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“Comenzar a pensar, comenzar a escribir o comenzar a pintar son todas ellas tareas que 
exigirían para instaurar sus condiciones de posibilidad la página-en-blanco o, en otros 
términos, acallar el rumor de lo escrito ( pero legible), de lo sonoro (pero inaudible), de lo 
pintado (pero invisible), de lo pensado (pero ininteligible) que de antemano precede. La 
página-en-blanco es el comienzo, pero nunca está al comienzo.”  

Jose Luis Pardo, Las formas de la exterioridad (p.139) 

 

“Hay que decir pués, cómo habitamos nuestro espacio vital de acuerdo con todas las 
dialécticas de la vida, cómo nos enraizamos, de día en día, en un “rincón del mundo”. 
Porque la casa es nuestro rincón en el mundo. Es –se ha dicho con frecuencia– nuestro 
primer universo. Es realmente un cosmos.” 

Bachelard, La poética del espacio (p.34) 
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PRIMERA PART 

 

1.  INTRODUCCIÓ 

“Los creadores se caracterizan, entre otras cosas, por hacer del trabajo su morada. El 
albañil construye su vivenda con las manos, el escritor también. El albañil distribuye los 
pesos, como el escritor.” 1 

 

Al llindar entre el dins i el fora, entre el lloc protector i el lloc que ens permet mirar 

el món, als espais que habitem, s’hi dóna una dialèctica rellevant per a l’ésser humà en 

general i per al creador en particular que són el motiu d’anàlisi i reflexió d’aquest treball. Els 

llocs entesos no només com a escenari de la nostra existència, sinó com actors, amb un 

paper rellevant en els processos creatius, em permetran establir un pont amb les obres. 

Amb l’objectiu de fer aquesta lectura dels espais habitats pels artistes revisaré nocions com 

lloc, espai,  intimitat, el quotidià o l’habitar. 

Per tal de poder establir aquestes relacions i de mostrar-les a partir dels casos 

concrets de quatre artistes contemporanis, el treball està organitzat en dues parts principals. 

A la primera, m’aproximo a les nocions d’espai i lloc, que per la seva complexitat i amplitud 

adreço amb una mirada transversal des de la filosofia, l’antropologia, la història de 

l’arquitectura i la literatura. Aquest primer pas ha estat imprescindible per abordar la noció, 

tal vegada  més central d’aquesta primera part, de l’habitar. La ocupació de l’espai per a 

viure-hi, per a esdevenir marc de l’experiència, més enllà d’una necessitat primera de 

protecció, és el motiu central d’anàlisi d’aquest capítol. Aquesta part del treball te també la 

funció de transvasar el discurs de la preocupació més arquitectònica per l’espai cap a una 

visió des de la fenomenologia a través de l’experiència de pensadors i creadors que se’n han 

fet conscients i que han reflexionat sobre l’habitar a través de les seves obres.  
                                                        
1 Peña ,M. “ Tierra de Houyhnhnm” a Cabañas para pensar. p.105  
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La fenomenologia, des del seu estudi dels objectes com a  manifestacions de la 

consciència, permet entendre l’arquitectura com a lloc viscut, sentit, un hàbitat que influeix 

l’activitat humana que s’hi porta a terme, no només referida als actes de la vida quotidiana, 

sinó als processos reflexius i en el cas dels artistes visuals, als processos creatius, que tenen 

lloc al seu sí. Per tal d’aprofundir en aquests, analitzaré dos llocs paradigmàtics de la relació 

habitar-crear: la casa i la cabana. Aquests dos habitatges permeten observar diferents nivells 

de relació amb l’espai exposant els binomis interior/exterior, paisatge/espai domèstic, 

context urbà/natura, permanència/fugida. 

La segona part del treball se centra en els processos creatius, en les estratègies 

d’interpretació d’alguns artistes contemporanis de l’espai quotidià, que evidencien la 

intersecció entre habitar i crear. El nostre “racó al món” al que al·ludeix Gaston Bachelard2  

és el lloc des del que mirem i entenem allò exterior, l’espai des del que un artista visual, un 

poeta o un pensador, crea la seva obra. Amb aquest treball proposo entendre l’espai i l’obra 

com vasos comunicants, una realitat continua que conforma l’imaginari de l’artista, un 

univers propi que possibilita la lectura d’allò exterior i d’allò interior. 

Quan el crític i historiador de l’arquitectura Joseph Rykwert postula l’existència 

d’una primera casa construïda per l’home, d’un habitatge original a La casa de Adán en el 

paraíso (1999) ho fa entenent-la no com a simple refugi contra els elements, sinó com la 

necessitat primigènia de l’home de crear un volum que  pogués entendre en termes del seu 

propi cos i a l’hora li permetés aprehendre la idea de paradís col·locant-se a ell mateix en el 

seu centre3. Construir un lloc des del que mirar el món comença tan aviat com comença la 

nostra necessitat d’entendre’l. El nen que busca l’amagatall sota la cadira i des d’allà mira, 

respon ja al gest original de situar-se en un lloc còmode, entre trobat i construït, que li 

                                                        
2 Bachelard, G., La poética del espacio. p.34 
3 Rykwert, J., La casa de Adán en el paraíso. p.236 



  6 

permet la relació amb el de fora “La pasión por construir cercados o por adoptar, por 

tomar posesión del volumen cerrado que hay bajo una silla o una mesa como “lugar 

cómodo” donde hacer un “hogar” es uno de los juegos infantiles más comunes. Incluso en 

este contexto encontramos la doble filiación de la casa original: el volumen “hallado” de la 

cueva, y el volumen “fabricado” de la tienda o de la choza, aunque en una forma 

radicalmente reducida.”4 

1.1 ENTRE EL DINS I EL FORA 

Una de les primeres distincions que fan les societats tradicionals diu l’antropòleg 

Mircea Elíade, és la oposició entre el territori habitat i l’espai desconegut que l’envolta “el 

primero es el “Mundo” (con mayor precisión “nuestro mundo”), el Cosmos; el resto ya no 

es un Cosmos, sino una especie de “otro mundo”, un espacio extraño, caótico, poblado de 

larvas, de demonios, de “extranjeros”5. El territori conegut, habitat, és un Cosmos perquè 

ha estat consagrat prèviament, l’home el transforma simbòlicament a través d’una repetició 

ritual de la cosmogonia. Un es fa “seu” el territori creant-lo de nou, consagrant-lo. 

L’apropiació d’una terra desconeguda doncs, reprodueix una estratègia religiosa que te 

relació amb la creació dels Déus, instal·lar-s’hi implica consagrar-la “ “Situarse en un lugar, 

organizarlo, habitarlo son acciones que presuponen una elecció existencial: la elección del 

Universo que se está dispuesto a asumir al “crearlo”. Ahora bien: Este “Universo” es 

siempre una réplica del universo ejemplar, creado y habitado por los dioses: comparte, 

segun eso, la santidad de la obra de los dioses.”6. La necessitat de “creació” d’un espai per 

tal d’ocupar-lo, de delimitar el territori conegut per enfrontar-se al desconegut és, per tant, 

molt primerenca en l’ésser humà. Al final del seu anàlisi de l’espai sagrat i l’espai profà, 

Elíade fa una referència breu a la societat moderna, a una concepció plenament profana de 

                                                        
4 Ibíd. p.239 
5 Elíade, M., Lo sagrado y lo profano. p.32 
6 Ibíd. p.36 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l’espai, sense una distinció d’un centre, d’un espai sagrat que ens ajudi a ordenar la 

homogeneïtat de l’espai que ens envolta i distingir-lo “ La revelación de un espacio sagrado 

permite obtener “un punto fijo”, orientarse en la homogeneidad caótica, “fundar el 

mundo” y vivir relamente. Por el contrario, la experiéncia profana mantiene la 

homogeneidad y, por consiguiente, la relatividad del espacio.“ 7. La questió avui és si 

veritablement l’ésser humà ha deixat de necessitar aquest centre o si, per contra aquest s’ha 

desplaçat a d’altres espais, que també se sacralitzen, ara ja fora de les religions, però que 

continuen ajudant-lo en aquesta mena d’orientació espacial/vital que proposa Elíade. Amb 

aquest treball de fet, reivindico com a lloc central, diferenciat, sagrat si es vol, els espais de 

la nostra quotidianitat. 

Allò que en el territori marquen les fronteres, en l’espai habitat ho delimiten  

elements arquitectònics com la porta o la finestra que esdevenen significatius com a 

llindars, traslladen la contraposició d’espai sagrat i profà de les primeres societats 

organitzades al territori del privat i el públic, com hàbilment apunta l’escriptor Georges 

Perec en el seu tractat sobre l’espai Especies de espacios (1974) : 

“Nos protegemos, nos parapetamos. Las puertas paran y separan. La puerta rompe el espacio, lo 

escinde, impide la ósmosis, impone los tabiques: por un lado estoy yo y mi- casa, lo privado, lo 

doméstico (el espacio recargado con mis propiedades: mi cama, mi moqueta, mi mesa, mi máquina 

de escribir, mis libros, mis números descabalados de La Nouvelle Revue Française...), por otro lado 

estan los demás, el mundo, lo público, lo político. No se puede ir de uno al otro dejándose llevar, no 

se pasa de uno a otro ni en un sentido ni en otro: es necesaria una contraseña, hay que franquear el 

umbral “ 8 

La idea del llindar, del límit, és intrínseca a la nostra comprensió de l’espai. Un lloc 

paradoxal perquè per un costat oposa i diferencia móns i per l’altre és el lloc en què aquests 

                                                        
7 Ibíd. p.27 
8 Perec, G., Especies de espacios. p.64 
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es comuniquen. La seva rellevància com a lloc de trànsit, de continuïtat d’un món a l’altre li 

ha atorgat un paper privilegiat en els rituals de traspàs en les societats tradicionals9. En 

l’àmbit dels habitatges de l’home, franquejar el llindar domèstic ha implicat accions com  

fer-li reverències o tocar-lo i per la seva importància ha requerit de guardians, d’esperits que 

en protegeixen les entrades.  

La finestra és un altre element mediador que regula la llum i la ombra, que obra o 

tanca la mirada cap a l’exterior, però ha de permetre també la intimitat, l’aïllament mental i 

la reflexió:  

“En nuestra época la luz se ha vuelto una simple materia cuantitativa y la ventana ha perdido su 

significado como mediador entre dos mundos, entre lo cerrado y lo abiero, la interioridad y la 

exterioridad, lo público y lo privado, la sombra y la luz. Habiendo perdido su significado ontológico, 

la ventana ha pasado a ser una mera ausencia de muro.“ 10 

 

Tot i l’existència d’aquests llocs de trànsit, l’experiència de l’espai que defensa 

l’arquitecte finès Juhani Pallasmaa és contínua, la interacció amb l’entorn és 

ininterrompuda, el jo i el món es retroalimenten constantment i no haurien de pensar-se 

per separat “no existe el cuerpo separado de su domicilio o el espacio, y no hay espacio que 

no esté relacionado con la imagen inconsciente del yo perceptivo”11. Si cos i espai són 

indistingibles, si l’entorn és un mirall del jo i el jo una imatge d’allò exterior, aleshores els 

espais que ens són més pròxims, que allotgen la nostra quotidianitat, la casa, l’habitació, 

han de reflexar amb més nitidesa com pensem el món. 

 

 

                                                        
9 dels que parla Elíade, p.29 
10 Pallasmaa, J., Los ojos de la piel. p.50 
11 Ibíd.p.42 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1.2  PENSAR EL MÓN DES DE L’ESPAI QUOTIDIÀ 

 “Podemos soñar y sentir nuestro ser en el exterior, pero necesitamos la geometria 

arquitectónica de una habitación para pensar con claridad. La geometria del pensamiento 

resuena en la geometria de la habitación” 12 

Si ens demanem per on es dóna el procés creatiu, d’on surt el treball de la 

imaginació, la poesia, les imatges, la resposta és necessàriament un lloc. És  l’espai físic i els 

objectes que l’omplen els que fan de suport d’una xarxa invisible que, com va dir Virginia 

Woolf al seu celebrat discurs sobre les dones i la ficció A room of one’s own (1929) , està 

sempre lligada a coses materials: 

“for fiction, imaginative work that is, is not dropped like a pebble upon the ground, as science might 

be; fiction is like a spider’s web, attached ever so lightly perhaps, but still attached to life at all four 

corners. Often the attachement is scarcely perceptible; Shakespeare’s plays for instance, seem to 

hang there  complete by themselves. But when the web is pulled askew, hooked up at the edge, torn 

in the middle, one remembers that these webs are not spun in mid-air by incorporeal creatures, but 

are the work of suffering human beings, and are attached to grossly material things, like health and 

money and the houses we live in.” 13 

El bastiment material per la ficció, per al treball creatiu, te relació doncs amb la 

geometria d’una habitació, parteix de l’espai que habitem, i s’intrinca amb tota la xarxa de 

records i lligams a elements materials que hi acumulem, que generen una estratificació 

d’idees de les que sorgeix la ficció diu Virginia Woolf, o com defensaré a la segona part 

d’aquest treball, també les manifestacions artístiques visuals. 

Per tal de fer aquesta mirada envers l’espai quotidià, és indefugible el referent de la 

fenomenologia de la imatge poètica que explora Gaston Bachelard a La poètica de l’espai 

                                                        
12 Ibíd.p.46 
13 Woolf, V., A room of one’s own. p.43 
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(1957), especialment la seva comprensió de la casa com a microcosmos, espai de relació 

entre el món sensible i el procés creatiu, que provaré de traslladar a la producció d’obra 

visual. Quan Bachelard es pregunta per com es converteix l’acció domèstica en l’activitat 

creadora d’un poeta, dona una resposta contundent, és quan el gest maquinal es fa 

conscient, és en la meditació sobre la casa que s’evidencia la idea més fugissera d’intimitat: 

“¿Pero cómo dar a los cuidados caseros una actividad creadora? En cuanto se introduce un fulgor de 

conciencia en el gesto maquinal, en cuanto se hace fenomenología lustrando un mueble viejo, se 

sienten nacer, bajo la dulce rutina doméstica, impresiones nuevas. La conciencia lo rejuvenece todo. 

Da a los actos más familiares un valor de iniciación. Domina la memória.” 14 

La metodologia que Bachelard anomena topoanálisis, que descriu com l’estudi 

sistemàtic dels paratges de la vida íntima 15, és una manera d’abordar l’estudi dels espais de 

proximitat en relació a les obres que s’hi produeixen. La recent publicació de La cabaña de 

Heidegger. Un espacio para pensar (2008) n’és un exemple. Aquest estudi rigorós sobre la 

cabana que va habitar el filòsof a la Selva Negra, posa en pràctica l’estratègia d’analitzar 

l’espai per aprofundir en l’obra, que em proposo traslladar al territori de l’art. Adam Sharr 

exposa, mitjançant la descripció de l’edifici i del seu entorn, la intensa relació que s’hi va 

donar entre treball intel·lectual i intimitat emocional, i traça una línea contínua de la 

biografia a l’obra del filòsof a través dels seus llocs. La tesi de  Sharr és que per abordar 

amb propietat l’obra de Heidegger cal estudiar també els llocs on fou concebuda perquè 

“El material que necesitaba para filosofar estaba ya casi expuesto ante él, aunque su 

inmediatez contrastaba con la compleja tarea de intentar traducir en palabras su 

contenido”16. El grau de detall amb el que analitza el lloc, des de les mesures exactes de la 

cabana a la disposició de les seves estances o les rutines dels seus ocupants, proposen una 

                                                        
14 Bachelard, G., La poética del espacio. p.99 
15 Ibíd. p.38 
16 Sharr, A., La cabaña de Heidegger .p.67 
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mirada a l’arquitectura que va molt més enllà de la seva funcionalitat i que està íntimament 

lligada al seu habitant. 

Aquesta arquitectura que és mediadora, que ens permet relacionar i projectar 

significats és objecte d’estudi dels teòrics d’aquesta disciplina afins a la fenomenologia. En 

contra de la tendència a produïr edificis que són simples objectes de seducció visual, es 

plantegen com han de concebre els edificis per a que siguin veritables habitatges, és a dir, 

espais arquitectònics rellevants per als éssers humans. Les veus de Pallasmaa o Steven 

Holl17 reivinquen que l’arquitectura sigui generadora de trets identitaris i no una carcassa 

amb uns atributs estètics perquè “Nuestro domicilio pasa a integrarse en nuestra propia 

identidad, pasa a ser parte de nuestro cuerpo y de nuestro ser” 18A més de ser vivenda, 

refugi del cos, la casa guarda la nostra memòria, la nostra identitat i ens permet el diàleg 

amb l’entorn. 

1.3  POETITZAR , UNA MANERA DE CONSTRUIR L’ESPAI  

“Vivir en una habitación ¿qué es? Vivir en un sitio ¿es apropiárselo? ¿Qué es apropiarse de 

un sitio? ¿A partir de qué momento un sitio es verdaderamente de uno?” 19 

“Space does not exist, it is just a metaphor for the structure of our existence” 20 

Com ens apropiem de l’espai en què vivim, viure un espai significa omplir-lo dels 

nostres objectes només? Què implica habitar-lo? Bachelard i Heidegger responen de 

maneres afins a aquesta qüestió, el que veritablement permet a l’home habitar l’espai 

quotidià fins a les darreres conseqüències és el fet creatiu d’atorgar-li imatges, de poetitzar-

lo “La casa, el cuarto, el granero donde estuvimos solos, proporcionan los marcos de un 

                                                        
17 Holl, S., Cuestiones de percepción.Fenomenología de la arquitectura 
18 Pallasmaa, J., Los ojos de la piel. p.72 
19 Perec, G., Especies de espacios. p.48 
20 Bouregois, L.,  Louise Bourgeois, p.246 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ensueño interminable, de un ensueño que sólo la poesía, por medio de una obra, podria 

terminar, realizar.”21  

Heidegger va fer d’aquesta resposta tema central de la conferència que pronuncià el 

1951 titulada “...Poéticamente habita el hombre...” , on argumentà el poetitzar com a veritable 

construcció de l’habitatge, de penetració en la seva essència: 

“ El poetizar es lo primero que deja entrar el habitar del hombre en su esencia. El poetizar es el 

originario dejar habitar. La proposición: el hombre habita en tanto que construye, ha recibido ahora 

su sentido propio. El hombre no habita sólo en cuanto que instala su residencia en la tierra bajo el 

cielo, en cuanto que, como agricultor, cuida de lo que crece y al mismo tiempo levanta edificios. El 

hombre solo es capaz de este construir si construye ya en la toma-de-medida que poetiza. 

Propiamente el  construir acontece en cuanto que hay poetas, aquellos que toman la medida de la 

arquitectónica, del armazón del habitar“ 22 

 

Els racons, els objectes, els petits llocs que ens envolten, són espais que permeten la 

ocupació del pensament, són “naus buides” 23, contenidors d’experiència, punt de contacte 

amb l’existència i susceptibles de ser omplerts d’imatges poètiques. Atorgar a allò més 

proper, més insignificant, un caràcter transcendental és una estratègia que també estableix 

l’home religiós amb la seva llar, explica Mircea Elíade que el “petit món”· de la casa, amb 

els seus  atuells, rutines i gestos  poden adquirir un valor en el pla religiós i metafísic “La 

vida cotidiana normal se transfigura en la experiéncia del hombre religioso: por todas partes 

descubre un “mensaje cifrado”. Incluso el gesto más habitual puede significar un acto 

espiritual.” 24 

És a dir, que l’estadi previ a la materialització del pensament, de la imatge que provoca 

l’objecte artístic o el text, és l’hàbit. El filòsof  madrileny Jose Luis Pardo l’entén com la 

                                                        
21 Bachelard, G., La poética del espacio. p.46 
22 Heidegger, M., “…Poéticamente habita el hombre…” a Conferencias. p.176 
23 Amb aquesta imatge descriu Adam Sharr la relació de Heidegger amb els atuells i petits llocs  que l’envoltaven a la 
cabana de Todnauberg. p.104 
24 Elíade, M., Lo sagrado y lo profano, p.154 
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superfície sobre la que les coses del món s’imprimeixen, com allò que ens permet veure el 

món en primera instància, ho fa a través de la operativa de la repetició, del que ell anomena 

les “micro-percepcions”. Vivim subjectes als nostres hàbits, perquè ens ajuden a destriar 

entre totes les percepcions que tenim del món, si cada acció per petita i insignificant que 

fos, requerís d’un pensament, d’una reflexió conscient, no avançaríem. Pardo dóna a l’hàbit 

un paper protagonista en la construcció del jo, de la subjectivitat : 

“Hemos de concebir el hábito como “hábito de nadie” o “hábito de nada”, como vestido sin cuerpo, 

contenido o disfraz sin substrato, pura superfície. Una superfície que se pliega, se arrolla o se envuelve 

sintetizando una multiplicidad de micropercepciones alrededor de la cual puede formarse un yo, una 

subjetividad o una consciencia” 25 

Aquest jo que s’ha format, conscient dels seus hàbits, del seu habitar, pot començar a  

transformar aquestes percepcions en imatge poètica, pot començar a construir l’espai. 

 

2. ESPAI I LLOCS 

“Place exists at different scales. At one extreme a favorite armchair is a place, at the other 

extreme the whole earth.” 26 

“El espacio es espacio en la medida en que el espacia (hace roza), libera lo libre para que 

haya comarcas y lugares y caminos” 27 

Davant la impossibilitat física i conceptual d’abastar el món que l’envolta, l’ésser 

humà pensa el lloc. Per tal d’esdevenir lloc, l’espai reclama, ja no de la força creadora de la 

divinitat que consagrava l’espai en les societats religioses, com apuntava Mircea Elíade, sinó 

de la capacitat humana de construir-lo, de pensar-lo, d’abastar-lo, de posar-li límits. Així, 

equiparats a un ens creador superior, escollim un lloc i el construïm físicament o des del 

                                                        
25 Pardo, J.L., Las formas de la exterioridad. p.350 
26 Yi-Fu Tuan, Space and Place .p.149 
27 Heidegger, M., Observaciones relativas al arte-la plástica-el espacio. p.87 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pensament, com a estratègia per a poder enfrontar-nos a la noció d’espai. Martin Heidegger 

utilitza la imatge del pont per a  il·lustrar aquesta relació espai/lloc. El lloc no està present 

abans que el pont es construeixi, aquest podria posar-se a molts punts del llarg recorregut 

del riu, però només un punt és lloc i això li ho dona el pont, és aquest qui fa que emergeixi 

el lloc: 

“Primero: ¿En qué referencia están lugar y espacio?, y luego: ¿cuál es la relación entre hombre y 

espacio? El puente es un lugar. Como tal cosa otorga un espacio en el que estan admitidos tierra y 

cielo, los divinos y los mortales. El espacio otorgado por el puente (al que el puente ha hacho sitio) 

contiene distintas plazas, más cercanas o más lejanas al puente.” 28  

Utilitzar una metàfora com la del pont és una estratègia possible per aproximarse a 

la complexitat d’aquests conceptes. Definir l’espai i de l’espai en relació a l’home, ha estat 

motiu d’estudi per a disciplines com la filosofia, la geografia, l’arquitectura, la psicologia o 

l’antropologia, a més de ser un tema del que els artistes s’han ocupat en moltes obres. 

Aquest ventall tan ampli d’aproximacions pot esdevenir obstacle o  un territori abonat per a 

fer transferències i relacions, la mirada caleidoscòpica que exigeixen aquestes nocions a 

l’observador pot fer-ne emergir el veritable abast. 

Per a defensar, com te per objectiu aquest treball,  la rellevància del lloc en els 

processos creatius és imprescindible en qualsevol cas, partir d’algun tipus de definició de 

lloc que el relacioni amb l’estar-en-el-món de l’ésser humà, i aquesta ha estat una 

preocupació central per a la fenomenologia. Començar amb la idea de frontera per a definir 

l’espai no significa, com diu Heidegger, que en aquesta hi acabi alguna cosa sinó que en ella 

hi comença la seva essència, perquè el lloc ens permet pensar l’espai, en aquest sentit tot i 

els límits que els separen, són dues idees indissociables, els llocs són l’ordit que conforma 

                                                        
28 Heidegger, M., “Construir, habitar, pensar” a Conferencias.p.136 
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l’espai   “Lo espaciado es cada vez otorgado, y de este modo ensamblado, es decir, coligado 

por medio de un lugar, es decir, por una cosa del tipo del puente. De ahí que los espacios 

reciban su esencia desde lugares y no desde “el” espacio.” 29 

Fer-nos conscients dels graus d’exterioritat als que ens enfrontem els éssers humans 

en la nostra relació amb el món i la manera com pensem l’espai són un altre punt de partida 

possible. Per a Jose Luis Pardo l’espai és l’habitació on ens trobem i la idea d’ésser, d’estar 

aquí, sorgeix de l’experiència que tenim d’aquesta habitació, així com del que intuïm  

d’aquest espai i del que es troba a fora de les seves fronteres:  

“El espacio es habitación, y el “ser” (estar ahí) del existente nace de la experiéncia compleja de la 

habitación y el desarraigo. Espaciar significa instituir lugares, inventar territorios, esquematizar el 

mundo; y tal es la obra (de arte), el trabajo del espacio en nosostros, que constituye el 

acontecimiento del ser en su diferencia”30.  

A l’ Estètica transcendental, Imanuel Kant ja proposava la intuïció com la manera 

d’accedir a la noció d’espai, no de manera externa al subjecte sinó com a intuïció mateixa 

“El espacio no es un objeto de intuición...sino solo un modo de intuición: la intuición 

misma. Que él sea algo externo, distinto del sujeto, no significa sino que esta intuición es 

originaria”31.  

Heidegger insistirà cent setanta anys després en aquesta impossibilitat de pensar per 

separat home i espai “Cuando se habla de hombre y espacio, oímos esto como si el hombre 

estuviera en un lado y el espacio en otro. Pero el espacio no es un enfrente del hombre, no 

es ni un objeto exterior ni una vivencia interior. No hay los hombres y además espacio.” 32 i 

proposa que per a superar aquesta separació dirigim l’atenció als llocs que omplen l’espai, 

que són significatius per a nosaltres, que pensem l’espai des de la nostra experiència de 

                                                        
29 Ibíd .p.136 
30 Pardo, J.L., Las formas de la exterioridad. p.276 
31 Kant,  Inmanuel, Transición de los principios metafísicos de la ciencia natural a la física, citat a Pardo, J.L.p.434 
32 Heidegger, M., “Construir, habitar, pensar” a Conferencias .p.137 
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l’espai, de nou, l’habitació. En l’obra central del seu pensament Ser i temps (1927) Heidegger 

reflexionà sobre la rellevància dels hàbits i els utensilis que habiten l’espai,  els utensilis 

tenen un lloc, les coses porten els seus llocs en sí mateixes “el espacio descubierto en el 

“ser-en-el-mundo” viendo entorno como espacialidad del todo de útiles, es inherente en 

cada caso a los entes mismos como su sitio... El espacio se hace astillas en sus sitios”33 

L’espai en Heidegger  no és només exterior, res extensa, ni només subjectivitat, res cogitans “ni 

el espacio está en el sujeto ni el mundo está en el espacio; al contrario, el espacio está en el 

mundo, es siempre espacio mundano, y el sujeto- esto es, el Dasein, que no es otra cosa que 

el sujeto “ontológicamnete bien comprendido”, en la medida en que su ser es estar-en-el-

mundo, es espacial.” 34 

Edmund Husserl, pare de la fenomenologia trascendental i mestre de Heidegger, 

també s’havia interrogat per aquesta construcció de l’espacialitat des de la subjectivitat, però 

arribà a la conclusió que l’espacialitat no es fonamenta només ni en la objectivitat ni només 

en la subjectivitat. Per a comprendre la geografia per exemple, partim d’un lloc sesgat, 

d’una perspectiva incompleta, no n’hi ha prou amb el nostre punt de vista, necessitem 

també el dels altres, el podem aprehendre gràcies al conjunt de subjectivitats que el 

conformen “El espacio, pués solo deviene “real” y conocido a través de los demás. La 

geografía sólo nos es accesible mediante las historias o descripciones que otros nos 

“relatan”. 35 

Aquesta visió inclusiva de la nostra subjectivitat i la dels altres, entendre l’espai a 

través dels “relats” o les imatges que genera la imaginació i que han posat en paraules 

escriptors i poetes, és el que proposa Bachelard al donar a la poesia la categoria de 

                                                        
33 Heidegger, M., Ser y tiempo, parag.22, citat a Pardo, J.L.,p.271 
34 Pardo, J.L., Las formas de la exterioridad. p,271 
35Husserl, Edmund citat a Pardo, J.L. p.259 
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“fenomenologia de l’ànima”36. L’espai captat per la imaginació, no és només mesurat i 

topografiat com ho faria un geògraf, sinó que és viscut, però no d’una manera completa i 

sense fissures, al contrari, el vivim, el captem a traves de  totes les “parcialitats de la nostra 

imaginació” 37. Les imatges que l’espai genera són molt anteriors al pensament, “El espacio 

llama a la acción, y antes de la acción la imaginación trabaja. Siega y labra.” 38. Aquest 

treball previ i constant de la imaginació materialitzat en nombrosos frgments de poemes,  

fa de fil conductor del recorregut de Bachelard pels llocs que l’ésser humà pot habitar, 

l’habitació, la casa, el calaix, el niu, el racó.. 

La naturalesa també ens permet experimentar qualitats espacials de distància i  

proximitat, amplitud o robustesa, però el seu estímul és massa vast, inaprehensible per la 

ment i la sensibilitat humana, necessitem l’experiència en les formes sensibles a l’escala 

creada per l’home. La geografia entesa des de l’experiència humana, com una conjunció de 

sentiment i de pensament,  és la premisa del que es considera un text fundacional de la 

geografia humanista, Space and place, publicat el 1977. Yi-Fu Tuan posa l’atenció sobre 

qüestions que han preocupat a humanistes sobre la idea d’espai i lloc i els trasllada a la 

geografia, posicionant-se en contra de la disciplina entesa com a pur coneixement 

conceptual de l’espai, i completament aliena a l’experiència de l’espai a través dels sentits. 

D’acord amb el punt de vista fenomenològic, espai i lloc són entesos com a components 

del món en que vivim, a mesura que experimentem l’espai, que li atorguem valor, aquest es 

converteix en lloc: 

“In experience, the meaning of space often merges with that of place. “Space” is more abstract than 

“place”. What begins as indifferentiated space becomes place as we get to know it better and endow 

it with value. Architects talk about  the spatial qualities of place; they can equaly well speak of the 

                                                        
36 Bachelard, G., La poética del espacio.p.11 
37 Ibíd. p.28. 
38 Ibíd. p.42 
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locational (place) qualities of space. The ideas “space” and “place” require each other for 

definition.”39  

Els éssers humans tenim la capacitat d’interpretar un plànol i a la vegada, de 

conèixer tots els racons de la casa que habitem, és a dir, podem entendre l’espai 

conceptualment o íntimament. Som capaços d’articular idees sobre aquest espai, però són 

imprescindibles el moviment, la vista o el tacte per experimentar les seves qualitats, Yi-Fu 

Tuan proposa que és el fet que ens movem d’un lloc a un altre el que ens dóna la veritable 

experiència de l’espai “Space is experienced directly as having a room in wich to move” 40. 

Anant endavant o endarrera entenem les distàncies i aprenem a orientar-nos. La nostra 

experiència dels objectes i dels llocs és la que ens permet concebre la idea d’espai amb tota 

la xarxa d’objectes i llocs que aquest pot contenir “Space can be variously experienced as 

the relative location of objects or places, as the distances and expanses that separate or link 

places, and – more abstractly- as the area defined by a network of places.” 41. Perec parla  

dels llocs amb els que topa la mirada, els límits que proporciona allò construït per l’home 

són els que ens permet veure-hi més enllà:  

“Nuestra mirada recorre el espacio y nos proporciona la ilusión del relieve y de la distancia. Así 

construimos el espacio: con un arriba y un abajo, una izquierda y una derecha, un delante y un atrás, 

un cerca y un lejos. Cuando nada se interpone en nuestra mirada, nuestra mirada alcanza muy lejos. 

Pero si no topa con algo, no ve nada; solo ve aquello con lo que topa: el espacio es lo que frena la 

mirada, aquello con lo que choca la vista: ladrillos, un ángulo, un punto de fuga: cuando se produce 

un ángulo, cuando algo se para, cuando hay que girar para que comience de nuevo, eso es el 

espacio.” 42 

                                                        
39 Tuan, Y.,Space and Place. p.6 
40 Ibíd.p.12 
41 Ibíd.p.12 
42 Perec, G., Especies de espacios. p.123 



  19 

El que totes aquestes veus evidencien és que al centre de la relació espai-lloc hi ha 

l’ésser humà i també posen de relleu la necessitat de que aquest se’n faci conscient, que 

s’interrogui i reflexioni sobre els seus llocs. Potser la obvietat de que ocupem un lloc, de 

que estem al món, encega la nostra capacitat de pensar-hi, de qüestionar-lo, Perec suggereix 

que l’espai sembla estar més domesticat, és més inofensiu que la idea de temps43. Ens 

sembla que sabem on som, però a banda de saber anomenar els llocs, tenim veritable 

consciència dels espais que habitem? Les idees exposades fins ara també coincideixen en la 

idea de proximitat, els espais més propers són els llocs on pensem i que ens permete’n 

pensar-nos, són claus per entendre el nostre ésser-en-el-món i, com analitzaré a la segona 

part d’aquest treball, també ho són per alguns processos creatius.  

 

2.1 CONSTRUIR EL LLOC PROPI 

“O bien arraigarse, encontrar o dar forma a las raíces de uno, arrancar al espacio el lugar 

que será el nuestro, construir, plantar, apropiarse milímetro a milímetro de “la propia 

casa”44 

Espai i lloc, reflex de les necessitats humanes de seguretat i aventura, d’obertura al 

món i d’autoafirmació, requereixen d’un primer pas, la tria de l’emplaçament  i la 

construcció del lloc, que ens ha de proporcionar aquesta sensació de protecció i de 

definició d’un mateix. Construir el lloc es pot entendre literalment: escollir un nou 

emplaçament, posar els fonaments d’una casa, o bé simbòlicament, els llocs que associem 

amb moments significatius, aquells que tenen un paper privilegiat en la nostra experiència 

com el paisatge natal, els espais vinculats als primers amors o els carrers d’una ciutat 

visitada per primera vegada, tenen una qualitat d’excepcional, d’unicitat, que Elíade 

                                                        
43 Ibíd.p.127 
44 Perec,G., p.111 
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anomena “els llocs sants de l’univers privat de l’ésser no religiós” 45. No pertanyen a ningú 

més que a nosaltres i revelen un caràcter diferenciat de la nostra existència quotidiana, és el 

vincle sentimental el que els construeix. 

Quant a l’espai físic, instal·lar-se a un lloc, construir un poble o només una casa 

representa una decisió important, perquè l’existència de l’home s’hi veu compromesa, s’està 

creant un “món propi” 46 i assumint la responsabilitat de mantenir-lo. És per això que no es 

canvia de lloc amb facilitat, no és fàcil abandonar una cosmogonia que crea el sentiment de 

pertinença a un grup o a un lloc. Tanmateix el trasllat és intrínsec a l’existència, el filòsof 

Peter Sloterdijk diu que som “existències en trànsit” i vincula el canvi de lloc, la mudança 

amb el trànsit existencial cap a la mort:  

“La expresión metoikesis, la mudanza de casa, el cambio de domicilio, el traslado a otra forma de estar 

en sí, entendida como metáfora de la muerte y título de la última metamorfosis, entraña una alusión 

a la honda movilidad de la existencia humana que, está más implicada como cambio de lugar a la 

misma escala y en el mismo elemento..” 47 

El primer que fa un poble que busca i tria un emplaçament, el lloc on quedar-se, és 

diferenciar-se del territori salvatge, s’aclareix el bosc i es construeix el refugi, d’aquesta 

manera es pot delimitar el món petit i vulnerable construït per l’home. Aquests grups que 

han colonitzat l’espai són molt conscients del lloc i de la funció de protegir-lo d’allò 

desconegut, que habita fora de les fronteres que ells mateixos han establert. L’acció 

d’aclarir el bosc per a establir-hi un emplaçament es multiplica, moltes clarianes fan que el 

bosc a la llarga, desaparegui, tot un paisatge ha estat humanitzat48, els límits dels 

emplaçaments també desapareixen, són difícils de distingir, a partir d’aquí la integritat del 

lloc s’ha de mantenir a través del ritual.  

                                                        
45 Elíade, M., Lo sagrado y lo profano. p.28 
46 Ibíd.p.54 
47 Sloterdijk, P., Extrañamiento del mundo. p. 89 
48 Tuan,Y., Space and place, p.166 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És aleshores quan es crea una visió pròpia, Elíade ho anomena “la creació d’un 

sistema del món”49, s’estableix un ordre enmig del desordre original, la veritable distinció 

entre l’espai homogeni i l’espai sagrat. També fa emergir un ordre social, te un component 

educatiu, a algunes societats l’edifici és el primer text per a transmetre una tradició, per a 

presentar una visió del món pròpia. Per a una societat religiosa, la casa no és només un 

refugi sinó un lloc ritual, que materialitza una ruptura amb allò exterior i a la vegada en 

possibilita la obertura,  és un Axis Mundi 50que connecta el cel i la terra. És al voltant 

d’aquest centre que s’hi estén el món i ens permet situar-nos i entendre’l.  

Quan Heidegger descriu les Schwarzwaldhof, cases tradicionals dels llauradors de la 

Selva Negra, també emergeix aquest idea del centre del món, de fet, reconeix en aquestes 

construccions quatre elements: terra (erde), cel (himmel), diví (Göttliche) i mortal 

(Sterbliche) “Es este cuádruple elemento, a través del “habitar”, el que con su simple 

unidad ordena la casa y organiza sus moradores” 51. La distribució de les seves estances i la 

relació dels seus habitants amb l’entorn traspúen una simplicitat que ordena la casa y 

organitza els ritmes dels seus habitants. En aquestes cases hi ha implícit el temps a través de 

les presències i absències físiques que l’habiten, és un espai de consciència física, de relació 

de l’habitatge amb els elements exteriors, així com amb els rituals i rutines pels que passa 

l’ésser humà entre el naixement i la mort.   

Els ritmes vitals lligats a aquesta casa tradicional que els pagesos de la Selva Negra 

habiten durant tota la seva vida és però, un exemple poc traslladable a d’altres realitats que 

impliquen el trasllat, els canvis d’emplaçament o l’adaptació a vivendes no construides per 

un mateix ni d’acord a les necessitats pròpies. La questió del temps, és  sempre un factor 

important en l’experiència del lloc, tot i que no vagi sempre del naixament a la mort. Quan 

de temps necessitem per a fer d’un espai, un lloc propi? Necessitem d’un temps que ens 
                                                        
49 Elíade, M., Lo sagrado y lo profano. p.38 
50 Ibíd.p.39 
51 Heidegger,M.,”Construir, habitar, pensar” a Conferencias.p.69 



  22 

permeti teixir les experiències sensorials en el dia a dia, les imatges, els sons, les olors i els 

ritmes naturals als nostres ritmes de treball i descans. L’espai s’experimenta segons aquestes 

pauses, Yi-Fu Tuan en parla en aquests termes: 

“If time is conceived as flow or movement then place is pause. In this view human time is marked 

by stages as human movement in space is marked by pauses. (..) While it takes time to form an 

attachment to place, the quality and intensity of experience matters more than simple duration. (…) 

Being rooted in a place is a different kind of experience from having and cultivating a “sense of 

place” 52 

No és doncs, la durada, la quantitat de temps que passem a un lloc, la que li atorga 

la seva rellevància, sinó la intensitat de l’experiència i la voluntat que posem a la construcció 

d’aquest “sentit de lloc” com un acte de consciència. Quan arribem a aquest estadi i el lloc 

s’inscriu en la nostra quotidianitat, es torna familiar, fàcil de recórrer, l’hem interioritzat, 

sabem on som i ens podem orientar, la qual cosa ens dóna molta confiança  com a éssers 

humans. El lloc en abstracte es converteix a través de la repetició i de l’hàbit, que Jose Luis 

Pardo defineix com  els “àmbits de sentit compresos entre certs límits” 53, en lloc concret i 

ple de significat. La repetició permet a la naturalesa de les coses, aparèixer. Els objectes, els 

mobles amb els que omplim la casa: l’escriptori, la cadira o la pica de la cuina són punts 

d’un recorregut de moviment que es fa cada dia, són llocs dins el lloc que ens permeten 

organitzar els móns que ens envolten:   

“These points are places, centers for organising worlds. As a result of habitual use, the path itself 

acquires a density of meaning and a stability that are characteristic traits of place. The path and the 

pauses along it together constiute a larger place- the home.”54 

                                                        
52 Tuan,Y., Space and place, p.198 
53 Pardo, J.L., Las formas de la exterioridad.p.261 

54 Tuan,Y., Space and place, p.182 
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Tot apunta a la llar com a punt de confluència, on s’inscriuen els camins i les  

pauses d’aquells que l’habiten, on l’espai públic passa a ser privat, on es forgen les identitats 

i es negocien els rols familiars.  Un estudi antropològic de l’espai domèstic a les societats 

occidentals contemporànies l’aborda com el el veritable punt on espai esdevé lloc : 

“It is where space becomes place, and where family reltions and gendered and class identities are 

negotiated, contested and transformed. The home is an active moment in both time and space, in 

the creation of individual identity, social relations, and collective meaning.” 55 

 

2.2 EL LLOC QUE ENS ALLOTJA: LA CASA 

“La casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de 

continuidad. Sin ella el hombre seria un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas 

del cielo y de las tormentas de la vida. Es cuerpo y alma. Es el primer mundo del ser 

humano.”56 

Endinsar-se en  el territori de la casa, de l’habitatge de l’ésser humà,  implica 

enfrontar-se de nou, a un ventall de disciplines que l’estudien des de perspectives i 

objectius molt diversos: com a aixopluc i sistema d’ordenació del món per a l’antropologia, 

com a entorn estètic i funcional per a l’arquitectura, com a generador de jerarquies socials i 

relacions familiars per a la psicologia, com a marc existencial per a la filosofia. Ni els 

objectius d’aquest treball ni les dimensions d’aquest capítol permeten una mirada 

exhaustiva a totes elles, m’he centrat en les visions que més s’adiuen al propòsit de vincular 

la casa i el procés creatiu que desenvoluparé més endavant. 

Una imatge recurrent que ha ajudat a definir la casa és la de centre. Una ciutat, un 

temple o la vivenda són aixecats, com he apuntat abans, com a imitació dels mites 

                                                        
55 Cieraad,I., At home. An Anthropology of Domestic Space, p. x 
56 Bachelard,G. La poética del espacio.p.37 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cosmogònics que representen la creació del món, perpetuant una correspondència entre el 

macrocosmos i el microcosmos, en una progressió que va d’allò més extern i col·lectiu a 

allò més petit i íntim. Hi ha moltes maneres d’equiparar la llar al Cosmos, perquè hi ha 

moltes cosmogonies possibles però, en totes les cultures s’ha donat la necessitat de tenir un 

lloc central de referència, també per a l’home postmodern, del que diu Mircea Elíade: 

“Sabe que su país se encuentra efectivamente en medio de la tierra; que su ciudad constituye el 

ombligo del universo, y, sobre todo, que el Templo o el Palacio son verdaderos Centros del mundo; 

pero quiere también que su propia casa se sitúe en el Centro y sea una imago mundi. Y, como vamos a 

ver, se piensa que las habitaciones se encuentran en el Centro del Mundo y reproducen, a escala 

microcósmica, el Universo.” 57 

Els centres que ordenen l’espai s’han multiplicat, però això no és un obstacle per a 

l’home quan la llar no es concep com a espai geomètric, sinó com a espai existencial i 

sagrat, i pot ser per tant, fragmentat, convertit en multiplicitat de maneres de comunicació 

amb allò transcendental58. Tot i el procés accelerat de dessacralització dels espais que 

habitem, la cerca encegada de funcionalitat i productivitat en les societats industrialitzades, 

tot allò que representà la idea de la casa com a “màquina de residir” de Le Corbussier, no 

ha minvat la necessitat de l’home de tenir un lloc de partida per a entendre’s en el món. La 

casa entesa com a centre o “consciència de centralitat” 59com diu Bachelard,  ha  estat 

motiu d’estudi de l’antropologia que s’ha interrogat pel seu poder simbòlic i la seva 

capacitat transformadora, i també per la història de l’arquitectura que ha estudiat les 

primeres construccions de l’home com a necessitat primigènia de refugi i de relació amb 

l’entorn.  

                                                        
57 Elíade,M., Lo sagrado y lo profano. p.43 
58 Ibíd. p.55 
59 “La casa es imaginada como un ser concentrado. Nos llama a una consciencia de centralidad.” (Bachelard, G., La poética 
del espacio.p.48 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Quan Joseph Rykwert es proposa investigar els arguments que han suggerit 

l’existència d’un primera casa i la fortuna que això ha tingut en la teoria de l’arquitectura, 

des de Vitrubi, parteix de la idea provocadora de que el paradís original, és descrit a les 

Escriptures com a lloc ordenat, com a espai habitat, no com a naturalesa salvatge i per tant, 

Rykwert hi “llegeix” una casa primigènia, un centre: 

 “El Edén no era una selva virgen. Un huerto pensado para “vestir y mantener” al hombre 

presupone una disposición ordenada de plantas en piezas y bancales. Entre las hileras de árboles y 

los macizos de flores seguramente habría lugares para pensar, para sentarse y charlar. (…) pero si en 

el jardín se tomaba algo parecido al vino, esto implicaria jarras y vasos, y éstos, a su vez, alacenas y 

aparadores, y por tanto habitaciones, despensas y todo eso: en suma, una casa.(…) Y sin embargo las 

escrituras tan minuciosas que hasta hablan del ónice encontrado cerca del Paraíso, no dicen nada de 

esta casa implícita que  yo “leo” en el texto” 60 

 

La casa d’Adam és el punt de partida de l’estudi rigorós dels primers habitatges de 

l’home, des de l’arqueologia i la història, que coincideixen en sostenir que la primera 

habitació de l’home devia ser alguna cosa semblant un conjunt de suports provisionals 

recolzats a alguna superfície rocosa, disposats per a protegir-se de les inclemències del 

temps i dels seus diversos enemics61. La necessitat de refugi però, no és la única que es 

desprèn de les poques  evidències arqueològiques  de  les habitacions del pre-homo sapiens, 

el desenvolupament del seu cervell marca un punt d’inflexió, la necessitat de símbols per a 

entendre l’espai propi: 

“Tal evidencia arqueológica parece justificar la hipótesis de que, desde el paleolítico superior en 

adelante, hubo un intento de controlar todo el fenómeno espacio-temporal por medios simbólicos, 

de los que el lenguaje fue el principal. Estos medios implican un auténtico “hacerse cargo” del 

                                                        
60 Rykwert, J., La casa de Adán en el paraíso. p.11 

61 Ibíd. p.22 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espacio y del tiempo a través de la mediación de los símbolos: una domesticación de los mismos en 

sentido estricto, pues entraña, dentro y alrededor de la casa, un espacio y un tiempo controlables.” 62 

 

La sensació d’interior i exterior, obertura i tancament, lluminositat i foscor es podia 

experimentar a una cova o a la cabana més simple, però l’espai construit per l’home hi 

afegeix moltes altres lectures, clarifica els nivells socials i les relacions entre les persones i 

ho fa a una escala humana, comprensible. La llar és “L’element central en la nostra 

socialització en el món” 63, és el lloc on ens fem conscients de la necessitat d’espai privat i 

d’espai públic, ens ajuda a diferenciar allò que Yi-Fu Tuan anomena la “temperatura 

emocional”64 entre l’interior i l’exterior. En l’evolució de l’habitatge construït per l’home hi 

és palesa sempre aquesta necessitat de distinció dels altres i de l’entorn. Al neolític 

l’aixopluc bàsic va ser un refugi semi enterrat, una mena  d’úter que devia contrastar 

fortament amb l’espai exterior. Després el refugi es convertí en cabana, sortí a la superfície, 

amb la qual cosa es subratllà encara més el contrast entre les seves formes rectilínies i la 

natura al seu voltant.  

Avui dia l’espai arquitectònic continua tenint un rol fonamental en la nostra 

consciència de l’espai, segueix articulant un ordre social i tenint una funció educadora, però 

a una escala incomparable a la que tenia per exemple a l’època medieval, quan les catedrals 

imposaven la seva autoriatat espacial respecte a qualsevol altra construcció. En una societat 

cada vegada menys analfabeta, és a dir, menys dependent dels objectes materials i l’entorn 

físic per a donar valor a la seva cultura, els símbols verbals han anat  desplaçant els símbols 

materials i són les paraules, més que els edificis, els que ensenyen. L’edifici  continua tenint 

però, un gran impacte en el que sentim física i emocionalment, el nostre cos respon, com 

sempre ha fet, a estímuls espacials com el tancament i la obertura, la verticalitat i la 

                                                        
62 Ibíd.p.23 
63 Cieraad, I.,At home. An Anthropology of Domestic Space. p.IX 
64 Tuan, Y. Space and place.p.107 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horitzontalitat, la massa, el volum o la llum. Una de les diferències en les societats 

modernes és la participació, són pocs els homes que construeixen les seves pròpies cases, 

hem deixat de participar en el ritual de la construcció del nostre microcosmos, l’altra és que 

la cosmogonía a imitar no és una, sinó com diu Yi-Fu Tuan, s’han multiplicat les visions del 

món, s’han estellat les creences i les ideologies :  

“The house is no longer a text encoding the rules of behaviour or even a whole world view that can 

be transmitted down the generations. In place of a cosmos modern society has splintered beliefs and 

conflicting ideologies” 65 

Tampoc ens ajuda a definir-la, el territori. La casa, tal i com la coneixem avui, diu 

l’antropòloga Carla Pasquinelli66, és un lloc extraterritorial, la seva estructura no està 

condicionada pel territori en el que es construeix. El seu model plurifuncional d’ordenació 

de l’espai te el seu origen en els nous palaus urbans construïts al segle XVI, en els quals es 

començà a reservar una part de l’espai a la vida privada, i continuà al segle XVIII amb 

l’assignació d’una funció a cada habitació. Des d’aleshores la divisió entre un espai privat, 

domèstic i un espai públic, de representació social, han estat una constant. Fins fa poc 

temps aquests dos eixos, “l’eix simbòlic” i “l’eix afectiu” 67 han estat vigents, però han anat 

desapareixent gradualment amb les noves formes de vida urbana, el gran saló, la “sala 

inútil” on es feia la posada en escena de la família i es demostrava el rol social de l’amo de 

la casa, es transforma en el “living room”, que és el lloc públic de l’esfera privada, adquireix 

una dimensió íntima, converteix la casa en un lloc exclusivament privat. Es tracta d’un 

centre dins del centre, igual que ho era la llar de foc per als grecs, l’oikos, representava allò 

                                                        
65 Ibíd. p.116 
66 Pasquinelli, C.,El vértigo del orden, p.54 
67 Ibíd.p.54 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permanent, tancat, l’interior, en paraules del filòsof i historiador de la Grècia antiga Jean-

Pierre Vernant, “el repliegue del grupo humano sobre sí mismo”68. 

Un darrer apunt per la definició de casa rellevant per als temes que tractaré a la 

segona part d’aquest treball, és la relació i identificació d’aquesta amb el cos. Per començar, 

les sensacions que ens proporciona el lloc que habitem, de confort, de seguretat i de 

protecció són experimentades a través d’aquest. Entre l’espai i el cos es dóna un joc de 

miralls que no es pot obviar, com diu Pallasmaa “El mundo se refleja en el cuerpo y el 

cuerpo se proyecta en el mundo. Recordamos a través de nuestros cuerpos tanto como a 

través de nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro” 69. La identificació entre ambdós 

ha estat territori comú per l’arquitectura, l’antropologia i també la poesia, diu Bachelard : 

“Así, frente a la hostilidad, frente a las formas animales de la tempestad y del huracán, los valores de 

protección y de resistencia de la casa se trasnponen en valores humanos. La casa adquiere las 

energías físicas y morales de un cuerpo humano.” 70 

Instal·lar-nos a una casa equival a assumir una situació existencial en el Cosmos. 

L’habitatge fa de mediador de les experiències que ens proporciona l’espai que ens envolta. 

Si un dels objectius de l’arquitectura  ha de ser, com diu Pallasmaa “crear metáforas 

existenciales encarnadas y vividas que concretan y estructuran nuestro ser-en-el-mundo”71 

la casa s’ha de pensar en relació a l’home que l’habita i aquest ha de tenir molt present el 

cos que li permet la consciència d’aquest espai. L’artista visual Eulàlia Valldosera, a qui 

dedico el darrer capítol, ha explorat a moltes de les seves obres temes en relació al cos i 

l’hàbitat i es refereix a la casa com “una segunda piel. Cada estancia de la casa se asocia con 

                                                        
68  Vernant, J-P., Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, p.139 
69 Pallasmaa, J., Los ojos de la piel.p.47 
70 Bachelard, G.,p.78 
71 Pallasmaa, J., Los ojos de la piel.p.71 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una parte del cuerpo y cada una se refiere a una sombra psíquica o a diferentes estados del 

ser[...] que tienen que ver con la creación, el amor, el deseo, la enfermedad o la muerte”72 

La multiplicitat de dimensions que te aquest lloc de la nostra quotidianeitat, és 

d’una riquesa difícil de sintetitzar. La lectura transversal de la casa com a construcció, com 

a lloc simbòlic i com a escenari per a les relacions familiars i socials condueix a una idea, 

que considero,  travessa totes les anteriors, la de no entendre-la només com arquitectura, 

com a “caixa inert” millor o pitjor dissenyada o més o menys funcional, cal veure-la com el 

lloc on s’allotja la nostra existència, com diu Bachelard “La casa vivida no es una caja 

inerte. El espacio habitado trasciende el espacio geométrico.”73 

 

2.2 UN LLOC PER FUGIR I REFUGIAR-SE: LA CABANA 

“En seguida la cabaña es la soledad centrada. […]. En torno a esa soledad centrada irradia 

un universo que medita y ora, un universo fuera del universo. La cabaña no puede recibir 

ninguna riqueza de “este mundo”. Tiene una feliz intensidad de pobreza. La cabaña del 

ermitaño es una gloria de la pobreza. De despojo en despojo, nos da acceso a lo absoluto 

del refugio.” 74 

Entre un passat idealitzat que la converteix en paradigma de la construcció 

primigènia i una promesa d’essencialitat, d’aïllament existencial, la cabana és motiu d’un 

interès renovat. Estudis recents i l’experiència expositiva Cabañas para pensar l’assenyalen 

com a lloc privilegiat de la relació home/espai/procés creatiu. És per aquest motiu que 

mereix un breu apunt, com a modalitat d’espai habitat, en aquest treball. A més, aquesta 

casa reduïda a la seva mínima expressió i propiciadora de la fugida del món, porta a 

l’extrem algunes de les idees que s’han apuntat al llarg d’aquest capítol de relació amb el 

lloc. 

                                                        
72 Borja-Villel, M. J. i Enguita, N., Eulalaia Valldosera.Dependencias. (text introductori del catàleg) 
73 Bachelard,G. La poética del espacio.p.79 
74 Ibíd. p.63 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Entesa com a ritual, com a mite o com a especulació arquitectònica, diu Rykwert75, 

la cabana primitiva ha estat un edifici paradigmàtic, un patró per a jutjar els altres edificis. 

La cabana no va ser necessàriament la llavor de l’arquitectura, però es convertí en cànon 

entre inventat i real a la Grècia clàssica. La simplicitat de la seva planta, l’austeritat que l’ha 

de caracteritzar, la converteixen en centradora de la funció d’habitar, amb una aura que 

l’apropa les llegendes segons Bachelard “Es tan simple que no pertenece ya a los recuerdos, 

a veces demasiado llenos de imágenes. Pertenece a las leyendas.”76. La seva tosquedat, la 

seva impenetrabilitat esdevenen espai privilegiat per a l’existència, és per sobre de tot un 

espai vital i  promesa d’individualitat davant els corrents que empenyen el subjecte cap a la 

col·lectivitat, d’aquí que s’hagi convertit en refugi de pensadors, artistes, escriptors, a la 

recerca dels ideals de vida aïllada, ascètica.  

A mig camí entre la historiografia d’aquesta tipologia de construcció i el seu paper 

com a referència a una soledat buscada dins un espai mínim, es troba l’estudi de la 

professora d’arquitectura Ann Cline, A hut of one’s own (1997), que narra la seva experiència 

vital i constructiva d’una cabana a la que va viure durant un any empesa per una voluntat de 

retir i de qüestionament de la seva formació com arquitecte. També analitza en aquest 

estudi d’altres exemples de construccions als marges de l’arquitectura oficial, d’allò que 

anomena el cercle de l’arquitectura. Formen part d’aquest recorregut heterogeni, la cabana 

d’Heràclit, les cel·les d’“els pares del desert” del món cristià, els refugis dels poetes i pintors 

xinesos de la dinastia T’ang (600-900) o el  hameau  que la reina Marie Antoinette es va fer 

construir a prop del Petit Trianon. Cline reivindica també les formes d’habitar els marges 

de les ciutats contemporànies, les barraques dels marginats. La fascinació per totes aquestes 

formes d’habitar un espai íntim i auto construït serveix per a questionar els cànons de 

l’habitar de les cultures dominants,  això és el que posa en valor la cabana: 

                                                        
75 Rykwert, J., La casa de  Adán en e l  para íso  p.237 
76 Bachelard, G., La poé t i ca  de l  e spac io .  p.62 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 “Huts are always fascinating but the huts of sophisticated cultures are specially so: from the huts of 

ancient recluse poets to those of ornamental hermits, from the casitas of the Bronx to the huts of 

seventeenth-century tea masters, from the shacks of the homeless to the follies of postmodern 

architects. All these huts deconstruct the optimistic sophistication of their age. Then they rearrange 

it.“ 77 

Un altre exemple de la bibliografia recent a l’entorn de la cabana, és el ja mencionat 

treball d’Adam Sharr, La cabaña de Heidegger. Un espacio para pensar (2008),  un anàlisi detallat 

de la cabana de 6x7m que el filòsof es va fer construïr a Todtnauberg. La cabana de 

Heidegger s’inscriu en la llarga tradició de pensadors que s’havien allunyat dels seus móns 

per a la reflexió filosòfica o poètica, la torre de Tubinga de Hölderlin, la Gartenhaus de 

Goethe o el balneari de Sils Maria on va fer una estada Nietzsche, totes elles experiències 

que inspiraren la idea d’un filosofia viscuda a través de la indagació i la vida a la muntanya 

entesa com a una confrontació heroica amb l’existència78. D’aquesta manera en parla 

Heidegger en una carta a Karl Jaspers : 

 “Me voy a la cabaña, y me alegro mucho del aire fuerte de las montañas; a la larga uno se arruina 

con esta cosa suave y ligera de aquí abajo [...]. Es ya noche profunda, la tormenta azota los altos, en 

la cabaña chirrían las vigas, la vida está pura, simple y grande ante el alma...A veces  ya no 

comprendo que allá abajo puedan desempeñarse papeles tan sorprendentes” 79 

 

Quan el 1934 se li va oferir la càtedra de Filosofia  a Berlín, va justificar la seva 

renuncia primer amb una intervenció radiofònica i després amb un article de premsa 

publicat el 1934  titulat Paisaje creador: ¿por qué permanecemos en província?. En aquest text parla 

de la cabana com el seu món de treball, un lloc de concentració solitària, més que 

d’aïllament, que li permetia estar en contacte directe amb les forces de la naturalesa, la qual 

                                                        
77 Cline, A, A hut of one’s own.(Introducció) 
78 Sharr, A., La cabaña de Heidegger.p.78 
79 Ibíd. p.65 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cosa representava per a ell la creació i el camí cap a la filosofia. La honestedat de 

Todnauberg es contraposa a la vida a la ciutat “absorta en sus propios engaños”80, 

Heidegger sovint es refereix a la vida a la ciutat i la universitat com unten (avall, sota) i la 

vida a la cabana com oben (a dalt, superior). La restricció de comoditats intensificava la 

sensació de l’habitar, de relació amb el lloc, a més de forçar una gestió més directa de les 

necessitats més bàsiques que a la ciutat no es donava. La cabana és la solitud, l’emoció i 

l’experiència del paisatge, mentre que la casa suburbana és l’escenari social del filòsof i la 

seva família. Tot i la documentada preferència per la vida a les muntanyes, Heidegger no va 

deixar mai del tot la ciutat, una “continua tensió” entre provincialisme i cosmopolitisme 

que segons Sharr81,  impregnà tot el seu treball filosòfic. 

 

La cabana de Heidegger forma part de les experiències que recull una experiència 

molt recent amb la que concloc aquest breu recorregut. L’estiu del 2011 la Fundación Luis 

Seoane (A Coruña) organitzà l’exposició Cabañas para pensar, la tesi de la qual és 

precisament aquesta relació encarnada entre l’espai i onze pensadors, músics, escriptors que 

en algun moment de les seves trajectòries s’hi van refugiar : Ludwig Wittgenstein, Edvard 

Grieg, Gustav Mahler, August Strindberg, Virginia Woolf, George Bernard Shaw, Knut 

Hamsun, Lawrence d’Arabia, Dylan Thomas i el cineasta Derek Jarman. La mostra 

documenta les cabanes i els seus entorns, a través de fotografies actuals dels emplaçaments, 

maquetes i plànols arquitectònics i una selecció d’herbaris dels seus paratges, posant de 

relleu i actualitzant, mitjançant aquesta mirada conjunta, el paper que ha jugat la cabana 

com espai d’aïllament i creació. Un dels seus comissaris, Alberto Ruiz de Samaniego, parla 

de “l’experiència de la cabana” en aquests termes :  

                                                        
80 Ibíd.p.68 
81  Ibíd. p.109 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“Puede que, en definitiva, este sea el significado primordial de la experiéncia de la cabaña, refugio 

histérico al borde del mundo habitable que no ofrece más cobijo que nuestra íntima angustia e 

inseguridad. He ahí, lo más auténtico e íntimo. Su vértigo es su perímetro tan reducido. Súbita 

soledad que define el límite mismo en que la máscara social ya se derrumba para mostrar nuestro 

perpetuo inacabamiento, la interioridad misma en la forma atroz de un vaciado” 82 

Una de les lectures proposades és la de la cabana per oposició a la casa. La casa és 

un refugi necessari per a defensar-se dels elements i del rigor del clima, i la cabana, en 

canvi, és vista com un refugi més espiritual que material, lligada a una voluntat 

d’allunyament del món. La tradició de la “fugida” s’inicia amb els eremites i els anacoretes 

cristians, continua amb els solitaris del romanticisme seguidors de les idees rousseaunianes 

del “bon salvatge” i culmina a principis del segle XIX, punt d’inflexió, en què la literatura 

s’emancipa de la religió i els escriptors es converteixen en intel·lectuals i adopten els ideals 

d’aquella vida  eremítica, aquí se situen els intel.lectuals que formen part d’aquesta 

exposició: 

“Y entonces decide irse, nuevo ermitaño, a escribir al yermo, contra su sociedad, pero a favor de la 

Humanidad. De este modo los caminos de la fenomenología y de la historia cultural se entrecruzan y 

desembocan en la cabaña marginal” 83 

 Al nou eremita no l’interessa l’exterior, la naturalesa, fa un gest més radical encara 

que el de l’ermità cristià i s’autoimposa una disciplina més dura, la contemplació de 

l’existència des de l’interior, perquè mirar enfora ha deixat de tenir sentit. El distanciament 

mental i material guarda encara un component de recerca d’una visió mística  fora del 

desordre del món i a la recerca de l’essència, l’ermità tancat a una cel·la o Thoreau aïllat a 

Walden Pond, es desfà del seu passat, deixa les seves possessions enrere. 84. La cabana és 

                                                        
82 Ruiz de Samaniego, A., “Al borde del mundo habitable.De cabañas y trazas de ausencia” a  Cabañas para pensar, p.24 
83 Duque, F., “De cabañas marginales y eremitas intermitentes” a Ibíd.p.54 
84 “A mistic frees himself from the burden of material things. He lives in a hermit’s cell or by Walden Pond. He is 
disencumbured of his past. “  a Tuan,Y., Space and Place, p.188 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un focus especialment nítid de l’existència, és excloent, les seves dimensions parlen de 

soledat, la imatges de les cabanes de Bernard Shaw o Strindberg mostren espais 

unipersonals, tancats fins i tot a les visites ocasionals, quan Bachelard parla del “somni de 

cabana” de l’escriptor fa referència a la capacitat que te aquesta  de transportar-lo a un altre 

lloc fora de l’aglomeració, de les preocupacions de la ciutat, de ser un veritable refugi “Pero 

en la mayoría de nuestros sueños de choza, deseamos vivir en otro lado, lejos de la casa 

atestada, lejos de las preocupaciones que trae la ciudad. Huimos en pensamiento para 

buscar un verdadero refugio.” 85 

Una altra questió rellevant a l’entorn de la cabana és si continua tenint vigència en el 

món contemporani com a símbol del refugi ideal, i de la fugida, que tots aquests creadors hi 

varen trobar. El filòsof Fernando R. De la Flor considera que la cabana com a retorn al 

primer hàbitat vitrubià ha anat patint una desmodernització. Aïllar-se avui pot significar 

perdre el fil dels canvis constants d’una existència que no s’atura, l’intel·lectual avui no es 

pot permetre de perdre de vista “la configuración del paisaje de acontecimientos, por lo 

demás cambiante a cada mirada que se le dirija” 86. En aquest context de continu moviment 

i trasvàs d’informació, aïllar-se ja no és una estratègia per a l’èxit intel.lectual perquè  

allunyar-se massa de l’actualitat, abandonar-se, suposa que el que es retira, també deixa de 

donar notícies sobre ell mateix : 

“Ello deja deshabitado, desinvertido de fuerza performativa, el polo social y comunitario, que es al 

fin y al cabo el espacio donde se sitúa la cuestión essencial de nuestro tiempo, lo que equivale a 

perder para siempre la oportunidad de ser visible en él.” 87 

Aquesta pèrdua d’aura però és qüestionable, les tres publicacions a l’entorn del 

tema que cito en aquest capítol posen de relleu, que l’interès cap aquesta construcció 

                                                        
85 Bachelard, G., La poética del espacio.p.62 
86 Flor, F.R. de la, “La fortaleza de la soledad” a Cabañas para pensar, p.71 
87 Ibíd.p.72 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primigènia no s’ha esgotat, al contrari continua generant discurs i precisament en un 

context tan canviant com el que vivim, restaura la idea de permanència i d’arrelament, 

aquella que ens facilita la creació del lloc. La idea de la cabana no només possibilita aquell 

diàleg interior-exterior sinó que  porta a l’extrem l’experiència d’habitar i és potser aquesta 

capacitat centradora, que tal vegada enyorem, la que la fa perviure. Podria considerar-se  el 

lloc que conjuga amb més vehemència els verbs que donen títol a aquest treball, habitar i 

crear: 

“Lo que se gesta en la cabaña viene de un estado que es pura potencia -en el pensante, en el poeta, el 

artista, el músico- y se encamina hacia la enunciacion a través de ese trabajo “duro y riguroso”, al 

que acompañan y amalgaman siglos de “revelación” posibilitada por la atenta escucha a la que otras 

voces, condicionadas como todas por sentimientos, dudas y dolor, orientaron su vida. En este 

trayecto el territorio de la cabaña se hace lugar.” 88 

 

3. PER A UNA DEFINICIÓ D’HABITAR 

“¿Qué (nos) quiere decir el habitar?¿A cuento de qué viene ese extraño pliege en el que sólo 

se está dentro cuando se está fuera, en el que uno vuelve en sí sólo cuando está fuera de 

sí?“89 

“ Dwelling is at the core of how people situate themselves in the world. The boundary of 

the home is still the most culturally significant spatial demarcation, and the way in wich 

homemaking is elaborated through life stages provides key termes for ordering one’s past, 

present and future.“ 90 

 

Recórrer a l’etimologia del verb habitar aboca certa llum a les qüestions que són motiu 

d’estudi d’aquest treball, reflexa l’entramat de conceptes que s’hi dónen. Habitar prové del 

                                                        
88 Vázquez,X., “Interior día, exterior¿noche?” a Cabañas para pensar.p.135 
89 Duque, F., “De cabañas marginales y eremitas intermitentes” a Ibíd.p.38 
90 Putnam, T., “”Postmodern” Home Life” a Cieraad, I., At home. An Anthropology of Domestic Space.p.144 
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llatí habito, arrel també d’habitacions i hàbits. Tot hàbit és també un éthos, una llar o un lloc 

habitual de residència, i a la vegada una costum, una manera de comportar-se o un vestit, 

“el hábito –costumbre y disfraz- es hábitat: el topos es el hábito, el lugar o hábitat de las 

cosas es el disfraz bajo el que aparecen, la Apariencia de su presencia y la presencia de su 

Apariencia (doxa).”91. El filòsof Jean-François Lyotard afegeix a la definició d’hàbit dos 

components més, el temps i els altres “ Habitus, es de por sí y consigo. La costumbre, el 

habitus, es estar en casa en el espacio y el tiempo, hacer del lugar y del momento su habitat, 

con los otros, nuestro habitat. “ 92 

Un altre terme que formaria part d’aquesta trama és la paraula grega ousía, que es pot 

traduir com a substància i es refereix al domini del patrimoni, la riquesa que acumula la 

família, que arrela en la terra fins a posseir-ne un tros que es transmetrà de pares a fills. A 

Cràtil, Plató 93proposa la ousía com un dels orígens del significat d’ Hestia, la divinitat que 

per als grecs representava la llar. Hèstia i Hermes, habiten les cases dels éssers humans  

amb funcions oposades però complementàries. Hèstia era el nom d’una deessa i a la vegada 

designava el lloc físic de la casa on estava la llar de foc, Zeus en comtes de casar-la li atorgà 

el domini del centre de la casa, prop de la llar de foc, el lloc d’arrelament a la terra. Hèstia 

és un símbol de permanència i immobilitat, a l’entorn del qual s’organitza l’habitar. Hermes 

també està lligat a la vivenda dels éssers humans però representa l’exterior, és el que va i 

torna, protegeix el llindar de la porta i els límits de l’Estat: 

“La pareja Hermes y Hestia expresa, en su polaridad, la tensión existente en el interior de la 

representación arcaica del espacio: el espacio como centro, punto fijo a partir del cual orientar y 

                                                        
91 Pardo, J.L., Las formas de la exterioridad. p.196 
92  Lyotard, J-F., “El imaginario postmoderno y la cuestión del otro en el pensamiento y la arquitectura”, a Pensar-
Componer/Construir-Habitar. p.39 
93 Plató, Cràtil citat a Pardo, J.L., Las formas de la exterioridad, p.196 
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determinar todas las direcciones, y el espacio como lugar de movimiento, como transición de un 

punto al otro. “ 94 

Hestia i Hermes anuncien la dualitat de les accions de l’habitar, entre l’activitat 

domèstica, emparentada amb el femení i l’acció de portes enfora, amb connotacions 

masculines. En ambdues però l’accent recau en les accions, que són les  que qualifiquen 

l’espai i defineixen l’habitar, un estar més enllà i a la vegada el retorn a un centre, com diu 

Félix Duque, es tracta d’un límit amb dues vores: 

“ese lugar en el que se habita se tiene y te tiene: no son dos cosas yuxtapuestas, sinó un límite con 

dos bordes; literalmente un con-tacto. Por consiguiente el habitar es una acción en la que uno se va 

haciendo a sí mismo, a fuerza de roces, fricciones, operaciones en las que se va fraguando un 

entorno. Según eso, el ser del hombre (el único que de veras habita) no es algo meramente dado, ni 

meramente adquirido, sinó una acción que se va sedimentando, en la que el entorno se va 

convirtiendo en circunstancias, o sea en estancias circundantes, en las que uno se siente a sí 

mismo.“95 

Habitar és l’acció alimentada per moltes d’altres accions, és la frontissa que ens permet 

entendre home i lloc a la vegada i aquí rau, en paraules de Heidegger, la seva essencialitat 

“El respecto del hombre con los lugares, y a través de los lugares, con espacios descansa en 

el habitar. El modo de habérselas de hombre y espacio no es otra cosa que el habitar 

pensado de un modo esencial.” 96 

 
 

3.1 HABITAR AMB LA MENT 

“Habitamos material y mentalmente. La arquitectura no solo da cobijo a nuestros cuerpos 

vulnerables; también da alojamiento a nuestras almas desamparadas y domicilio a nuestros 

recuerdos y sueños. El acto profundo de habitar une, por consiguiente, la protección y el 

                                                        
94 Pasquinelli, El vértigo del orden, p.80 
95 Duque, F., “De cabañas marginales y eremitas intermitentes” a Cabañas para pensar, p.41 
96 Heidegger, M.,“Construir, habitar, pensar” a Conferencias.p.139 
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bienestar corporales con la mediacion y el acomodo mentales (...) Habitar un espacio y un 

lugar no es un acto meramente práctico; habitar implica interrelación, intercambio y 

entendimiento”. 97 

L’experiència de l’allotjament es dóna en aquest interstici entre home  i espai. Entenem 

l’habitar en relació a una experiència corporal, però el lloc que habitem ha d’allotjar també, 

els nostres pensaments, els nostres records i, com diu Bachelard, els nostres oblits : 

 “No solamente nuestros recuerdos, sino también nuestros olvidos, estan “alojados”. Nuestra alma 

es una morada. Y al acordarnos de las “casas”, de los “cuartos”, aprendemos a “morar” en nosotros 

mismos. Se ve desde ahora que las imágenes de la casa marchan en dos sentidos: están en nosotros 

tanto como nosotros estamos en ellas. “ 98 

En un dels quaderns que  Walter Benjamin va escriure a  Paris el 1935 hi ha un relat 

sobre l’impàs entre l’arquitectura vuitcentista i una nova arquitectura que proposava una 

vivenda com a estoig per a guardar valors, gesto,  la memòria de l’habitant. L’escrit descriu 

un nou “individu particular”, que habita una vivenda completament diferenciada ja del lloc 

de treball, urbana, un ciutadà que comença a convertir-se en col·leccionista d’objectes que 

fan de mirall de la seva vida: 

 “Benjamin ha construido el modelo de ese interior-funda, teatro y guarida donde se custodian los 

valores del habitante, donde éste deja huellas sobre cada objeto, que le reflejan sus rastros, como si 

cada objeto fuera un espejo que representa al habitante (“habitar significa dejar huellas”, Walter 

Benjamin, 1935) Más aún: que le devuelve, como representación, aquello que no posee.” 99 

Aquests objectes-rastres de la vida poden ser útils per a enfrontar-nos a la complexitat 

de l’habitar.  La seva materialitat els converteix en únics testimonis de les accions infinites 

                                                        
97 Pallasmaa, J.,”Alojar el alma” a Espacios para habitar (Introducció catàleg) 
98 Bachelard, G., La poética del espacio .p.30 
99 Quetglas, J. “Habitar”  a Pensar-Componer/Construir-Habitar .p.107 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que portem a terme a l’espai que habitem, de les maneres que tenim de construir-lo i de 

retruc, com diu Félix Duque, també de construir-nos a nosaltres : 

“Uno se encuentra en su casa cuando no piensa ni repara en sí mismo, sinó que se regala con sus 

enseres. Eso es construir: saber hacer ajustes, en los que uno mismo resulta a ellos ajustado. Eso es ser 

de veras sujeto: quedar sujeto a lo realizado por uno mismo, siendo responsable de ello.“100 

Una altra estratègia per abordar aquest intent de definició és parlar de l’habitar des de 

l’inhabitable, tal vegada, ens ajudi a entendre’n millor la seva essència, es pot ser un 

inhabitant? Podem deixar d’habitar? “Quien habita sin poseer, sin estar, sin hacer, sin 

poder; aquél que no vive su presencia, sino que representa su vida. El sujeto abstracto, el 

productor y producto del trabajo abstracto, la persona de la sociedad del capital, el 

individuo moderno, nosotros “101 També podriem contestar aquests interrogants elaborant 

una llista exhaustiva dels llocs que són inhabitables, a la manera de Perec:  

“Lo inhabitable: la arquitectura del desprecio y de la pamema, la vanagloria mediocre de las torres y 

de los grandes edificios, los miles de cuchitriles amontonados unos encima de otros, la jactancia 

mísera de las sedes sociales. Lo inhabitable: lo reducido, lo irrespirable, lo pequeño, lo mezquino, lo 

estrechado, lo calculado justo a tope. Lo hostil, lo gris, lo anónimo, lo feo, los pasillos del metro, los 

baños-duchas, los hangares, los aparcamientos, los centros de clasificación, las ventanillas, las 

habitaciones de hotel.” 102 

Si considerem que hi ha llocs inhabitables, hauriem d’assumir, que l’habitar te relació 

amb allò exterior a un mateix, la paradoxa entre un habitar entès com a sortida del jo i un 

habitar que mira cap endins ha estat al punt de mira de la filosofia. D’acord amb la tradició 

de Sant Agustí habitar remet a la ocupació cap endins del jo, mentre que segons la tradició 

kantiana, es refereix a un sortir cap enfora, a un allunyament d’un mateix : 

                                                        
100 Duque,F., “De cabañas marginales y eremitas intermitentes” a Cabañas para pensar, p.41 

101 Quetglas, J. “Habitar”  a Pensar-Componer/Construir-Habitar .p.109 
102 Perec, G., Especies de espacios. p.136 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“En la noción de habitar habita una contradicción difícilemnte resoluble, a saber: que para ser uno 

mismo debe irse uno a otro lugar que es su verdad. Y más: que para que esa salida intro- o extra-

vertida se logre no basta con las solas fuerzas de uno, sino que esa verdad, ya sea la naturaleza, el Yo 

idealista, el Dios cristiano o, en general: lo Absoluto, ha de estar ya de antemano cabe nosotros y ha 

de querer estarlo, como nos recuerda Hegel en la Introducción a su Fenomenología del espíritu.” 103 

Dins o fora de nosaltres, pensar l’habitar torna a dirigir la mirada cap al lloc 

paradigmàtic de l’arrelament “Todo espacio realmente habitado lleva como esencia la 

noción de casa. (…) en la más interminable de las dialécticas, el ser amparado sensibiliza los 

límites de su albergue. Vive la casa en su realidad y en su virtualidad, con el pensamiento y 

los sueños.”104. Marxar i tornar , exiliar-se i estar, a casa són les dues accions bàsiques que 

subratllen l’ancoratge existencial que suposa la llar i en aquesta doble direcció emergeix 

l’estar com a “modalidad del Ser gracias al cual nos afincamos en el mundo a través de esa 

forma de arraigo que es habitar un sitio“105.  

Habitar s’alimenta de les accions de la nostra quotidianitat, és en el quefer diari que 

transformem aquesta porció d’espai, en un centre. Entre les accions primeres i més 

definidores de l’habitar, és la ordenació de l’espai, un ordre que s’aplica al seu interior i que 

permet entendre’l en relació amb l’exterior, la creació d’aquella cosmogonía de la que 

parlava Mircea Elíade, un acte transcendental perquè també projecta un ordre mental que 

inclou les coordenades de l’ésser que l’habita: 

 “Ordenar la propia casa es, en efecto, una manera en que el sujeto se radica en el mundo (lo habita) 

y en cierta medida lo funda, en el sentido de que se lo apropia al interiorizarlo, y al mismo tiempo lo 

coloniza al proyectarle una parte de sí. Ordenar la casa es, por lo tanto, un acto ontológico, es la 

forma en que, en nuestra calidad de sujetos, encontramos cotidianamente el mundo.” 106 

                                                        
103 Duque,F., “De cabañas marginales y eremitas intermitentes” a Cabañas para pensar, p.38 
104 Bachelard, G., La poética del espacio. p.35 
105 Pasquinelli,C., El vértigo del orden, p.98 
106 Ibíd. p. 10 
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En sentit oposat,  el desordre provoca un desajustament, és incompatible amb allò que 

demanem a l’espai, que ordeni les nostres idees, que situï el nostre ésser en el món. Ens hi 

hem de poder recolzar i per a fer-ho, ha d’estar ordenat “El des-orden se hace visible en los 

desarreglos del espacio. El espacio es una apoyatura desde donde se valora el orden. En el 

espacio, como en un pentagrama se apoyan las claves que ordenan la circulación de las 

personas y de los objetos. “107  

Una altra acció  a la que la filosofia ha atorgat una relació privilegiada amb l’habitar és 

el construir, Bachelard ens esperona a fer-nos sensibles a la funció de l’habitar com a 

“rèplica imaginària de la funció del construir”108. Però el  text paradigmàtic d’aquesta relació  

és Construir, habitar, pensar (Bauen, Wohnen Denken), títol de la conferència que va pronuncià 

Heidegger el 5 d’agost de 1951, a “Darmstäder Gespräche II”, un dels fòrums més actius 

de l’Alemanya de postguerra. La seva intenció era obrir un debat sobre el tema de la 

reconstrucció, que després de la catàstrofe de la guerra permetés “habitar el món” de nou. 

El primer que es pregunta és pel significat profund del verb construir i fa referència al seu 

origen en alemany antic, bauen, que significa també habitar, romandre, residir, és a dir que 

és punt de trobada d’ambdós: 

“Ser hombre significa: estar en la tierra como mortal, significa: habitar. La antigua palabra bauen 

significa que el hombre es en la medida en que habita; la palabra bauen significa al mismo tiempo 

abrigar y cuidar”109 

Proposa que pensem l’habitar com a tret essencial de l’ésser de l’home i el construir 

com a mitjà per assolir-ho, un construir que va més enllà de la vivenda, de la necessitat 

d’allotjar el cos, no habitem perquè hem construït, sinó que construïm i hem construït 

                                                        
107 Calmels, D.,Espacio habitado, p.29 
108 Bachelard, G., La poética del espacio. p.49 
109 Heidegger,M.,“Construir, habitar, pensar” a Conferencias.p.129 
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en la mesura en la que habitem110. L’essència de l’habitar, rau per a Heidegger en el 

cuidar, el mirar per l’ésser, són aquestes les que ens permeten acedir als espais: 

“Los espacios se abren por el hecho de que se los deja entrar en el habitar de los hombres. Los 

mortales son; esto quiere decir: habitando aguantan espacios sobre el fundamento de su residencia 

cabe cosas y lugares. Y sólo porqué los mortales, conforme a su esencia, aguantan espacios sobre el 

fundamento de su residencia cabe cosas y lugares.” 111 

Només si els homes són capaços d’habitar, podran construir llocs habitables “Llevarán  

a cabo esto cuando construyan desde el habitar y piensen para el habitar”112 

 

3.3 HABITAR AMB EL COS 

“El hombre vive en tanto habita corporalmente (Leib) y, de esta manera, está introducido 

en lo abierto del espacio, y por este hecho de (introducirse) de antemano ya se mantiene en 

relación con los congéneres y con las cosas.” 113 

La relació més immediata quan pensem l’habitar és la relació entre el cos i l’espai, ja els 

grecs, com diu Heidegger, entenien l’espai a partir del cos, com a “lloc i continent 

d’aquest”114. Més endevant Kant convertí l’espai en una “forma subjectiva de la intuïció 

(pròpia) de la subjectivitat humana” però tan en el pensament grec com el modern l’espai 

ve representat pel cos.  La dificultat rau en entendre’ls als dos a la vegada, entendre l’espai 

ambiental i l’espai del cos com una única cosa, com a espai habitat, com diu Merlau-Ponty 

“no hay que decir que nuestro cuerpo está en el espacio, ni tampoco que está en el tiempo, 

habita el espacio y el tiempo“115. Des del punt de vista de la psicologia i la psicomotricitat, 

habitar és un diàleg entre fons i figura, quan els nens comencen a enfrontar-se a la noció 

                                                        
110 “No habitamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos construido en la medida en que habitamos, 
es decir, en cuanto que somos los que habitan.” Ibíd.p.143 
111 Ibíd.p.138 
112 Ibíd. p.142 
113 Heidegger, M.,Observaciones relativas al arte-la plástica-el espacio. pàg.83 
114 Ibíd. p.77 
115 citat a Calmels, D. Espacio habitado, p.51 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d’espai, troben difícil de posar-li límits, en general, és més fàcil distingir la figura que el fons 

“ La mirada atrapa más la grafía que la esceno-grafía”116. 

El cos és el lloc de contacte que ens permet llegir l’espai, distingir dins el tot homogeni 

l’espai propi, ens en dóna la mesura, l’ordena, és l’estadi primer de l’habitar, el fet que els 

nostres cossos s’inscriguin en l’espai permet trencar amb la uniformitat, desvetllar una 

discontinuïtat que el fa llegible. Les operacions per a distingir espai i lloc a les que em 

referia al capítol anterior es donen gràcies al cos, és un primer lloc imprescindible i del que 

cal fer-se conscient: 

 “Cuerpos y lugares se dan sentido recíprocamente: son los cuerpos los que con su actividad 

organizan un aquí con respecto a otro lugar, sacando de su anonimato una porción de espacio para 

hacer de él un lugar (identificador), y es el lugar, en cuanto espacio practicado, el que define la 

conquista del cuerpo sobre el mundo.”117 

L’espai i tots els objectes que l’ocupen seran definits així per la possibilitat d’acció del 

cos, en paraules d’Henri Bergson “Los objetos que rodean mi cuerpo reflejan su acción 

possible sobre ellos”118. Quan Pallasmaa proposa una “arquitectura dels sentits” reclama 

que aquesta es regeixi per formes verbals, és a dir, per les accions que han de conformar 

l’habitar, entrar, sortir o mirar a través d’una finestra “El espacio arquitectónico es espacio 

vivido más que espacio físico, y el espacio vivido siempre transciende la geometria y la 

mensurabilidad”119. L’espai és captat a partir de la interacció dels sentits, de l’experiència 

multisensorial, cos i entorn són una experiència contínua, inseparable, perquè no existeix el 

cos separat del seu habitatge o de l’espai. La consciència del cos en l’espai ens permet fer la 

distinció entre simple espai ocupat i espai habitat:  

                                                        
116  Ibíd. p.15 
117 Pasquinelli,C., El vétigo del orden.p 74 
118 citat a Pallasmaa,J., Los ojos de la piel. p.63 
119  Ibíd. p.64 
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“No se trata sólo de la presencia del cuerpo y del movimiento, sino también del cuerpo proyectado: 

de la mirada, del olfato, de la escucha, de la actitud. El espacio cosmológico fue uno de los espacios 

que ha ocupado y preocupado a casi todos los artistas y pensadores de la humanidad, fue largamente 

habitado sólo con la mirada, porque durante siglos fue imposible de ocupar corporalmente. “ 120 

La ocupació multisensorial i conscient de l’espai ens permet fer una mirada renovada a 

als espais de la nostra quotidianitat  i aquesta és una de les premises d’un projecte molt   

recent amb el que vull concloure aquest capítol. El grup d’investigació Habitar121 del 

Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya ha 

desenvolupat des de l’any 2008 un projecte editorial i una experiència expositiva que te com 

a objectiu reflexionar sobre l’enfocament de la idea d’habitar avui. Consideren l’entorn 

actual com un escenari propici per a la revisió d’aquesta noció d’acord amb les veus que 

plantegen un decreixement, més que la necessitat de construir, proposen re-habitar els 

espais que ens envolten, fer una mirada nova a l’espai conegut. Al primer capítol dels nou 

episodis amb els que es divideix el projecte, Rehabitar, plantegen aquesta acció no com una 

remodelació, ni com una rehabilitació de l’espai, sinó com un replantejament de la manera 

en que habitem, proposen modificacions en l’ús dels edificis. Entenen re-habitar com una 

preocupació cap a l’interior, més que cap a l’exterior, reivindiquen la nostra presència, els 

usos que fem de l’espai, com el motor de canvi: 

“Habitar de nuevo, volver a habitar, volver a usar de la manera más simple, deshinibida y verdadera, 

con la seguridad de que los espacios que habitamos, más que someterse a reformas, deben reformar 

el modo de usarse. Considedrar habitar como un gesto amplio que contiene todos los usos de la 

arquitectura”122 

Ocupar l’espai amb el cos i amb la ment, entendre l’acció des del punt de vista físic, 

multisensorial i a la vegada conceptual, reflexiu,  forçar-nos a rehabitar en comtes de 

                                                        
120 Calmels, D.,Espacio habitado, p. 14 
121 Pàgina web del grup de recerca < http://etsav.upc.edu/recerca/habitar > 
122  Re-habitar en 9 episodios, consultat a  < http://etsav.upc.edu/recerca/habitar > 



  45 

plantejar nous habitatges, són tot premisses que forcen a pensar de nou la relació  entre 

home i espai i atorguen un paper protagonista a la noció d’habitar, ens pot ajudar aquesta  a 

orientar-nos en un territori sorollós com el que vivim? Com afecta el nostre microcosmos a 

la manera com entenem el món? ens ajuda a situar-nos-hi? La manera com aquestes 

questions han contaminat l’art contemporani és el centre d’interès de la segona part 

d’aquest treball. 

 

SEGONA PART 

 

4. INTIMITAT I PROCÉS CREATIU 

“Es en la simplicidad más familiar donde habremos de ver el esplendor que nos 

maravilla”123 

“La plástica: un llevar-a-obra que corporeiza lugares y que, con éstos, hace que se abran las 

comarcas de un posible habitar humano, de un posible demorarse las cosas que circundan 

e importan a los hombres” 124 

De les línees que traça aquest treball, han quedat dibuixades fins ara  el lloc, la casa i 

l’habitar, és objectiu d’aquesta segona part allargar aquest traç per a veure com aquestes 

nocions afecten o inspiren el treball d’artistes visuals, posant exemples d’estratègies que 

vinculen l’habitar i el crear. 

De la mateixa manera que a La poètica de l’espai, Bachelard examina la dialèctica entre 

la casa i l’obra poètica que aquesta genera a partir dels mateixos poemes, la meva intenció 

és exemplificar amb l’obra d’una selecció d’artistes contemporanis, com la seva consciència 

del lloc, de la seva quotidianitat, emergeix a les seves obres i forma part dels seus discursos. 
                                                        
123 Ruiz de Samaniego, A. , “Al borde del mundo habitable.de cabañas y trazas de ausencia” a Cabañas para pensar, p.14 
124 Heidegger, M.,”EL arte y el espacio” p.137 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Bachelard parla de “llegir una casa” o “llegir una habitació” perquè aquests espais “son 

diagrames de psicologia que guian a los escritores y a los poetas en el análisis de la 

intimidad. Vamos a leer lentamente, algunas casas y algunas habitaciones “escritas” por 

grandes escritores.” 125 

Fer una lectura de l’obra de certs artistes que tenen empremtes clares de les cases 

que habiten o han habitat, implica fer una lectura de la seva intimitat, d’allò que pensen, de 

les seves possessions, dels seus espais estimats i de retruc ens obliga a fer una lectura de la 

nostra intimitat. La casa proporciona informació molt valuosa sobre l’individu des de la 

psicologia, el psicoanàlisi o la fenomenologia, te la capacitat de moure la nostra imaginació, 

de generar imatges, d’encoratjar la creació. És el lloc on s’integren el pensament, els records 

i els somnis de l’home que l’habita, és per això que ha de tenir un paper rellevant en l’estudi 

de les obres que s’hi generen, més enllà de la fredor de l’espai geomètric. És en aquest 

trànsit que es recolza la meva recerca i la tria de la intimitat com a clau de volta de les 

estratègies que analitzaré en aquest capítol. Bachelard explica d’aquesta manera la 

basculació de l’anàlisi racional de l’espai  a la transposició a allò humà : 

“La casa es primeramente un objeto de fuerte geometría. Nos sentimos tentados de analizarlo 

racionalmente. Su realidad primera es visible y tangible (…). Un tal objeto geométrico debería 

resistir a metáforas que acogen el cuerpo humano, el alma humana. Pero la trasposición a lo humano 

se efectúa inmediatamente, en cuanto se toma la casa como un espacio de consuelo e intimidad, 

como un espacio que debe condensar y defender la intimidad. Entonces se abre, fuera de toda 

racionalidad, el campo del onirismo.” 126 

La intimitat es materialitza dins la casa, aquesta espai la modela, li dóna forma i 

permet que conjugui allò que semblen extrems oposats, l’espai interior i el món exterior.  

La casa ha d’allotjar la intimitat. Una casa per a l’ànima, ens ha de proporcionar l’experiència de 

                                                        
125 Bachelard, G., La poética del espacio. p.70 
126 Ibíd. p.80 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l’espai íntim, ens ha de permetre ser passius, sentir-nos vulnerables i exposar-nos sense barreres a 

l’experiència. Quan Yi-Fu Tuan  fa referència als llocs d’intimitat parla d’”experiència d’intimitat”127 

de les ocasions en les que ens sentim còmodes i exposats, instants en què les nostres necessitats 

bàsiques estan cobertes, són llocs d’acolliment i de criança, tal i com els enteníem quan érem petits. 

La intimitat també es refereix a les relacions entre els éssers humans i la capacitat de crear llocs 

d’intimitat amb els altres. Tots ells són espais personals, esquius, que generen l’interrogant de si 

aquesta experiència de la intimitat es pot compartir, es pot enregistrar o expressar d’alguna manera? 

Tot i ser profundament sentida, no ha de ser necessàriament una experiència solipsista ni excloent, 

les nocions de refugi, llar i intimitat són compartides pels éssers humans de qualsevol lloc, són una 

gran font d’inspiració per la creativitat humana i disposen d’un reguitzell de símbols reconeixibles 

en cada cultura 128 

És a dir, que les experiències d’intimitat, els llocs que són rellevants per a un mateix, 

la “morada de l’espai íntim” o  la “cambra interior” 129, es poden compartir mitjançant l’art, 

tal vegada d’una manera més universal, de la que ens permet fer-ho la paraula, perquè la 

necessitat  que ens empeny a expressar-nos mitjançant l’art, com diu Antoni Marí és “la 

necessitat de trencar i violentar el llenguatge comú –transparent i convencional- que ens 

serveix per entendre’ns en allò que tenim en comú els homes” 130. L’art entès d’una manera 

àmplia, fa emergir el sentiment que el lloc provoca i el fa accessible als altres, la imatge 

poètica o literària, l’evocació de llocs a través de la mirada d’un pensador són una porta 

d’entrada a allò que semblava impossible de compartir: 

“By the light of their art we are privileged to savor experiences that would otherwise have faded 

beyond recall. Here is a seeming paradox: thought creates distance and destroys the immediacy of 

                                                        
127 “Intimate places are places of nurture where our fundamental needs are heeded and cared for without fuss. Even the 
vigorous adult has fleeting moments of longing for the kind of coziness he knew in childhood” Tuan,Y., Space and Place. 
p.137 
128 “Earth, shelter home or home base are intimate places to human beings everywhere. Their poignancy and significance 
are the themes of poetry and of much expository prose. Each culture has its own symbols of intimacy, widely recognized 
by its people.” Ibíd.p.147 
129 Bachelard, G., La poética del espacio. p.268 
130 Marí, A., La voluntat expressiva.p. 10 



  48 

direct experience, yet it is by thoughtful reflection that the elusive moments of the past draw near to 

us in present reality and gain a mesure of permanence.” 131 

L’art no només evoca, sinó que també te la capacitat de marcar els llocs, de donar-los 

visibilitat, com diu Heidegger, la plàstica és “ l’acció de corporeitzar la verdad del ser en la 

obra, que instaura lugares”132. El fet que un lloc hagi estat descrit, pintat o ocupat per una 

escultura el recrea com a lloc d’importància col·lectiva, la literatura ens fa adonar de llocs 

que ens haurien passat desapercebuts i l’escultura marca el lloc a través de la seva presència 

física, l’art, en definitiva, troba maneres de donar presència al lloc. A pesar de totes 

aquestes evidències, l’espai com a generador de pensament no ha estat mai prioritari en la 

tradició metafísica. L’anomenada “Nova geografia” o “geografia radical” està fent esforços 

per a rescatar-lo d’aquest oblit i reclama la seva revisió sobretot a través de les 

interpretacions que n’ha fet l’art en tots els camps “Hay que orientar la reflexión 

epistemológica no solo sobre todos los tipos de trabajos y representaciones que se refieren 

al espacio, la geografía de los profesores o la cartografía, sinó también sobre los que afectan 

a la pintura, las expresions literarias y los paisajes de las películas o de los anuncios.” 133 

 D’acord amb aquesta reivindicació, Jose Luis Pardo proposa re-situar l’espai i 

entendre el pensament com a geografia, tot allò que sentim reflexa com ens afecta el món, 

podem fer-ne doncs topografíes: 

“Restituir lo pensado al lugar de la afección que lo determina (otorgar un lugar a lo pensado y 

devolver lo pensado a su lugar, al único lugar en el que puede ser pensado), eso es mostrar que el 

pensamiento tiene una geografia, que la sensibilidad y el comportamiento pueden ser salvados de su 

exilio.”134 

                                                        
131 Tuan,Y. ,Space and Place.p.148 
132 Heidegger, M., El arte y el espacio.p.137 
133 Lacoste, Y., “La geografía” a Histoire de la Philosophie 
134 Pardo,J-L., Las formas de la exterioridad, p. 41 
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  Al seu assaig Sobre los espacios: pintar, escribir, pensar (1991), Pardo proposava contemplar 

els discursos com espais, fer una “geografia del llenguatge”135. Aquest viratge cap a un 

pensament en l’espai possibilita que aquest sigui visual, tàctil, sonor, olfactiu, és a dir, 

veritablement fenomenològic i allò que pot fer emergir aquest pensament és l’art “El Arte 

es el dominio de esa piel anónima: hace visible lo invisible, hace sonar lo insonoro, etc., y el 

único pensamiento digno de tal nombre es también arte: el arte de hacer pensable lo 

impensado.”136 

 L’art ens permet dialogar amb les modificacions que percebem continuament a l’espai 

que ens envolta, un soroll que no para mai i l’espai es visibilitza a través de l’art, primer 

com la disseminació de símbols en el territori i després com “l’efecte del paisatge pressentit 

per aquests signes o inventat per ells”137. Aquesta interferència dels hàbits, dels objectes, 

dels paisatges, de les persones va entreteixint els referents, la matèria primera per a la 

creació. Aquesta “geografia poètica”138 no sorgeix del no-res, com deia Virginia Woolf al 

text que introdueix aquest treball, el poeta no cerca una veritat completa, sinó que “la 

troba, la reconeix, la comprèn i s’hi demora. En ella vol viure i és en el poema on habita 

aquesta veritat, veritat fragmentària, però que es percep en la plenitud del seu sentit, en el 

lleu tremolar del poema.” 139.  

 El creador no te mai al davant la pàgina en blanc, perquè aquesta està sempre poblada 

d’imatges, de paraules, d’un murmuri de veus, que ha de passar inadvertit per a l’artista fins 

que aquest se sitúa davant la pàgina en blanc. D’on prové aquest murmuri que habita en 

l’inadvertit i que desapareix quan s’intenta escoltar ? Tal vegada és un residu de tots aquells 

                                                        
135 Pardo,J-L., Sobre los espacios: pintar, escribir, pensar. p.51 
136 Pardo,J-L., Las formas de la exterioridad, p 361 
137 Pardo,J-L., Sobre los espacios: pintar, escribir, pensar. p.57 
138 Ibíd.p.59 
139 Marí, A., La voluntat expressiva. p.221 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que han parlat, escrit, creat abans que nosaltres perquè no hi ha hagut esquerdes prou 

profundes per a tallar el vincle amb la tradició, diu Pardo: 

“en cada momento el mensaje ha sido presentado como “lo ya dicho”, lo siempre dicho desde 

siempre, “lo mismo”, pero esa aparente repetición de lo idéntico, cuando se la observa metódica y 

detaladamente, se nos revela  como una serie de variaciones y modificaciones tan formidable, que es 

imposible detectar las huellas del mensaje originario en sus deformaciones y adaptaciones 

“ocasionales”. Lo que nos invita a pensar que el propio mensaje original no era ya otra cosa que 

falsificación o, dicho de otro modo, que no hay ningún mensaje original. “140  

 No hi ha una cosa pintada, dita, cantada primera, sinó que són successos, fets, 

esdeveniments que es van donant en el temps, no hi ha un inici de les coses. Però què 

desperta aquesta necessitat de  dir, pintar, escriure, pensar de l’home? En què consisteix la 

inspiració artística? Segons la tradició platònica 141 re-interpretada al segle XIX per Hegel, la 

inspiració és perdre la raó, obsessionar-se per un tema fins que aquest engoleix la pròpia 

subjectivitat, per a convertir-se gairebé un mateix en el seu tema. La relació amb els motius 

d’inspiració s’ha anat desdramatitzant, ja no són objectes de desig pels quals sacrificar la 

vida, sinó fragments, trossos, sedimentació de paraules ja dites i d’obres ja fetes, i el que 

importa és la capacitat d’escoltar el murmuri i ser capaçde “ detener, interrumpir, fijar, para 

así poder librarse de ella y, en suma, comenzar.” 142 

Poetitzar, la capacitat de l’ésser humà de crear imatges del món, és un camí per 

accedir a la seva essència. És diferent poetitzar que  pensar l’espai perquè la poesia parla 

amb imatges que provenen de la imaginació, no són només fantasies o somnis, diu 

Heidegger, sino “imaginaciones (resultado de poner en imagenes alguna cosa). 

Incrustaciones en las que se puede vislumbrar lo estraño en el aspecto de lo familiar”143. 

                                                        
140 Pardo,J-L., Las formas de la exterioridad, p.137 
141 diàleg d’ Ió citat a Marí, A., La voluntat expressiva, p.97 
142 Pardo,J.L., Las formas de la exterioridad, p.141 
143 Heidegger, M., “Poéticamente habita el hombre” a Conferencias.p.175 



  51 

Posar imatges a allò que ens envolta, permet obrir escletxes per a la comprensió i per al 

somieig, habitem nosaltres poèticament? Per a Heidegger no podem fer aquesta distinció 

perquè “el poetizar construye la esencia del habitar”144és impensable que no estem 

contínuament poblant d’imatges mentals els espais que ens envolten.  

 

 

5. ESTRATÈGIES DE RELACIÓ LLOC-PROCÉS CREATIU 

“Una vez concedido que el arte es llevar-a-obra la verdad, y que la verdad signifique el 

desocultamiento del ser, ¿no será también necesario que, en la obra de las artes figurativas, 

sea el espacio verdadero –aquello que saca de lo oculto lo que les es más propio- el que dé 

la pauta? “145 

Davant el possible inventari de relacions entre espai i procés creatiu que es podrien 

despendre de les idees de les que m’he fet ressò fins ara, n’he triat tres que considero hi 

dialoguen amb més  naturalitat, podrien considerar-se les primeres tres entrades d’una 

llarga llista. No és voluntat d’aquest treball la categorització d’aquests processos, perquè el 

territori en el que es donen és inestable i movedís, els processos creatius no són 

unidireccionals en un artista ni tampoc les seves intencions ni preocupacions. La decisió de 

reduir-ho a tres accions ha estat conseqüència de la concisió que reclama aquesta segona 

part. En el mateix procés, també s’ha fet palès que havia de partir de les obres, més que 

dels artistes, perquè són aquests llocs, entesos com a pensament materialitzat, on es poden 

mirar de més a prop les tracés que ha deixat l’espai en el procés de treball i en el pensament 

dels seus autors.  

                                                        
144 Ibíd.p.177 
145 Heidegger, M., El arte y el espacio, p.125 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També és un objectiu indefugible d’aquesta part del treball,  dotar d’imatges a tot allò 

que fins ara han estat paraules, posar al costat de les reflexions teòriques els objectes 

artístics, que d’acord amb la tesi d’aquesta recerca, són testimonis de l’interstici entre 

habitar i crear. He escollit acotar els meus referents a l’àmbit contemporani per a trobar un 

art auto-referencial, que reflexiona sobre les seves pròpies possibilitats i límits, plenament 

conscient dels espais en què es genera i menys atent a la seva capacitat de representar el 

món que a la seva condició “autofigurativa”, utilitzant el terme que Merlau-Ponty aplicà a la 

nova manera de pintar que inaugurà Paul Cézanne a finals del segle XIX : 

“La visión del pintor ya no es mirada hacia fuera, relación “física-óptica” solamente con el mundo. 

El mundo no está más frente a él por representación: es más bien el pintor qien nace de las cosas 

como por concentración y venido a sí mismo de lo visible, y el cuadro finalmente no se vincula a lo 

de fuera entre las cosas empíricas, sino a condición de ser ante todo “autofigurativo”; es espectáculo 

de alguna cosa siendo “espectáculo de nada”, reventando la “piel de las cosas” para mostrar cómo 

las cosas se hacen cosas y el mundo se hace mundo” 146 

 D’aquesta cerca de l’essència de les coses també en parlà Heidegger al discurs 

d’obertura que va fer a una exposició d’escultura147. Un artista que modela un cap, va dir, 

no es limita a configurar les superfícies visibles d’aquest cap, sinó que busca donar forma a 

l’invisible, és a dir “la manera en que esta cabeza mira al mundo, la manera en que ella mora 

en lo abierto del espacio y a él se atiene, allí donde viene solicitada por hombres y cosas. El 

artista lleva a figura lo invisible conforme a esencia.” 148 

 Cada vegada amb més insistència, els artistes contemporanis dirigeixen les seves 

mirades cap a ells mateixos, com diu Aurora Fernández Polanco “desde el giro 

duchampiano, comienza a debilitarse el concepto de arte como “apariencia” para pasar en 

                                                        
146 Merleau-Ponty, M. El ojo y el espíritu, p.52 
147 Es tracta del discurs que va fer a la Galeria Erker de St. Gallen (Suïssa) el 3 d’octubre de 1964, en motiu de la 
inauguració d’una exposició d’obres de Bernhard Heiliger 
148 Heidegger, M.,”Observaciones relativas al arte-la plástica-el espacio”.p.87 
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muchas ocasiones a celebrar lo real” 149 i és en aquesta observació del jo, dels seus llocs, 

dels espais significatius que conformen les seves geografies, que tinc intenció de parar 

esment, perquè són part dels seus referents, els seus llocs parlen d’ells i en les seves obres 

hi ha continguts els seus llocs. La missió de l’artista és desvetllar alguna cosa que està 

oculta,  descobrir l’invisible, el no-dit, fer visible l’invisible, en paraules de J L Pardo:   

“descubrir las cosas es romper su caparazón externo de sentido, de imágenes, de sonidos o de signos 

y pensamientos, des-oír su voz y volverse ciego a su brillo, abstrerlas de los espacios, para encontrar 

así la “verdad” bajo el disfraz del sentido, una verdad que solo puede aparecer, entonces, como 

ausencia absoluta de sentido, página-en-blanco sobre la que escribir.” 150 

 

5.1 DEIXAR QUE EL LLOC PARLI, DESAPARÈIXER: IGNASI ABALLÍ 

 
 

“Es por el espacio, es en el espacio donde encontramos esos bellos fósiles de duración, 
concretados por largas estancias. […] más profunda que la biografia,” 151 
 
“Para poder determinar el mundo en sus rasgos básicos, hay que poseer ya la experiéncia de 
su negabilidad” 152 

 
 

  

Fig.1 Aballí, Ignasi,  Po ls  (10 anys  a  l ’ e s tudi ) , 2005, Pols sobre tela, 50x50 cm. 

                                                        
149 Fernández Polanco, A. Formas de mirar en el arte actual. p.77 
150 Pardo,J.L., Las formas de la exterioridad, p. 140 
151 Bachelard, G.,La poética del espacio, p.39 
152 Sloterdijk, P., Extrañamiento del mundo.p.224 
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Fig. 2 Vista de l’estudi d’Ignasi Aballí  

 

Les idees exposades a la primera part d’aquest treball que, des de la nova geografia o la 

fenomenologia, donaven un paper privilegiat a l’art com un ens actiu generador de llocs, 

materialitzador del pensament, adquireixen una nova llum en posar-les en relació amb 

aquesta primera estratègia, que és la del no fer. Per què davant la possibilitat d’intervenció, 

d’’apropiació o de  construcció de l’espai, l’artista decideix deixar de fer? Es tracta d’una 

actitud passiva o crítica? Fins a quin punt aquest gest silenciós  és capaç de dir?   

Ignasi  Aballí (Barcelona, 1958), primer exemple de relació amb l’espai quotidià, en 

aquest cas, amb el taller, diu que els seus treballs es poden dividir en dos grups, d’una 

banda els treballs que exploren la idea de ficció i per tant tenen relació amb el cinema i el 

món literari i el segon grup, el formen obres que recullen elements de la realitat sense 

alterar-los com els inventaris o els llistats : 

“Crec que, des de fa un temps, la meva obra s’estructura a partir de conceptes de vegades oposats i 

de vegades complementaris. Entre els oposats hi ha l’absència i la presència, la desaparició i 

l’aparició, el que és immaterial i material, la invisibilitat i la visibilitat, l’acció i la contemplació. 

Alguns dels aspectes complementaris són el que és efímer i permanent, la transparència i l’opacitat, 

l’apropiació i la creació, el que és col·lectiu i subjectiu, la realitat i la ficció” 153 

Bartomeu Marí reconeix també aquesta doble vessant  a la seva obra i hi afegeix la 

preocupació pel lloc, a la que ell mateix va haver d’enfrontar-se com a comissari de 

l’exposició 0-24 al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (2005). Marí parla 

d’experiment quan es refereix al muntatge de les obres d’Aballí al MACBA,  perquè 

consistia a “dotar de localització un treball que es basa en gran mesura en l’atopia de l’art i 

                                                        
153 “Dan Cameron entrevista a Ignasi Aballí,” a 0-24, article consultat on-line a 
<http://www.ignasiaballi.net/pdf/DCameron_Cat.pdf> 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arrossega la idea que l’art no té un lloc natural, d’on s’origina o on acaba decantant-se, sinó 

que l’obra s’ha de construir el seu propi lloc, trobar el seient on es dóna a veure.”154 

 Pols (deu anys a l’estudi) (2005), l’obra que he escollit com a puntal d’aquest capítol, parla 

precisament del lloc en el que s’ha gestat, tot i que la pols que ha quedat posada sobre la 

tela en penjar-se al museu, s’universalitzi i construeixi un lloc propi, com diu Marí. Ignasi 

Aballí posa sobre la taula amb aquesta obra una de les qüestions que ha estat motor del seu 

treball: la impossibilitat de la pintura, de la representació en general, i la necessitat  d’allò 

que Martí Perán anomena  una  “reculada d’imatges” 155 i davant d’aquesta constatació, la 

seva decisió de deixar d’actuar i de cedir aquesta possibilitat creadora al lloc, en aquest cas 

el seu estudi, on el temps, la brutícia o la llum deixen empremtes de la seva presència, a les 

que Aballí escull visibilitzar. La seva decisió forma part d’una llarga tradició de creadors a la 

que ell mateix va fer referència al text Breu història de quasi res: 

“artistes que han desenvolupat les seves propostes en un terreny proper al del "nores" (o del "quasi 

res"), l'absència, la invisibilitat o la desaparició. És a dir, artistes que s'han estimat més treure que 

afegir, la inacció a l'acció, la contenció a l'expressió, suggerir a dir, l'absència a la presència, allò visual 

a allò visible” 156 

Entre els que anomena hi ha Yves Klein, John Cage, Marcel Duchamp o personatges 

literaris com el Doctor Pasavento d’Enrique Vila-Matas (2005) que també aspira a la 

desaparició, Aballí però, proposa que hi ha matisos a les seves actituds, a alguns els porta la 

desgana i a d’altres els mou una mena d’espiritualitat. En qualsevol cas, ell també ho 

intenta, no es tracta però d’ “El arrojar el mundo entero al cuarto trastero” 157, és a dir, 

allunyar-se del món, a la manera d’aquells buscadors d’essencialitat que eren els habitants 

                                                        
154 Marí,B., “Retrat del real per l’absència” a 0-24 consultat on-line a < http://www.ignasiaballi.net/pdf/BMari_Cat.pdf> 
155 Peran, M., “Tractat sobre les formes de recular i trobar el lloc” a Ai Perejaume, si veies la munió d’obres que t’envolten, no en 
faries cap de nova! p.48  
156 Aballí ,I., “Breu història de quasi res” consultat on-line 
http://cultura.gencat.net/casm/butlleti/hemeroteca/n21/ca/article_02.htm> 
157 Wittgenstein ,L., Aforismos. p.44 
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de les cabanes,  sinó de no estar present a les seves obres. Ho fa despullant els processos 

propis de la pintura i tendint més cap a l’especulació que cap a la materialització de l’obra. 

Ha estat aquest nuesa la que li ha permès adaptar-se amb facilitat a l’escenari canviant, 

mutable del que Manel Clot anomena “la visualitat contemporània”158  

El lloc on l’obra d’Ignasi Aballí “esdevé”, és un estudi a un edifici industrial del segle 

XIX situat al Raval de Barcelona, aquest espai  te molt a veure amb la feina que hi 

desenvolupa, per començar li serveix per a mantenir unes dinàmiques de treball que fan 

que l’obra emergeixi, des d’emmagatzemar els retalls de diaris que després inventaría a les 

seves “Llistes” fins a deixar que la pols es posi sobre els materials o que la llum canviï el to 

dels papers. Aballí reconeix la rellevància que aquest espai, com a lloc de reflexió i 

experimentació, ha tingut en la seva obra: 

“Segons el que tinc el treball anirà cap a una banda o cap a una altra. Aquest espai on estem ara m’ha 

influït molt en el treball, he aprofitat molts dels elements i de les coses que passen aquí per portar-les 

a l’obra, desde les característiques de l’espai com les finestres fins a un element que està molt present 

aquí que és la pols, que cada dia es va dipositant sobre les superfícies i que un dia vaig decidir 

utilitzar com a material pels treballs” 159 

Convertir en una obra, la pols acumulada sobre una tela durant deu anys sense 

intervenir-hi, podria fer saltar les veus més crítiques cap a l’art contemporani en trobar-lo 

un gest insuportablement nihilista o despertar els elogis dels qui l’entenen com una 

referència creuada i lúcida al devenir del temps i a l’espai, una doble proesa gens fàcil. 

Aballí simplement diu, que quan es va adonar que la pols era una presència constant al 

taller “ se’m va plantejar el dilema de canviar d’estudi –per marxar-ne a un de més net– o 

bé utilitzar la pols com a material de treball en la meva obra. I vaig optar per la segona 

possibilitat. Així em vaig adonar que la pols era un material molt complex en molts 
                                                        
158 Clot, Manel Aballí.Desapariciones. p.5 
159 Transcrit de l’episodi dedicat a Ignasi Aballí dins la sèrie de documentals curts Artista! Que va produir Televisió de 
Catalunya l’any 2006 consultat a < http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=33053 > 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sentits.”160. Entès com a empremta del temps  Pols ( 10 anys a l’estudi) s’inscriu per força, en 

la tradició pictòrica que ha volgut l’impossible, ”eternitzar el moment” 161, fer-lo devenir 

espai mitjançant la pintura i assegurar-ne la permanència o la il·lusió de la permanència, 

perquè com diu J L Pardo “El tiempo es el abismo sin fondo que devora a todos los entes, 

el pliegue en el cual todo se oculta, se desmorona, se erosiona, se extingue, se olvida, 

desaparece a fuerza de modificaciones: la muerte de las cosas.” 162. Sembla que és l’art l’únic 

capaç d’entrar en aquest plec i rescatar l’instant, com havia dit Schelling : 

“Segun la observación de un gran conocedor, tiene cada brote de la naturaleza sólo un instante de 

plena existencia. En este instante, es lo que es en toda la eternidad: fuera de él solo le adviene el 

devenir y el perecer. El arte, en cuanto representa la esencia en aquel instanate, lo rescata del tiempo, 

hace que aparezca en su puro ser, en la eternidad de su vivir.” 163 

 La desaparició de les coses que vol evitar la pintura, no remet a una aparició 

anterior, no es tracta d’impedir que desaparegui una cosa que ja ha aparegut, que anirà 

desapareixent amb el transcurs del temps. La pintura vol fer aparèixer alguna cosa que per 

la seva naturalesa no pot aparèixer, que no te presència, diu Jose Luis Pardo “Las cosas se 

salvan cuando se realizan, es decir, cuando se hace sensible aquello gracias a lo cual las 

cosas son (sentidas)”164. És això el que es proposa Aballí? Salvar l’essència d’aquests 

processos que ell mateix experimenta al seu taller, del seu sentir de l’espai? El projecte 

“Desapariciones”, que exposà al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), 

consistí en donar presència a guions inèdits escrits per Georges Perec, traslladant-los peça a 

peça a la seva operativa i formalitzant-ho en una pel·lícula que és un inventari de 

fotografies de persones a les que per diversos motius, no es pot veure el rostre. La 

                                                        
160 “Dan Cameron entrevista a Ignasi Aballí,” a 0-24, article consultat on-line a 
<http://www.ignasiaballi.net/pdf/DCameron_Cat.pdf> 
161 Pardo, J. L., Sobre los espacios:pintar, escribir, pensar. p.71 
162Ibíd.p.73 
163 Schelling, F., La relación de las artes figurativas con la naturaleza, citat a Pardo, J.L., Ibíd. p.74 
164 Ibíd.77 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desaparició és un lloc comú per a Perec 165 i Aballí, l’artista també juga a desaparèixer ell 

mateix com artista o fer desaparèixer: un mirall que tapa amb Tipp-Ex, vitrines buides, 

empremtes de visitants, pots de pintura assecada, etc.. És un art, que com diu Gérard 

Wajcman, no anomena un art secundari ni decoratiu, ni sense intencions, sinó un art que, 

s’oposa a les grans pintures i a les imatges simbòliques, i proposa una mirada més "lateral". 

L'art operaria com una mena de desplaçament que porta al centre de la percepció allò que 

normalment estava als marges "seria exagerat dir que en el segle XX moltes vegades passem 

d'un art per mirar a un art en què no hi ha, en certa manera, res a veure?"166 

Aquesta afirmació no seria exagerada  si ens referim a l’obra d’Aballí tan plena de 

buit, de no-res, d’accions mudes, d’esperes. No es tracta ja d’un artista-constructor, sinó 

d’un “organitzador de metàfores on es mesclen allò que és literari i allò que és cinemàtic”167 

unes metàfores que han de ser llegides i completades per l’espectador, que te un rol 

completament oposat al de l’artista, l’espectador “és el que mentalment ocupa l’espai buit 

que ha quedat allí en treure el quadre. Crec que l’art conceptual, en moltes ocasions, també 

planteja aquest punt de vista. Per dir-ho d’alguna manera, és com fer l’obra fins a la meitat, 

fins on podem, i la resta l’ha de fer qui la veu, qui la contempla.”168 

La seva actitud, el seu no-fer, s’inscriu en el territori en el que es mouen les teories 

del decreixement en contra de l’excés, el que Martí Perán anomena “el gir de la cultura de 

l’excés a la idea” 169, un gir que ha de permetre recular per a trobar una “poètica decreixent, 

en un art del desfer” 170emparentada amb una llarga tradició encara més àmplia que la que 

proposava Aballí, en ella també hi estarien: Mallarmé, Blanchot, John Cage o Samuel 

                                                        
165 Georges Perec va escriure el llibre La dispárition (1969), on no empra la lletra e, la més utilitzada en llengua francesa  
166 Aballí ,I., “Breu història de quasi res” consultat on-line 
http://cultura.gencat.net/casm/butlleti/hemeroteca/n21/ca/article_02.htm> 
167 Marí,B., “Retrat del real per l’absència” a 0-24 consultat on-line a < http://www.ignasiaballi.net/pdf/BMari_Cat.pdf> 
168 “Dan Cameron entrevista a Ignasi Aballí,” a 0-24, article consultat on-line a 
<http://www.ignasiaballi.net/pdf/DCameron_Cat.pdf> 
169 Peran, M., “Tractat sobre les formes de recular i trobar el lloc” a Ai Perejaume, si veies la munió d’obres que t’envolten, no en 
faries cap de nova! p.36 
170 Ibíd. p.45 



  59 

Beckett, i possiblement començar per la tradició romàntica més ortodoxa que ja s’havia 

plantejat aquest encontre entre l’experiència estètica i l’obrar no humà a partir de la frase de 

Kant “L’art bell és art quan al mateix temps sembla que sigui natura”171. A Pols (10 anys a 

l’estudi) Aballí deixa que la natura faci, que la pols s’acumuli, permet al lloc parlar i demostra 

que l’artista pot tenir també la capacitat d’escoltar. 

 

5.2  TRASLLADAR L’ESPAI ÍNTIM A L’ESPAI PÚBLIC: LOUISE BOURGEOIS 

 

“The studio of the artist is really the self portrait and I don’t have to say anything.”172  

 “!Qué imagen de concentración de ser la de esta casa que se “estrecha” contra su 

habitante, que se transforma en la celda de un cuerpo con sus muros próximos. El refugio 

se ha contraído. Y siendo más protector se ha hecho exteriormente más fuerte. De refugio 

se ha convertido en fortalza.”173 

 

     

Fig 1. Red room (child),1994. Collection Musée d’Art contemporain de Montreal [instal.lació] 
Fig.2. Vista de la sala-menjador de Louise Bourgeois a la seva casa de Nova York (Foto Dominique Nabokov, Sèrie New 
York Living rooms, 1999) 
 

                                                        
171 Kant, I., Crítica de la facultat de jutjar, fragment ≠ 45 citat a Ibíd. p.50 
172 Bourgeois, L., Destruction of the Father. Reconstruction of the Father. Writings and Interviews 1923-1997. p. 263 
173 Bachelard, G., La poética del espacio. p.78 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Considerar els tres components, revisats a la primera part del treball, per a la 

definició d’habitar, el cos, l’espai i la ment,  com a indestriables de l’estar-en-el-món de 

l’home, els que ens permeten tenir allò que Yi-Fu Tuan anomena, l’“experiència total de 

l’espai”, quan aquest és percebut amb tots els sentits però també a través una ment activa i 

reflexiva 174, ens obligaria a  parar més atenció  als pensaments, somnis, traumes, desitjos, o 

records, amb els que també ocupem els espais que habitem. Hi ha estudis recents, com el 

de la professora a Berkeley d’arquitectura i d’arquitectura del paisatge, Clare Cooper 

Marcus, House as  a mirror of self (2006), que demostren un interès cap a l’estudi de 

l’arquitectura, i de la casa en particular des del punt de vista psicològic o sociològic, la seva 

recerca vol demostrar l’impacte psicològic que te el lloc on vivim en nosaltres, per tal 

d’examinar els lligams i relacions que estableixen les persones amb les seves llars “As we 

change and grow throughout our lives, our psychological development is punctuated not 

only by meaningful emtional relationships with people, but also by close, affective ties with 

a number of significant physical environements, beginning in childhood. “ 175 

Quan Bachelard analitza la poètica del racó, diu que aquest esdevé un armari de 

records i que les coses que hi acumulem ens permeten ordenar el passat “Habiendo 

franqueado los mil pequeños umbrales del desorden de las cosas polvorientas, los objetos-

recuerdos ponen el pasado en orden. Se asocian a la inmovilidad condensada, los más 

distantes viajes de un mundo desaparecido.“176 El psiquiatra Carl-Gustav Jung també havia 

utilitzat la casa amb la doble imatge del soterrani i les golfes per analitzar les pors que 

l’habiten177, perquè els espais, els objectes, contenen els nostres records i són 

materialitzadors del pas del temps “els objectes són l’àncora del temps” diu Yi-Fu Tuan178, 

                                                        
174 “An object or place achieves concrete reality when our xperience of it is total, that is, through all the senses as well as 
with the active and reflective mind” a Tuan, Y. ,Space and Place, p.18 
175 Cooper Marcus,C., House as a mirror of self, p.2 
176 Bachelard,G., La poética del espacio.p. 178 
177 Jung, K.G. citat a Ibíd.p.49 
178 Tuan, Y. ,Space and Place, p.187 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com ho són per exemples les peces de roba que Bourgeois utilitza en alguna de les seves 

obres, exercicis de memòria, una mena d’indicadors dins de l’exploració del seu passat 

“Clothing is also an exercise of memory. It makes me explore the past: how did I feel when 

I wore that. They are like signposts in the search for te past.” 179. Revistar els escenaris de la 

nostra infantesa o dels nostres pares ens permet reconstruir el passat, d’aquí, la necessitat 

de materialitzar les idees i els seus sentiments en coses tangibles, en obres d’art. 

Louise Bourgeois (Paris, 1911-NovaYork, 2010) fou una artista infatigable moguda 

per aquesta necessitat d’enregistrar el seu món interior, d’escrutinar els racons de la seva 

memòria i ho va fer amb una urgència que la va mantenir en actiu fins a l’edat de 98 anys. 

Ja en les primeres pintures que va fer després de traslladar-se a Nova York el 1938, es 

desmarcà dels corrents que en aquell moment idolatraven el gest i l’expressió, i optà, com 

diu Frances Morris,  per un vocabulari figuratiu del que ja formaven part l’arquitectura, 

l’espai domèstic i el cos humà180. Va treballar aquests temes recurrentment i amb infinitat 

de formats i materials, des de les pintures i dibuixos de finals dels anys quaranta titulats  

Femme-Maison,  imatges híbrides entre arquitectures i cossos femenins, als gratacels, nius o 

caus, fets amb guixos, resines o fusta, la seva obra no vol respondre a cap cànon, al contrari 

diu Manuel J. Borja-Villel “La seva obra es basa en la transgressió de les barreres, en 

l’abolició dels límits i dels gèneres”181. L’arquitectura però, fou sempre un referent, fins i tot 

ella mateixa es va descriure en alguna ocasió, com a metàfora d’un edifici, Mieke Bal en un 

assaig completament dedicat a les cel·les i en particular a l’obra Spider (1997) considera que 

                                                        
179 Hodge, B. “Cell (clothes) 1996”, a Louise Bourgeois, p.76 
180  “They employed a figurative vocabulary drawn by architecture, the domestic realm and the human body” a Morris, F. 
“I Do, I Redo, I Undo” a Louise Bourgeois.p11 
181 Borja-Villel,M.J.,“Louise Bourgeois: l’escultura com a transgressió” a Louise Bourgeois, p.10 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aquestes instal·lacions tenen un component d’hàbitat que les torna arquitectòniques, i és 

aquest el que esborra les fronteres entre les disciplines182 

Assumir, com havia fet Wittgenstein, que l’acte del pensament significa 

veritablement treballar sobre un mateix, sobre la pròpia percepció de les coses és una 

valentia. Hi ha estratègies diferents per assolir aquesta “constant tensió espiritual”183, 

aquesta consciència del jo que ens permet habitar el món, hi ha qui s’allunya de la 

quotidianitat a la recerca de l’experiència extrema, Wittgenstein ho va fer en vàries ocasions 

al llarg de la seva vida, i hi ha qui s’hi submergeix. En tot cas, ens hauríem de forçar, diu 

Bachelard, a parlar de les nostres carreteres, de les nostres cruïlles, fer el recompte dels 

nostres paisatges i fer-ne planells o poesia “Thoreau dice que tiene el plano de los campos 

inscritos en el alma.” 184. Fer inventaris de la nostra història a través dels nostres objectes, 

de nou, a la manera de Perec: 

“El tiempo que passa (mi Historia) deposita residuos que van apilándose: fotos, dibujos, carcassas de 

bolígrafos-rotuladores ya secos desde hace tiempo, carpetas, vasos perdidos y vasos no devueltos, 

envolturas de puros, cajas, gomas, postales, libros, polvo y chucherías: lo que yo llamo mi 

fortuna”185 

Inventariar la pròpia vida deu ser més difícil quan els records s’assocíen a fets 

traumàtics i a moments dolorosos, l’obra de Bourgeois s’ha titllat d’”art confessional”186, 

expressió immediata dels estats psicològics de l’artista , com diu Lucy R. Lippard “l’angúnia 

es troba per tot arreu en aquestes obres eminentment autobiogràfiques”187. Tal vegada, 

mirar des del racó és una estratègia per a enfrontar-s’hi perquè és un allunyament a petita 

escala: 

                                                        
182 Bal, Mieke, Una casa para el sueño de la razón (ensayo sobre Bourgeois) 
183 Ruiz de Samaniego, A., “Al borde del mundo habitable.de cabañas y trazas de ausencia” a Cabañas para pensar. p.16 
184 Bachelard, G., La poética del espacio.p.42 
185 Perec, G.,Especies de espacios, p.49 
186 Pincus-Witten,R. Bourgeois Truth 
187 Lippard, L.R., “Louise Bourgeois: de dins cap enfora”  a Louise Bourgeois.p.10 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“Hay muchos sentimientos posibles desde el rincón: puede ser vivido como refugio, isla, celda o 

mirador. El rincón alivia, pero también separa y margina, es el rincón el lugar más lejos del centro y 

sólo hay cuatro. El imaginario colectivo privilegia el centro como lugar de encuentro y los rincones 

como lugares de marginación.” 188 

Les cel·les que va començar a fer Louise Bourgeois  al 1989 estan plenes de racons, 

alguns protegeixen, d’altres marginen, però són llocs plens de llocs que permeten a l’artista 

explorar el dolor que els records, sobretot de la infantesa, li produeixen. Tot i ser un procés 

traumàtic, no deixa mai de mirar cap endins, potser no és possible esborrar aquest passat, 

com diu Bachelard “las moradas del pasado son en nosotros imperecederas”189. Aquesta 

memòria que no s’esborra i amb la que cal conviure, es per a Bourgeois, matèria primera, 

diu Maite Ibáñez: 

 “Les recreacions de l’entorn domèstic de Louise Bourgeois estan sostingudes principalment en la 

construcció d’un record. I és per això que durant decennis ha explorat l’habitació claustrofòbica que 

rememora una espècie d’amagatall surrealista, replet d’elements autobiogràfics. Pràcticament tota la 

seva obra està arrelada en la memòria dels espais que habità alguna vegada.”190 

 

L’obra de la que parteix aquest capítol, Red room (child) (1994), que forma  parella  

amb Red room (parents) (1994), és un exemple d’aquestes instal.lacions a gran escala on 

s’escenifiquen els records i tensions familiars de l’artista. Totes les cares d’aquesta cambra 

són portes, una arquitectura de portes, a les que Bachelard considera “un cosmos de lo 

entreabierto”191 destinada paradoxalment a no deixar entrar ni sortir, són espais de 

protecció o trampes? ”Although enclosing and reassuring, these spaces could also become 

traps, and so always needed a second entrance at the rear to allow for escape.”192. Per a Julia 

                                                        
188 Calmels, D., Espacio habitado, p.20 
189 Bachelard, G., La poética del espacio.p.36 
190 Ibáñez, M., “Espectadors de nosaltres mateixos” a  A piel de cama.Miradas sobre un espacio cotidiano.p.111 
191 Bachelard, G., La poética del espacio.p.261 
192 Archer, M., Art since 1960. p. 124 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Kristeva en canvi hi ha una mena de calma i serenor en aquestes cambres i una voluntat de 

connectivitat: 

“Her “cells”- whether these are the elements of a sculpture or installation are not impenetrable 

castles but embryos or fragments of life that intercomunicate. Sometimes the connectivity is 

obtained through interposed mirrors; and like the membranes that are suposed, in Santa Teresa’s 

internal castles; to delimit the dwellings (membranes that eventually become walls) they in fact 

protect the ungraspable singularity of the cells. At the same time, they awake the paradoxical links 

between them: oneiric intrigues, stories unthinkable yet in some way serene ans appeased” 193 

 

Amb les cel·les l’artista adopta múltiples rols, és narradora, escultora i muntadora  

“as storyteller, object-maker and assembler.” 194 i l’espectador  esdevé voyeur, ha de trobar 

escletxes  des de les que fer una ullada als objectes que hi ha disposats a dins, alguns 

esculpits per l’artista, d’altres trobats o vinculats emocionalment amb ella o la seva família, 

en el cas de Red Room (child) ens posa al davant de cabdells de fils de color vermell, 

escultures de mans i braços  que es toquen, una escala, una lleixa plena de minerals, un 

rellotge de sorra i una farmaciola, entre d’altres. Si hi viéssim al costat l’habitació vermella 

dels pares hi podríem llegir aquest joc d’intrigues i d’històries no contades dels que parla 

Kristeva, ambdues habitacions són espais tancats que poden remetre a presons, hospitals, 

convents, sanatoris o a cèl·lules, entitats que estan juntes però separades, un potencial 

narratiu amb referències de nou a la família, que va utilitzar més endavant amb 

instal·lacions de gran format com Passage Dangereux (1997) i les tres torres que va fer per la 

obertura de la Tate Modern de Londres I Do, I Undo, I Redo (2000). 

Quina és la història que ens expliquen aquests objectes? Quines associacions 

simbòliques i metafòriques vol provocar Bourgeois? Les cel·les estan entre els treballs més 

                                                        
193 Kristeva, J., “Runaway girl.Louise Bourgeois: From “little pea” to runaway girl” a Louise Bourgeois.p.246 
194 Morris, F., Louise Bourgeois. p.15 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autobiogràfics i narrativament explícits de la seva obra, ella mateixa ha donat llargues 

explicacions del simbolisme dels seus objectes, amb referències a records familiars o propis, 

però no cal conèixer la seva biografia ni entendre la seva simbologia, aquestes obres poden 

ser llegides simplement com a llocs, són també arquitectures, en paraules de Bourgeois: 

“ I wanted to create my own architecture, and not depend on the museum space, not have to adapt 

my scale to it. I wanted to constitute a real space wich you could enter and walk around in.” 195 

La pròpia Bourgeois deia de les cel·les que cadascuna contenia un tipus diferent de 

dolor, físic, psicològic, o emocional. Els traumes i les inseguretats de la infantesa, la relació 

amb el pare, la fragilitat de les relacions, la sexualitat són alguns dels temes que emergeixen 

en portar a l’extrem l’anàlisi del jo. Louise Bourgeois fa una construcció a partir dels 

records, esculpeix, assembla, reuneix objectes, recrea espais, el seu trasllat d’allò íntim a 

l’espai públic, no és literal com ho és col·locar el propi i llit i detritus de l’habitació a un 

galeria d’art196, passa per la capacitat d’allò que Pardo diu que ha de ser la difícil tasca de 

l’artista “hacer emerger la profundidad hasta la superfície sin que todo se desbarate y se 

autoconsuma pero, también, sin que todo se congele y pierda vida? 197 

Fer emergir la profunditat a aquesta escala ha estat per a Louise Bourgeois tot un 

procés vital, en el qual també s’han intrincat els llocs que ha habitat. Des de les cases de la 

família a França, omnipresents com a referent tortuós, fins als espais a Nova York. El seu 

primer taller d’escultura va ser el terrat del primer pis on visqué amb el seu marit Robert 

Goldwater i la casa a West 20th St. on va viure del 1962 fins a la seva mort ha estat escenari 

del seu procés creatiu dels darrers cinquanta anys. El 1980 va disposar d’un estudi a 

Brooklyn, un espai industrial i laberíntic que li va permetre treballar a una escala molt més 

ambiciosa, i li proporcionà tot de material nou: piles de mobiliari, maquinària industrial i 
                                                        
195 Louise Bourgeois a Louise Bourgeois Recent work.p.38 
196 Com va fer l’artista britànica Tracey Emin (1963) amb la instal.lació My bed (1998) 
197 Pardo, J. L., Sobre los espacios: pintar, escribir, pensar.p.56 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portes, és l’època en què produeix les cel·les. Cap a finals dels anys 90 Bourgeois va deixar 

d’anar a l’estudi i tornà a treballar a casa a una escala més petita. El racó de la sala menjador 

de casa seva (fig.2), on s’asseia d’esquena a la cuina i davant la humil taula envoltada 

d’arxius, llibres i papers penjats desordenadament a la paret, es converteix en centre 

d’operacions, és allà on Bourgeois treballa, dibuixa incansablement durant les nits 

d’insomni o rep cada diumenge a artistes novells i reconeguts per parlar d’art, als cel.lebrats 

Sunday Salons, que van tenir lloc puntualment en aquesta sala durant més de trenta anys. La 

simplicitat de l’habitació, diria Bachelard, fa treballar més la imaginació de l’habitant, no cal 

que l’habitació sigui ni un palau ni una cel·la, el racó des del que Bourgeois mirava el món  

no era un vestit ajustat, ni un niu protector, era un lloc des del que abastar-ho tot : 

“Así, la casa soñada debe tenerlo todo. Debe ser, por muy vasto que sea su espacio, una cabaña, un 

cuerpo de paloma, un nido, una crisálida. (…) Y muchos soñadores quieren encontrar en la casa, en 

el cuarto, un vestido a su medida. Pero una vez más, nido, crisálida y vestido, no forman más que un 

momento de la morada. Cuanto más condensado es el reposo, cuanto más hermética es la crisálida, 

cuanto en mayor grado el ser que sale de ella es el ser de otra parte, más grande es su expansión” 198 

 

5.3  INTERVENIR,INTERPEL.LAR L’ESPAI QUOTIDIÀ: EULÀLIA VALLDOSERA 
I BESTUÉ-VIVES 

 

“¿La grandeza no es acaso más activa del lado del espacio íntimo? Esta grandeza no viene 

del espectáculo, sinó de la profundidad insondable de los vastos pensamientos. “ 199 

“El espírtu ve y revé objetos. El alma encuentra en un objeto el nido de su inmensidad“ 200 

 

                                                        
198 Bachelard,G.,La poética del espacio.p.98 

199 Bachelard,G.,La poética del espacio.p.229 
200 Ibíd. pàg.228 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Fig.1 Bestué-Vives.Acciones en casa.2005. [Vídeo/color/so/33’] 
Fig.2 Eulàlia Valldosera.Amor (objetos generadors).2008. [Fotografia] 
 

 

En aquesta darrera estratègia proposo un diàleg entre dues obres que posen en joc 

maneres diferents d’intervenir l’espai quotidià però que situen l’espectador en la mateixa 

tesitura, haver d’entrar als espais domèstics i a la vegada sentir l’extranyament de l’acció 

inesperada sobre un material tan familiar com els atuells o els aliments d’una cuina. L’espai  

habitat ha deixat de ser només referent, aquests artistes decideixen pensar-lo de nou, 

explotar-ne les possibilitats i intervenir-hi per a fer amb ell, petites històries “ la pequeña 

escala también acerca la lupa a la microhistoria, para observar los hechos cotidianos y lo 

“extraño” que puede haber en ellos” 201. Re-pensar el quotidià és una necessitat que forma 

part de la història de la humanitat,  per tal d’evolucionar i de desenvolupar-se, l’ésser humà 

ha necessitat tornar als orígens i en aquest retorn, l’arquitectura com a marc dels nostres 

hàbits, ha tingut un paper privilegiat  perquè “conforma todas las demás actividades 

humanas. La cabaña primitiva-el hogar del primer hombre- no es pues, una preocupación 

incidental de los teóricos ni un ingrediente casual de mitos y rituales. El retorno a los 

orígenes implica siempre un repensar lo que se hace habitualmente, un intento de renovar 

la validez de las acciones cotidianas.”202 

Per a Eulàlia Valldosera (Vilafranca del Penedès, 1963) i la parella d’artistes David 

Bestué (Barcelona, 1980) i Marc Vives (Barcelona, 1978), l’exploració de l’espai i les accions 

                                                        
201 Villaespesa, M., “Interrumpir los cálcuos y empezar desde cero otra vez” a Valldosera. Dependencias.p.116 
202 Rykwert, J., La casa de Adán en el paraíso.p.239 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de la seva quotidianitat, es converteixen no només en motiu de reflexió sinó en material de 

treball, sobre el que decideixen intervenir directament o de manera virtual. En les seves 

obres s’imposa l’habitar,  es fan conscients dels espais de proximitat i demostren que la 

familiaritat amb aquests crea un clima que ha propiciat la creació, les obres que s’hi generen 

estan  intrínsecament lligades a l’espai en el que han estat pensades, sense ell, de fet, no 

existiríen, habitar i crear són aquí indissociables. 

Valldosera i Bestué i Vives també  traslladen l’espai privat a l’espai públic, amb la 

diferència que no és la intimitat el que volen retratar ni és un objecte o instal.lació el que es 

mostrarà a l’espai expositiu, aquí és la pròpia casa la que conforma el vocabulari amb el que 

s’expressa l’obra, no hi ha un material que faci de mediador, és la intervenció sobre l’espai o 

els objectes, la que genera l’obra. Després de l’acció però, decideixen traslladar el gest, 

l’empremta, el record d’allò que ha passat a casa seva,  s’esdevé el que Aurora Fernández 

Polanco anomena “la obra como acontecimiento. Llámese acción, performance, 

happening, intervención-, y aún la obra formalizada con pretensiones de perdurar, cuenta 

también con el carácter efímero como algo intrínseco a su concepción.” 203 

Una manera d’enfontar-nos a aquest “art desmaterialitzat”204 és imaginant-nos que 

varem ser  al lloc on es varen produïr les accions, entendre els vídeos, les fotos que les 

documenten com a “presencias de ausencias a las que podemos volar y que nos invitan a 

contextualizar lo ocurrido, a solicitar narraciones –siempre suelen ser muy poéticas- que re-

creen la escena. Ver, en este sentido, haría mejor en llamarse imaginar.“205  

Imaginem doncs estar a un pis de l’Eixample de Barcelona amb dos nois de  25 i 27 

anys, que decideixen interpel.lar la frontera entre el privat i el públic fent cent accions a 

dins de casa. Imaginem com planifiquen, segurament acometen un pla de rodatge, 

                                                        
203 Fernández Polanco, A., Formas de mirar en el arte actual, p.45 
204 El terme es refereix a l’art que a partir dels anys 60 va alliberar-se de  l’”status de l’objecte” i fou emprat per la 
historiadora de l’art Lucy Lippard a Seis años:La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972 
205 Fernández Polanco, A., Formas de mirar en el arte actual, p.47 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composen els plans, construeixen certs objectes, certs mecanismes, esculpeixen? I 

finalment realitzen  Acciones en casa (2005). Aquest vídeo de 33 minuts és una successió 

d’accions mínimes, titulades i no correlatives, ells diuen al seu portafoli que estan 

“encadenades en una narrativa de baixa intensitat” 206 plenes de sentit de l’humor i de joc 

entre els referents de la història de l’art, com el grup Fluxus, el Dadaísme o Bruce Nauman, 

i d’altres de la cultura popular. Amb títols com  “5. transformar silla cocina en silla 

Barcelona”, “85.minimalismo incómodo en mesa” o “6. fuente en fregadera” demostren 

com un espai de quotidinitat i els materials més precaris poden ser territori per l’art, poden 

ser re-llegits. L’exercici de quesionar els espais generadors d’art havia estat ja tema a la seva 

primera obra “Acciones en Mataró” (2002), en aquell cas el terreny de joc era la ciutat i han 

seguit aquesta sèrie de graus d’exterioritat  amb accions al cos i finalment, a l’univers.  La 

“formalització precària” dels seus treballs ha esdevingut segell, ells mateixos diuen207 

“Nuestra apuesta por lo minúsculo es una respuesta. Sí que hay consciencia vital”.  

 

També hi ha aposta pel petit, pel precari, pel proper, pel quotidià en l’obra d’Eulàlia 

Valldosera, centren els seus interessos la interacció entre el cos (intimitat) i els espais i els 

objectes (exterioritat) i els processos de l’art més que els objectes acabats, subjeuen a la seva 

trajectòria: 

 “La experiencia del cuerpo como modo de conocimiento y acción, la valorización de la vida 

cotidiana y de los gestos e historia mínimas, la imposibilidad de separar al observador de lo 

observado, la búsqueda de nuevas estrategias que rompen la representación clásica del cuerpo de la 

mujer que pasa a representarse a sí misma y una nueva dialéctica entre lo público (social) y lo 

privado”208  

                                                        
206 El portafoli de Bestué-Vives es pot  consultat a la pàgina web de la Galeria que els representa 
<http://estranydelamota.com/artistas/31/bestue_vives_portfolio_web.pdf> 
207 Entervista  amb Torres, D. es pot  consultat a la pàgina web de la Galeria que els representa < 
http://www.estranydelamota.com/artistas.php?artista=%20%20Bestu%E9%20-%20Vives > 
208 Boja-Villel, M. J. I Enguita, Nuria, Eulalaia Valldosera.Dependencias (Text introductori) 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Els objectes pobres, en les seves instal.lacions de llum, es posen davant dels 

projectors i esdevenen actors, sovint sense cap tipus de manipulació, “fantasmagoríes del 

domèstic” els anomena Bartomeu Marí 209envasos de productes de neteja, draps de la pols, 

gots o recipients de tot tipus són un motiu constant a la seva obra, apareixen obertament 

per a ser projectats a unes instal.lacions cada vegada més complexes, amb un mecanisme 

que Jorge Luis Marzo titlla de “pornogràfic” 210perquè tot està a la vista, el truc es mostra, 

és un procés comunicatiu sense secrets. Els objectes han format part també de projectes 

més analítics, com Interviewing objects (work in progress 1997-2008), tres vídeos on 

Valldosera estudia les relacions de les persones amb els seus objectes com “presències 

afectives”211 , recreant el mapa mental que conformen aquests “custodis muts de la nostra 

identitat”212. Mitjançant l’entrevista, es desvetllen les projeccions que inconscientment fem 

amb les coses que posseïm, i a més com diu Bachelard, en poetitzar-lo s’expandeix l’espai 

íntim de l’objecte213. 

 
De la fotografia que il.lustra aquest capítol , Amor (objetos generados) (2008), diu 

Eulàlia Valldosera:  

 “ La cocina como escenario me sirve para mostrar y aparear objetos que le pertenecen y otros que 

se encuentran allí “fuera de lugar”, resituados. Su combinación me permite rescatar su potencial 

metafórico, y hablar de áreas de la vida comunes a todos: el trabajo, la enfermedad, la nutrición, y 

más allá, el apego y la dependencia, la servidumbre, lo ligero y lo pesado. Los objetos son 

prolongación y acumulación de determinados estados subjetivos que proyectamos en ellos. Los 

objetos contienen energía. Mediadores, nos dicen que estamos hechos de materia mortal pero que 

somos pura energía.” 214 

                                                        
209 Bartomeu,M.,“Acciones,objetos y mecanismos” a Valldosera. Dependencias,p.112 
210 Marzo, J. L., “Ventriloquías” a Ibíd. 2009 
211 Boja-Villel, M. J. I Enguita, Nuria, Eulalaia Valldosera.Dependencias (Text introductori) 
212 Pasquinelli, C.,el vétigo del orden. p. 65 
213 Bachelard,G., La poética del espacio, p.240 
214 Valldosera, E. Text per a l’exposició “Objetos generados” (2008) a Espai Visor. Consultat a 
<http://www.espaivisor.com/objetos_generados.html> 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Aquesta natura morta mostra uns objectes casualment disposats, sembla, sobre el 

marbre de la cuina en un procés de metamorfosi, la seva morfologia ha estat manipulada 

digitalment d’una manera molt subtil, de nou ens asalta l’estranyesa, emfatitzada pel fet que 

tot resulti tan familiar, tan proper. La manera com ordenem i disposem les coses a l’espai 

domèstic correspòn sempre a un territori privat ple de significats, que l’antropologia ha 

estudiat en els darrers anys com a nuclear en la cultura occidental, la manera com ens 

expressem simbòlicament en la manera com decorem les cases, com arrangem l’espai en 

relació a l’espai públic al que s’oposa i tot el teixit de pràctiques socials i privades que es 

porten a terme a l’interior de la llar  “ Home as the emotionalization of domestic space is 

more than ever a core symbol in Western culture, one that derives its meaning not only 

from its opposite, the public space, but also from the practices performed on it and in 

it”215. En aquest sentit, Pasquinelli parla d’ “Una estrategia de “domestización” en la que el 

actuar instrumental y el actuar comunicativo se combinan para tejer una tupida red de 

relaciones entre nosotros y el espacio que nos rodea, hasta transformar este último en “una 

verdadera extensión del organismo” 216 

Una part de l’obra de Valldosera s’ha preocupat per aquesta tupida xarxa de 

relacions que es donen en l’àmbit domèstic, a més de les associacions entre la casa i el cos, 

més enllà dels mites fundacionals de l’arquitectura, Valldosera ha emprat l’analogia i la 

metàfora per a fonamentar una gestualitat i els rituals associats a la vida quotidiana que 

associen l’espai privat amb allò íntim. L’interior domèstic ha estat històricament el territori 

del femení, la idea de domesticitat no s’entén sense el rol que s’ha imposat a les dones ” El 

control que ejerce la mujer, y las normas que impone, son fundamentales en la 

introducción de la domesticidad, entendida como un conjunto de emociones percibidas y 

                                                        
215 Ciraad, I., At home. An Anthropology of Domestic Space, p.11 
216 Pasquinelli, C., El vétigo del orden. p. 11 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que tienen que ver con la familia, la intimidad y la consagración al hogar.”217. La casa 

concentra “imatges d’intimitat protegida” com ja he dit a capítols anteriors, la seva 

essencialitat és un antídot contra el superflu, és centradora, ans ajuda a ordenar el món, 

com diu Wittgenstein en un dels seus aforismes “La grandeza o pequeñez de una obra 

depende de donde esté quien la hizo“218.  

La relació que s’estableix amb l’espectador és en moltes de les instal.lacions de 

Valldosera, participatiu, cal actuar per a que l’obra s’activi, els objectes formen part 

d’escenografies amb dispositius que cal engegar, moure, el cos de l’espectador s’involucra 

“El protagonismo es ahora del participante, del usuario, que ha sustituido al espectador, 

que desaparece al convertirse en parte activa del proceso por el cual la obra llega a 

funcionar” 219 

Tant en les accions a casa de Bestué i Vives com en les obres de Valldosera 

generades des de l’àmbit domèstic es produeix un contacte molt directe amb l’experiència 

de l’artista, que pot conduïr a una reflexió sobre la nostra pròpia realitat. No és un 

“acostament al real” analític, sinó metafòric, que apel.la a la consciència poètica dels 

individus, una poètica entesa com invenció i a la vegada treball transformador: 

“Poética remite a Poiesis, lo que puede significar producción, trabajo, imitación, falsificación, 

simulación, invención. “Trabajo”: más bien labor: pero elaborar la tierra es labrarla, y labrarla es 

pintarla, tatuarla, maquillarla, cosmetizarla, ponerle una máscara, un disfraz, teñirla de sangre o de 

sudor, hincharla de signos, duplicarla, esconderla, ocultarla, suplantarla. “ 220 

En aquest sentit l’artista actua com a mitjancer entre dues realitats, interpel.lant el 

seu espai domèstic, desvetlla questions sobre el nostre lloc o potser sobre un lloc universal 

                                                        
217 Ruiz Zapata, A. M., Itinerarios. Los interiores domésticos. p.30 
218 Wittgenstein, L., Aforismos citat a Alberto Ruiz de Samaniego, Al borde del mundo habitable.de cabañas y trazas de 
ausencia” a Cabañas para pensar. p.15 
219 Marí,Bartomeu“Acciones,objetos y mecanismos” a Valldosera. Dependencias. p.110 

220 Pardo, J. L., Sobre los espacios: pintar, escribir, pensar. p62 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perquè com diu Heidegger “las cosas mismas son los lugares i no se limitan a pertenecer a 

un lugar “.221 

 

CONCLUSIONS 

L’ésser humà intenta materialitzar les seves idees i els seus sentiments en materials 

tangibles, fer visible l’invisible. Parar atenció a l’entorn i fer conscients les maneres que 

tenim d’habitar-lo han estat i continuen sent motor de treball per  als artistes i aquesta és 

una de les idees que travessa el text amb més contundència. Els processos creatius es 

donen a un lloc o a una xarxa de llocs i en alguns casos aquests esdevenen inseparables de 

les obres literàries, poètiques o visuals que s’hi han creat. Yi Fu-Tuan explica a la 

introducció  d’Space and Place.The perspective of experience una conversa entre dos físics que 

ilustra com la creació pot dotar el lloc d’una nova aura. La conversa te lloc després de 

visitar el castell de Kronberg a Dinamarca, on se situa la història de Hamlet, i es pregunten, 

ens pregunten, si haurien tingut la mateixa experiència d’aquest espai si Shakespeare no 

l’hagués immortalitzat a la seva obra? 

Els espais creats o recreats per la literatura és el tema d’un llibre publicat molt 

recentment  i extremadament proper a l’exercici que he fet en aquest treball. Daniel Cid i 

Teresa-M Sala, compilen a Las casas de la vida. Relatos habitados de la modernidad (2012) una 

col.lecció de relats sobre cases d’un grup de creadors de diferents àmbits del coneixement 

com Goethe, Marie Curi o Santiago Rusiñol. És una selecció d’escrits realitzats pel visitant 

o l’habitant de la casa que descriuen a la introducció com “unos relatos donde se proponen 

lecturas que a la vez son espacio doméstico como escenario del relato.“222. L’actualitat 

                                                        
221 Heidegger, M.,El arte y el espacio. p.131 
222 Cid, D. i Sala, T-M., Las casas de la vida. Relatos habitados de la modernidad .p.18 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d’aquesta publicació confirma la vigència dels temes que també han poblat aquest treball, 

l’habitatge i la creació. 

De la mateixa manera que el lloc queda imprès del material literari que n’ha parlat i 

això influeix la mirada de l’espectador, ha quedat palès que les obres d’art tenen també 

l’empremta dels espais en què s’han creat, dels llocs habitats pels seus creadors. En la 

història de les arts visuals, hi ha molts exemples de pintors, fotògrafs, escultors que han 

utilitzat el seu entorn més proper com a tema, l’habitació pròpia és un motiu constant en 

l’art, quan aquest deixa de dependre dels encàrrecs. Hauria de ser per força significatiu en 

disciplines que es proposen reflexionar sobre l’ésser humà i el món que l’envolta. Tenir en 

comte el nostre cos, sortir per la porta de l’habitació, travessar el llindar de la casa a la que 

vivim, creuar les fronteres del país al que hem nascut, etc. són moviments en l’espai  que 

deixen rastres, que impregnen les nostres obres. 

L’anàlisi de la relació entre espai i llocs ha estat reveladora per a creuar els camins 

de l’espai i la creació, els verbs habitar i crear entesos com a actes humans essencials, 

formen part del nostre ésser-en-el-món i analitzar-los a la vegada, ha estat una manera de 

llegir les obres d’art que he escollit però podria servir per a fer veritables topografies dels 

espais de creació en relació les obres,  un camí que queda per explorar en una recerca de 

més abast. Com he dit a la introducció del capítol cinquè, la tria d’estratègies que m’han 

servit per relacionar les obres i els llocs, podria ser molt  més llarga, les tres que proposo 

tenen la voluntat d’ilustrar algunes de les idees que han sorgit de la primera part del treball. 

En el camí de fer una selecció s’han anat quedant d’altres artistes i experiències que també 

podrien haver tingut cabuda en el treball, he descobert per exemple, els diaris visuals de 

fotògrafs com Román Yñán223 o Tierney Gearon224 que documenten des de fa anys els seus 

                                                        
223 Yñán, Román http://www.diariosfotograficos.com/ 
224 Gearon, Tierney http://www.tierneygearon.com/ 
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espais quotidians i les seves famílies o les especulacions arquitectòniques i reflexions sobre 

l’habitabilitat que fa Domènec225.  

La permanència de l’entorn i els sentiments que provoca de pertinença a un lloc, 

d’arrelament a l’espai o de centre que ha emergit de l’anàlisi de la casa és un tema en el que 

també es podria aprofundir en relació al context contemporani. He esbossat al final del 

capítol dedicat a la cabana les idees que la qüestionen com a possibilitat en el món actual, 

en aquesta línia, es podria relacionar aquell tipus de fugida extrema amb les fugides mentals 

a les que viu abocat l’individu avui, el poliescapisme del que parla Sloterdijk: “El más 

moderno cocconing, las emigraciones masivas de sujetos modernos al inacesible interior de 

retiros, juergas y simbiosis, no sería posible sin la inmersión en el menú tonal de la 

instalación sonora. Distanciamiento del mundo es el mínimo común denominador de la 

sociedad poliescapista.”226. Aquesta preocupació per la manca d’un alberg metafísic de 

l’home i la necessitat de posar-li remei, ha traspuat de moltes de les veus a les que he fet 

referència i podria obrir una altra línia de treball per a explorar-les amb més profunditat.  

Acabo amb Jose Luis Pardo, que ha estat cabdal per apuntalar les nocions de 

l’habitar i la creació vinculades a l’espai, i que m’ha ajudat a navegar per aquesta relació 

complexa que tots estem forçats a tenir amb els llocs que habitem: 

“ los espacios, en principio extemporáneos y ajenos a la historia de la humanidad, son sin embargo 

capaces de manifestar la vibración instantánea e intensiva que recorre también la historia de la 

humanidad”227 

 

 

 

                                                        
225 Domènec http://www.domenec.net/?p=471 
226 Sloterdijk, P., Extrañamiento del mundo, p.119 
227  Pardo, J. L., Sobre los espacios:pintar, escribir, pensar. p.92 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