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RCR arquitectes ha tornat a l’Arts Santa Mònica amb una curiosa 
exposició que, per la seva naturalesa de collage, permet que les 
obres presentades brillin amb una autonomia gairebé total. 
L’exposició vol consolidar la intenció del centre d’apropar als 
barcelonins els Pavellons Catalans de la Biennal de Venècia, 
aparador privilegiat de l’art i l’arquitectura mundials, quan 
aquests són repatriats després de l’esdeveniment. Aquest és el 
segon cop que es fa. RCR, que van crear una obra que s’ajustava 
com un guant a l’espai venecià, exposen aquí els continguts 
sense el continent en format audiovisual, estrenen en pantalla 
gran un nou documental de Hisao Suzuki i Júlia de Valle i, més 
important, rearrangen una obra en paper exposada a la Galeria Mâ 
de Tòquio. Aquest article es dedica a aquesta obra.  

He tingut bastantes oportunitats de parlar amb en Rafael Aranda, 
la Carme Pigem i en Ramón Vilalta, els tres directors de 
l’estudi, sobre l’evolució de la seva obra. Quan surten de la 
facultat van començar a fixar-se en altres arquitectes. Després 
van deixar de fer-ho per a començar a estudiar artistes. Fa pocs 
anys van començar a parlar-me de la dansa. La dansa és la 
relació més directa que conec entre el cos i l’espai. Si ens 
posem arquitectes haurem de pensar en dues classes de dansa: la 
que s’apropia de l’espai on es produeix i la que crea espai. 
Totes les danses tradicionals creen espai. El ballet modern se 
l’apropia. A partir d’aquesta afirmació podeu establir tots els 
paral·lelismes que vulgueu. Hi ha una correspondència directa 
entre l’interès dels RCR per la dansa i la percepció que es té 
de la seva darrera arquitectura, la més sensual de totes les que 
conec actualment. Habitar l’arquitectura de RCR et connecta amb 
l’entorn per poc que l’entorn reuneixi unes condicions 
d’habitabilitat dignes anul·lant pràcticament els espais 
tancats: allò dels cicles dia-nit, el contacte amb la vegetació, 
les olors, les remors... L’escala d’aquesta arquitectura no es 
cenyeix a l’estàndard que imposen les normatives 
d’habitabilitat: l’espai sempre és més alt o més baix del que 
toca, ombrívol i, a la que es pugui, exterior. No és un espai 
neutre del que puguis desconnectar. És així com entenen 
l’arquitectura. I és així com ells mateixos la viuen. N’he estat 
un testimoni directe. RCR tampoc volen reflexionar gaire sobre 
el que fan. Creuen en l’acció i en el que aquesta acció et 
motiva. Per tot això la dansa és una bona manera de de portar-te 
a un estat en el que sents intencionadament sense massa 
reflexió, més experiencial, més vivencial. El que significa que 
la seva arquitectura no va de massa de construcció o de 
material, sinó de com provocar aquestes sensacions, o de com 
condicionar un lloc per a que te les provoqui. Principalment a 
través de la bellesa.  



Aquesta obra proposa exactament això. Poques exposicions 
s’hauran fet al Santa Mònica que ocupin un volum tant gran amb 
tan poca quantitat de matèria. La suma total dels papers i dels 
fils de pescar amb que estan penjats no crec que arribi als 10 
quilos. El seu volum ocupa literalment tot l’espai central 
d’exposició de la institució, el cor del que era el claustre del 
convent, fet gens menor per als RCR. L’obra consisteix en 
làmines de paper d’aproximadament trenta centímetres d’ample per 
un metre i mig d’alçada, làmines penjades del sostre 
superposades les unes sobre les altres en grups verticals que 
donen la idea d’un arbre sense cap tipus de literalitat en la 
seva execució. El paper és un paper oriental especial, un paper 
fibrós de cedre d’una consistència tèxtil. Està aquarel·lat, 
pintat amb enormes pinzells que poden tenir tranquil·lament cinc 
o sis centímetres de diàmetre, pinzells capaços d’absorbir mig 
got d’aigua en una sola pinzellada. Quan la pintura s’asseca el 
paper es retrau, s’arruga i, sense perdre aquesta consistència 
tèxtil, sembla prendre una escorça. L’aiguada dona textura, dona 
matèria però no s’imposa al paper. No fa com la pintura a l’oli, 
que quan es distribueix uniformement sobre la tela la anul·la. 
L’aiguada sobre paper es pot disposar en capes molt gruixudes 
sense que el paper perdi la seva presència. És paper, és color, 
és textura. I la relació amb el nostre cos. Les primeres 
aquarel·les de RCR estan fetes sobre papers petits. Els primers 
gestos són cal·ligràfics. Després es comença a moure el canell. 
Després el braç.  

Aquestes aquarel·les estan pintades amb tot el cos. La pròpia 
acció d’aquarel·lar el paper és una dansa. Un camp de batalla. 
Les aquarel·les que es disposen sobre aquestes lames de paper 
formen sèries. Les sèries s’organitzen en funció del color, molt 
color, i dels gestos. El blanc del suport juga. Qui vagi al 
museu i visiti aquesta obra també juga. T’has de submergir en 
els papers, que pugen ben bé quatre metres obre el teu cap i 
baixen més avall del teu genoll. Has de jugar amb les ombres 
dels focus. T’has de crear els teus recorreguts. Com un bosc, 
cada arbre de paper és igual que l’altre i diferent. Com un bosc 
és sensible a qui el visita, als corrents d’aire, al so. L’obra 
és un concert per a la vista. L’expressió d’una lluita. Un camí 
per al visitant. També és arquitectura pura. Només cal recordar 
l’altar de la capella del MIT feta per l’arquitecte Eero 
Saarinen, una font de llum capturada, pura sensació sensible a 
l’ull del visitant, a la seva posició en la capella. També és 
cultura: el lloc, el nostre art, hi és present gràcies al record 
dels fons de les pintures romàniques, gràcies als gestos de 
Jujol, gràcies a les textures de Tàpies, de Guinovart, de 
Cuixart. I els viatges, i els homenatges a artistes 
internacionals: allà hi ha Japó, molt de Japó. Hi ha Soulages. 
Hi ha Klee. El resultat, no obstant, és tan original, tant 
genuí, que tot això queda filtrat per la mirada, per la manera 
de fer dels RCR.  



No és una obra convencional. El que es va exposar a la Mâ de 
Tòquio, un espai horitzontal, baix i estrangulat es recomposa 
per a verticalitzar-se i apilotonar-se al centre per a que 
destaquin les arcades, les velles del convent i el record de les 
posades per Albert Viaplana i Helio Piñón a la reforma del 87. 
L’obra no té una forma definitiva. Si s’ha d’exposar en un altre 
espai canviarà. Si es transporta canviarà, exactament igual com 
li passa a la bona arquitectura, que si es transporta canvia. 
Com la dansa tradicional, l’obra es crea el seu propi espai. 
Quin remei si es transporta. Com la dansa moderna, l’obra 
s’apropia del que hi ha. Tot gaudint d’ella podrem pensar també 
que insinua que el millor està per venir. Només cal estar atents 
a la profunda transformació que està experimentant 
l’arquitectura de l’estudi per a comprovar-ho.  

Mentrestant podem gaudir tot l’estiu d’aquesta obra.  

 

	  


