’agulla de l’edifici que sobresurt enmig de la megalòpolis que 
ha crescut més de pressa de tota la història. Assaboreix aquests minuts de soledat 
tot contemplant la seva obra, la culminació d’un somni que va començar 50 anys 
abans a Nova York. Aquest vespre haurà d’atendre els seus convidats: membres 
de la reialesa, autoritats polítiques, magnats del petroli, empresaris i celebritats... 
que esperaran el gran moment envoltats dels luxes i àpats més sumptuosos. Pun-
tualment, a l’hora anunciada, un magnífic espectacle de rajos làser i focs artificials 
arrencarà del terra i s’enlairarà cap al cel perfilant una gegantina estructura de més 
de 800 metres d’alt. El Burj Khalifa, l’edifici-ciutat, el gratacel més alt del món.
Prop de 4.600 anys separen aquests dos edificis. Aparentment no tenen gaire en 
comú: un és una tomba, l’altre un megaedifici de luxe on treballen i conviuen milers 
de persones. Però si analitzem una mica el context aviat trobem més coincidències. 
A banda de la proximitat geogràfica, podem dir que ambdós edificis sorgeixen de 
l’empenta i la tenacitat d’una persona. I el més significatiu: ambdós representen la 
màxima fita arquitectònica de les seves respectives èpoques.
Perquè... la gran piràmide és arquitectura, no? Podem considerar que una tomba és 
arquitectura? O és art? Les dues coses? I el Burj Khalifa és una obra d’art? Hi serà 
d’aquí a 4.000 anys?



La forma, la funció, la bellesa, l’art... sembla que l’arquitectura és moltes coses alho-
ra. Per aquest motiu vaig decidir analitzar què és, com ha sorgit i com ha anat evo-
lucionant l’arquitectura, i així poder trobar més elements en comú entre aquests dos 
edificis. I, finalment, que l’estudi d’aquests dos edificis em portés a entendre millor 
què és l’arquitectura.

Metodologia
El treball consta de dues parts principals: la invenció de l’arquitectura i l’anàlisi dels dos 
edificis. La primera part i més teòrica va ser necessària per poder desenvolupar el tre-
ball, ja que sense considerar els orígens de l’arquitectura el concepte d’aquesta manca-
va de sentit. La segona part es converteix en la part pràctica del treball, amb una anàlisi 
profunda de dos edificis, emblemes de dues èpoques. Les dues parts ens permeten defi-
nir d’una manera precisa què és, què significa i què implica l’arquitectura.
Quant a la recerca de la informació, la teoria de l’arquitectura ha estat objecte d’es-
tudi des de la Grècia clàssica, així que tant a la xarxa com en els llibres hi ha molta 
informació, això sí, subjectiva. Per tant, per elaborar el treball, especialment per a la 
segona part, ha calgut contrastar i complementar informació objectiva amb opini-
ons d’experts i la meva pròpia.

Cos del treball
La invenció
Terra Amata (‘terra estimada’ en llatí), es pot considerar la primera arquitectura: 
un conjunt de cabanyes, vestigi de la primera «civilització» que es coneix. En el 
seu temps va ser un campament de primavera d’un grup d’Homo Erectus. Allà es 
van trobar les primeres cabanyes artificials que se sap que existeixen, trenta-una 
en total. Es va observar que onze d’aquestes es reconstruïen cada any. El fet que 
un mateix grup de caçadors tornés any rere any suggereix que hi havia un cicle de 
caça regular, però encara és més important el tema de la llar. L’ús del foc (que indica 
la congregació del grup, l’establiment d’una comunitat) i la construcció de cabanyes 
artificials, demostren que els nostres primitius avantpassats van començar a con-
trolar el seu entorn i a adaptar-lo a les seves necessitats. 
Aquests assentaments, però, necessitaven construccions més solides: a mesura que 
pobles i ciutats creixien en nombre i en superfície, l’organització social es feia més 
i més complexa, requerint una tipologia administrativa més variada. En realitat, la 
civilització moderna no ha aportat gaire novetats als tipus bàsics d’edificis que van 
sorgir arran de les necessitats generades durant l’era neolítica: habitatges, edificis 
governamentals i cívics i temples religiosos. 



Els principals avenços d’aquests éssers humans primitius es van materialitzar en la 
construcció d’eines que els van permetre modelar el seu entorn. El que avui po-
den semblar unes simples i atrotinades cabanyes, com les de Terra Amata, cons-
titueixen els principis de l’arquitectura, l’inici de la configuració intencionada del 
lloc on viure.

El següent pas en la millora de la tecnologia de la construcció de l’habitatge va ser 
l’eixamplament dels assentaments humans, que només va ser possible gràcies a 
l’agricultura. A la vall mesopotàmica, el desenvolupament dels sistemes de desse-
cació, canalització i reg van convertir aquella zona pantanosa en una terra fèrtil, 
assegurant als habitants aliments de manera més o menys estable. Com a resultat 
d’això, l’excedent en materials i energia humana s’usava per a l’aixecament de 
ciutats encara més grans. Tal com havia passat amb la construcció megalítica a 
Europa, a Mesopotàmia els primers edificis permanents van servir per satisfer les 
funcions més peremptòries, en un intent de reduir l’abisme entre els humans i els 
déus. Encara que els promotors d’aquests primers edificis fossin els reis, prínceps 
o governadors, no deixaven de ser l’expressió d’una voluntat pública. La civilitza-
ció humana i la seva materialització arquitectònica havien començat.



Gran piràmide de Gizeh
Possiblement el complex de Gizeh ha estat el monument al qual més estudis científics 
i especulacions, més o menys banals, s’han dedicat. Del complex, ressalta la primera i 
més gran piràmide, erigida per a Khufu (segon faraó de la IV dinastia), les altres dues 
es van construir per al seu fill Khefren i posteriorment per el seu nét Mikerinos. La 
innegable fascinació que han originat les piràmides es deu, sense dubte, a dos factors: 
la seva imponent dimensió i la precisió amb la qual van ser construïdes.
Observant la magnitud de la necròpolis i les seves estructures es plantegen dues 
qüestions interessants: com es van fer aquestes magnífiques construccions? I, enca-
ra més important, per què es va destinar quasi tota la mà d’obra d’Egipte a treballs 
tan descomunals que tardarien anys en completar-se? Dit amb altres paraules: com? 
I, per què?

Burj Khalifa
El Burj Khalifa és l’edifici més alt del món, la cirereta del pastís de la megalòpolis 
de Dubai. Una ciutat que tot i estar enmig del desert presenta una concentració de 
gratacels equiparable a llocs com Nova York, Tòquio o Singapur, on l’altíssim preu 
del terreny edificable justifica aixecar pisos i més pisos per rendibilitzar les inversi-
ons immobiliàries.
Un edifici que no es conforma en ser el més alt del món, també és el més luxós, el que té 
els ascensors més ràpids, les fonts espectacle més grans del món, etc.
Quin sentit té el Burj Khalifa? Per què aquest edifici, i en aquest lloc? Quina necessitat 
cobreix? Més encara, quin sentit té l’espectacular canvi que ha fet Dubai en els darrers 
25 o 30 anys, després de segles de ser una petita ciutat portuària envoltada de desert?

Conclusió
Les conclusions de l’anàlisi són que la piràmide no té cap sentit si l’observem de 
forma aïllada, ignorant el seu context històric, la seva significació religiosa, la figu-
ra del faraó, l’home-déu i la societat egípcia de l’època. Igualment, si mirem el Burj 
Khalifa i el veiem només com l’edifici més alt del món, com un prodigi de la tecno-
logia constructiva, ens quedem només amb una part del seu sentit. Què hi fa enmig 
del desert? Conèixer la història de Dubai, el seu context polític i socioeconòmic, ens 
aporta una visió molt més rica que ens ajuda a entendre l’edifici. Fins i tot el perquè 
de la seva forma, que no només està condicionada per aspectes tècnics, sinó que té 
relació amb l’entorn cultural i artístic del seu emplaçament. 
I, per altre costat, he vist com pren sentit la idea que l’arquitectura és una expressió 
de la societat on neix. Un fet que és especialment significatiu en aquests dos exem-
ples en què la figura d’una persona, un dirigent, té tanta responsabilitat en la seva 



construcció. Al cap i a la fi, el faraó era el líder polític i espiritual del poble egipci. 
Salvant les distàncies, el Sheick és el líder del seu poble, el seu representant. El som-
ni d’un i altre són en realitat el somni de les societats que representen, i els edificis 
analitzats materialitzen aquest somni.
Com va observar sir Herbert Read, tot art és «un mode de discurs simbòlic». L’arqui-
tectura satisfà les necessitats tan psicològiques com fisiològiques de la família hu-
mana, les institucions socials bàsiques de la qual tenen al voltant d’un milió d’anys 
d’antiguitat. El que construïm obeeix només parcialment a la necessitat de satisfer 
un ús funcional. Sí, és un refugi, però també és un símbol i una forma de comunica-
ció. L’arquitectura és una representació física del pensament i l’ambició de l’home, 
una crònica de les creences i els valors de la cultura que la produeix. 

Bibliografia i webgrafia
—Entender la arquitectura: Sus elementos, historia y significado. Leland M. Roth.
—Arquitectura teoría i práctica. Geoffrey Masktutis.
—Arquitectura: Forma Espacio i Orden. Frank Ching.
http://skyscraperpage.com/site/faq/
http://www.burjkhalifa.ae/en/the-tower/design.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Stack_effect
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Comparison_of_pyramids.svg
http://www.whatisarchitecture.cc/david-serero-paris-2016/
http://mykukun.com/the-vitruvian-triad-solidity-usefulness-and-beauty-in-architecture/
http://skyscraperpage.com/diagrams/?searchID=207
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvius
https://www.quora.com/Is-architecture-more-of-a-science-or-an-art?redirected_qi-
d=990111#MoreAnswers
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pyramid_of_Giza
https://www.quora.com/Why-is-architecture-considered-as-an-art#
http://architizer.com/blog/inside-zaha-hadids-one-museum-condo/
https://en.wikipedia.org/wiki/Khufu
https://futureblind.com/2010/01/06/pyramids-vs-skyscrapers/
http://www.livescience.com/18589-cost-build-great-pyramid-today.html
https://www.quora.com/How-long-would-the-pyramids-take-to-build-with-modern-
methods
http://www.pbs.org/wgbh/nova/transcripts/1915mpyramid.html
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_tallest_buildings_in_the_world
http://plato.stanford.edu/entries/architecture/
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?ParagraphID=dov



http://www.som.com/projects/burj_khalifa
http://www.som.com/projects/burj_khalifa__mep
http://www.inquiriesjournal.com/articles/124/2/confusing-the-wind-the-burj-khali-
fa-mother-nature-and-the-modern-skyscraper
http://www.emirates247.com/news/emirates/burj-khalifa-a-symbol-of-dubai-s-
towering-ambition-2014-01-04-1.533300
https://en.wikipedia.org/wiki/Burj_Khalifa#Architecture_and_design
http://www.inquiriesjournal.com/articles/124/2/confusing-the-wind-the-burj-khali-
fa-mother-nature-and-the-modern-skyscraper
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A0mide_de_Kheops
https://en.wikipedia.org/wiki/Skyscraper#History_of_the_tallest_skyscrapers
http://www.bl.uk/learning/cult/bodies/vitruvius/proportion.html
http://www.dubaidirecttrade.com/his-highness-sheikh-mohammed-bin-rashid-al-
maktoums-dream/
https://www.quora.com/Why-is-Dubai-called-a-fake-city
http://www.f1grandprixtours.co.za/abu-dhabi-f1-tour-packages-prices
http://www.visitdubai.com/en/business-and-investment/why-dubai/skyscrapers-in-
the-sand
https://ca.wikipedia.org/wiki/Burj_Khalifa
http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1263987/How-Dubais-14-billion-
dream-build-The-World-falling-apart.html
http://www.designboom.com/architecture/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/nov/27/dubai-desert-lessons
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=73507fda-ecb4-440e-ae-
fc-f228952ed109
http://www.cheops-pyramide.ch/khufu-pyramid/casing-stones.html
http://www.bbc.com/future/story/20151113-why-do-we-still-not-know-whats-inside-
the-pyramids
http://www.ancientegyptonline.co.uk/great-pyramid.html
http://www.cheops-pyramide.ch/khufu-pyramid/khufu-numbers.html
http://www.brainyquote.com/quotes/topics/topic_architecture2.html
http://www.nsaa.ns.ca/about/about-architecture/what-is-architectu-
re-what-is-an-architect/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gizeh


