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Despertar els fantasmes
Context i marc teòric

Bien, señores arquitectos. Perfectas las opiniones de 
ustedes sobre el cemento armado y el porvenir de la 
arquitectura, pero quisiera que me dijeran dónde va a 
vivir el fantasma en vuestras casas. Dónde preparan 
ustedes la habitación del fantasma. ¿eh? ¿Han 
pensado por un momento, en la venganza del fantasma 
desalojado?

Carta del pintor surrealista Oscar Domínguez, 1937

En el llibre Ornamento y Ley, Juan Luis Moraza es 
recolza en aquesta carta dirigida als defensors 
de l’arquitectura moderna per proposar una 
tesi sobre l’ornament. Segons ell, amaga les 
relacions turbulentes que entretenim amb allò 
que és diferent i desconegut. Posa l’exemple dels 
capitells romànics on les pors i els desitjos d’una 
època es formalitzaven de manera convulsa, on 
la tensió entre home i natura es feia visible i on 
la bellesa i l’horror cohabitaven. Si seguim el 
pensament de Moraza, abolir l’ornament –com 
propugnava el moviment racionalista– voldria 
dir amagar allò conflictual i girar la mirada cap a 
una altra banda, tot simulant una homogeneïtat 
consensuada lliure de fantasmes.

Per altra banda, l’antropòleg Alfred Gell defineix 
certs ornaments com una mena de trampa 
pels ulls. La complexitat dels seus motius fa 
que la mirada quedi capturada al no ser capaç 
de desencriptar-los del tot. En conseqüència, 
els objectes decorats amb aquests dibuixos 
adquireixen una certa presencia màgica, ja 
que no els podem posseir del tot.1 Davant 
d’aquesta situació, s’estableix un doble 
moviment: l’ornament atrau, però al mateix 
temps es protegeix i fins i tot repel. Si tornem 
doncs a la qüestió dels fantasmes, podríem 
avançar que encara que l’ornament vehicula 
tensions, es necessita un temps i un esforç per 
desemmascarar-les.

Partint d’aquestes reflexions, el nostre 
projecte porta l’atenció cap a dos expressions 
contemporànies, a primera vista inconnexes, on 
l’ornament ha rebrotat amb força: l’arquitectura 
neo-organicista i la moda del tatuatge. Al mateix 
temps, buscarem els seus ecos en altres corrents 
que els han precedit: l’arquitectura modernista 
en la seva vessant més naturalista i el tatuatge 
tribal de societats tradicionals. Amb la proposta 
present, volem fer dialogar aquestes pràctiques 
ornamentals per posar en relleu un conflicte 
històric subjacent que les uneix i que a grans trets 
ens parla de la relació conflictual que entretenim 
amb l’entorn i amb la diferència.

1 Alfred Gell, “Sobre el arte ornamental”, Concreta, 
Núm. 7, Primavera 2016. Traducción: Lambe & Nieto

Els tatuadors Leo Zulueta i Rory Keating, Samoa 1999, 
foto de Dianne Mansfield.



Les ones pugen al Passeig de Gràcia:
l’arquitectura, el mar i el desconegut

El nostre projecte es situa en un dels eixos 
mes icònics de Barcelona i es concentra 
particularment en les tensions i similituds de 
dos edificis exemplars del modernisme català 
i del neo-organicisme. A un costat del Passeig 
de Gràcia La Pedrera, del període naturalista de 
Gaudí, i a l’altre el bloc d’apartaments turístics 
Suites Avenue, amb la façana de l’arquitecte 
Toyo Ito concebuda en homenatge a les formes 
gaudinianes. Les corbes d’ambdues façanes 
remeten obertament a les onades i participen a 
una imatge de la ciutat que sembla cada vegada 
més indissociable del mar i dels seus beneficis 
econòmics.

El neo-organicisme es basa en la morfogènesi de 
la natura (processos de creixement i formació) 
per elaborar estructures arquitectòniques. 
Equiparant-los a principis naturals, els 
arquitectes es beneficien de l’associació dels 
seus edificis amb una imatge de sostenibilitat. 
Però l’arquitecte Robert Levit ens alerta: la 
virtuositat present en aquests exercicis orgànics 
és indiscutible, però no és més que un simulacre 
de reconciliació que, enlloc d’exorcitzar i pal·liar 
les ansietats d’una natura amenaçada, les 
esmorteeix.2

Des del nostre punt de vista, els ornaments 
marítims dels dos edificis no només convoquen 
els fantasmes d’un conflicte mediambiental, sinó 
també els d’un passat turbulent. Si seguim les 
rajoles de fons marins Passeig de Gràcia avall i 
continuem per la Rambla, topem amb l’escultura 
de Colom que s’encarrega de recordar-nos-ho: la 
història de la nostra fructífera ciutat portuària és 
indissociable d’un passat colonial i mercader amb 
pobles d’ultramar.

No és sorprenent per tant que la història de la 
mateixa Pedrera estigui vinculada de manera 
subterrània amb allò llunyà. Els fons que van 
permetre edificar-la provenien de “l’indià” 
Josep Guardiola i Grauque que havia fet fortuna 
amb negocis immobiliaris a l’estranger i amb la 
importació d’aliments fins llavors desconeguts 
procedents de Guatemala.

2 Robert Levit, “Contemporary Ornament. The Return 
of the Symbolic Repressed”, Harvard Design Magazine, 
Spring/Summer 2008.

La Pedrera de Gaudí durant la seva construcció (1906-
1912) i la façana del Suites Avenue de Toyo Ito (2009).



De les façanes a la pell En el seu article “Breviario crítico del ornamento”3 
Lia Nin formula que la ciència i l’arquitectura 
convergeixen en el tatuatge. El seu estat és 
ambigu, ja que es troba al cos i a la vegada extern 
a ell, cosa que el converteix en intersticial a 
ambdós.

Els primers registres que tenim dels tatuatges 
tribals provenen d’històries de viatgers europeus 
que retornaven amb captius tatuats. O en altres 
casos de fugitius, mariners i mercaders europeus 
que enlloc d’espoliar els països on arribaven s’hi 
quedaven per “canviar de pell”, deixant que la 
cultura indígena els cobrís la seva.

A finals dels 80 es va encunyar el terme “primitius 
moderns” per referir-se al moviment cultural 
de persones que es realitzaven modificacions 
corporals inspirades en tradicions tribals. 
Reintroduït i adaptat a finals dels 70 per l’americà 
Leo Zulueta, el tatuatge tribal es va popularitzar  
massivament i ara dista dels seus significats 
originals. Tot i així, aquests dibuixos abstractes 
poden llegir-se com testimonis de la nostra 
relació amb l’alteritat i ajudar-nos a traçar una 
genealogia amb el nostre passat colonial. 

Des d’aquesta perspectiva, enfrontar-se a la 
història entrellaçada de l’ornament és una qüestió 
política. Segons Lia Nin, “si ha sido excluido como 
tabú durante tanto tiempo es por su relación 
con los exotismos periféricos (...). Devolver el 
ornamento al arte como potencia de abstracción 
y metamorfosis es reinventar una modernidad 
atravesada por el espejo de los otros.”

3 Lía Nin, “Breviario crítico del ornamento”, Concreta, 
Núm. 7, Primavera 2016.

Un dels tatuatges tribals de Leo Zulueta i un balcó de 
ferro forjat de La Pedrera de Gaudí.



El conquistador espanyol Gonzalo Guerrero (1470-
1536) “tatuado y vestido como un indio, pero barba-
do como un cristiano”

El fugitiu francès Jean Baptiste Cabri (?-1812), 
trobat al 1804 per l’explorador rus George H. von 
Langsdorff a les illes Marquises

El mariner i mercant anglès Barnet Burns (1805 – 
1860), un dels primers europeus a viure amb els 
maoris i rebre el tatuatge facial anomenat Ta Moko

El mariner John Rutherford, en els anys 1830

La nord-americana Olive Oatman (1837-1903) amb 
tatuatges mohave al rostre



Desvestint l’ornament El projecte que proposem es formalitzarà amb una 
peça central videogràfica de dos canals. Un d’ells 
estarà filmat en una habitació de l’hotel Suites Avenue 
amb vista al Passeig de Gràcia, i escenificarà una 
conversa entre un grup de tres persones amb tatuatges 
de reminiscències tribals. La conversa, seguint un guió 
en part preestablert i en part improvisat, abordarà 
temes prèviament evocats com l’alteritat, el mar com 
espai polític, el passat colonial, o qüestions més 
especulatives com l’arquitectura de ciència-ficció o la 
porositat de la pell. 

El segon vídeo constituirà un índex d’ornaments 
que dibuixarà una coreografia hipnòtica. La càmera 
seguirà de prop tota una sèrie de motius sinuosos 
tan en l’arquitectura (els balcons de ferro forjat 
de La Pedrera, les ones retallades en acer de Yoto 
Ito) com en elements de mobiliari de l’habitació, 
tatuatges o visualitzacions 3D habituals en projectes 
arquitectònics o en salvapantalles. Aquest registre de 
corbes, a primera vista purament formal, es veurà poc 
a poc afectat per la conversa desplegada en la segona 
pantalla, allotjant progressivament els fantasmes que 
s’hauran despertat a l’habitació.

Aquest estudi més formal també tindrà ressonància 
en un segon treball que prendrà la forma d’un paravent 
(biombo) de fabricació pròpia, recolzant-se en la 
tradició de paravents de cuir ornamentats d’influència 
àrab provinent del sud d’Espanya. En el nostre cas 
però, es tractarà d’un cuir sintètic que utilitzen els 
tatuadors com a superfície d’aprenentatge, on hi 
anirem tatuant un estudi de corbes provinents tan de 
la decoració de les façanes com de la pell. Seguint la 
idea de prova i error, els motius contindran lleugeres 
variacions, i, al cap i a la fi, diferències. Aquest element 
de mobiliari remetrà a la intimitat de l’habitació d’hotel 
i participarà a articular el propi espai expositiu.

Suite “Deluxe Pedrera View” del Suites Avenue i 
salvapantalla “Blue 3D Abstract Desktop Wallpaper”.
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