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Resum

L’espai és de manera inqüestionable la raó de ser de l’arquitectura. 
La capacitat que ha adquirit l’escultura, al llarg del darrer segle, per 
a domesticar aquest mateix espai ha fet reavaluar els límits entre 
ambdues formes artístiques. 

El treball d’investigació s’interessa per aquest límit on, per mitjà de 
lectures i analogies, intenta definir què és l’arquitectura i què és un 
espai arquitectònic a través de l’escultura. I com la presència humana 
d’aquests espais - ontològicament no-arquitectònics - pot aproximar-se 
a una experiència arquitectònica.

Abstract

Space is unquestionably the raison d’être of architecture. The ability 
that sculpture has acquired, over the last century, to domesticate this 
same space has led to a re-evaluation of the boundaries between these 
two artistic forms.

The research project takes interest in this limit where, via readings and 
analogies, it tries to define what architecture and an architectural space 
are through sculpture. And how the human presence of these spaces 
- ontologically non-architectural - can resemble an architectonic 
experience.
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Motivacions
I understand my role as an architect as one who thinks and 
creates space. Spaces give buildings – by means of their presence 
– subjective universal validity. In both my office and teaching I 
operate independently with a strong interest in a non-contextual 
architecture that emerges from itself. I consider experience of 
space as the basis to form architecture. 1

Al llarg de la carrera he après que l’arquitectura és una matèria 
que s'entén temps després de ser explicada i, durant els anys, el que 
semblava absurd en un principi passa a ser intel·ligible. A mesura que 
passen els cursos, el que s’havia explicat a l’aula o el que apareixia als 
llibres, un dia, quasi per art de màgia, comença a prendre sentit.

A aquestes alçades, per a mi l’arquitectura és més del que era durant 
el primer curs del grau. L’arquitectura es veu reflexada en les altres 
arts i apareixen referències dins el món de la pintura, l’escultura, el 
cinema i altres disciplines artístiques. És precisament aquí on neixen 
les meves inquietuds per realitzar aquesta recerca sobre l’objecte 
i l’espai on el vincle entre arts és tan estret que els límits d’aquests 
queden desdibuixats, creant una necessitat en mi de buscar una manera 
de redefinir-los.

En anar d’Erasmus a Oslo, l'any 2018, la meva percepció sobre 
l’arquitectura es centra en la creació d’espais i l’experiència d’aquests 
gràcies al Guest Studio de la mà de Valerio Olgiati. Durant el primer 
quadrimestre, el curs entra plenament en un discurs on la generació 
d’espais i la seva percepció en són protagonistes. En el seu taller 
vam tenir l’oportunitat de viatjar a l'Índia, on vam poder visitar i 
experimentar la seva arquitectura i les atmosferes d’aquesta.

És així doncs, quan l’arquitectura passa a ser el joc i les relacions que 
tenen els diferents elements amb l’espai on es troben, generant-hi 
noves qualitats o modificant-ne unes de ja existents. A partir d’aquest 

Fig 1. 

Al viatge a l'Índia 
és on el concepte 
d'espai comença 
a prendre la 
importància que 
té ara en la meva 
concepció de 
l'arquitectura

Adalaj Stepwell
Adalaj, 1499

Fig 2. 

Projecte al Guest 
Studio amb Valerio 
Olgiati. Una escola 
sense límits, una 
caixa invisible on 
una topografia 
artificial separa 
els espais mentre 
es fusiona amb 
l'entorn

Kindergarten on hills
Oslo, 2018

1   Olgiati, V. En motiu de la seva instal·lació Freespace a la Biennale di Venecia 2018



nou punt de vista, l’arquitectura és partícip en molts més llocs dels que 
ho era prèviament. Es troba en com un mur es col·loca dins un espai, 
en com una finestra es situa en aquest mur i en com la llum entra dins 
l’espai. L’arquitectura és tot allò que conforma una atmosfera, un espai.

Posteriorment, durant aquest últim curs 2020 - 2021 he format part del 
Visiting Studio com a Taller Temàtic a l’ETSAB, el primer semestre vam 
tenir de convidats a Josep Bunyesc i a Juhani Pallasmaa i encara que 
guardo gran admiració per a en Josep, en aquest treball és Pallasmaa 
i el seu pensament el que en surt reflectit. És amb l’arquitecte finès i la 
Queralt Garriga i un projecte centrat en la relació entre el cos i cada 
espai i com ambdós elements funcionen essent-ne un de sol, en una 
coreografia a l'interior del refugi dissenyat (Fig 5.). 2

Al segon semestre, també al Visiting Studio, aquest cop amb l’ajuda del 
despatx sevillà MGM, vaig fer el disseny d’un complex esportiu nascut 
de la reinterpretació d’una pintura de William-Adolphe Bouguereau 
(Fig 3.) on l’edifici esdevé un objecte per si sol on l’usuari hi pot penetrar 
i percebre cada un dels espais i episodis que hi sorgeixen a l’interior 
(Fig 4.).

Així doncs, l’arquitectura es converteix en l’art de l’espai i la percepció 
d’aquest, essent quasi qualsevol objecte el mitjà i la tècnica per a poder-
lo fer. En altres paraules, la construcció passa a ser una eina per a 
generar espais i l’espai esdevé la matèria de l’arquitectura.

Fig 4. 

Puerta
Barcelona, 2021

Fig 3. 

Les murmures de l'Amour
William-Adolphe Bouguereau
1889

El projecte del complex 
esportiu (Fig 4.) s'inspira en 
les figures de la pintura per 
a definir la seva aparença, 
la seva forma i el seu 
funcionament

2   Arellano, D., Codina, B., Colominas, M. Parera, A. Sant, N. (2020). Solo refuge



Fig 5. 

El refugi es percep com 
un espai de repòs mental 
on cadascun dels espais 
s'adapta al moviment del cos 
en cada moment. Creant una 
experiència harmònica entre 
espai i persona.
El projecte va ser construït 
en una maqueta a escala 1:1 
per tal de poder entendre i 
explicar com el cos flueix a 
través de cadascuna de les 
estances

Solo refuge
Arellano, D., Codina, B., 
Colominas, M. Parera, A. Sant, N.
Barcelona, 2020
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És innegable la relació entre arquitectura i escultura al llarg de la 
història de l’art; moltes vegades il·luminant-se l’una a l’altra, convivint 
i coexistint en moltes situacions. Històricament s’ha pogut observar com 
e le ments esculturals s’uneixen a les formes arquitectòniques convertint 
l’arquitectura en un escenari per a l’escultura i l’escultura en un 
complement i embellidor dins l’espai arquitectònic. 

En les últimes dècades - a partir dels anys setanta - l’escultura ha començat a 
estendre’s conscientment cap a escales i contextos propis de l’arquitectura, 
trepitjant un territori deliberadament confós entre les dues. Escultors com 
Richard Serra, Eduardo Chillida o Jorge Oteiza i aquest creixent interès 
dels artistes cap a un llenguatge fins ara únic de l’arquitectura, difuminen 
els límits entre ambdues disciplines. Aquesta nova concepció de l’escultura 
que obliga a l’individu a endinsar-se dins de l'obra i viure l’espai reclòs en 
aquesta, d’una manera similar a la que es pot experimentar en una obra 
d’arquitectura, posa en dubte la distinció que Bruno Zevi fa entre arts.

La pintura actúa en dos dimensiones, aunque pueda sugerir tres 
o cuatro. La escultura actúa en tres dimensiones, pero el hombre 
permanece al exterior, separado, mirándolas desde fuera. 
La arquitectura, por el contrario, es como una gran escultura 
excavada, en cuyo interior el hombre penetra y camina. 3

Aquesta recerca comença amb el descobriment de l'obra dissenyada per 
Enzo Mari, “The Big Stone Game” (Fig 8.), construït a Carrara l’any 1968 i 
amb la pregunta de si una obra així, és o no és, un projecte arquitectònic i 
per què. Quines característiques d’aquestes vuit lloses de travertí sobre un 
quadrat delimitat en planta el defineixen com arquitectura o, per contra, el 
descriu com una instal·lació on els nens poden jugar al seu interior.

La mateixa capacitat que tenen algunes obres d’escultura d’emmarcar 
o modificar un espai per a ser experimentat és el que pren interès en 
aquesta investigació. És en aquest espai, en la concepció i en la comprensió 
d’aquest, dins d’obres pròpiament escultòriques, on l’arquitectura es veu 
plenament al·ludida donant pas a un objecte d’estudi des del punt de vista 
de l’arquitectura.
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Introducció

Fig 6. 

Durant el 
transcurs de 
la història 
l'escultura ha 
pres les formes 
arquitectòniques, 
substituint i 
adaptant, inclús 
les seves funcions.
Les Cariàtides de 
l'Erectèon són per 
exemple figures 
estructurals per 
a suportar el 
temple

Cariàtedes de 
l'Erectèon
Atenes, 409aC

Fig 7. 

A partir del S. 
XX l'escultura 
s'ha allunyat de 
la clàssica idea 
de l'admiració 
per adaptar 
un caràcter 
participatiu de 
l'observador

Slide Mantra
Isamu Noguchi
Venècia, 1986

3   Zevi, B. Saber ver la arquitectura. Barcelona: Poseidon, 1981, p. 19



Objectius

Metodologia

L'estudi d'aquestes preguntes planteja una separació conceptual en tres 
parts diferenciades: 

 - La primera és una recerca sobre què és l’espai i una definició de 
l’escultura a ulls de l’arquitectura.

 - La segona part és una presentació d’artistes - no arquitectes - i 
les seves respectives obres que trepitgen la frontera entre l’escultura i 
l’arquitectura

 - Per últim, es referencien pensaments i teories arquitectòniques 
diferents - una per a cada artista estudiat -. Es presenten dites analogies 
per a trobar i extreure trets propis de l’arquitectura presents dins les 
obres analitzades.

Paral·lelament, es presenta una bifurcació narrativa on es planteja un 
ús d’imatges complementari al text amb l'objectiu d'aportar informació 
addicional a l’escrita, i ser una ampliació d’aquesta, més que una mera 
il·lustració dels temes presents al llarg del treball.

Finalment apareixen les conclusions corresponents a les preguntes 
plantejades durant el procés d’investigació i que sintetitzen les reflexions 
que han aparegut tant durant el curs del treball com al llarg del grau.
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Es subratlla de la lectura de les paraules de Bruno Zevi: “[...] de la 
arquitectura, el carácter por el que se distingue de las demás actividades 
artísticas, reside en su actuar por medio de un vocabulario tridimensional 
que involucra al  hombre” 4.  De l’arquitecte italià es pot entendre que 
l’arquitectura és l'única de les arts que, com ell diu, involucra a l’home, 
però, és aquesta l'única diferència entre disciplines? És aquest el límit que 
separa i distingeix l’escultura i l’arquitectura? El dubte neix quan obres, 
com les que es presentaran a continuació, comparteixen aquest mateix 
interès de comprometre la persona. Les converteix, això, en arquitectura?

La consideració sobre aquestes temàtiques és menys una anàlisi històrica 
i descriptiva d’obres escultòriques que poden evocar característiques 
arquitectòniques, i més un estudi de l’espai que generen o modifiquen, on 
l’arquitectura es veu al·ludida pels artistes i les seves obres.

Aquesta recerca pretén definir què és l’arquitectura a través de l’art, en 
concret, l’escultura. També s'anhela donar resposta a la pregunta de què 
és un espai arquitectònic i què el conforma per tal de poder determinar 
quin és, si existeix, el límit entre l’arquitectura i l’art responent les 
següents preguntes:

 - És la involucració de l'home dins l'objecte l'única diferència entre 
escultura i arquitectura?

 - Converteix, aquesta mateixa implicació de la persona dins les 
obres, l'escultura en arquitectura?

4   Zevi, B. Saber ver la arquitectura. Barcelona: Poseidon, 1981, p. 19
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Fig 8. 

Escultura 
participativa 
o arquitectura 
escultòrica?

És el límit que 
intento definir 
al llarg d'aquest 
treball

The Big Stone Game. 
Enzo Mari
Carrara, 1968



L’espai
L’arquitectura és, per davant de tot, una disciplina on la matèria del seu 
interès recau en els espais que crea, espais per a ser ocupats, habitats. 
Espais que, delimitats per una tècnica constructiva, aixopluguen i 
protegeixen, en certa manera, ens refugien.

What distinguishes architecture from painting and sculpture 
is its spatial quality. In this, and only in this, no other artist 
can emulate the architect. Thus the history of architecture is 
primarily a history of man shaping space. 5

Nikolaus Pevsner assenyala l’arquitectura com l’única disciplina que 
involucra l’espai i la qualitat d’aquest, el que la distingeix de les altres 
arts com ho són la pintura i l’escultura. Aquest concepte també és present 
al pensament de Bruno Zevi, el qual afegeix a la persona, l’individu 
com un element indispensable per a l’arquitectura. La necessitat que 
l’espai sigui percebut per a l’home suggereix d’aparició del concepte de 
percepció. El que el teòric italià acota com la quarta dimensió, que en el 
cas de l’arquitectura és el moviment dins de l’espai construït i es genera 
quan l’home es mou per l’edifici i l’estudia des de diferents punts de 
vista. Aquesta dimensió és, per a Zevi, el temps que la persona es pren en 
recórrer l’espai.

D’aquesta manera és clarament comprensible que la raó de l’arquitectura 
és la de donar forma a un espai per a ser percebut, observat i recorregut 
per a l’home, fent d’aquesta manera, que façanes i altres elements que 
considerem arquitectònics deixin de ser el focus d’atenció de l’arquitecte. 
Aquesta conclusió és compartida tant per Zevi com per Hendrik Petrus 
Berlage que diuen respectivament:

[...] las fachadas de los edificios, son escultura, plástica en gran 
escala, no arquitectura en el sentido espacial de la palabra. 6

The art of architecture resides in the creation of spaces, not in the 
design of facades. 7

20 21

Fig 9. 

L'arquitectura és capaç 
de crear atmosferes 
per a ser viscudes. La 
pintura, a vegades, és 
capaç de representar-
les

Støvkornenes dans i 
solstrålerne
Vilhelm Hammershøi
1900

5   Pevsner, N. An outline of European architecture. London: Hazel, Watson & Viney, 1948, p. 19
6   Zevi, B. Saber ver la arquitectura. Barcelona: Poseidon, 1981, p. 27
7   Berlage, H. P. Thoughts on style. Santa Monica CA: The Getty Center, 1996, p. 42



Aquí trobem la primera dissonància entre el que, a vegades erròniament, 
apareix als llibres com a arquitectura amb el que realment ho és. En 
moltes situacions tot això queda oblidat possiblement per aquesta 
dificultat en trobar les paraules adients per explicar què és un espai més 
enllà que el buit que queda reclòs entre un conjunt de murs. I aquesta 
dificultat de descriure una atmosfera, la sensació que un té en entrar-
hi, fa de l'espai un quelcom gairebé indescriptible. Per contra, els llibres 
poden aferrar-se a la tècnica, les proporcions, les mides per descriure i 
donar a conèixer un edifici, però un seguit de paraules, indiscutiblement, 
mai podrà substituir la impressió en penetrar un espai. Perquè aquí rau 
l’experiència mencionada anteriorment, que necessita la presència per 
entendre l'espai en la seva gran complexitat.

Així doncs, comprendrem que l’arquitectura s’entén des de l’espai 
delimitat, o com Bruno Zevi anomena, espai interior 8. I la definirem com 
l’art de crear espais per a l’home, espais que han de ser percebuts a través 
dels seus sentits a través del temps. És així, la disciplina que involucra a 
l’individu per mitjà del temps i del moviment.

[...] toda obra de arquitectura, para ser comprendida y 
vivida, requiere el tiempo de nuestro recorrido, la cuarta 
dimensión. 9

Partint d’aquest pensament, és clar que l’arquitectura va més enllà 
de la tècnica de construir, de tancar un espai per ser útil i funcional; 
l’arquitectura és l’art que defineix i delimita aquest espai per a ser 
percebut, experimentat al mateix temps que és adequat per a la funció 
que ha d’acollir. Le Corbusier contempla aquest mateix fet, exposant:

[...] su significado y su tarea no es sólo reflejar la construcción 
y absorber una función, si por función se entiende la de 
utilidad pura y simple, la de confort y elegancia práctica. 
La arquitectura es arte en su sentido más elevado, es orden 
matemático, es teoría pues, armonía completa gracias a 
la exacta proporción entre todas las relaciones, ésta es la 
“función” de la arquitectura. 10
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Fig 10. 

La quarta dimensió 
va ser explorada 
i temptejada pels 
Cubistes amb la 
seva voluntat de 
representar els 
objectes des de 
diferents punts de 
vista incloent, així, el 
moviment en les seves 
obres

Les Demoiselles d'Avignon
Pablo Picasso
1907

8   "Pero, la arquitectura no deriva de una suma de longitudes y alturas de los elementos constructivos que 
envuelven el espacio, sino dimana propiamente del vacío, del espacio envuelto, del espacio interior, en el cual los 
hombres viven y se mueven." Zevi, B. Saber ver la arquitectura. Barcelona: Poseidon, 1981, p. 20
9   Zevi, B. Saber ver la arquitectura. Barcelona: Poseidon, 1981, p. 25
10  Le Corbusier. Hacia una arquitectura. Buenos Aires: Ed. Poseidon, 1964



L’objecte
Es podria definir l’escultura com l’art i tècnica de representar objectes o 
crear figures en tres dimensions, les mateixes en les quals l’arquitectura 
treballa. Però, com s’ha comentat anteriorment, Zevi menciona diferents 
dimensions corresponents a les diferents arts; mentre que a l’arquitectura 
apareix la quarta dimensió, l’escultura només n’involucra tres i la pintura 
només dues. Tot i ser dues arts volumètriques, és a dir, tridimensionals, la 
diferència entre l’arquitectura i l’escultura per a Bruno Zevi està que en 
aquesta segona, la interacció entre l’objecte i l’home és a distància, des de 
fora, en canvi en l’arquitectura és el mateix objecte que inclou a la persona, 
feta per ser penetrada i habitada.

Prenent aquest punt de partida es pot entendre que l’escultura és un objecte 
que ocupa un lloc a l’espai que compartim. Això proporciona una relació 
visual entre el subjecte i l’objecte on el subjecte es veu obligat a moure’s 
a través de l’espai, el buit generat entre l’escultura i l’espai contenidor 
d’aquesta. Richard Serra assenyala un punt d'inflexió en la història de l’art: 
la desaparició del pedestal, la caiguda de l’escultura de la seva base canvia 
totalment el paper que tenia l’escultura fins al moment, passant de ser un 
objecte per a ser admirat a un objecte per a ser viscut i experimentat. 

[...] once it got off the pedestal you no longer look at an object that 
was depicting a realistic aspect of either a hero or something to 
idolize or something to worship or something to be seen as a part 
from the space you are in. Once it became off the pedal it was in 
exactly the same behavioral space that you were in so you had 
to deal with it, in relation to time and space not as something 
removed from you to deal as a kind of icon of worship. [...] 11

D'aquesta visió de Serra en podem extreure una idea semblant a les 
teories de les dimensions de Zevi i Pevsner, però en aquest cas el seu 
pensament es veu deformat quan l’escultura s’endinsa en un territori propi 
de l’arquitectura deixant de ser una figura per a ser observada a ser un 
objecte que forma un buit per a ser ocupat i recorregut per a l’observador. 
És en aquest punt quan aquesta quarta dimensió, que ja havia estat evocat 
en la pintura i és imprescindible en l’arquitectura, apareix per primera 
vegada, en l’escultura. 
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Fig 11. Més enllà 
del caràcter 
espacial de 
l'arquitectura, 
aquesta pot tenir un 
caràcter escultòric 
i esdevenir un 
objecte dins l'espai 
urbà

Palazzo Vecchio
Arnolfo di Cambio
Florència, 1314

Fig 12. 
La glorificació 
de l'escultura 
deixa de ser l'únic 
motiu d'aquesta. 
Convertint-se, en 
algun cas, en un 
element generador 
d'espai amb unes 
característiques 
semblants a les 
dels edificis que les 
acullen

David
Michealangelo
1501 - 1504

11  Entrevista a Richard Serra / Talk with Charlie Rose, 2001



L’abandonament de la base o pedestal constitueix la ruptura més profunda 
de la història de l'escultura del segle XX. Aquesta mutació no afecta només 
en la col·locació de l’objecte en l’espai, sinó en la mateixa idea d’escultura, 
transcendint la qüestió de la representació per arribar a l’experiència de 
l’obra. L'apropiació provocativa del llenguatge propi de l’arquitectura 
incloent l’espai, l’individu i el temps al seu interior fa tremolar la percepció 
que es tenia prèviament d’ambdues disciplines on, molt clarament, els seus 
límits han quedat deliberadament desdibuixats.

Són, aleshores, escultures d’aquest calibre només obres escultòriques o 
podrien ser interpretades com a arquitectura? En el sentit espacial de la 
paraula, existeix alguna diferència entre les dues arts o els límits s’han 
difuminat de tal manera que poden ser considerades com iguals?

¿Qué es arquitectura?, y lo que todavía interesa 
más: ¿qué es la no-arquitectura? ¿Es exacta la 
identificación entre arquitectura y edilicia artística? 
[...] En otras palabras, la distinción entre arquitectura 
y no-arquitectura [...] 12

26 27

Fig 13. 

L'objecte escultòric 
agafa un paper 
condicionant 
de l'espai que 
ocupa. Aquest 
nou rol obliga a 
l'observador a 
interactuar amb 
aquest objecte i 
l'espai per a poder 
admirar-lo en la 
seva integritat

The Listening Room
René Magritte
1952

12  Zevi, B. Saber ver la arquitectura. Barcelona: Poseidon, 1981, pp. 21-22
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Fig 14. 

L'arquitectura, però, és 
capaç de condicionar-se 
per afavorir l'experiència 
escultòrica permetent 
el pas de llum dedicat 
purament a la figura que 
acull.

En el cas de l'Èxtasi de 
Santa Teresa, Bernini fa 
una finestra únicament 
per inundar l'escultura  
de llum insinuant, així, 
una presència divina

Estasi di santa Teresa d'Avila
Gian Lorenzo Bernini
Roma, 1645 - 1652



Richard Serra
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Nascut a San Francisco (EUA) el 1939 és l’escultor darrere de monumentals 
peces amb desig de permanència, que a través de la seva expressió 
escultòrica incita a la participació activa de l'espectador i formula una 
imprescindible relació entre l’objecte i l’espai.

Durant els anys seixanta Serra va fer les seves primeres obres a partir 
de materials no tradicionals com fibra de vidre o cautxú, és a finals de 
la mateixa dècada que l’artista comença a treballar amb peces que se 
suporten entre elles sense la necessitat d’estar soldades entre si, sustentant-
se només per la força de la gravetat. És així com Richard Serra comença la 
producció artística que el defineix en l’actualitat, les grans planxes d’acer 
que adopten formes variades i constitueixen les diverses categories de 
l’obra de Serra.

The difference is if you think of a Cezanne you look at 
the painting and the subject matter of the painting is the 
apples or the still life. Here the subject matter became the 
person walking through it. So, reversed how one have 
looked at art where the looking became the subject and the 
subject became the person. That person’s behavior that not 
only takes it off the pedestal but it puts the responsibility 
of the content on how willing the person is to engage the 
dialog with himself in relation to time and space and what 
is in front of them. 13

La concepció de la seva obra destaca pel rebuig de la pràctica clàssica de 
l’escultura situada sobre un pedestal, involucrant una figura estàtica amb 
un únic punt de vista central. El seu principal objectiu és plantejar una 
reflexió sobre les relacions entre una obra i l’espai que l’acull. La intenció 
de l’artista és la d'un espectador mòbil, que voreja les parets o blocs 
metàl·lics i recorre l’espai circumdant convertint-lo en un subjecte  actiu. 
El mateix Serra descriu la seva obra com un espai de comportament 14 on 
s’entaula un diàleg a escala del cos de l’espectador, els seus passos i els 
seus sentits es veuen estimulats per diverses sensacions viscudes al llarg 
de les instal·lacions.

Fig 15. 

La possibilitat de penetrar 
i caminar a través dels 
espais de Richard Serra 
apropen l'obra a una 
experiència arquitectònica

Sequence
Richard Serra
2006

13  Entrevista a Richard Serra / Talk with Charlie Rose, 2001
14  Museo Guggenheim Bilbao. Richard Serra. La materia del tiempo. Société Française de Promotion 
Artistique, 2006, p.14



Mi trabajo implica, ante todo, deambular y mirar, pero no le puedo 
enseñar a nadie como andar ni como mirar. 15

La participació física de l’espectador en l’obra indueix una transformació 
radical de la percepció del lloc a través d’una experiència paradoxal 
ancorada en el temps, l’equilibri, la gravetat i la lleugeresa.

La experiencia del tiempo y el sentido de la continuidad 
y la duración temporales tienen una trascendental 
importancia mental en la arquitectura; no solo vivimos en 
un espacio y en un lugar, sino que también habitamos el 
tiempo. 16
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Fig 16. 

La natura morta representa una 
idea contrària a l'arquitectura 
i l'obra de Richard Serra. La 
immobilitat dels bodegons és 
oposada a la fluïdesa dels espais 
de Serra

Canestra di frutas
Caravaggio
159615  Museo Guggenheim Bilbao. Richard Serra. La materia del tiempo. Société Française de Promotion 

Artistique, 2006, p.20
16  Pallasmaa, J. La Imagen Corpórea. Barcelona: Gustavo Gili, 2014, p.96



The Matter of Time
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La sèrie de Torqued Ellipses va ser concebuda per Richard Serra quan 
l’escultor va visitar San Carlo alle Quattro Fontane 17 a Roma. Aquesta 
col·lecció d’obres es basa en escultures amb base el·líptica on la figura 
dibuixada a la part inferior es correspon a la mateixa el·lipsis que es troba 
a la part superior però girada. Aquest fenomen va ser un descobriment per 
a Richard Serra fent que les seves escultures fossin capaces de crear un 
espai tancat on poder endinsar-s’hi. Junt amb la dita sèrie ens centrarem 
en la instal·lació que l’escultor nord-americà té al Museu Guggenheim de 
Bilbao: The Matter of Time (Fig 17.). Vuit escultures constitueixen aquesta 
exposició, dues de les quals formen part de Torqued Ellipses. Aquestes vuit 
obres s’allunyen de ser estàtues commemoratives o objectes que s’ofereixen 
a la mirada; per contra, s’afirmen com espais per ser recorreguts.

La instal·lació és una reflexió de l’artista al voltant de la corporeïtat de 
l’espai i la naturalesa de l’escultura i entra en diàleg entre ella mateixa i 
l’espai en que es situa. Quan l’espectador entra a la sala, dissenyada per 
Frank Gehry, ja està entrant a l’escultura, Les vuit escultures, lliures de 
pedestal tradicional, estan pensades per produir una experiència global 
que implica també l’espai expositiu que ocupen.

The Matter of Time permet percebre l’evolució de les formes escultòriques 
de Serra, des d’una el·lipse doble relativament senzilla fins a la complexitat 
d’una espiral. A mesura que l’espectador les recorre i les rodeja, aquestes 
es transformen de forma inesperada, creant la sensació d’un espai en 
moviment. Tot i el seu gran pes i dimensió, les planxes que conformen les 
escultures no estan ancorades a terra, sinó que es mantenen en equilibri, 
estudiat en detall per Serra per tal de desafiar aparentment la gravetat.
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Fig 17. 

Temps i 
moviment, essent 
aquests la quarta 
dimensió de 
l'arquitectura, són 
necessaris per a 
entendre i viure 
la complexitat 
d'un espai 
arquitectònic

The Matter of Time
Richard Serra
Bilbao, 200517  San Carlo alle Quattro Fontane és una església barroca dissenyada en la seva totalitat per Francesco 

Borromini i la seva construcció va acabar l'any 1644.
Richard Serra explica que quan la visitar va percebre, de manera errònia la posició de la cúpula oval 
respecte el terra. Arrel d'aquesta interpretació equívoca en va sortir la sèrie d'obres sota el nom de 
Torqued Ellipses de l'artista.



Titulé esta instalación "La Materia del Tiempo" porque se basa 
en la idea de temporalidades múltiples o en estratos. A medida 
que experimentas una obra en el contexto de la totalidad de 
la instalación, te das cuenta de las diferentes duraciones del 
tiempo. El sentido de la instalación se activa y se anima al ritmo 
del movimiento del espectador; su significado sólo se manifiesta 
a través de un movimiento continuo, mediante la anticipación, 
la observación y el recuerdo. 18

Com el propi autor comenta, al veure la instal·lació la necessitat d’entrar i 
de moure’s pel seu interior i exterior és evident. L’afany per a descobrir què 
s’amaga darrere cada corba, rere cada planxa atrau d’una manera gairebé 
mística; són aquestes grans peces les que marquen el ritme i la velocitat de 
les passes, un es veu induït a parar o a seguir segons el moviment de l'obra. 
Caminant entre les planxes, superiors als quatre metres d’altura, un es veu 
superat per la gravetat i l'equilibri d’aquestes, com s’inclinen sobre l’espai 
i el cos. A vegades, de manera involuntària l’experiència corpòria es veu 
afectada per la magnitud d’aquestes. Un cúmul de sensacions i de factors 
pràcticament inefables són el que un veu bolcat dins els espais creats per 
Richard Serra.

Space has become my subject and its basically what informs how 
people think about what I’m doing, the steel is kind of a way of 
holding space or directing space or compressing space or allowing 
you to feel the grasp of the space. So the steel in the space or the 
object and the void become one in the same so I don’t think of space 
as being something apart the condition of sculpture its on in the 
same. Basically that is my subject i use steel to organize space. 19
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Fig 18. L'equilibri, la gravetat i l'espai negatiu 
presents a l'obra de Richard Serra 
es veuen també en altres modalitats 
artístiques com l'arquitectura i inclús 
en la pintura, en les obres de Malevich 
i Rothko

Cuadro negro sobre fondo blanco
(Чорны квадрат)
Kazimir Malevich
1915

18   Exposició The Matter of Time de Richard Serra al Museu Guggenheim de Bilbao
19    Entrevista a Richard Serra / Talk with Charlie Rose, 2001
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Fig 19. 

Atmosfera - creada 
pel joc de llums, 
colors i materials - 
característica pròpia 
de l'arquitectura 
està present en 
l'obra de Richard 
Serra

The Matter of Time
Richard Serra
Bilbao, 2005
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Christo i Jeanne-Claude
Christo Vladimirov Javacheff (Gabrovo, Bulgària, 1935, New York, 2020) i 
Jeanne-Claude Denat de Guillebon (Casablanca, 1935, New York 2009) són 
una parella d’artistes darrere grans instal·lacions que van transcendir - i 
encara ho faran una vegada més - les fronteres entre les arts. Destacats per 
embolicar tant edificis emblemàtics com construccions o elements naturals 
temporalment en teles i plàstics. Les seves obres no tenien precedent en 
escala i van desafiar la categorització barrejant art, arquitectura i escultura.

Many people have difficulties but if you read me you 
understand it. They are not normal sculpture, they are 
not normal painting. They are many things including 
architecture. 20

Les seves obres eren típicament de gran escala, visualment impressionants 
i controvertides, normalment comportaven anys de preparació - incloent 
solucions tècniques, negociacions i permisos. Els artistes es van atrevir a 
ocupar espais propis dels arquitectes, urbanistes o enginyers civils.

La parella creava obres de gran escala que sovint consistien en embolicar 
enormes monuments, com el Pont Neuf de París o el Reichstag de Berlín 
(Fig 20.) amb teles. Les seves obres eren sempre efímeres, ja que com 
explicaven els propis artistes, un dels propòsits de la seva obra era la 
llibertat, afirmant que aquesta és enemiga de la possessió i la possessió és 
sinònim de permanència. Aquesta és la raó que condueix als autors buscar 
la fugacitat a través de les seves obres.

Artists – and above all architects – seek permanence, I don’t. I like 
leaving nothing. That takes courage. 21

S’ha intentat efusivament trobar i dotar d’un sentit a les seves intervencions, 
però ambdós artistes han insistit que les seves peces van simplement sobre 
l'experiència d'aquestes en el seu moment i el seu context. Encara que ells 
no van donar mai d’un sentit al seu art, les seves modificacions de paisatges, 
ja fossin urbans o naturals, dotaven l’entorn d’un nou caràcter, deixant la 
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Fig 20. L'objectivació d'edificis, com el Reichstag 
és el que transforma obres d'arquitectura 
en art; allunyant-les de la seva utilitat 
per a aconseguir una bellesa pròpia en el 
món de l'art

Wrapped Reichstag
Christo i Jeanne-Claude
Berlin, 1971-95

20   Christo interview: "Every interpretation of my work is legitimate" / Dezeen
21    Christo en motiu de la seva obra Valley Curtain l'any 1972
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seva obra a interpretació de l‘observador. Aquest té un rol fonamental en 
el pensament de Christo i Jeanne-Claude on els espectadors poden ser 
merament observadors llunyans o veure's gairebé obligats a formar-ne 
part.

 As with every true work of art, it has absolutely no purpose 
whatsoever: it is not a message, it is not a symbol, it is only a work of 
art. 22

Tot i els esforços que han fet els artistes per incloure’s a l’àmbit de 
l’arquitectura, definint la seva obra com a transgressora dels límits entre les 
arts, Bruno Zevi assenyala que la gran escala d'un objecte no el converteix 
en arquitectura. 

Un obelisco, una fuente, un monumento aunque de proporciones 
enormes, un arco de triunfo, son todos hechos de arte que encontramos 
en las historias de la arquitectura y que pueden ser obras cumbres 
de poesía, pero no son arquitectura. La escenografía, la arquitectura 
pintada o dibujada, no es arquitectura; ni más ni menos que un 
poema todavía no desarrollado en verso y solamente narrado en sus 
grandes líneas no es un poema, o lo es meramente en intención. 23

Així doncs, apareix la necessitat de decidir en quins casos aquests artistes 
fan, d’alguna manera, una obra arquitectònica; on la raó d’aquesta es veu 
realment involucrada. En altres paraules, és necessari trobar quan les 
seves intervencions modifiquen l’entorn on se situen de tal manera que 
proporciona una experiència de l’espai vista només en l’arquitectura.
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Fig 21. 

La inutilitat que 
Roland Barthes 24 

adjudica a la Torre 
Eiffel és el mateix 
que s'entén  de la 
no-arquitectura de 
Bruno Zevi. Aquesta 
mateixa característica 
la que posa en dubte la 
proximitat de gran part 
de l'obra de Christo i 
Jeanne-Claude amb 
l'arquitectura.

La Tour Eiffel
Gustave Eiffel
Paris, 1889

22   Paraules de Jeanne-Claude sobre la seva obra
23    Zevi, B. Saber ver la arquitectura. Barcelona: Poseidon, 1981, p. 27
24    Roland Barthes, escriptor i teòric de la literatura va escriure un llibre titulat "La Torre Eiffel" on 
expressa, de manera personal, la comunicació, la significació i la simbolització. El text comença amb 
un extret de la Protesta de los artistas, publicada a Le Temps el 1887 que diu: "escritores, escultores, 
arquitectos, pintores y aficionados apasionados por la belleza hasta aquí intacta de París, queremos protestar con 
todas nuestras fuerzas, con toda nuestra indignación, en nombre del gusto francés mal apreciado, en nombre del 
arte y de la historia franceses amenazados, contra la erección, en pleno corazón de nuestra capital, de la inútil y 
monstruosa Torre Eiffel."
      Barthes, R. La Torre Eiffel, textos sobre la imagen. Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 2001
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Fig 22. 

Christo i Jeanne-Claude 
se sobreposen, de manera 
intrusiva,  a l'arquitectura 
existent provocant l'aparició 
d'una nova materialitat i, per 
tant, d'una nova atmosfera

Wrapped Floors, Stairways and 
Covered Windows
Christo i Jeanne-Claude
Palazzo Bricherasio, Turin, 1998



Wrapped Floors, Stairways and 
Covered Windows
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Wrapped Floors, Stairways and Covered Windows és una sèrie d'intervencions 
a l'interior de diversos edificis arreu del món. El que la parella aconseguia 
amb aquestes obres era convertir l'edifici i l'espai en el propi objecte 
d'exposició.

This installation was essentially an “artificial” readymade. It was no 
doubt a highly controversial act to present visitors with a virtually empty 
gallery, and some of them did turn on their heels and walk straight out 
again as soon as they caught sight of the white walls, although from the 
outset the idea was that they should step on, walk across, and touch the 
covered floor. Despite its subversive quality, the installation had been 
expressly designed to provide a sensory experience. The invitation to 
walk through Christo and Jeanne-Claude’s installation undermined the 
public’s role as neutral observers. 25

Tot i que la intervenció que em disposo a comentar va de la mà i necessita 
l'entesa paral·lela d'altres dels seus projectes, en concret, Wrapped Museum 
of Contemporary Art. En aquest museu convergeixen dues de les seves 
obres, ja que amb el mateix gest que emboliquen l'interior de l'edifici, 
l'exterior del museu també es veu cobert de teles com van fer al Reichstag 
de Berlín i al Kunstmuseum de Berna (Fig 36.).

El que els artistes aconsegueixen cobrint els edificis és objectivar 
l’arquitectura i l’espai, convertint-los en una peça artística per davant 
d’una peça funcional com ho són les obres arquitectòniques. Christo i 
Jeanne-Claude aconsegueixen eliminar la idea preconcebuda que es té 
de les construccions on actuen, vesteixen l’edifici de tal manera que les 
seves proporcions i formes més elementals queden ressaltades i a la vista 
de tothom.
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Fig 23. 

L'acte de trepitjar i viure 
des de l'experiència pròpia 
una obra escultòrica es viu, 
de manera similar, com una 
experiència arquitectònica

Wrapped Floors, Stairways and 
Covered Windows
Christo i Jeanne-Claude
Architekturmuseum Basilea, 1984

25  Extracte de l'assaig "Beyond Sculpture: Christo's Store Fronts and Indoor Installation" de Matthias 
Koddenberg a Cahiers d'art, Paris, Setembre 2020



És així com la lectura dels edificis i les construccions canvia radicalment, 
la forma en què un experimenta l’espai - ja sigui interior com en el cas de 
Wrapped Floors, Stairways o en l’entorn exterior com ho fan al Reichstag 
o al Museu d’Art  Contemporani de Chicago - és completament nova. 
Aquest canvi de percepció, aquesta modificació material provoca noves 
sensacions als observadors de l'obra; creant una atmosfera diferent de la 
que partien inicialment i deixant a la vista la interpretació subjectiva de 
qui experimenta la intervenció. Aquesta idea és comuna amb el que diu 
Rasmussen on dóna a entendre que la percepció en observar el mateix 
objecte varia a ulls de qui ho mira; sense esdevenir una interpretació 
incorrecta, cadascú té la capacitat d'extreure unes idees i impressions 
personals i subjectives:

This act of re-creation is common to all observers; it is the 
activity that is necessary in order to experience the thing seen. 
But what they see, what they re-create when observing the same 
object, can vary enormously. There is no objectively correct idea 
of a thing’s appearance, only an infinite number of subjective 
impressions of it. This is true of works of art as of everything 
else; it is impossible to say, for instance, that such and such a 
conception of a painting is the true one. 26
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Fig 24. Provocació per aconseguir una reacció de 
qui observa. Canviar el valor d'un objecte, 
o arquitectura, per canviar-ne la percepció 
és el que Christo i Jeanne-Claude fan.
Ai Weiwei, com Adolf Loos, fa una crítica 
al valor històricament afegit a un objecte 
pel seu ornament o la seva antiguitat

Dropping a Han Dinasty urn
Ai Weiwei
1995

26  Rasmussen, S. Experiencing architecture. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1964, p. 37
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Gordon Matta-Clark
Gordon Matta-Clark (New York, 1943 -1978) fou un arquitecte de 
formació que mai va aixecar cap edifici, de fet, es va dedicar a fer tot el 
contrari. Perforar i tallar estructures existents va ser la seva estratègia de 
transformació de l’espai, no només físic sinó també social.

Hay que mirarle como alguien que está abriendo espacios, 
visiones, contextos que antes no existían. Y que teníamos miedo 
a explorar. 27

Conegut pels seus Building Cuts: transformacions d’edificis i cases per 
mitjà d’agressives intervencions sobre les construccions abandonades per 
oferir nous espais, noves rutes dins dels edificis. Amb aquest llenguatge, 
Matta-Clark exposava materials amagats, noves fonts de llum i noves 
interpretacions a qui experimentava aquestes estructures modificades.

Gran part d’aquestes accions van ser realitzades al South Bronx (New 
York) en un període de fort declivi econòmic del districte provocat, en gran 
part, per l’èxode massiu de la seva classe mitjana cap als suburbis. Com 
a conseqüència, un gran nombre d’edificis abandonats van proporcionar 
matèria primera perquè Matta-Clark pogués intervenir. A part de reavaluar 
el vocabulari de modulació i repetició que caracteritzava l’arquitectura 
moderna, l’artista nord-americà era reconegut per la seva tendència cap a 
la interacció pública donant pas al terme Anarchitecture 28.

Malgrat cap de les construccions, o deconstruccions, de Matta-Clark es 
manté en peu, queden presents en documents fotogràfics, documentals 
i pel·lícules experimentals juntament amb dibuixos, collages i vestigis 
d’algun dels edificis. El mateix artista entenia que la seva obra havia de ser 
explorada per ser contemplada en la seva màxima plenitud, en actuar sobre 
edificis en procés d'esfondrament també era conscient que la permanència 
de les seves obres no era possible, per tant, la utilització de pel·lícules va 
ser el seu aliat per a capturar l’espai en la seva plena complexitat.
Gordon Matta-Clark volia que les seves obres fossin penetrades i 
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Fig 25. 

Tractar l'edifici com un 
objecte reconeixible 
i entendre tot el que 
involucra l'espai per a 
convertir l'arquitectura 
en escultura és el que 
interessa a Matta-Clark

Conical Intersect
Gordon Matta-Clark
Paris, 1975

27  Paraules de Harold Berg, coleccionista de Matta-Clark. Publicades a l'article de Fanjul, S. Gordon 
Matta-Clark, el ‘anarquitecto’ que destruía edificios. El País, 29 de setembre de 2020
28  Anarchitecture va ser un projecte col·laboratiu desenvolupat entre 1973 i 1974 a mode de crítica 
contra la tradició arquitectònica del segle XX. El terme s'acota informalment a partir de la unió de les 
paraules Anarchy i Architecture.



experimentades, volia fer entrar la llum de maneres que no ho feia i que 
es caminés per sobre els talls que s’havien fet a l’edifici. Per sobre de tot, 
les seves obres eren una experiència escultòrica inclús, en certa manera, 
arquitectònica. El seu desig era crear llocs i espais estranys i poderosos 
on la diferència entre el que hi existia abans i el que ell havia creat fos 
notable. Volia destacar l’espai que es podia aconseguir d’un ready-made 29  

ja existent.

You see a house under construction and think of it as an airy 
skeleton, a structure of innumerable rafters sticking nakedly 
into the air. But if you return again when the house is finished 
and enter the building, you experience it in quite a different 
way. The original wooden skeleton is entirely erased from 
your memory. You no longer think of the walls as structures 
but only as screens which limit and enclose the volume of the 
rooms. In other words, you have gone from a conception of 
solids as the significant factor to a purely spatial conception.30 

Com evidencia Steen Eiler Rasmussen, l’experiència entre un edifici 
en construcció i el mateix edifici ja acabat són dos mons completament 
diferents. Matta-Clark fa una mirada enrere en aquest procés i torna a 
un punt proper a l’inicial, a la construcció d’aquest. Canvia la percepció 
adquirida d’un edifici, una casa o una nau, en una experiència nova, 
diferent; modificant així l’espai i convertint-lo en una idea completament 
nova del que és aquell edifici, aquella estructura i aquell espai.

But most buildings consist of a combination of hard and soft, light 
and heavy, taut and slack, and of many kinds of surfaces. These are 
all elements of architecture, some of the things the architect can call 
into play. And to experience architecture, you must be aware of all of 
these elements. 31

El mateix Rasmussen descriu les característiques que condicionen 
una atmosfera i l'esforç que ha de fer l'arquitecte per tal de crear una 
experiència arquitectònica i Gordon Matta-Clark era conscient de tots 
aquests elements.
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Fig 26. 

Peter Zumthor admira 
la intensitat d'aquesta 
fotografia.
La combinació de la 
llum projectada sobre 
els murs, el fum de 
les cigarretes amb els 
estudiants en si crea 
una atmosfera capaç 
de ser transmesa en 
contemplar la imatge

Student housing, 
Claustrasstrasse
Hans Baumgartner
1963

29  Ready-made, en català art trobat, descriu l'art creat a partir d'objectes, normalment no considerats 
artístics. 
30,  31  Rasmussen, S. Experiencing architecture. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1964, p. 50, 30
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Building Cuts

Un dels treballs o sèries més destacats de l'artista són els denominats 
Building Cuts. Es tracta de talls a través d'edificis, estructures o construccions 
abandonades, posant de manifest la seva construcció, estructura, ordre i 
vida que havien acollit durant el seu ús.
Splitting (Fig 27 i Fig 29.), Day’s End, i Conical Intersect (Fig 25.), van esdevenir 
icones de l’activisme urbà en la dècada dels anys setanta; conegudes sota 
el nom d’Anarchitecture.

Entre aquestes tres obres principals, posaré el focus d’atenció en la primera 
de les tres: Splitting, una de les seves escultures més celebrades. L’obra 
va consistir en un tall vertical al mig d’una vella casa a Englewood, New 
Jersey. Durant el procés es va gravar una sèrie d’imatges intencionadament 
simples que ensenyen a Matta-Clark i els seus amics fent un tall al centre 
de la casa, aixecant-ne una de les meitats per bisellar els blocs de pedra 
que en feien de fonaments i així deixar reposar aquesta meitat inclinada. 
Després de crear Splitting, l’artista convida a membres selectes de la 
comunitat artística a viatjar fins a la casa i veure el tall de primera mà. 
Entre els assistents hi havia Richard Nonas 32, que explica l’experiència de 
la següent manera:

Just by chance, I walked through it with Richard Serra. 
The slot was cut from side to side of the building and 
through the top, so light came in from both sides and from 
the top. I remember stepping over that cut in the staircase, 
less than a foot, but you hesitated to step over, it was 
such a powerful spatial thing. We both felt it was a really 
powerful sculpture. Gordon had taken a place and made 
it very powerful in relation to the building that was there 
before. Extraordinary. That was the first really powerful 
thing, a high level work. Very strong. It was a success. 33
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Fig 27. 

La casa, que ha deixat 
de donar llar a la vida, 
acull experiències 
mai imaginades al seu 
interior

Splitting
Gordon Matta-Clark
New Jersey, 1974

32  Richard Nonas va ser un escultor nord-americà, company del grup Anarchitecture i amic de 
Gordon Matta-Clark
33  Donoso, P. Gordon Matta-Clark: experience becomes the object. Barcelona: Ediciones Poligrafia, 
2016
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L’obra de Matta-Clark transgredeix les idees preconcebudes de l’espai, 
modificant les concepcions sagrades i hermètiques de la casa, modificant 
la percepció de l’arquitectura, l’espai i la gravetat. Les seves obres exposen 
al subjecte en una situació entre l'excitació i el vertigen; el terror de caure 
al buit dels seus talls, feia perdre l’estabilitat.

You see that light enters places it else couldn't. Angles and depths 
are often perceived where they need to be hidden. Spaces are 
available to maneuver through that were previously unreachable… 
I hope that the vitality of the action is frequently seen as an 
alternative vocabulary with which to inquiry the static, inert 
building atmosphere. 34

La manera que té Matta-Clark d’objectivar l’espai, apropiar-se’n i crear 
una escultura a partir d’un buit ja existent és la grandesa de la seva obra. 
L’experiència de l’espai que crea és pràcticament incomparable amb el que 
un arquitecte pot aconseguir. Les atmosferes que és capaç de crear tallant 
un edifici s’escapen de la concepció pròpia de l’arquitectura, modificant-la 
de tal manera que l'edifici deixa de ser ell mateix. Fig 28. 

El surrealisme 
de Magritte i la 
pipa que no és 
una pipa. Causa la 
mateixa reacció 
que Splitting de 
Matta-Clark i la 
casa que ja no és 
una casa

La trahison des images
René Magritte
1929

34  Puente, M. Gordon Matta-Clark: Entrevistas. Barcelona: Puente editores, 2020, p. 95
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Fig 29. 

L'espai modificat de 
Matta-Clark, on la 
llum incideix d'una 
manera inexplorada 
anteriorment, es 
pot interpretar com 
un experiment per 
l'arquitectura

Splitting
Gordon Matta-Clark
New Jersey, 1974
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La promenade
L’Architecture arabe nous donne un enseignement précieux. 
Elle s'apprécie à la marche, avec le pied; c’est en marchant, 
en se déplaçant que /’on voit se développer les ordonnances 
de l’architecture. C’est un principe contraire à l'architecture 
baroque qui est conçue sur le papier, autour d’un point fixe 
théorique. Je préfère l’enseignement de l’architecture arabe. 35

Le Corbusier escriu aquestes paraules el 1935 després del seu descobriment 
de l’arquitectura vernacla algeriana, però aquest interès per la marxa, la 
necessitat de caminar per viure i entendre l’arquitectura neix més enrere. 
És durant el seu Voyage d’Orient el 1911 on queda fascinat pel descobriment 
d'aquest fet a l’acròpolis d’Atenes amb el recorregut processional, i no 
axial, que condueix al Partenon.
Aquesta observació que va fer l’arquitecte a la capital grega ha estat 
present en gran part de la seva obra. Le Corbusier va prendre aquesta 
promenade, com el punt de vista contínuament canviant d’una persona 
al recórre l’edifici, per anar descobrint, a la mesura que avança, noves 
perspectives, nous fluxos de llum sobre els murs o creant noves penombres, 
essent aquest conjunt d’experiències, un espectacle arquitectònic.

És a la Villa La Roche on Le Corbusier comença a fer els primers indicis de 
la promenade architecturale en un dels seus projectes; els primers croquis 
ja demostren clarament una fluïdesa relacionada directament amb un 
passeig al llarg de les obres d’art i escultures curosament situades. Aquest 
mateix passeig es veu desenvolupat al màxim a la Villa Savoye (Fig 30.) 
on la seva experiència està en el moviment a través dels espais. El precís 
disseny de les rutes a la casa involucra un canvi de velocitats al llarg de tot 
el recorregut, des que s’arriba amb el cotxe fins que la marxa disminueix 
en començar a caminar entre els plans de la casa. 

Esta … casa será, pues, algo así como un paseo arquitectónico. Entramos, 
a continuación el espectáculo arquitectónico se presenta ante nuestros 
ojos, seguimos un itinerario, las perspectivas se desarrollan con una gran 
variedad; se juega con el flujo de la luz iluminando los muros o creando las 
penumbras. Los huecos abren las perspectivas al exterior, donde se vuelve 
a encontrar la unidad arquitectónica. 36

Fig 30. 

La rampa uneix, l'escala separa.
La rampa s'entén com un element 
que acompanya el moviment 
continu i travessa l'espai mentre que 
l'escala significa una interrupció 
d'aquest espai.
Així doncs, la continuïtat de la 
rampa esdevé un element clau en 
la promenade architecturale de Le 
Corbusier

La Villa Savoye
Le Corbusier
Poissy, 1931

35  Extret de Le Corbusier, Oeuvre complète, volume 2, 1929-1934 
36  Benton, Tim, Le Corbusier and the promenade architecturale. Revista Arquitectura N°264-265, 1987
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Seguint un pensament semblant, Richard Serra contempla les seves obres, 
en concret, The Matter of Time, on de manera molt més introspectiva troba 
la mateixa necessitat d’avançar per descobrir, per arribar a un lloc no 
visible, i a priori, inesperat. Igual que Le Corbusier, la llum es converteix 
en un dels elements protagonistes que provoquen aquest moviment a 
través de les grans planxes d’acer.

He tingut l’oportunitat de visitar la instal·lació de Richard Serra al museu 
Guggenheim de Bilbao i la meva experiència en dites escultures va reforçar 
aquest matís corbuserià en la instal·lació de l’artista nord-americà. És de 
manera gairebé magnètica que les planxes d’acer t’atrauen un cop entres 
a l’edifici, un cop davant d’elles, la magnitud d’aquestes s’evidencia. Tot 
espectador es veu involuntàriament obligat a caminar pel seu interior, a 
moure’s entre les corbes per veure què hi ha al seu interior o al seu final, un 
no és capaç d'entendre la totalitat del conjunt fins a haver-les explorat per 
complet. En aquestes obres, com ja he comentat anteriorment, la llum hi juga 
un paper fonamental, però també ho fan la lleugeresa aparent d’aquestes, 
que de manera quasi màgica sembla que la gravetat no les afecta. Un cop 
et mous entre les (no tan lleugeres) escultures, la llum il·lumina part de 
les corbes metàl·liques creant un joc entre llum i penombra poc vist abans 
en el món de l’art. Provocant una misteriosa atmosfera que obliga a un a 
seguir avançant fins a descobrir què hi ha al seu final.

Igual que Le Corbusier, Peter Zumthor entén l'arquitectura com un 
art temporal que incorpora el moviment, sense aquest un no és capaç 
d'entendre i viure-la en la seva totalitat:

It has to do with the way architecture involves movement. Architecture 
is a spatial art, as people always say. But architecture is also a 
temporal art. My experience of it is not limited to a single second. 
Wolfgang Rihm and I are in full agreement about this: architecture, 
like music, is a temporal art. 37

Fig 31. 

La Casa Curutchet
Le Corbusier
La Plata, 1948

Fig 32. 

The Matter of Time
Richard Serra
2005

La fluïdesa de l'espai 
és un element comú 
en el pensament de 
Le Corbusier i en 
l'obra de Richard 
Serr. Els plans 
propis de les obres 
acompanyen el 
moviment de l'home 
a través de l'espai

37  Zumthor, P. Atmospheres. Basel: Birkhäuser, 2006, p. 40



Fig 33. 

Sverre Fehn crea un 
diàleg entre l'edifici 
existent i la nova 
intervenció. Un objecte 
- gairebé escultòric - 
articula el moviment 
i l'experiència dels 
visitants a través de les 
runes exposades

Hedmark Museum
Sverre Fehn
Hamar, 1967 - 2005
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L’ornament
Si es cierto que una decoración bella nunca creará un espacio 
bello, es también cierto que un espacio satisfactorio sin el sostén de 
un adecuado tratamiento de las paredes que lo cierran, no crea un 
ambiente artístico. 38

Bruno Zevi fa l'afirmació anterior exposant que la bellesa de l'espai no rau 
en la bellesa de les parets i superfícies que l'envolten, però és Adolf Loos  
l'any 1913 quan escriu l’assaig Ornamento y Delito on fa una crítica des del 
punt de vista funcionalista contra l’ornament i el seu valor. L’arquitecte 
austríac mostra una actitud totalment contrària a la tradició ornamental 
i deixa clar que no té cabuda en la racionalitat del moment històric 
contemporani.
Loos va identificar els elements més importants de l’arquitectura moderna, 
des de les seves formes lineals fins als seus materials industrials, va 
introduir el principi de racionalitat en l'arquitectura. És de la següent 
manera, doncs, que Loos anuncia el final de l'ornament.

Cada época tiene su estilo, ¿carecerá la nuestra de uno que 
le sea propio? Con estilo, se quería significar ornamento. Por 
tanto, dije: ¡No lloréis! Lo que constituye la grandeza de nuestra 
época es que es incapaz de realizar un ornamento nuevo. Hemos 
vencido al ornamento. Nos hemos dominado hasta el punto de 
que ya no hay ornamentos. 39

Al llarg de l’assaig, Loos assenyala que l’ornament és una càrrega per 
a la societat, traduint-se aquest en una quantitat de temps i material 
desaprofitada creant així un cost econòmic, i per tant funcional, tant 
pel consumidor com pel treballador. Creu que és necessari despullar 
els objectes i l’arquitectura de tot allò que no compleix cap funció per 
tal d’arribar a l’essència mateixa del seu ús, per apreciar-ne la veritable 
bellesa.

Fig 34. 

Adolf Loos, 
contemporani de la 
Secessió Vienesa, està 
d'acord amb la idea 
que l'art està a tot 
arreu de la Secessió 
Vienesa 40, però 
rebutja profundament 
la moda ornamental de 
la majoria de les seves 
obres

Stoclet Frieze (Tree of Life)
Gustav Klimt
1905 - 1911

38  Zevi, B. Saber ver la arquitectura. Barcelona: Ed. Poseidon, 1981 p. 29
39  Loos, A. Ornamento y delito y otros escritos. Barcelona: Gustavo Gili, 1972
40  La Secessió Vienesa va ser un moviment artístic format per pintors, artistes gràfics, escultors 
i arquitctes l'any 1897. Els anomenats secessionistes compartien el desig d'integrar l'art a tots els 
aspectes de la vida i aspiraven al Gesamtkunstwerk o, l'obra d'art total.
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És en aquesta idea de la veritable bellesa on, de manera involuntària, 
Christo i Jeanne-Claude adopten aquest pensament funcionalista vist 
en Loos. Al tapar i cobrir grans edificis o estructures ja existents, el que 
provoquen, entre moltes altres coses, és esborrar temporalment part de la 
història present en l’acabat dels murs, la decoració de les finestres o els 
detalls de les baranes. De cop i volta, un edifici, un interior, es veu afectat 
obviant el que estava a plena vista per deixar al descobert el que passava 
inadvertit. La criminal decoració, així descrita per Adolf Loos, es veu 
fugaçment eclipsada, ressaltant, així, les seves geometries, proporcions i 
l’espai, fent-los ara, els protagonistes d'obra.
La semblança entre les obres dels artistes i el pensament d’Adolf Loos 
rau sobretot en el disseny de façanes d’aquest on Loos concep cadascuna 
d'elles en pures superfícies elementals i immaterials. Loos va fer, també, 
un segon manifest per a la seva dona: l’habitació per a la Lina Loos (Fig 

37.). La diafanitat de la blancor material de l’espai apropa Christo i Jeanne-
Claude a l’arquitecte austríac. 

L’habitació es concep i s’entén com un espai de silenci. De la mateixa manera 
que passa a les obres Wrapped Floors, Stairways and Covered Windows, el 
material silencia i vesteix l’habitació per tal de despullar l’espai cap a la 
seva màxima puresa.

The white room that Loos designed for Lina, his blonde, blue-
eyed, nineteen-year-old wife, was the most intimate place in 
the house. The white walls, the white draperies and the white 
angora sheepskins created a sensual and delicate fluidity; 
every object in the room was white. Even the closets were 
concealed behind pale linen drapes. this was an architecture 
of silence, of a sentimental and erotic approach. Its contrast 
with the more public living spaces attests to a method of 
composition that was strictly governed by the psychological 
status of each room. 41

Fig 35. 

Villa Müller
Adolf Loos
Praga, 1930

Fig 36. 

Wrapped Kunsthalle
Christo i Jeanne-Claude
Berna, 1967 - 1968

Fer desaparèixer l'ornament és l'objectiu 
de Loos al llarg de la seva carrera. Loos 
possiblement haguera admirat com formes i 
decoracions banals queden cobertes per les 
teles i plàstics de Christo i Jeanne-Claude

41  Panayotis Tournikiotis, Adolf Loos, Princeton Architectural Press, 2002, p. 36.
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Fig 37. 

El joc de textures 
i la lleugeresa 
expressiva de 
l'habitació de 
l'apartament de 
Loos és veu com una 
anticipació a l'obra 
de Christo i Jeanne-
Claude

Bedroom of Loos's Wife
Adolf Loos
Viena, 1903
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L’experiència
L’arquitectura és entesa com un art visual assumint que el seu objectiu 
és entrar pel sentit de la vista. Juhanni Pallasmaa al seu llibre Ojos de 
la Piel s’allunya d’aquesta manera de veure l’arquitectura, proposant 
l’experiència, la percepció i els sentits com la manera de llegir i entendre 
el que nosaltres entenem per arquitectura.

Pallasmaa planteja que l’arquitectura va més enllà, l’arquitectura pren 
la necessitat d’involucrar tots els sentits de l’ésser humà: el tacte, l’oïda, 
l’olfacte són imprescindibles per a tenir una plena experiència de 
l’espai. L’arquitectura, doncs, és un objecte per a ser observat, habitat i 
experimentat i sense persona que s’hi pugui involucrar no pot existir.

Presència.

Aquesta és la paraula que Peter Zumthor utilitza per a referir-se a aquest 
mateix concepte: la necessitat del cos per a completar un espai i fer-ne una 
atmosfera. Aquesta possibilitat que brinda l’arquitectura de ser explicada 
a través dels sentits, dels moments que hi sorgeixen al seu interior. L’olor 
dels arbres a l’arribada a casa, el soroll de les escales quan algú les puja o 
l’escalfor del Sol que entra juntament amb la llum per la finestra.

But what also comes to mind when I think of my work is the verb “to 
temper” - a bit like the tempering of pianos perhaps, the search for 
the right mood, in the sense of instrumental tuning and atmosphere 
as well. So temperature in this sense is physical, but presumably 
psychological too. It’s in what I see, what I feel, what I touch, even in 
my feet. 42

Aquesta atmosfera que Zumthor veu, sent i toca, inclús amb els seus 
peus és la mateixa voluntat amb què Gordon Matta-Clark crea uns espais 
inesperats, al transformar els edificis ja existents. Un joc de sensacions que 
l’observador viu quan entra a les seves modificacions arquitectòniques. 
Aquesta experiència que va més enllà de l’ull és el tret predominant en 
l'obra de l’artista nord-americà.
Gordon Matta-Clark crea espais de sensacions i emocions, moments de 
dubte i moments de descobriment, moments que s’entenen des del cos i 

Fig 38. 

Thermes de Vals
Peter Zumthor
Vals, 1996

Fig 39. 

Splitting
Gordon Matta-Clark
New Jersey, 1974

L'arquitectura 
és l'experiència 
viscuda amb la 
presència.

Tant Zumthor com 
Matta-Clarkcreen 
atmosferes que 
només són enteses 
a través d'aquesta 
presència corpòria 
dins l'espai

42  Zumthor, P. Atmospheres. Basel: Birkhäuser, 2006 p. 34
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els seus sentits, llocs que sense ser viscuts no podrien existir i no són 
res sense presència. Amb els seus talls apel·la a cadascun dels sentits i 
emocions, a cadascuna de les parts de l’home per viure i apreciar les seves 
modificacions, de la mateixa manera que un viu les Thermes de Vals (Fig 

38.) de Peter Zumthor on a cada racó l’arquitecte explora els diferents 
sentits utilitzant els colors, l’escala de l’espai i l’aigua en si mateixa: la seva 
temperatura, estat i olor.

 I think architecture attains its highest quality as an applied art. 
And it is at its most beautiful when things have come into their 
own, when they are coherent. That is when everything refers 
to everything else and it is impossible to remove a single thing 
without destroying the whole 43

Fig 40. 

En la memòria 
personal, el record 
de l'Índia transmet 
unes olors molt 
pròpies, les botzines 
del carrer, els crits 
de la gent. És un 
record fora de la 
imatge i present en 
els altres sentits

Carrers de Jaipur
Índia, 2018

43  Zumthor, P. Atmospheres. Basel: Birkhäuser, 2006 p. 68
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Fig 41. 

La calor sobre la pell 
provocada pel Sol que 
entra cada matí per la 
mateixa finestra. Són 
moments quotidians que 
defineixen els espais que 
habitem.
Aquest moment 
representat per 
Edward Hopper és 
part de l'experiència 
arquitectònica que es viu 
a través de la pell

Morning Sun
Edward Hopper
1952
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Esculpir
Al llarg del treball es plantegen escultures i intervencions artístiques amb 
un criteri arquitectònic i, igual que l’escultura s’ha apropiat, en alguns 
casos, de l’escala i context de l’arquitectura, aquesta, des del segle passat, 
s’ha tendit a considerar com una escultura a gran escala. 
Però no és només un fet observable en edificis o construccions de, 
per exemple, Frank Gehry, Ryue Nishizawa o d’altres; sinó que hi ha 
arquitectes que s’han posat a la pell de l’escultor dissenyant instal·lacions, 
pavellons o arquitectures sense un programa ni normativa massa estricta 
on la materialitat, la forma i l’experiència han passat per davant de factors 
més purament tècnics.

Aquests projectes, segurament més propers a l’escultura que a 
l’arquitectura no són els que m’agradaria tractar a continuació ja el punt 
de vista d’un arquitecte resideix, en el meu entendre, en la possibilitat de 
transformar elements propis de la tècnica en art, convertint-los, doncs, 
en una obra habitable. En aquest cas, podria comentar projectes com la 
rehabilitació de Barozzi Veiga del Bündner Kunstmuseum de Chur, Suïssa 
on en fan una extensió en forma de caixa buida que dóna l’accés al museu 
essent-ne un filtre entre la ciutat i aquest. I és certament curiós quan, a 
vegades, el mateix museu esdevé una de les obres d’exposició i admiració 
inclús per davant de les obres d’art que acullen al seu interior. Però en 
aquest fet tampoc és on rau l’interès d’aquestes pàgines. 

De fet, una característica pròpia de l’arquitectura és la seva domesticitat 
i el paper clau que juga en les nostres vides i com alguns edificis més 
quotidians són capaços de contenir peces, objectes arquitectònics, amb 
un valor certament artístic. M’agradaria destacar a Álvaro Siza com a 
arquitecte capaç de fer-ho. És possible que sigui pel seu gran interès per 
l’escultura, estudis que es va plantejar abans de començar arquitectura el 
que el posiciona en un espai límit entre ambdues disciplines.

En mi espíritu no existen diferencias entre la arquitectura y la 
escultura. 44

Álvaro Siza és conegut per un gran ventall de projectes, des del Pavelló de 
Portugal de l'Expo ‘98 a Lisboa o les piscines de mar a Leça da Palmeira. 

Fig 42. 

Arquitectura sense construir. 
Anne Holtrop és un arquitecte 
que es mou entre el límit entre 
arquitectura i escultura. Sovint 
utilitza l'experimentació escultòrica 
i la llibertat de l'art per acabar 
aplicant-la a projectes estrictament 
arquitectònics

Felt Pavilion
Anne Holtrop
Rotterdam, 2013

44  Samaniego, F. Álvaro Siza encuentra en la escultura "el placer de trabajar". El País, 1998
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D’entre totes les seves creacions vull emfatitzar en el seu projecte 
d’habitatge social de Bouça (Fig 43.), Porto, i no tant en el complex o el seu 
funcionament, sinó en la concepció dels seus accessos. Les escales d’accés 
als habitatges són concebudes com un objecte, són una escultura en la seva 
raó de ser, funcionen per si mateixes i estan situades estratègicament per 
a donar servei als habitatges. Perquè aquestes escales, essent un objecte 
escultòric individual, són purament arquitectura, o en altres paraules, Siza 
és capaç d’esculpir sense deixar de fer arquitectura.

La arquitectura no puede ser una fabricación simple y 
autónomamente artística de espacio y forma, ya que su objetivo 
esencial es estructurar, articular y expresar la existencia y la 
vida humana real 45

Com Bruno Zevi assenyala, l'objectiu propi de l'arquitectura és crear 
un espai habitable per a la vida humana i això mateix és el que Siza 
aconsegueix amb el seu projecte on l'harmònica unió d'objectes escultòrics 
i arquitectura estructuren i articulen la vida que acull el projecte.

Fig 43. 

Individualitat de les 
escales envers tot el 
conjunt les fa destacar 
com un element 
escultòric per davant 
de la funció pràctica 
que tenen

Social Housing Saal Bouça
Álvaro Siza
Porto, 1978

45  Pallasmaa, J. La Imagen Corpórea. Barcelona: Gustavo Gili, 2014, p. 129



Conclusions
Al llarg del treball he tingut en compte la teoria de les dimensions que 
Bruno Zevi planteja al seu llibre Saber ver la arquitectura per a intentar 
separar, així, les diferents arts. Després d’estudiar aquests artistes i 
les seves obres, Lluny de trobar una manera de traçar el límit entre 
ambdues disciplines, l’escultura s’ha convertit en una eina per a reavaluar 
l’arquitectura.

Richard Serra ha estat un clar exemple de la necessitat del moviment per a 
entendre l’espai, de caminar per a descobrir i experimentar; un fet present, 
també, en l’obra i pensament de Le Corbusier on l’arquitectura necessita 
nombroses perspectives per a ser entesa en la seva gran complexitat.
D’altra banda, les monumentals obres de Christo i Jeanne-Claude han 
ajudat a determinar que la gran escala d’un objecte no el defineix com 
arquitectura mentre que el joc i experimentació sobre les superfícies 
d’un espai existent pot ressaltar les seves propietats arquitectòniques. La 
desaparició de l’ornament i les formes prèviament conegudes d’un edifici 
pot provocar, meravellosament, l’aparició d’una puresa formal i espacial 
prèviament inadvertida.
Per últim, Matta-Clark és potser l’artista més proper a l’arquitectura que he 
explorat. Més enllà de tractar amb edificis i arquitectures reals, el que és 
capaç de crear al modificar les construccions són espais de gran intensitat. 
Són atmosferes que transcendeixen el que els ulls veuen, són espais per a 
ser llegits amb el cos i els seus sentits.

Malgrat totes aquestes característiques compartides entre arquitectura i 
escultura sempre hi haurà un una línia, per molt fina que sigui, que les 
separa. I és en el sentiment d’habitació 46 que apareix als llibres de Juhanni 
Pallasmaa on aquest límit es dibuixa. Aquesta característica d’hàbitat 
és present i intrínseca en l’arquitectura mentre que és inexistent en el 
món de l’art. Lluny de les característiques innates com abstraccions 
arquitectòniques, les grans escultures de Richard Serra, els monuments de 
Christo i Jeanne-Claude i els espais de Matta-Clark pertanyen de manera 
inevitable i irreversible al món imaginari de l’art. 
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Fig 44. 

L'espai creat per les 
escultures no és, i 
tampoc ho pretén, un 
espai arquitectònic o 
un espai habitable.
Evocar l'arquitectura 
no significa ser-ho

Gure Airaren Etxea (La 
Casa del Padre)
Eduardo Chillida
Guernica, 1988

46  La arquitectura implica siempre la habitación humana y esto proporciona al arte de la construcción una 
conexión ontológicamente diferente con la vida mental del hombre / Pallasmaa, J. La Imagen Corpórea. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2014, p. 124
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Architecture is a very special functional art; it confines space so we can 
dwell in it, creates the framework around our lives. In other words, the 
difference between sculpture and architecture is not that the former is 
concerned with more organic forms, the latter with more abstract. Even 
the most abstract piece of sculpture, limited to purely geometric shapes, 
does not become architecture. It lacks a decisive factor: utility 47

Una escultura mai podrà ser habitada, no serà mai un hàbitat, i tot i 
que durant la investigació he pogut veure i analitzar característiques 
intrínseques de l’arquitectura en obres escultòriques, això no les hauria 
de confondre. Encara que en les obres de Richard Serra, l’experiència 
dels espais i recorreguts que es creen no formin part del món corrent de 
l’escultura, el savi joc, correcte i magnífic dels volums sota la llum, dit de 
manera corbusieriana, de les grans peces d’acer de Serra, aquestes no 
seran mai arquitectura. I el propi artista ho diu quan li pregunten. Ell en 
dóna una resposta molt clara i concisa, la llibertat de l’art no estarà mai 
present en l’arquitectura.

Aquesta mateixa llibertat que donava corda a Christo i Jeanne-Claude 
per dissenyar les seves obres, la llibertat estètica i sense condicions que 
l’expressió artística abraça, mai serà una característica compartida amb 
l’arquitectura. Encara que Gordon Matta-Clark sigui capaç de crear grans 
experiències, a parer meu, gairebé arquitectòniques, les seves obres no 
serien mai una habitació com la que Pallasmaa es refereix als seus llibres.

L’arquitectura doncs, s’entén per la seva capacitat de ser habitada, 
d'albergar dins seu moments de vida de qui la utilitza. L’experiència que 
una obra escultòrica proporciona no és comparable amb el desig de 
refugiar i protegir únic en l'arquitectura.

Vist així, potser l’escultura acaba sent un estudi, un experiment per a 
l’arquitectura, la qual aquesta última en pot aprendre i adaptar algun 
dels seus trets propis de la més pura llibertat artística. De fet, són molts 
arquitectes que admiren les altres arts i s’han atrevit a practicar-les i 
temptejar-les per a aconseguir aquesta desitjada llibertat expressiva per 
poder, així, complementar i completar el seu pensament.

Fig 45. 

L'arquitectura és art, i així, 
s'hauria de considerar quan 
l'estètica i la bellesa de l'espai 
es troba amb la funcionalitat 
del programa. Quan forma i 
funció són una unitat i no n'hi 
ha una que segueix a l'altra

House in a curved road
Kazuo Shinohara
Tokio, 1969

Escultures que són escultures

47  Rasmussen, S. Experiencing architecture. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1964, p. 9



No tota construcció és arquitectura

A bicycle shed is a building, Lincoln Cathedral is a piece of architecture. 
Nearly everything that encloses space on a scale sufficient for a 
human being to move in, is a building; the term architecture applies 
only to buildings designed with a view to aesthetic appeal 48

Nikolaus Pevsner és molt clar amb la seva selecció de paraules i és una 
confusió molt habitual en el món que vivim. No tot edifici és una obra 
d’arquitectura, no tot el que es construeix s’hauria de classificar per igual. Sí 
que l’arquitectura es caracteritza per una pluralitat de factors - econòmics, 
socials, tècnics i artístics - i la realitat d’aquesta és una conseqüència de 
la suma de tots ells, però quan els primers d’aquests es prioritzen davant, 
inclús esborrant, el caràcter artístic i espacial de l’arquitectura, aquesta 
deixa de ser definida com a tal.

Perquè l’arquitectura és, i hauria de ser sempre, art i, a vegades, això cau 
en l'oblit.
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Fig 46. 

L'arquitectura ha de ser 
capaç de resoldre problemes 
més enllà de les necessitats 
físiques i materials de l'home. 
L'arquitectura va més enllà de 
ser funcional per a ser habitada, 
ha de ser, també un refugi 
mental i espiritual

Casa Luis Barragan
Luis Barragán
Ciudad de México, 1969

De la mateixa manera que he afirmat que l’art no pot ser arquitectura, 
també puc afirmar que, a vegades, l’arquitectura sí que és un art. Des del 
meu punt de vista, en les grans obres d’arquitectura, entenent aquestes 
com objectes que van més enllà de la seva funció, la seva utilitat coexisteix 
harmònicament amb la bellesa de l’espai que l’arquitecte crea. La 
funcionalitat de l’arquitectura conviu amb el desig estètic de l’obra; és 
només en aquest moment en què forma i funció, estètica i utilitat són un tot 
inseparable, quan l’arquitectura es pot descriure com un art. 

Projectes com la House in a curved road de Kazuo Shinohara (Fig 45.) o 
l’ajuntament d’Oslo són veritables obres d’art - des de la perspectiva 
espacial d’aquests - vestides d’arquitectura. Aquests projectes on les 
proporcions dels espais, la seva escala, la llum creen un espai inefable, una 
atmosfera d’una bellesa indescriptible fent aflorar sensacions equiparables 
a les emocions viscudes en presència de les grans obres d'art.

48  Pevsner, N. An outline of European architecture. London: Hazel, Watson & Viney, 1948, p. 19

Arquitectura que es converteix en art
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Fig 47. 

L'arquitectura és un art, però 
l'art no pot ser arquitectura.
Aquest pot evocar sensacions i 
experiències similars, però mai 
amb la mateixa intensitat.

Com en aquest quadre 
d'Antonello da Messina on 
l'espectador es veu convidat 
a entrar pel portal i moure's 
per l'espai interior. És així 
com l'art és capaç d'evocar 
dimensions pròpies i úniques de 
l'arquitectura però mai les podrà 
domesticar com aquesta última 
ho fa.

San Girolamo nello studio
Antonello da Messina
1474 - 1475
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