


Aquesta exposició recull la idea i la 
reproducció dels dibuixos, esbossos, 
plànols, maquetes i imatges del procés i el 
muntatge final del projecte 
“ENTRE COS I ENIGMA – ARQUITECTURA DELS SENTITS”,
que va formar part de l’exposició “Time space 
existence” organitzada per Global Art Affairs 
Foundation dins del Palazzo Bembo, a la 15a 
Mostra Internacional d’Arquitectura de 
la Biennal de Venècia.



Aquest projecte esdevé la síntesi d’un recorregut 
que pensa i repensa els espais, l’arquitectura entre 
cos i enigma, la percepció i la pertinença. Des de 
les fronteres, sense complexos, amb intuïció i rigor, 
amb una clara resistència al reduccionisme i a la 
simplificació excessiva, arribem a la reformulació 
d’una arquitectura viscuda i transitable. Trànsit de 
volums sòlids i laberíntics que busquen la llum 
entre les ombres de Piranesi; trànsit subtil d’escrip-
tures que construeixen arquitectures dels sentits 
entre les ciutats invisibles d’Italo Calvino.  
 
L’arquitectura ha de penetrar els misteris de la 
condició humana. Però “Entre cos i enigma - 

Arquitectura dels sentits” va més enllà en els 
seus interessos, des de l’enginyeria al disseny 
passant pel món de l’anatomia, la poesia, la 
ciència, l’art, la reflexió, la llum, l’ombra, el silenci, 
l’absència, la desaparició, l’enigma... Les virtuts, 
en definitiva, de l’efímer com a essència poètica.

Aquest projecte s’ha construït fusionant l’expe-
riència amb la tècnica, deixant-se arrossegar per 
l’enigma que es desprèn de les atmosferes quan 
travesses l’espai i et trobes amb un conjunt de 
variables que es bifurquen establint diferents 
itineraris. El que t’imagines en el seu interior, el 
trajecte com a seqüència de trànsit, viu en funció 
de com influeix la llum en el material i com es 
traduirà el que veuràs. Hi ha una poesia de 
l’arquitectura que intenta articular al màxim les 
formes, sempre tenint en compte  l’enginyeria 
que permet aguantar les estructures. Si bé els 
espais poden ser somiats, arriben de manera 
molt intuïtiva i es barregen a l’interior moltes 
coses que poden semblar oposades, perquè 
l’estructura està controlada per poder-se projec-
tar com a escultura transitable en una arquitectu-
ra de símbol. En definitiva, estem davant d’un art 
pel que podem passejar i ens permet estar a 
dins, on es crea el gest i es defineixen les estruc-
tures sense eliminar la poètica.



La proposta d’aplicació d’aquest projecte, articulat 
en un entorn històric i natural, es centra en la ciutat 
de Girona com si fos un nou capítol obert per 
explorar de Les ciutats invisibles d’Italo Calvino: “Il 
viaggiatore gira gira e non he che dubbi: non 
riuscendo e distinguere i punti della città, anche i 
punti che egli tiene distinti nella mente gli si mesco-
lano”. Des de l’acabament de l’antiga muralla, 
aixecant l’espai que falta, la podem resseguir amb 
un pont transitable on s’obren els itineraris i les 
sensacions d’un tot efímer: la llum com canvia, el 
so, el vent, l’aigua, l’ombra... L’estructura, amb les 
seves lògiques internes, recobreix i embolcalla com 
un exoesquelet l’anatomia amb els seus contorns. 
La pell canvia de pla amb una sola línia que integra 
els diferents trets morfològics de la seva potent 
geometria, tant que sembla existir en si mateix com 
un temple vestit al voltant de la seva ànima. Poètica 
de l’espai contingut, maclat i articulat, que crea i 
absorbeix atmosferes diverses a través dels talls i els 
ritmes imposats per la llum i les ombres, pel silenci i 
la textura dels materials, pel pas lent i elevat entre 
boires i vents que filtren la llum en una mirada 
polièdrica cap a molts paisatges primitius i potents. 
Els espais creats es ramifiquen quan ets a dins i 
esdevenen refugis per a poetes, llocs per descansar, 
imatges inèdites als ulls del viatger que mai no 
podria veure des de cap altre lloc. 

Glòria Bosch













“La intuïció creadora funciona a vegades resolent problemes que no 
podien formular-se abans de solucionar-los. En les millors obres la 

definició del problema és part de la resposta.”

Piet Hein









Mirant endavant i mirant enrere, 
guardià de les portes i de les llars, 
Janus és símbol de veure alhora el 
passat i el futur i decidir de manera 
prudent el present. Si per a uns és el 
moviment etern universal, per a 
d’altres és el caos, el món, l’aire. 

Janus simbolitza el trànsit, el canvi, 
pont entre la vida rural i la urbana, les 
dues ànimes romanes. Divinitat 
masculina molt popular entre els 
romans, pels primitius llatins és el déu 
del cel lluminós, considerat, per això 
mateix, el déu dels orígens i del 

El son profund, dins del cap, me’l trencà
l’esclat d’un tro, i jo em vaig redreçar 

com qui es desperta violentament;
amb els ulls reposats, els vaig girar
al meu voltant, ja dret, mirant atent

per saber en quin lloc havia anat.

Dante Alighieri. Divina Comèdia.

Ruppemi l’alto sonno ne la testa
un greve truono, sì ch’io mi riscossi
come persona ch’è per forza desta;

e l’occhio riposato intorno mossi,
dritto levato, e fiso riguardai

per conoscer lo loco dov’ io fossi.

principi de tot l'existent. Com a tal obre el cel a la 
llum, i és ell qui el tanca, complint d'aquesta 
manera la seva missió de celestial porter. Pot ser 
bellesa en estat pur, però també és ira, inquietud, 
ràbia i por, d’una força expressiva que no deixa 
indiferent a ningú. És per això que resulta decisiu 
no perdre de vista tant la situació del passat, com 
el futur que encara ens ha d’arribar.

Pep Admetlla i CODIestudi obren els sentits i la 
subtilesa amb el seu procés creatiu a Sant Pere de 
Galligants. Enfront de pensar i repensar els espais, 
aquests tendeixen a remarcar allò efímer, però el 
desafiament de l’obra és viu, real i sòlid. Sota la 

tirania de la perennitat que marca el monu-
ment, Pep Admetlla i CODIestudi ens obren 
els ulls a allò primitiu, com una fugida però 
també com una tornada als orígens. Entre el 
passat que ja no existeix, però que hi és i el 
futur que encara no hi és, hi ha el Janus que 
mira el present, que és invisible, perquè el 
present és un instant de difícil aprehensió. 
Però quan estem per sobre d’aquesta 
condició aleatòria o casual, el present en té 
tota la realitat.

D’aquesta qualitat és la proposta de la 
instal·lació escultòrica de Pep Admetlla i 
CODIestudi a Sant Pere de Galligants, seu 
del Museu d’Arqueologia de Catalunya a 
Girona. Ubicada al presbiteri, antiga capçale-
ra de l’església, on l’absis s’obre al creuer i a 
la nau central, “Dies Irae... fi del relat” marca 
l’espai de frontera, l’indret just per invocar el 
principi com el final, i que protegeix l'entrada 
i la sortida, l'anada i el retorn.



Dies Irae...
fi del relat
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Agraïments a la Biennal d’Arquitectura de Venècia, a la 
Direcció de GAAFoundation per la invitació i el suport i 
a tot el seu equip pel tracte rebut en la nostra participa-
ció a l’exposició “Time space existence” amb el 
projecte “Entre cos i enigma – Arquitectura dels sentits” 
al Palazzo Bembo en el marc de la 15 Mostra Interna-
cional d’Arquitectura de Venècia. A l’Ajuntament de 
Girona, a la Diputació de Girona i a l'Institut Ramon Llull 
de la Generalitat de Catalunya pel seu suport i patroci-
ni. Al Servei Estació i a Bou & associats per la seva 
ajuda i contribució al desenvolupament del projecte.
A la Glòria Bosch per ajudar-nos  a articular el discurs 
conceptual i ser al nostre costat i al Quim Español pel 
seu mestratge, atenció i paciència.

Agraïments especials a Cristina Egea, Vicky Camacho, 
Ivan Domènech, Pep Aymerich, Josep Aiguabella, Àlex 
Tremps de Camonstudio, Ivan Martín Alvaro, Berta Casas, 
Robert Fabregas, a Teresa Castro de viatges Mittelmer.
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Direcció: Carme Sais
Equip tècnic: Farners Cabra i Diana Sans
Administració: Consol Vilà
Atenció al públic: Megan Descayre 
Disseny gràfic: aeiou
Muntatge expositiu: 17741

Museu Arqueologia de Catalunya – Girona

Direcció. Ramon Buxó Capdevila
Equip tècnic: Carme Baqué Pons
Administració: Miquel Bodro Cusó
Personal d’atenció al públic: Josep Ayach Costa, 
Rafael Dehesa Carreira, Àngels Huerga Piedras
Manteniment: Ramon Casamitjana Vidal

Sota el nesprer s'obren les 
portes... en la memòria 

junts cap a Venècia.
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