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A tres o quatre minuts a peu del centre urbà de Logronyo s’alça 
la seu de l’Ajuntament ocupant una mançana sencera d’un eixample 
de traçat decimonònic. L’edifici, obra de l’arquitecte Rafael 
Moneo, va ser entregat a 1981. Té, per tant, una mica menys de 
quaranta anys i està perfectament conservat. Aquest edifici, 
clau per a entendre l’arquitectura pública espanyola dels 
següents deu anys, segueix desconcertant per la seva expressió 
mitjançant contradiccions. L’Ajuntament és alhora clàssic i 
modern. Pertanyent a Logronyo i aliè al lloc. Humà, càlid, 
tàctil, amable i solemne, distant, intimidant, difícilment deixa 
indiferent a qualsevol visitant casual.  

L’edifici es projecta i construeix enmig d’un debat cultural que 
té com a marc la crisi d’una modernitat que es considera 
culpable d’haver creat un món gris, al caire de la desesperació, 
amb una guerra freda enquistada i un retorn del conservadorisme 
més ranci. A Espanya ha mort Franco i la seva mort es celebra 
amb una alegria que té molt de desesperació, d’una fúria gairebé 
suïcida, excitada, paroxística: moltes de les manifestacions 
artístiques de l’època avui en dia serien censurades i 
condemnades: Almodóvar no podria filmar Pepi, Luci, Bom y otras 
chicas del montón, Gabinete Caligari no hagués pogut anomenar-se 
d’aquesta manera, etcètera. En arquitectura: si falla la 
modernitat també falla el Moviment Modern. Serà el temps dels -
ismes, de les esquerres abraçant de manera reaccionària estils 
arquitectònics com una mena de classicisme banal i inculte 
suposadament més comprensible per gent sense cultura general que 
les abstraccions de les arquitectures més avantguardistes, 
classicisme en el fons tan aliè al lloc com ho pogués ser una 
torre d’oficines de vidre.  

El nom del -isme principal: Postmodernisme.  

L’Ajuntament de Logroño està al mig camí de tot, d’aquí la seva 
expressió mitjançant contradiccions. El seu planteig es deu a 
operacions geomètriques d’una abstracció profunda, principalment 
dos quadrats girats quaranta-cinc graus un dins de l’altra en 
una estranya posició excèntrica. La intersecció entre aquests 
dos quadrats és el cos construït. El quadrat petit interior, la 
plaça. La geometria defineix l’Ajuntament amb la mateixa 
potència i la mateixa autoritat que qualsevol arquitectura grega 
o romana. L’espai públic resultant no és menys estrany: una 
plaça sense arbrat, no fos cas que deixés la façana principal 
sense perspectiva, batuda pel sol i pels elements, inhòspita... 
circuïtada per dues porxades diferents, una més baixeta, una a 
tota alçada de l’edifici, una excavada, l’altra adossada, que 
defineixen espais més amables i passejables que menen a 
l’entrada, ubicada al vèrtex convertint el conjunt en un 
edifici-racó, forma habitual als entorns construïts medievals 



més densos i torturats però gens usual en edificis d’aquesta 
ambició i magnitud. Aquesta entrada al vèrtex provoca una mena 
d’inversió de la solemnitat clàssica i evidencia que l’edifici 
és una mena d’espai negatiu, un joc fons-forma semblant a la 
bandera de Canadà, que tant són dos indis enfrontats com una 
fulla d’arç segons com es miri. Rafael Moneo és un arquitecte de 
cultura excepcional, molt cerebral, capaç, però, de provocar 
emocions profundes arribant a un resultat original, genuí, 
barrejant una miríada de referències clàssiques, modernes, 
nòrdiques, mediterrànies, castellanes, americanes, en una mena 
de còctel que és a cada una d'aquestes referències el que una 
crema de verdures és a les verdures amb que la preparem.  

L’altre tret característic del Postmodernisme és la cura, 
l’atenció al lloc. Els edificis no s’hi volen imposar, sinó 
sobreposar-se i completar-lo. Aquí fins i tot això és 
contradictori. La plaça sembla un espai estrany, aliè, mentre 
que les relacions que la resta del programa teixeix amb els 
voltants són riquíssimes: façanes planes separades del carrer 
per un pati anglès bellament matisades per uns arbres crescuts, 
el cos de la sala de juntes com una mena de sala hipòstila que 
crea un tros de ciutat nou al seu darrere, la voluntat 
d’edifici-passatge que es pot creuar en bicicleta... i el 
material. L’Ajuntament està poderosament aplacat d’una pedra 
calcària local disposada en gruixos gairebé inversemblants, en 
alguns punts de gairebé vint centímetres, modulada segons codis, 
tractes entre els picapedrers i el propi Moneo en un aplacat on 
la regularitat la dona la lògica de treball del material. 
Aquesta presència del material, aquesta tactilitat, és el que 
acaba donant el caràcter més logronyès a l’edifici.  

De totes les referències usades per Moneo en destacaria una que, 
pel que sigui, ha passat més o menys desapercebuda tot i la seva 
evidència: la de les obres del pintor surrealista Giorgio de 
Chirico, obres que reivindiquen un retorn al passat a través de 
bellíssimes imatges d’espais urbans buits, perspectives forçades 
que entronquen tant amb un passat romà com amb les tècniques 
renaixentistes de pintors com Piero della Francesca, pioners en 
l’ús de la perspectiva, tècniques portades a un pla protagonista 
per de Chirico des del seu paper originari de fons neutre sobre 
el que destacaven els temes religiosos a representar. Contra les 
referències comunes i populars de les esquerres, de Chirico 
representa l’inconscient, la individualitat de cada individu 
recordant un arquetipus refugiat en alguna banda del nostre 
interior. De Chirico crea així uns paisatges atemporals, 
trencadors i històrics alhora.  

L’Ajuntament de Logroño podria ser sense cap mena d’alteració el 
protagonista d’un dels quadres de Giorgio de Chirico. No és un 
tema menor. Amb ell Moneo introdueix el matís de reflexió entre 
les pulsions individuals i la col·lectiva. Sobre la naturalesa 
de la ciutat, de l’espai públic i de l’espai representatiu. 
Rafael Moneo representa en aquest edifici el més positiu de 



l’ambició de l’arquitecte, per bé i per mal: el demiürg que, 
sense que li tremoli la mà, arregla una mançana sencera a través 
d’un únic gest que després es matisarà i es treballarà fins a 
l’exasperació, la decisió individual que ha de revertir al 
col·lectiu, molt agraïda quan surt bé, catastròfica quan no. 
Giorgio de Chirico, a l’igual que el seu col·lega Salvador Dalí, 
van ser expulsats del Moviment Surrealista per traïdors. Dalí, 
bon amic del pintor pop Andy Warhol, l’home encantat amb les 
mogudes de finals dels setanta i dels vuitanta que declarava 
esta enamorat dels punks per ser els fills de la merda, pintor 
d’una excepcional intuïció espacial que compartia amb el seu 
company de Chirico, hagués estat encantat davant de 
l’excepcional riquesa de relacions que planteja l’Ajuntament de 
Logroño, de la seva vigència, de la vigència tant de les pedres, 
del cos construït, com del que aquest planteja. Content,  segur 
que exclamaria al veure’l ¡Biuer! ¡Logroññññññññño is in da 
jaus! 

I cas que li hauríem de fer.  

 


