
No parlaré d’arquitectura, 47_ Una sucursal del món de les idees 

(Sobre 110 rooms, un projecte d’habitatge de MAIO*) 

 

Al llarg dels anys he tingut l’oportunitat de conèixer una 
quantitat bastant increïble d’arquitectes interessants, el que 
m’ha donat una visió perspectiva prou privilegiada sobre la 
professió que em permet, contra els meus principis, fer una 
classificació dels arquitectes en funció de dues maneres 
oposades d’entendre el món. Per a explicar-ho citaré dos 
filòsofs de la Grècia antiga: Aristòtil i Plató(1).  

Aristòtil, anticipant-se en dos mil anys a la Llei de Lavoisier, 
fixarà l’essència del món en la matèria, que concep eterna i 
canviant de forma al llarg del temps. La matèria, eventualment, 
pot manifestar-se’ns en forma d’un edifici que s’expressarà 
mitjançant el pas del temps, la interacció amb els elements, les 
textures, les pàtines, el pes. El primer grup d’arquitectes 
concep les seves construccions en funció d’aquesta 
interpretació, relativament moderna, més íntima i domèstica.  

Plató, en canvi, creia en un món de les idees absolut, 
inabastable, pur, que quan s’intenta percebre s’acaba embrutant, 
contaminant, pels sentits, per una matèria entesa com allò 
contingent que ens impedeix copsar les idees en la seva 
perfecció. Els edificis així construïts seran més potents en el 
seu intent de fer-nos comprendre allò superior, representatiu, 
espectacular per artificial, per sobrenatural. Els arquitectes 
que pertanyen a aquest segon grup han dominat la història de 
l’arquitectura fins al punt que costa trobar arquitectes que 
pensin diferent.  

He trigat a escriure sobre les 110 rooms de MAIO tan de temps 
com he necessitat per a poder-lo visitar, cosa que procuro fer 
sempre que escric sobre alguna cosa però que en aquest cas em 
semblava especialment rellevant degut al caràcter abstracte, 
ideal, d’aquest edifici, que em semblava, i em segueix semblant, 
la línia més curta entre una idea i la seva materialització. Les 
fotos publicades són prístines, immaterials, precises, gairebé 
oníriques. Fins ara la meva única relació amb l’edifici era la 
seva façana, que em recordava l’elogi enverinat que el 
totpoderós arquitecte Philip Johnson va dedicar a un edifici del 
seu amic James Stirling: Vaig anar a visitar l’edifici i no vaig 
trobar-lo, elogi que, com molts elogis enverinats, es va tornar 
en la manera més precisa i menys enverinada i, al final, més 
bondadosa de descriure’l a l’emplaçar-se al bell mig d’un campus 
neoclàssic de Virginia que té com a valor principal la seva 
harmonia, un campus on disposar una obra d’arquitectura 
invisible revertirà en el bé comú sense que (en aquell cas i en 
el nostre) s’hagi de renunciar a la potència i a la bellesa i al 
caràcter de la nova arquitectura. En el cas de les 110 rooms 
l’edifici és tan invisible com el de Stirling fins a l’extrem 



que, tot i estar-lo buscant, puguis arribar a passar per davant 
sense veure’l. És una façana més de l’Eixample de Barcelona on 
s’ubica, una façana més quan fer una façana més (tan vigent ara 
com el primer dia) no és fàcil pels canvis que ha experimentat 
l’habitatge des dels temps de Cerdà fins avui.  

A dins: 22 apartaments turístics distribuïts en sis plantes 
(baixa inclosa) que constitueixen atractius habitatges formats 
per sis habitacions exactament iguals, cinc senceres i dues 
mitges on s’hi ubiquen els banys, sense cap mena de passadís de 
connexió. És a dir: et passen dues mides i dibuixes la planta. 
Parlar d’apartaments turístics és rellevant des del moment en 
que, si heu seguit més o menys les darreres publicacions 
d’aquesta columna, us haureu adonat que les millors propostes 
d’habitatge s’estan produint al marge del mercat generalista, el 
que és alhora esperançador (perquè passa) i preocupant, perquè 
el gruix evidencia en el seu immobilisme un greu desajust entre 
l’oferta i la demanda, desajust que no ha acabat encara 
d’esclatar degut al consens que hi ha sobre el caràcter 
especulatiu d’aquest mercat, consens compartit fins i tot per 
molta gent que el protesta.  

L’enorme capacitat que es necessita per a poder definir un 
edifici tan sols amb tres mides (no oblidem l’alçada) reforça 
tot el que estic escrivint sobre el caràcter abstracte del 
raonament que els MAIO han fet per a concebre aquest edifici, 
fet emfatitzat pel que et trobes just a l’entrar: un paisatge 
fet de piràmides, cilindres, cercles i altres formes platòniques 
que conformen un paisatge abstracte, gairebé dantesc(2), que 
celebra aquest món ideal.  

Fins aquí el que es pot deduir a partir de les publicacions. 
Anem al fang.  

La visita a l’edifici em va canviar la percepció que en tenia. 
D’entada vaig comprovar que, com tota idea expressada mb la 
força d’un teorema, que resulta fàcil descriure-la però difícil 
ensenyar-la. Les publicacions de l’edifici s’han deixat  fets 
rellevants al tinter que, tot i no contradir el que ja s’ha dit, 
són importants per a comprendre bé el que passa allà dins.  

N’aventuro tres:  

 

U: la riquesa dels desplaçaments. Les 110 rooms no són un espai 
estàtic. Moure’s pel seu interior és una experiència  
interessant. L’espai es dilata en alçada, en amplada. L’espai et 
sacseja. Arribar a la porta del teu habitatge és una experiència 
sensorial formada per un seguit d’escenes(3) molt riques.  

 

Dos, i més important: la domesticitat. Els habitatges estan bé. 
MOLT bé. El primer shock és el rebedor, òbviament una habitació 



de la mateixa mida de les altres moblada com una petita sala 
d’estar, o com un dormitori gran, si considerem que dormim en 
una alcova de la mida d’una habitació. Entrar al pis per un 
espai tan gran fa que sembli molt gran. L’entrada dona la mida 
de la casa. La resta de l’espai s’organitza en funció de les 
vistes llargues, molt llargues, més llargues que la casa, que 
crea l’enfilada de les habitacions en diagonal. El cor de la 
casa és la cuina, col·locada en el seu centre. La cuina, amb el 
menjador associat, és l’espai de relació per excel·lència de 
qualsevol habitatge. Usar-lo com a cor deixa l’estar per al que 
realment serveix: per al relax, per al repòs indolent. La façana 
interior és força més interessant que la que s’aboca al carrer 
al crear una petita galeria que serveix tan de sala d’estar 
addicional com de dipòsit d’ombra pels dies de més calor. Els 
noms es queden curts per a descriure la riquesa de relacions 
d’aquests espais interiors. Seguir la seva evolució si 
s’habitessin de manera més permanent seria realment interessant.  

 

Tres, els racons: petits llocs als que normalment no hi pares 
esment convertits aquí en espais d’estar. La bellesa, un altre 
cop onírica, abstracta, del jardí exterior. Els detallets: els 
porticons, les lloses d’escala per sota (sí: per sota), les 
finestretes quadrades, les dutxes. Aquí hi ha gent que ha gaudit 
fent la seva feina i es nota.  

 

La visita em va fer adonar dels límits que té un sistema tan 
abstracte, límits que apareixen quan les idees es troben amb el 
formigó i els totxos i el ciment. Això li va de perles a 
l’edifici: l’humanitza, el domèstica. Les imperfeccions es 
tornen en confort visual d’una manera automàtica. Els MAIO van 
prendre una decisió important clau per a entendre què passa 
dins: els espais de connexió i accés als habitatges s’aboquen a 
un pati sense claraboia, obert als elements. Hi plou, hi entra 
el sol, hi passa el vent. Que plogui dins un edifici el desgasta 
bastant. En aquest cas li dona un punt fràgil fantàstic. Els 
arrebossats es veuen rugosos. La pintura es tenyeix de rovell. 
Les plantes creixen esponeroses. La matèria destenyeix, fet 
enriqueix l’edifici, li treu abstracció, el torna sensible a les 
estacions i a les hores del dia. Aristòtil i Plató s’allotgen 
aquí quan viatgen a Barcelona i, després de fotre’s una ampolla 
de vi, dormen junts al mateix llit.  

 

(Foto: Matilda Vidal de Llobatera) 

*(MAIO són els arquitectes Anna Puigjaner, Maria Charneco, 
Alfredo Lérida i Guillermo López) 

(1) Dec a Juan Trias de Bes i a la seva apassionant tesi 
doctoral sobre la comprensió intel·lectual de la matèria 



l’ordenació d’unes idees sobre les que fa anys que hi dono 
voltes. 

(2) Dantesc en el sentit ultraterrenal, no infernal.  

(3) O escenografies. Poc s’ha parlat sobre el caràcter 
escenogràfic de la bona arquitectura, i, massa sovint, quan s’ha 
fet ha estat en uns termes pejoratius totalment injustos. Si 
l’arquitectura és un fet social és representativa. Sempre.  

 


