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L’escultor Pablo Serrano és un dels representants més importants de 
l’art aragonès contemporani. I ben cert que l’art contemporani li deu 
bastant l’Aragó: des d’un dels predecessors més influents (Goya. Mai 
li farem prou cas a Goya) fins al pioner de l’escultura en ferro 
(Gargallo) passant per un dels nostres pintors centrals (Saura), tots 
ells representatius d’un substrat, d’una pedrera d’artistes sovint 
organitzats en grups no gaire coneguts pel molt que segueixen tenint 
a dir. Conèixer, o descobrir la seva obra(perquè té obres relativament 
conegudes, sense que les associem al seu nom) és descobrir un escultor 
capaç de treballar el buit amb la mateixa autoritat que un Chillida 
o un Oteiza, el retrat, el relleu, l’art urbà i l’art sacre. Per treballar 
amb el buit entenc aquestes sèries d’escultures on el material que s’ha 
manipulat per fer-les és menys important que el volum, que l’aire que 
aquesta matèria és capaç de significar. L’important d’aquestes 
escultures, doncs, és l’espai que creen, el que les situa només a un 
petit pas de convertir-se en arquitectura. Potser és a través d’aquests 
treballs sobre el buit que Pablo Serrano va aconseguir l’afinitat que 
tenia amb arquitectes com Miguel Fisac, un dels arquitectes més 
importants de tot el segle XX. Els episodis en que arquitectura i 
escultura conformen un únic espai emocionant que van crear junts 
conformen alguns dels espais més bells que ha donat l’arquitectura 
contemporània.  

Pablo Serrano va morir a 1985. Deu anys més tard un taller-fàbrica de 
Saragossa, un edifici remarcable de totxo amb una coberta en dent de 
serra on havia treballat de fuster l’avi de l’artista, reobria museïtzat 
com a Fundació Pablo Serrano. L’autor de la museïtzació de la Fundació 
Pablo Serrano és l’arquitecte saragossà José Manuel Pérez Latorre, un 
dotadíssim professional inexplicablement poc conegut. Més: a jutjar 
per la qualitat d’algunes de les seves obres, gairebé amagat. La primera 
Fundació Pablo Serrano es limitava a construir una façana i un accés 
per al taller-fàbrica a base d’unes poderoses pilastres de formigó armat 
que semblaven sortir directament d’un petit estany.  

Una maniobra política afortunada (i desconeguda per a mi, pel que no 
en puc donar detalls) ha convertit aquesta Fundació Pablo Serrano en 
el IAAC (Institut Aragonès d’Art Contemporani. No confondre amb l’escola 
de postgrau barcelonina amb el mateix acrònim), una institució mixta 
fonamentada en el prestigi de Pablo Serrano amb sis col·leccions 
permanents diferents que aprofita aquest múscul per oferir espais 
d’exposició als artistes aragonesos emergents. Una d'aquestes 
col·leccions permanents correspon a un fons d'art de la seva vídua, 
Juana Francés, pintora d'un enorme interès i influència no suficientment 
valorada, potser (desgraciadament) a causa de la seva condició femenina. 
La presència d’aquest fons d’art tant no és menor si tenim en compte 
que les obres de Serrano, Francés i els altres artistes representats 



han nodrit els fons d’art de tots els principals museus d’art 
contemporani del món: tot un privilegi no només per a la ciutat, sinó 
per a tot el país.  

L’IAAC necessitava una seu. Per a bastir-la es va tirar d’un 
arriscadíssim recurs: ubicar-la literalment a sobre de la Fundació Pablo 
Serrano superposant els dos edificis al mateix solar, estratègicament 
ubicat al centre de Saragossa, ara convertit en el centre neuràlgic 
d’una important i no suficientment coneguda oferta cultural juntament 
amb el Museu Pablo Gargallo i la seu del Caixafòum, de la que m’ocuparé 
pròximament. La seu del IAAC suposava un repte arquitectònic de primera 
magnitud. Mantenir el lloc significava suplementar l’edifici original 
amb un altre edifici que podia arribar tranquil·lament a sextuplicar-ne 
la superfície creant un tipus tan arriscat com és el museu en alçada, 
que força el visitant a pujar moltes plantes per a que pugui arribar 
a la seva exposició desitjada. I no oblidem que la fàbrica té una coberta 
en dent de serra.  

L’arquitecte encarregat d’aquesta ampliació ha estat el mateix José 
Manuel Pérez Latorre, que enfrontava el que amb tota seguretat ha estat 
el repte més important de tota la seva carrera, ja que s’arriscava a 
desgraciar el seu propi edifici amb la nova ampliació.  

I ara ve quan el meu criteri xoca amb el dels qui tallen el bacallà 
a l’hora de decidir què es promociona o que no en aquest país. Aquest 
edifici deu tenir una mica menys de deu anys, el que el converteix en 
vell per als estàndards de les revistes, i no ha tingut mai cap publicació 
rellevant. No existeixen entrades correctament indexades a la xarxa 
sobre ell. No ha tingut influència. Ha passat completament desapercebut 
en el panorama global. Injust. Podria aventurar-ne la raó: estem parlant 
d’un edifici projectat en funció dels seus espais interiors com una 
superposició de pisos molt alts i espaiosos, tots ells de l’entitat 
d’una planta noble, enfilats lateralment per un sistema d’escales 
mecàniques que corren per un espai buit alt i estret que culmina en 
una terrassa panoràmica. Estem parlant d'un conjunt que funciona millor 
quanta menys llum natural tingui abocat a una de les avingudes principals 
de la ciutat cavalcant un edifici preciós. És a dir: la resultant de 
tot això havia de ser necessàriament un enorme volum cec dipositat sobre 
una fàbrica fràgil incorporada a l’imaginari de la ciutat, un volum 
que pren l'alçada d'un edifici de ben bé quinze plantes encara que no 
en tingui ni la meitat. És a dir: la façana no és una façana, és una 
tapa que apanya’t com vulguis per a que quedi bé quan no té cap altre 
requeriment funcional que ser cega i no deixar passar la calor. Pérez 
Latorre va optar per un mur cec retorçat de color negre que emmarca 
algunes obertures de color vermell adossat a un volum que conté les 
escales resolt amb escames romboïdals de color verd cridaner treballat 
com si fos una escultura, un volum tan xocant i estrany que, per oposició, 
permetés que la major part possible de l’antic projecte (que l’està 
aguantant literalment) s’expressés com una primera fase.  



Pérez Latorre no ha estat tímid: ha pres la part més polèmica del projecte 
com un signe que cridi que està allà i que se la ha de tenir en compte. 
Aquest embolcall no ha estat del gust de la gent que publica coses, 
que sol tenir massa feina per a esbrinar quina és la qualitat real d’un 
projecte si els falla la primera impressió. I estem parlant d'un projecte 
molt complex.  

El contrast interior-exterior és brutal. L’interior és d’una 
homogeneïtat sorprenent tenint en compte l’extrema dificultat que 
representa tractar amb un programa tan heterogeni: exposicions 
permanents, exposicions temporals, espais de relació, un accés. Sobre 
la fàbrica es van superposant les sales, tan neutres com ha estat 
possible, ben condicionades i il·luminades, espais blancs amb un terra 
ceràmic que permeti ressaltar les obres. L’única d’aquestes sales que 
trenca aquesta neutralitat és on s’exposa la col·lecció permanent de 
Pablo Serrano, ubicada directament sobre el dent de serra de la fàbrica 
original, que disposa una sèrie de busts il·luminats amb llum natural 
(els busts són de bronze i poden il·luminar-se així sense perill de 
corrompre’ls) a l’alçada de la cornisa per a enfilar un altell que, 
de fet, és una sala gran sobre el dent de serra, un gest molt més difícil 
d’explicar que d’entendre si ets allà. L’espai de lluïment per a 
l’arquitecte és el de relació: el buit per on circulen les escales, 
buit llarg i estret que evidencia que està disposat a l’únic lloc on 
cabia: entre la fàbrica i el carrer lateral. L’estructura del conjunt 
és gran i aparatosa, molt enginyeril, dissenyada per a evitar tocar 
la fàbrica original. No hi ha manera de dissimular-la. Què fer, doncs? 
Pintar-la de vermell i posar-te-la davant els nassos com si d’una 
escultura es tractés, amb aquesta elegància producte de repetir un gest 
artificiós tants de cops que s’acaba convertint en natural.  

Un dels trets més importants per a entendre la qualitat d’aquesta 
intervenció és que més aviat s’ha quedat curta que llarga. El museu 
té un fons extens i de qualitat, les exposicions permanents estan ben 
muntades, la institució ben dirigida. Quan hi entrem no estem visitant 
un mamotreto insofriblement buit, sinó un cofre rebentat de tresors, 
farcit d’obres moltes de les quals justificarien un viatge a la ciutat 
per sí soles. És a dir, l’edifici està més per a justificar una improbable 
ampliació (no, si us plau. O no al lloc!) que no pas per a pensar-lo 
sobredimensionat. I a sobre visitar-lo és completament gratis. La seu 
de l’IAAC és, doncs, un edifici que ha tret tant al seu arquitecte com 
a l’arquitectura espanyola de la seva zona de confort, que compleix 
tots els seus requisits funcionals amb solvència mentre arrisca en els 
representatius. Només intentar una cosa així s’hauria de celebrar. Però 
és que a sobre és un plaer. No us la deixeu perdre si aneu a Saragossa.  

 

(Fotos: Jaume Prat. He cregut convenient disposar el major número 
possible de fotos, tot i que el seu conjunt no constitueix un reportatge, 



sinó imatges preses atzarosament durant la visita. Disculpes per la 
seva qualitat.) 

 

 


