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NERUDA-RODRÍGUEZ ARIAS. CASES PER A UN POETA és l’exposició que celebra el Centenari 

del naixement del poeta Pablo Neruda a Barcelona. Presenta la col· laboració professional i 

l’amistat que va unir el Nobel de Literatura i l’arquitecte català Germán Rodríguez Arias. 

 

 
 

 

 

EXPOSICIÓ 
exposició de continguts 
L’exposició no vol renunciar a la capacitat de meravella i seducció dels materials originals. La feina 

consisteix en datar-los, numerar-los i, finalment, disposar-los ordenadament. Per una banda,  

l’exhibició dels documents originals de l’arxiu de la Fundación Neruda i l’Arxiu Històric del COAC, 

per altra, el Sillón Isla Negra i, de manera paral· lela, quatre sèries de fotografies.  

La correspondència que es conserva ens parla d’una relació de gran complicitat. Neruda escriu al 

seu arquitecte les indicacions per al desenvolupament de les obres i ho fa amb extraordinària 



vivacitat i il· lusió. Les propostes de Rodríguez Arias, en planta o perspectives, van més enllà de 

resoldre tècnicament les demandes del poeta (com altres arquitectes es limitaran a fer anys més 

tard). Els plànols originals de la mà de l’arquitecte ens mostren una arquitectura curosa i 

imaginativa, que busca resposta a la manera d’habitar que el seu client proposa. 

El projecte d’exposició dels continguts parteix de la seducció pels documents originals. 

Planteja la recerca del millor suport possible per a l’exhibició del següent material: 

cartes manuscrites de Pablo Neruda, postals, fotografies originals, blanc i negre, 1 telegrama, 

plànols originals, perspectives de Pablo Neruda, perspectives de Rodríguez Arias. 

En un altre estrat, quatre sèries de fotografies, relatives a quatre temptejos sobre el món creatiu 

Neruda – Rodríguez Arias (coincidents amb el catàleg), il· lustren gràficament i visual el resultat 

d’aquests encàrrecs i configuren alhora una re-lectura contemporània sobreposada. El material 

fotogràfic aportarà una visió fragmentada d’aquests espais al mateix temps que possibilitarà el 

descobriment d’un imaginari compartit, una altra manera d’habitar. 

 

VISITAR L’EXPOSICIÓ 

El visitant podrà reconstruir el procés creatiu, conèixer els personatges sense filtres; sinó a través 

de l’experiència pròpia, de l’emoció d’assistir a una conversa privilegiada. Per això, el sistema 

d’exposició és per estratificació. 

Aquesta estratificació potencia la visita a l’exposició com una navegació pel procés creatiu entre 

dues persones. Visitar l’exposició és conèixer el procés creatiu i seu el resultat final, com a 

reconstrucció a temps real. El visitant, gràcies al desglossament i disposició de la informació en 

l’espai, podrà refer d’una manera dinàmica el procés de gènesi de cada projecte. Navegar per la 

documentació és agrupar documents en l’espai, relacionar geometries a diverses escales i en 

diversos estat d’evolució. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPARTIDA 
La col· laboració entre Pablo Neruda (Parral, 1904-Santiago de Xile, 1973) i Germán Rodríguez 

Arias (Barcelona, 1902-1987) s’emmarca a Xile, en dues etapes: d e 1943 a 1948 i de 1953 a 

1957. Dos intensos períodes en què el poeta encarrega, set projectes d’habitatge i diversos mobles 

a l’arquitecte català. 

 

1943-1948. Tot i que ja es devien conèixer el 1940 –quan Rodríguez Arias comença el seu exili de 

setze anys a Xile–, no és fins el 1943 que comencen a treballar junts intensament. 

Neruda encarrega la primera ampliació d’un petit refugi existent a Isla Negra (a la costa xilena) que 

havia adquirit el 1939. Es tracta de l’addició d’una gran sala a doble alçada i amb un altell que dóna 

accés al dormitori. 

Probablement en paral· lel, Rodríguez Arias també participa en la reforma de l’habitatge de Neruda 

i Delia del Carril a Santiago de Xile –que anomenaran Michoacán de los Guindos–, on també 



dissenya un petit teatre al fons del jardí que Neruda anomenarà «Federico García Lorca» i una 

construcció annexa situada també en un dels límits del solar que ocuparà, anys més tard, el Taller 

de Delia. 

Rodríguez Arias dissenya també en aquest període diverses peces de mobiliari. Ho fa primer per 

Neruda però aviat convencerà a uns joves amics emprenedors, Claudi Tarragó i Cristián Aguadé, a 

dedicar una incipient empresa constructora a la fabricació exclusiva de mobles. 

«Muebles Sur», que així s’anomenarà des de la seva fundació a principis del anys quaranta, 

esdevindrà, amb el temps, una de les fàbriques de mobles més importants del país. El cas més 

cèlebre és la butaca «Isla Negra» dissenyada per a Neruda, de fusta de pi i pell de vedell nonat, 

que acabarà produint-se en sèrie, i fins a l’actualitat. 

Rodríguez Arias realitzarà també, probablement en aquesta època, una sèrie de propostes per a la 

segona ampliació de la casa d’Isla Negra que no es construiran. 

1953-1957. Neruda torna a Xile el 1952, després d’un exili de més de tres anys arrel de la seva 

oposició al govern i a la persona del president González Videla. El 1953 torna a precisar la col· 

laboració del seu amic; aquest cop, Rodríguez Arias rebrà l’encàrrec de dissenyar La Chascona: un 

petit habitatge als peus del Cerro San Cristóbal de Santiago de Xile. Serà l’amagatall on Neruda 

compartirà el seu amor amb Matilde Urrutia. Per aquesta mateixa casa, entre 1956 i 1957 

Rodríguez Arias va dissenyar l’estudi i bar obert –que no es construirà fins el 1958– a la cantonada 

superior del solar adjacent que acabaven d’adquirir.  

En canvi, sí que es portarà a terme l’ampliació de la cuina i del menjador del cos inferior de la casa 

que dóna façana al carrer. 

Neruda encara es comprarà una altra casa: la que anomenarà «La Sebastiana», a Valparaíso. 

Aquesta casa la va adquirir a mig construir i encara avui n’és confosa l’autoria del projecte definitiu. 

És poc probable, per les dates, que Rodríguez Arias fes l’avantprojecte per aquesta casa; tot i així, 

la semblança entre La Chascona i La Sebastiana és innegable. 

L’u d’agost de 1957, Rodríguez Arias torna al seu país natal. S’instal· la a Eivissa i, gràcies a unes 

propietats que havia adquirit abans de la Guerra Civil i un préstec del seu amic Cristián Aguadé, 

podrà refer la seva vida, retrobar-se amb els seus companys de joventut (Illescas, Sert, Prats, etc.). 

Serà arquitecte municipal d’Eivissa i exercirà alhora d’arquitecte independent fins els darrers anys 

seixanta. Serà també cònsol honorari de Xile a Eïvissa.  

El 1972, a Eivissa, Rodríguez Arias rep des de París una nova edició d’un llibre de poemes. A la 

dedicatòria: «único chilibizeño existente». Era Pablo Neruda qui la signava des de França, on havia 

estat nomenat ambaixador de Xile per Salvador Allende. Serà possiblement una de les darreres 

cartes, ja que el poeta torna poc després a la casa d’Isla Negra a Xile, on mor el 23 de setembre de 

1973; dotze dies després del cop d’estat a mans de Pinochet. 

 



 
 

 

 

 

PROCÉS CREATIU 
Com van poder entendre’s un arquitecte com Rodríguez Arias i un poeta com Neruda? 

La pregunta no és irrellevant; el bagatge d’un i l’altre és molt distant. Rodríguez Arias —amb la 

fundació del GATCPAC i la seva pròpia obra des del despatx a Barcelona— participava de 

l’experiència dels corrents europeus d’avantguarda arquitectònica. És una participació activa, amb 

coneixement de primera mà. Les seves obres dels anys trenta constitueixen un referent ineludible 

de l’arquitectura catalana. Neruda va desenvolupar al llarg dels anys una estètica pròpia molt 

singular. Aquest gust de Neruda constitueix un imaginari que desborda la seva poesia i no pot ser 

més allunyat, en aparença, al funcionalisme essencial del Rodríguez Arias dels anys trenta. 

Neruda tria estratègicament els llocs on edificarà les seves cases, a propòsit d’algun projecte 

personal, ja sigui un llibre —com en el cas de Canto General i la casa d’Isla Negra—, o una relació 

—la casa de La Chascona i la seva amant Matilde Urrutia—. L’elecció de l’emplaçament és per a 

Neruda un acte individual, fundacional. Aquesta identificació és també una identitat. Les cases són 

inseparables del seu entorn, que esdevé material constructiu. Són oceàniques, són verticals, són 

vegetals.  

Els enclavaments escollits per Neruda són sempre llocs amb preexistències sorprenents i 

extravagants que el fascinen: la proximitat d’un zoològic i el soroll de les feres, l’existència d’un salt 

d’aigua, o d’un petit refugi de pedra a pocs metres de l’oceà construït per un vell mariner espanyol, 



etc. L’arquitecte no intervé en aquest primer capítol, individual i sempre envoltat d’una certa èpica, 

sinó que apareix més tard amb la difícil tasca de posar en ordre totes les idees del poeta. 

Sembla que Neruda acostuma a tenir una idea bastant clara d’allò que vol, de com habitar 

els espais. Però sovint, les seves idees són fragmentàries, inconnexes. Llavors és quan Rodríguez 

Arias intervé com un agudíssim projectista, especialment en planta, capturant astutament els 

pensaments que el seu client proposa. Assumint els punts de partida del poeta, no sense una certa 

admiració, Rodríguez Arias és el seu millor confident i col· laborador, capaç de copsar una altra 

forma d’habitar. Aquesta dinàmica, lluny d’incomodar o condicionar la tasca de projectar, és 

l’impuls d’una arquitectura on hi cap tot, on cap idea, per rara o extravagant que sembli, quedarà 

arraconada. L’arquitecte li donarà mida, forma, estructura amb el mateix ànim, si és possible, que 

el seu client. 

La participació de tots dos durant la fase de construcció de les cases és també de molta intensitat. 

Rodríguez Arias feia, a més de projectista, de contractista o, com a mínim, de coordinador de 

l’obra. Tampoc durant la construcció, un imposarà el seu criteri sobre l’altre. 

Tot és motiu de debat: tot és motiu de projecte. «Discutía con Germán hasta la saciedad. 

“Yo quiero —le decía— que el vidrio llegue abajo, al suelo.” Él contestaba: “No puede ser, tienen 

que haber unos cuarenta centímetros de construcción para colocar los ventanales.” Y las 

discusiones eran infinitas» (MATILDE URRUTIA, Mi vida junto a Pablo Neruda. Memorias.) 

Aquest procés creatiu no acaba per a Neruda fins que no arriba la poesia. No és, doncs, punt 

de partida —com podria pensar-se— sinó el darrer pas: apropiació, re-invenció. Com l’elecció 

de l’emplaçament, aquest és també un acte individual (en certa manera, també fundacional) 

del què l’arquitecte es desvincula. La poesia amb motiu de les cases és sempre invitació, 

homenatge, celebració; per això amaguen, en la seva tendència mistificadora, també un cert 

engany: 

 

«Yo construí la casa. 

La hice primero de aire. 

Luego subí en el aire la bandera 

y la dejé colgada / del firmamento, 

de la estrella, de 

la claridad y de la oscuridad» 

(del poema ‘A la Sebastiana’) 

 
OBJECTES. LA CASA DEL POETA 
Neruda omple les seves cases dels objectes més extravagants amb l’ansietat d’un 

col· leccionista insaciable. L’interessa sobretot la capacitat narrativa i evocadora de les coses; 

això és: el contingut literari dels objectes. Però més enllà de la individualitat dels objectes o 

del volum o finalitat de les seves col· leccions, importa com Neruda és capaç de traslladar el 



seu imaginari a tots els racons de les cases sense deixar-ne cap desatès, fins al punt mateix 

de la saturació. Les cases esdevenen així llocs recognoscibles, autoreferents,... i el millor 

escenari per a la posta en escena del món nerudià; aquí és on radica el seu valor, i també la 

seva bellesa. 

Les cases són plenes d’elements que trobava als desguassos de construcció: portes amb 

vidres de colors, finestres de vaixell, fustes arribades del mar, etc.. Rodríguez Arias accepta 

tot aquest material com una regla més del joc de projectar per a Neruda. Ho farà amb 

habilitat, sense estridències, encaixant totes les peces. La seva arquitectura podrà integrarho 

tot. Serà capaç de copsar el món nerudià i projectar així una arquitectura afí. Una 

arquitectura que, més enllà de contenir els objectes i col· leccions de Neruda, se n’impregni 

abans que aquests l’omplin. Una arquitectura capaç de fer-hi reverberar aquest món, 

impulsant i multiplicant així la genuïna originalitat del poeta. 

 

   
 

 

CARGOLS. LA CASA DEL PERFECTE AMFITRIÓ 
Els cargols reuneixen millor que cap altre objecte les grans seduccions del poeta: l’interès 

per la natura en les seves manifestacions més diverses i la propietat de transmetre —per la 

seva acústica interior— un imaginari desconegut i llunyà. Però també les formes, sorprenents 

i atemporals, parlen d’una determinada arquitectura. 

Neruda és el protagonista, el mag capaç de desaparèixer per una porta secreta i aparèixer 

més tard amb algun extraordinari objecte de terres remotes, potser disfressat,... sempre 

sorprenent. Les cases són més divertides quan s’imaginen amb aquest amfitrió en elles, 

sempre preparat per meravellar. És difícil comprendre aquestes cases en tota la seva 

dimensió sense imaginar-hi aquest habitant excepcional. L’habitar de Neruda planteja així un 

repte: com projectar un espai-de-reunió-escenari que constitueixi alhora el seu refugi 

personal més íntim. 

L’arquitectura que proposa Rodríguez Arias parteix d’aquest repte i té al treball dels interiors 



la seva resposta més valuosa. Els diferents espais, en la seva gradació íntim-social, es 

relacionen moltes vegades en continuïtat. Aquesta relació entre dos espais continus però no 

iguals és semblant a l’empetitiment progressiu d’un cargol de mar a mida que avança en la 

seva estructura. 

Aquesta és una arquitectura capaç de donar lloc a una manera d’habitar l’espai fascinant i 

única; la d’un individu creatiu i lliure. 

 

   
 

 

MIDES 
Les cases són inesperadament petites, estretes,... cenyides. Aquest fet és especialment 

sorprenent si es té en compte el volum del seu habitant. 

A més, sembla que les cases van patint un procés de miniaturització; això respon a una 

mena d’ajustament. Com un sastre, l’arquitecte va assajant, amb les seves provatures, per 

arribar a la mida exacta que s’ajustarà millor al cos del seu client. Aquest exercici no 

s’allunya dels interessos del Moviment Modern, que té en l’habitatge i el seu 

redimensionament per a la determinació de l’habitatge mínim una de les seves principals 

exploracions. 

La recerca d’una mida concreta respon a la voluntat de trobar una proximitat determinada 

entre l’habitant i l’entorn construït per reinventar, així, els estàndards de l’habitatge en 

funció de l’usuari i de les seves necessitats específiques. 

A més de la coneguda butaca «Isla Negra», l’arquitecte va projectar-li diversos mobles a 

mida que constitueixen una intensa recerca formal i funcional. Aquest «fer a mida» és un 

clar exercici de donar mida, i també forma, que reforça la individualitat del seu patró. 

Contràriament a les ajustades dimensions de les cases, aquests mobles sorprenen per la 

seva amplitud. 

Aquesta és la doble mesura —o sorprenentment petita, o sorprenentment ample— de 

l’habitar de Neruda. 



BOSC I OCEÀ 
Neruda va ser un constructor incansable. Al llarg de la seva vida va imaginar i dur a terme 

interminables ampliacions de les seves cases. Rodríguez Arias comprova que ampliar 

significa annexar, fragmentar, disseminar. Sovint, les successives ampliacions, més que un 

engrandiment de l’espai inicial, en representen un expandiment d’aquest per tot el solar. 

Amb el temps, acaben formant un conjunt de construccions disseminades per la parcel· la on 

el nucli inicial esdevé un fragment més. 

Les cases creixen intermitentment, pels impulsos del seu promotor. Es fa difícil descobrir un 

pla d’actuació, un mapa previ del resultat final a assolir; sembla més aviat que s’aborden les 

successives fases d’expansió segons estratègies independents d’ocupació progressiva del 

solar. Hi ha, però, lògiques comunes a les intervencions de cada casa. Es tracta d’accions 

molt intuïtives, que semblen establertes a priori. Possiblement, dinàmiques suggerides pel 

caràcter de cada lloc, possiblement imaginades primer per Neruda, fixades després per 

l’arquitecte i que, d’alguna manera, guien el destí de les construccions inicials. Així, cada 

casa adquireix un caràcter particular, una certa identificació amb el lloc on s’emplaça. 

L’adaptació al lloc és una acció d’identificació. Una operació d’implantació subjectiva i no 

basada en criteris convencionals —com ara l’orientació idònia, les vistes o d’altres arguments 

aparentment més racionals—. És un procés nou cada cop, on l’atenta observació de l’entorn 

porta a descobrir —discriminar— les característiques i dinàmiques que li són pròpies i que, 

amb la presència del poeta, es multipliquen. 

 

 

 



 


