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 Catalunya comença bé. El Molt Alt Empordà és un lloc molt 
especial, amb aquest paisatge esquerp, usat, pàl·lid reflex 
del que va arribar a ser tant sols fa segle i mig. 
Contraintuïtivament no és un lloc gaire explotat 
turísticament, aquelles terres endins on el mar és una 
insinuació i fa calor i hi ha poca aigua. La bona notícia és 
que no cal que hi aneu per descobrir-lo. N’hi ha prou amb 
beure’s una copa del vi que s’hi fa. No hi ha res al món que 
tingui el gust d’una copa d’un vi criat en un lloc difícil. És 
el gust d’un lloc on no sembla una bona idea viure-hi tot i 
que aquest lloc sigui en realitat el Paradís, però no el de 
Dant, sinó el de Milton: un paradís treballat, on viure és una 
feina a temps complert, on la domesticitat s’arrenca a la 
terra. És un vi de contrastos, aspre, untuós, matisat i 
potent. El negre s’imposa i el blanc... ah, el blanc. És la 
festa i el gaudi i la brisa. És el seure sota una parra un dia 
de calor, i parlar i menjar coses no gaire complicades i 
riure. Beure’s aquest vi és ser allà i tenir dins teu el sol, 
i el silenci, i aquell verd terrós que tenyeix el paisatge, 
això quan no es pela i apareixen pedres planes apilades 
formant les feixes, i la labor ancestral dels pagesos, i la 
cultura i la memòria del lloc.  
 A cinc quilòmetres a l’est de la Jonquera, que és on hi 
ha els centres comercials monstruosos i el vi i el tabac 
barats, on es queden els francesos amb samarreta d’imperi que 
compren tot això en quantitats industrials, hi trobem 
Cantallops, que és el que podríem considerar el primer poble 
d’aquest Molt Alt Empordà, i després hi ha Sant Climent, que 
és on els militars feien pràctiques i els reclutes es 
traumatitzaven, i Espolla, que és on hi ha el projecte que més 
s’estimava En Coderch, i Vilajuïga, i després ja pots ensumar 
el mar. És un paisatge de costers i vinya i olivera i 
campanars que no estan acabats i muralles no del tot 
enderrocades, amb nuclis compactes de carrers que no són 
carrers i places que no són places. I finques, finques que són 
unitats de vida de famílies en sentit ampli que hi feien de 
tot, vi i oli i negocis i cultura i moltes històries que 
comencen i acaben aquí i s’estiren fins a Figueres o Barcelona 
i algun Parlament, o Amèrica, o l’Església o el món de l’art. 
Aquestes famílies han anat renovant-se i ara hi ha una 
generació de joves que, lentament, refan el territori després 
d’un declivi massa llarg amb prou feines aguantat per la labor 
de les cooperatives. La indústria del vi, i la incipient 



indústria de l’oli, és la clau de l’equilibri territorial del 
Molt Alt Empordà, i de prou més llocs de Catalunya. Les 
famílies han fundat o recuperat marques de vi i rere cada una 
d’elles hi ha un projecte interessant, a destacar la feina 
impressionant que s’està fent al Cap de Creus, més lligada a 
Vilauïga i al celler Espelt, i ull, que a Perelada la família 
propietària del celler, conjuntament amb RCR arquitectes, 
estan enllestint un projecte que visibilitzarà tota aquesta 
tasca conjunta, incremental, amb un projecte que simbolitzarà 
l’Alt Empordà i marcarà el punt d’inflexió que ja ha 
experimentat la història del vi català. Estigueu atents. Ara, 
Cantallops.  
 De vi no n’entenc gaire. El vi me’l bec i m’agrada quan 
em fa gaudir amb aquesta capacitat de recordar-me coses bones. 
A Cantallops hi ha un dels meus cellers de referència, Vinyes 
dels Aspres, i em va fer molt feliç que en Pep Admetlla, 
artista, arquitecte, professor, escultor, pintor, agitador 
cultural, em cridés per a ensenyar-me el treball que tot just 
acaba d’enllestir en aquest celler. Començo.  
 
 La Masia Catalana no existeix. El concepte és una mena de 
lloc comú fet a base d’abstraure construccions de tipologia 
molt diversa que serveixen territoris de climatologia i 
orografia molt variades que n’afecten la mida de la finca, la 
naturalesa dels cultius, la manera d’accedir-hi, la relació 
dins-fora, el material, l’aspecte, el sistema estructural i 
mil etcèteres més. Hi ha, però, alguns invariants que és 
interessant destacar. Primer, la masia és una amb el lloc. Una 
masia és el lloc. És un pol, un vòrtex d’activitat que 
l’organitza i el gestiona. Si la masia desapareix el lloc 
desapareix. La masia és una mena d’edifici d’habitatges 
plurifamiliar on hi ha un habitatge principal, el de la 
família propietària, col·locat sempre a la planta noble, que 
mai és la baixa, sinó la primera. Una masia és un centre de 
treball i és un lloc representatiu. La seva arquitectura és 
sempre incremental, a base de reformes i ampliacions 
successives sobre un mòdul inicial que a gran part de 
Catalunya és un quadrat subdividit en nou quadrats i a 
l’Empordà, cor de la Catalunya Vella i l’embrió d’aquesta 
tipologia, en quatre, però aleshores ja no se’n diu Masia, 
sinó Sala, que és una paraula catalana d’origen germànic, 
sinònim fort de hall, que denomina tant un element 
arquitectònic com un tipus de casa nordeuropea.  
 Ara les masies es renoven a partir de la seva estructura 
productiva, que pot ser un restaurant o un celler o alguna 
altra història, i que sol allotjar-se a la planta baixa. Però 
ara les estructures productives són també representatives. I 
aquí neix el primer dilema: S’ha de baixar el llenguatge del 
que havia estat fins l’element representatiu de la masia (és a 
dir, la seva planta noble) a la planta baixa o bé s’ha de 
treballar resignificant les condicions prèvies de 



l’arquitectura industrial i austera d’aquestes plantes baixes? 
La resposta gairebé invariable a aquesta pregunta ha estat 
treballar sobre aquesta segona opció. Ara estic estudiant un 
projecte on es va treballar sobre la primera, però pertany a 
una tesi doctoral que m’han suspès a l’escola d’arquitectura. 
Si aconsegueixo desbloquejar la situació i convèncer de 
l’interès d’aquesta situació a un tribunal que, ja us ho dic 
ara, té les gònades suant-los molt fort al respecte, us ho 
explico.  
 En tot cas: el celler Vinyes dels Aspres s’ubica en un 
preciós mas Noucentista que va escollir representar-se amb la 
llum pura i blava i els matisos de les parres, l’únic verd 
fresc de la zona, i els mosaics hidràulics i les parets de 
tons pastel i l’equilibri i l’harmonia. Però s’ubica en una 
planta baixa que és tot menys això: és el contrast i la 
penombra i la complexitat espacial, una planta baixa que 
negocia la seva alçada fixant una cota per la planta noble i 
despenjant-se fins que els diversos nivells del terreny 
defineixen les alçades de sostre. Després fuig del perímetre 
original del mas i aleshores els sostres pugen i canvien de 
tipologia i material, una planta baixa que s’ha anat adossant 
les parcel·les del costat i canibalitzant altres estructures 
creant un fabulós organisme regit per la lògica de la 
producció i, ara, de l’exhibició i venda de vins d’aquells que 
val la pena tastar. En Pep Admetlla ha entrat en aquesta 
operació per tal de produir la peça representativa del 
conjunt. Així, la primera decisió interessant pertany al 
client: seguir amb aquesta lògica d’arquitectura incremental 
encarregant a en Pep una nova peça que, impossibilitada de 
competir en mida amb la resta del celler, el complementi i el 
representi emanant sobre la resta. La peça s’allotja a la 
petja d’un petit pati i incorpora, conservant-lo, un pou 
d’aigua, incorporant-se en aquest rosari d’arquitectures que 
conformen el celler, renovades per fases gràcies al concurs 
d’En Ramon Ripoll, l’arquitecte del celler, que ha col·laborat 
amb en Pep en aquesta peça mentre, poc a poc, va renovant la 
resta en un rosari de microintervencions que rescaten 
tècniques de construcció ancestrals, consolidant voltes, 
conformant camins tortuosos on incorporar bótes i ampolles que 
van madurant lentament. La planta baixa sembla excavada, 
cavernosa, amb poca llum natural i unes llums artificials 
muntades en làmpades lineals indirectes, tènues, que tant 
poden estar a nivell del paviment com a mitja alçada. Es 
recorre lentament, i una de les parades, just al costat de 
l’habitació on es guardava l’oli en cups (i l’oli bo, el dels 
amos, tancat amb pany i clau) és una peça d’en Pep que ell 
anomena el cementiri d’ampolles, és a dir, un ampoller-
escultura per a 1500 ampolles realitzada en fusta de castanyer 
cremada i acer i cantells de pa d’or en unes geometries que 
abstrauen els mobles deformats per l’edat i el pes i l’ús, 
unes geometries abstractes que l’edat i el pes i l’ús 



deformaran també, i tot envellirà menys les decisions i el 
rastre de l’artista, que romandrà com una mena de secret. 
Després entres a la peça. En Pep és un escultor intuïtiu, que 
treballa amb maquetes a diverses escales i fent uns dibuixos 
que no sé si es poden anomenar plànols o d’alguna altra manera 
perquè són tant obra com representació de l’obra, que és la 
trampa en la que cauen molts arquitectes (i que és la trampa 
que cada dia em molesta més de la nostra professió o del 
nostre art. No puc, de veritat que no puc amb això), trampa en 
la que ell no cau perquè és com sempre ha treballat i, a més, 
és el que esperes que faci i, a més, funciona. Punt. En fi, 
que fa maquetes i plànols i després això s’ha de construir i 
ho has de tecnificar i definir, i aleshores és quan aquestes 
decisions intuïtives han de quedar refrendades per 
l’intel·lecte, que decideix com això petit es fa gran, 
fonamentalment prenent decisions sobre els materials i la 
puresa del seu grau d’execució. Però anem a pams, que encara 
no us he parlat de la peça. 
 L’encàrrec consisteix en una mena de sala, en un mòdul 
del celler d’un seixanta metres quadrats, relativament petit, 
bastant cúbic (és a dir, que en termes convencionals pren dues 
alçades), una sala que no se sap per què servirà. Està 
preparada per allotjar ampolles en bones condicions de 
maduració, té bona acústica per a organitzar-hi concerts i 
xerrades, una temperatura agradable per a organitzar-hi tastos 
i sopars i el que calgui... i és bella. La peça té unes 
dimensions més o menys rectangulars amb un sostre de baixa 
pendent. Es formalitza com una capsa enterament de formigó, 
dues capes d’aquest material, una de vint-i-cinc centímetres i 
una de quinze amb deu centímetres d’aïllament entre elles, el 
que ve a ser un senyor muracu de mig metre de formigó per dins 
i per fora perforat per tot arreu amb petits forats 
troncocònics protegits per uns vitralls cilíndrics, dues 
lluernes i una escletxa de llum. L’entrada es realitza per una 
porta ubicada en una de les cantonades sobre una mena de petit 
porxo que, limitat per una jàssera que despenja fins més o 
menys dos metres, dóna accés a l’espai. En el porxo hi trobem 
el primer requeriment funcional: l’accés a un muntacàrregues. 
A la sala hi trobem una escala metàl·lica recta que dóna accés 
al pis superior i a la coberta a través d’un complexíssim joc 
de serralleries que forma un petit altell, el paviment i els 
tancaments de l’altell. L’execució del formigó és gairebé 
salvatge, aspra, tosca. Els vitralls es troben amb el seu 
forat per aproximació, exhibint les toleràncies, el seu 
caràcter de peça superposada. L’acer, en canvi, va al 
mil·límetre, està tallat amb tècniques d’alta tecnologia 
provinents de l’enginyeria de producte i exhibeix una precisió 
que desmenteix qualsevol intervenció de la mà. L’acer és obra 
de robots i grues i s’executa amb unes toleràncies 
baixíssimes. Després es pinta amb oxiron per esborrar 
qualsevol rastre de tosquedat i de pàtina i de treball manual, 



per a que exhibeixi des d’ara i per sempre aquest caràcter de 
peça precisa i perfecta, al límit de ser paròdicament 
perfecta, com si Plató hagués vingut a visitar el celler i 
hagués deixat aquest rastre. Els formigó i els vitralls, en 
canvi, són artesania pura. Els vitralls han estat executats 
per la vitrallera Anna Santolària, que ha fet un treball 
sobri, contingut, un treball que, de fet, és el revers del que 
s’ha fet amb l’acer: mentre que aquest prové de la intuïció, 
de la rauxa, de la maqueta, i després es passa a un robot que 
ho ha executat transcendint la mà, els vitralls es treballen 
intel·lectualment. Constitueixen un exercici de modernitat a 
través d’una reflexió molt madura que ha portat a escollir dos 
colors, un blau aeri i un groc solar, de vi blanc madur, a 
encomanar unes peces de vidre manual bufat anomenades cibes 
(una de les bases dels vitralls), unes peces precioses que 
semblen culs d’ampolla, que exhibeixen les marques de la 
canya, excèntriques, imperfectes, simplement emplomades. Un 
vitraller del segle X les hagués pogut executar. Excepte que 
aquest vitraller del segle X no hagués entès res, ni 
probablement hagués tingut vocabulari per a definir què estava 
fent. I aquesta és (1) una de les maneres de modernitzar 
aquesta tècnica i (2) la grandesa de l’art modern, que 
transcendeix allò que tècnicament s’hagués pogut realitzar fa 
segles i ho resignifica.  

En tot cas: tenim una capsa de formigó de mig metre 
perforada per unes petites obertures cilíndriques i tres fonts 
de llum natural més grans, i una font de llum artificial 
lineal que separa aquesta caixa del terra, en ressegueix la 
geometria i, en certa manera, fa levitar aquesta enorme massa. 
Les altres dues fonts de llum aconsegueixen que puguis estar 
simultàniament a contrallum i il·luminat. És una peça 
inclusiva, que juga amb la llum del sol directa i la 
converteix o en color o en un ull, amb la llum indirecta que 
es transforma en contrallum, en penombra i en llum ambiental, 
i amb la llum artificial, que realça geometries. El metall és 
passiu i, gràcies als seus tatuatges mecànics, rep aquesta 
llum i la transforma en delicades cal·ligrafies canviants. Hi 
ha material, molt de material, i hi ha llum, molta llum, que 
resignifica el material. Al principi el cervell no entén res, 
i després d’uns minuts comences a llegir-ho, comences a 
impregnar-te de la mateixa humitat de fora, i les olors 
tornen, i la vista llegeix i el cos es mou i et fas al lloc.  

En Pep ha intervingut també a l’espai sota la peça, 
ubicat gairebé sota rasant, perquè en virtut dels canvis de 
nivell interiors i exteriors encara rep llum natural, amb una 
intervenció sobre la llosa massissa que el cobreix, que 
apareix tatuada mitjançant llistons de fusta que ell mateix va 
col·locar en el recobriment de les armadures, una proposta 
interessant perquè aquí el treball ha estat directe, l’artista 
muntant fustes sobre un encofrat en negatiu per, un cop 
retirades, fer aparèixer les cal·ligrafies, els tatuatges en 



positiu. I és que del que va aquesta obra, del que de debò va 
aquesta obra, és de les decisions. De fer-se present. De ser-
hi: una reflexió sobre l’existent, una manera de continuar-ho 
i una obra d’autor on tot el que fas, tot el que penses, tot 
el que treballes, és rellevant. L’excusa de la funció, el 
subterfugi del desaparèixer, del servei, de l’arquitectura com 
a un problema a resoldre, ha desaparegut. El tema és 
l’autoria. La significació. L’apropiació. La representació. És 
així com apareix el lloc, convertit en paisatge interior o 
exterior. Poca diferència hi ha. És així com l’arquitectura 
incremental comprèn, ara, tota la masia, i en reivindica el 
seu caràcter orgànic: la continuïtat és espacial i temporal. 
La peça queda lligada a la música de l’Eduard Toldrà, membre 
de la família estesa dels cellerers (i no em dóna la gana 
explicar un personatge tant central: us ho curreu vosaltres, 
que val la pena) i, a través d’ella, de totes les influències 
d’en Pep, de la combinació entre el vell i el nou, el Molt Alt 
Empordà segueix estenent arrels, segueix bevent de fora. 
Segueix sent un tros de món que val la pena conèixer. Prepareu 
un pa amb tomàquet amb oli d’argudell, combineu-lo amb un tast 
de vins de la zona, si sou arquitectes investigueu molt En 
Coderch d’Espolla, una mica el de Cadaqués i el de Roses, i de 
propina la magnífica arquitectura del seu nebot, perquè En 
Coderch va tenir un nebot que era un arquitecte d’aquests que 
marquen època i que no us penso dir qui és, i ja m’ho sabreu 
dir. Serà com si hi fóssiu.  


