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CaixaForum Madrid presenta l’exposició més completa de mobiliari i objectes de 
l’arquitecte vienès a partir de 218 peces, entre les quals destaquen 120 mobles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
«La casa ha de plaure tothom, contràriament a l’obra d’art, que no ha de 
complaure ningú. L’obra d’art és un afer privat de l’artista. La casa no ho 
és.» Adolf Loos (Brno, Moràvia, 1870 – Viena, 1933) va donar resposta des 
de l’arquitectura i el disseny a la crisi ètica i estètica de la societat de la 
Viena fin-de-siècle. Es va rebel·lar contra els seus contemporanis de la 
Secessió i la Wiener Werkstätte —que volien convertir la vida en art 
prenent com a models elements abstractes de la naturalesa—; es va 
enfrontar als espais interiors burgesos, plens d’objectes decoratius però 
inútils, i va proposar crear-ne d’altres que protegissin la intimitat de 
l’individu de l’exterior per tal de resoldre l’escissió entre l’ésser individual 
i l’ésser social. L’exposició Adolf Loos. 1870-1933. Espais privats —
organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Disseny de 
Barcelona— mostra tots aquests aspectes de l’obra de Loos mitjançant 
dibuixos, plànols, fotografies, maquetes i 120 peces de mobiliari. El 
recorregut prioritza els interiors de cases privades de Loos, i acaba amb 
un últim àmbit dedicat als exteriors, a les façanes mínimes i a projectes 
no realitzats, per oferir als visitants una visió completa de l’arquitecte 
vienès. 
 

  
Adolf Loos. 1870-1933. Espais privats. Lloc: CaixaForum Madrid (passeig del Prado, 
36). Dates: Del 28 de març al 24 de juny de 2018. Organització: Exposició organitzada 
per l’Obra Social ”la Caixa” i el Museu del Disseny de Barcelona. Comissariat: Pilar 
Parcerisas. 
 

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #LOOSMad 
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Madrid, 27 de març de 2018. El director de l’Àrea de Cultura de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”, Ignasi Miró; la directora de CaixaForum Madrid, Isabel 
Fuentes; la directora del Museu del Disseny de Barcelona, Pilar Vélez, i la 
comissària Pilar Parcerisas han presentat aquest matí a CaixaForum Madrid 
Adolf Loos. 1870-1933. Espais privats, l’exposició més completa de l’arquitecte 
vienès que s’ha pogut veure mai a Espanya. 
  
La mostra forma part de la programació expositiva plenament consolidada de 
l’Obra Social ”la Caixa” al voltant de l’arquitectura, que, més enllà d’una 
aproximació a estils i períodes històrics concrets, ofereix als visitants una visió 
global que permeti entendre millor la funció de l’arquitectura en el món que ens 
envolta. Entre les exposicions programades a CaixaForum Madrid en els últims 
anys, destaquen les dedicades a grans figures com Le Corbusier, Andrea 
Palladio, Richard Rogers o Alvar Aalto, i projectes col·lectius com Construir la 

revolució. Art i arquitectura a Rússia 1915-1935 i Torres i gratacels. De Babel a 

Dubai. 
 

Aquesta vegada, l’Obra Social ”la Caixa” i el 
Museu del Disseny de Barcelona presenten 
l’exposició més completa de l’arquitecte vienès 
Adolf Loos, considerat un dels pioners del 
Moviment Modern. Comissariada per Pilar 
Parcerisas, se centra en l’obra de Loos (1870-
1933) com a creador d’interiors i dissenyador de 
mobiliari que va posar en valor el debat entre 
espais de vida pública i de vida privada. 
L’exposició posa en escena la revolució estètica 
de Loos a la Viena del 1900, en rebel·lar-se 
contra la Secessió vienesa i proposar una 
economia en la construcció arquitectònica i el 

disseny.  
 
L’exposició, que arriba a CaixaForum Madrid després de passar per Barcelona, 
mostra més de 120 mobles concebuts o seleccionats per ell entre el 1899 i el 
1931 per als seus espais interiors. És en aquests espais interiors on trobem 
l’Adolf Loos més revolucionari. L’apartament constitueix l’esfera íntima, el refugi 
de l’individu davant la vida social. Valors com la intimitat, la privacitat o el 
confort troben en el disseny dels espais privats i l’ús del mobiliari domèstic de 
Loos un exemple de noves formes de la cultura de l’hàbitat.  
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El mobiliari es complementa amb material documental com fotografies d’època, 
litografies, dibuixos, escrits i plànols de projectes arquitectònics, i maquetes 
d’obres realitzades i de projectes no reeixits.  
 
Les obres procedeixen de nou prestadors: Col·lecció Julius Hummel (Viena), 
The Albertina Museum (Viena), Wien Museum, Architekturmuseum der 
Technischen Universität de Munic, Col·lecció Markus Kristan (Viena), Col·lecció 
Ernst Poil (Viena), J. & L. Lobmeyr (Viena), CCCB (Barcelona) i una col·lecció 
particular del Regne Unit.  
 

A CaixaForum Madrid, la mostra inclou 
un total de 218 obres, entre les quals 
destaquen 120 mobles —més de 50 
cadires, butaques i tamborets, 13 llums, 
21 taules, escriptoris i tocadors, armaris 
i llibreries— i objectes més petits, com 
ara rellotges, gots, decantadors, miralls 
i penjadors, entre d’altres. L’exposició 
es complementa, a més, amb material 
de tipus documental: dibuixos i 

litografies, fotografies, llibres, manuscrits i maquetes, tant de projectes realitzats 
com d’altres de no reeixits. 
 
Adolf Loos. Espais privats consta de sis àmbits: «Otto Wagner i la Secessió»; 
«La crisi de l’espai domèstic»; «Espais masculins i femenins»; «Forma i funció 
en el mobiliari»; «Els interiors: construir, habitar i usar», i «Tradició i 
modernitat». A les diferents seccions, els interiors es presenten mitjançant la 
reproducció de fotografies de gran format, per transportar els visitants a 
l’interior dels espais creats per Loos. 
 
La mostra es completa amb la publicació d’un catàleg de 284 pàgines sobre 
l’exposició i la figura de l’arquitecte, amb textos de vuit autors: Beatriz 
Colomina, Markus Kristan, Christian Kühn, Juan José Lahuerta, Christopher 
Long, Eva B. Ottillinger, Pilar Parcerisas i Pilar Vélez. 
 
 
Una introducció a l’exposició, per Pilar Parcerisas 

 

Adolf Loos va donar resposta des de l’arquitectura i el disseny a la crisi ètica i 
estètica de la societat de la Viena fin-de-siècle. Les façanes historicistes i 
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ornamentades de la Ringstrasse, promogudes per la decadent monarquia dels 
Habsburg, van esdevenir la pell que separava l’àmbit teatralitzat de la vida 
pública de l’àmbit degenerat de la vida privada. En tornar dels Estats Units, 
Loos va introduir la cultura angloamericana mitjançant els seus escrits a la 
premsa i a la revista Das Andere (1903), on qüestionava els costums i l’ús dels 
objectes quotidians.  
 
L’arquitecte es va rebel·lar contra els seus contemporanis de la Secessió i la 
Wiener Werkstätte, que volien convertir la vida en art prenent com a models 
elements abstractes de la naturalesa. Va partir de la Viena d’Otto Wagner i la 
Secessió per radicalitzar la seva posició antiornament, que va expressar a la 
famosa conferència Ornament i delicte (1908).  
 
Loos es va enfrontar als espais interiors burgesos, plens d’objectes decoratius 
però inútils, i va proposar crear-ne d’altres que protegissin la intimitat de 
l’individu de l’exterior per tal de resoldre l’escissió entre l’ésser individual i 
l’ésser social. Mitjançant el mètode anomenat raumplan, va crear uns espais 
continus en vertical que permetien diverses altures segons l’ús, i amb l’enfilade 
va establir la continuïtat de l’espai en horitzontal. Segons ell, la façana era la 
cara masculina de l’arquitectura, i la interior, la femenina.  
 
Un recorregut per interiors de cases privades i 
espais comercials d’Adolf Loos, a partir de les 
fotografies de l’època i del mobiliari que ha pogut 
ser identificat, ens mostra des del Cafè Museum 
(1899) fins a la Vil·la Müller (1930-1931), amb 
mobles que tant pot dissenyar personalment com 
agafar de models ja existents pel seu confort i 
funcionalitat. L’arquitecte s’ocupa de l’«immoble», i 
l’artesà, del «moble», diu Loos. Mai no utilitza 
mobles «moderns» i poc útils. Admirador del moble 
anglès, prefereix els estils Chippendale i 
Hepplewhite, la butaca New Shaped Easy Chair de 
Hampton & Sons, i cadires de vímet. Fa servir cadires Liberty, butaques 
Biedermeier i sofàs Chesterfield, taules d’influència turca, tamborets egipcis i 
catifes orientals. Algunes agrupacions de mobles constaten el seu eclecticisme 
de mirada postmoderna.  
 
L’exposició mostra tots aquests aspectes de l’obra de Loos mitjançant dibuixos, 
plànols, fotografies, maquetes i mobiliari. Si bé el recorregut prioritza els 
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interiors, acaba amb un àmbit dedicat als exteriors, a les façanes mínimes i a 
projectes no realitzats, entre els quals es troba el Chicago Tribune Column 
(1922), un gratacel de granit negre en forma de columna dòrica, referent 
rellevant per a l’arquitectura postmoderna.  
 

Pilar Parcerisas, comissària de l’exposició 
 
 
La Viena del 1900 

 

Conèixer Adolf Loos és conèixer també el moment històric en què va viure, i 
que va influir en la configuració del seu ideari. Aquest moment va ser la Viena 
fin-de-siècle, una de les cases reials més influents i poderoses d’Europa, que 
va suposar un gran canvi en la complexa configuració social, amb migracions 
de treballadors del camp a la ciutat i l’augment de la burgesia industrial, amb 
uns valors basats en els diners i les propietats.  
 
Era un moment de nous temps, amb els «nervis moderns» (Nervositäten) que 
van portar a la ciutat la llum elèctrica, el ferrocarril, el metro i les comunicacions, 
i van empènyer les grans ciutats a transformar-se, a enderrocar muralles i a 
eixamplar-se. Viena també ho va fer, amb la construcció de la Ringstrasse 
(1858-1888), aparador dels edificis més emblemàtics de l’esfera pública: el nou 
Palau Imperial, el Parlament i l’Òpera i el Teatre imperials, entre d’altres. Les 
façanes de la Ringstrasse es van convertir en el símbol del malaltís espai públic 
vienès, una màscara que separava l’àmbit degenerat de la vida privada de 
l’espai teatralitzat de la vida pública.  
 
La resposta a aquesta Viena decadent i estancada va venir de part d’una jove 
generació d’artistes, intel·lectuals, estetes i moralistes que van intentar donar 
resposta, des de l’art i la cultura, a un món que s’enfonsava davant la seguretat 
que havia representat la monarquia en el passat. Les reaccions crítiques al 
món burgès es van poder observar en la rebel·lió de la psicoanàlisi, en la nova 
arquitectura i el disseny, en la filosofia del llenguatge, en el dodecafonisme, en 
l’ús de la paraula i en l’art: Sigmund Freud, Karl Kraus, Arnold Schönberg, Adolf 
Loos, Ludwig Wittgenstein, Oskar Kokoschka.  
 
Influència i referent per a Loos: Otto Wagner  
 
En arquitectura i urbanisme, el referent clau per a Adolf Loos a Viena va ser 
Otto Wagner (1841-1918), que encarna la transició de l’historicisme a la nova 
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arquitectura de les grans ciutats, i que marca un punt d’inflexió entre 
classicisme i modernitat, en adaptar-se a l’home modern i a les noves 
estructures socials i econòmiques generades per la industrialització i el capital. 
Ell va ser el responsable de les estacions de metro de Viena (1894-1899).  
 
A partir del 1890, Wagner busca donar resposta al que ha de ser l’arquitectura 
de la modernitat amb el Nutz-Stil, l’estil del que és útil. Aquest estil reclama 
coherència entre essència i aparença, amb les conseqüències que se’n 
deriven, en arquitectura, entre interior i exterior.  
 
Tot i col·laborar amb la Secessió, Wagner va fer finalment el pas de 
l’historicisme a la modernitat, i es va alliberar dels ornaments naturalistes per 
abraçar façanes radicalment austeres als últims edificis d’habitatges que va 
construir. Va reivindicar la unió de l’arquitecte amb l’enginyer, dues figures que 
s’havien separat al segle XIX i que havien deixat a l’arquitecte l’embelliment 
artístic dels edificis, cosa que va suposar novament el control total de l’obra i de 
l’originalitat de la construcció.  
 
La Secessió i els seus crítics  
 
Adolf Loos, després d’haver passat per Amèrica i Anglaterra entre els anys 
1893 i 1896, va trobar una Viena que reaccionava a l’historicisme des de 
l’esteticisme amb un nou projecte de renovació artística. Es tracta de la 
Secessió, fundada el 1897 per Gustav Klimt, Joseph M. Olbrich, Josef 
Hoffmann i Koloman Moser. Van crear un món nou, basat en la fantasia, en la 
genialitat de l’artista, sense arrels històriques i recorrent a l’abstracció a partir 
de les formes de la naturalesa com a ornament. L’art havia d’envair la vida. «A 
cada època el seu art, a l’art la seva llibertat», frase inscrita al fris de l’edifici 
blanc de la Secessió, coronat per una cúpula daurada, dissenyat per Joseph M. 
Olbrich.  
 
Loos, juntament amb Karl Kraus, Arnold Schönberg, Ludwig Wittgenstein i 
Oskar Kokoschka, entre d’altres, es rebel·la contra aquest moviment elitista i 
poc funcional. Segons l’arquitecte, l’aplicació de l’ornament és forçar que el 
material digui una mentida, de manera que pren partit pels objectes industrials, 
seriats, que pot fer servir qualsevol persona. Loos distingeix l’«art» de 
l’«artesà», valora la tradició constructiva procedent dels clàssics i l’ofici —
«L’arquitecte és un paleta que sap llatí»—, nega la visió de l’artista o 
l’arquitecte com a geni, i es considera el servidor d’un usuari que ha de poder 
construir la seva vida en la intimitat. La seva posició contrària a l’ornamentació 
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va contribuir, mitjançant el principi de racionalitat, a una ètica en la construcció i 
a una arquitectura destinada a preservar la intimitat des del retorn a un ordre 
lògic basat en l’ús de l’espai habitable i dels objectes, i en la investigació de la 
«veritat». 
 
Un nou concepte: l’espai interior  
 
L’acceptació de les noves regles de producció industrial en sèrie, així com la 
separació del lloc de treball del de l’habitatge, origina la casa particular, dins la 
qual Loos va exercir la seva excel·lència creativa. Així, l’interior es transforma 
en un lloc «conceptual», on convergeixen el fet de construir, d’habitar i 
d’utilitzar. De fet, Heidegger postulava que construir (bauen) significa 
originàriament ‘habitar’, ‘romandre’, ‘residir’. L’arquitecte només ha 
d’acompanyar i afavorir que existeixi aquest espai.  
 
Loos elimina dels interiors burgesos els objectes inútils i ofereix un espai buit, 
on el mobiliari té un paper distributiu i molt vinculat a la funció de l’espai: 
raconeres que ofereixen intimitat i recolliment, llits i armaris encastats, miralls 
que fan l’espai més gran, finestres interiors que deixen passar la llum i obliguen 
a mirar a l’interior i no a l’exterior, taules i cadires que creen ambients al voltant 
d’una llar de foc com a espai públic de la casa. En definitiva, omple els interiors 
d’un repertori de mobles funcionals ja existents o personalitzats per ell mateix.  
 
L’aportació més gran d’Adolf Loos ha estat la de crear un nou concepte 
d’«interior», que protegeix l’individu dins d’un espai confortable, que trenca amb 
la distribució de les habitacions per crear espais continus i oberts: en vertical, 
mitjançant el raumplan, sistema de diverses altures segons l’ús, o en 
horitzontal, utilitzant l’enfilade, amb habitacions alineades l’una darrere l’altra. 
Es creen així efectes visuals en perspectiva, en forma de passadís seqüencial 
sense portes, que permeten veure alhora el primer i l’últim espai (Casa Rufer, 
1922). Loos parteix de la idea del cub buit per crear un conjunt d’espais de 
diferents altures segons l’ús de qui l’habiti, a la recerca d’una certa teatralitat de 
l’espai, on l’obra és representada per qui hi viu, de manera que el «buit loosià» 
és una obra permanentment inacabada.  
 
«No projecto plànols, ni façanes, ni seccions. Projecto espai. En realitat, no hi 
ha ni planta baixa, ni pis superior, ni inferior, només hi ha espais (peces) que es 
comuniquen, vestíbuls, terrasses. Cada peça (espai) necessita una altura 
determinada. La del menjador difereix de la de l’oficina. Per aquest motiu, els 
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sostres tenen altures diferents. Els espais s’uneixen entre ells de manera que el 
passatge sigui imperceptible i natural, però de la forma més eficaç.»  
 
La creació d’aquest espai permet que l’individu desenvolupi el seu esperit 
(geist) lliurement a l’interior. Al mateix temps, respon a criteris de racionalitat i 
d’economia de mitjans, a la bellesa i el valor dels materials, i a dues de les lleis 
importants en l’arquitectura de Loos: la llei del revestiment i la teoria del vestit. 
L’interior és com una funda, un vestit que protegeix l’individu i soluciona 
l’escissió entre l’ésser individual i l’ésser social. El revestiment pot ser fet amb 
materials tous, com ara estores, cortines, teixits i entapissats; però també amb 
materials durs, com el marbre, el granit i els maons que emmarquen les 
xemeneies; o semidurs, com les fustes elegants que folren les parets. Els 
materials de construcció i de revestiment són la mateixa decoració. No cal 
afegir-hi cap altre element. És una arquitectura que va a la recerca de la 
«veritat» i que, a partir de l’interior, construeix l’exterior, un embolcall discret 
que elimina l’opulència, sovint amb façanes llises arrebossades amb calç, com 
en la tradició vienesa. «La casa ha de semblar discreta per fora, i revelar tota la 
seva riquesa per dins», diu Loos.  
 
Al final de la seva vida, Loos es va sentir satisfet amb la seva lluita contra 
l’ornament. Va aconseguir ser aquell arquitecte de la tabula rasa, en paraules 
de Karl Kraus. I així va voler deixar-ho escrit al seu epitafi: «Adolf Loos. Va 
alliberar la humanitat de treballs inútils». 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 
 
1. Otto Wagner i la Secessió  
Otto Wagner inicia a Viena el pas de l’historicisme a la modernitat. Defensa la gran ciutat 
moderna i l’adaptació de l’arquitectura i l’urbanisme a l’home modern, abocat a l’economia. 
Reclama que la forma respongui a la funció i crear objectes pràctics a partir de tecnologies 
modernes i nous materials de construcció. Els artistes de la Secessió es refugien en una 
ornamentació amb motius abstractes inspirats en la naturalesa, i pretenen transformar la vida 
en art. Això es pot observar en algunes peces dels seus membres, com ara les cadires de 
Hoffmann, amb formes que no responen a cap dels valors pràctics que defensava Loos, que 
creia que els mobles de la casa, els accessoris, havien de respondre a la psicologia de l’home 
nou. Adolf Loos es va imposar a aquesta situació amb una postura radical contra 
l’ornamentació. En aquest espai, els visitants també podran veure mobiliari d’altres artistes de 
la Secessió, així com fotografies de les obres d’Otto Wagner, precursor de Loos, com ara 
diverses vistes de la Postsparkasse (Caixa d’Estalvis de Correus, 1903-1906), situada a la 
Ringstrasse i amb la qual Wagner reivindica la unió de l’arquitecte amb l’enginyer, dues figures 
que s’havien separat al segle XIX i que havien deixat a l’arquitecte l’embelliment dels edificis. 
Complementen l’espai altres materials com llibres, cartells i dibuixos que expliquen el context 
històric i el treball de coetanis de Loos, així com un exemplar de Das Andere (1903), revista 
fundada per l’arquitecte. Aquesta publicació va ser utilitzada com a aparell crític per qüestionar 
la forma de vida burgesa de l’època i la inutilitat ornamental dels objectes quotidians, i per 
comparar la cultura occidental del nou món, Anglaterra i Amèrica, amb la Viena imperial. 
 
2. La crisi de l’espai domèstic  
Loos revoluciona l’arquitectura vienesa al voltant del 1900 amb el Cafè Museum, també 
anomenat Cafè Nihilismus, per la posició de negació dels valors predominants de l’època. 
L’arquitecte obre un local lluminós, renuncia a tota decoració i dissenya unes cadires que 
adapten el model Thonet amb una corba el·líptica per fer-les més lleugeres, i que envolten 
unes taules rodones de marbre prou separades per crear un ritme dins el local. Aquests llocs 
generaven ambigüitat entre l’espai públic i el privat, com una fugida del fals món burgès cap a 
una democratització més gran dels espais de trobada. A la Casa Turnowsky, Loos dissenya 
nous mobles blancs d’aire minimalista, amb sanefes estriades de cornisa clàssica que aplica 
tant a armaris com a marcs de mirall, i que també es podran veure a la mostra. 
 
3. Espais masculins i femenins  
Amb la creació dels interiors, Adolf Loos preserva la intimitat de l’individu de l’esfera pública. 
Així, la façana exterior és masculina i respon a la moral pública, mentre que l’interior és femení, 
protegeix la intimitat i és escenari de les pròpies vivències. Als espais interiors també es pot 
observar aquesta separació de gèneres. Les biblioteques, despatxos, xemeneies… habitacions 
que es poden considerar de vocació pública a l’interior i que queden fora del dia a dia domèstic, 
són masculines. En canvi, els espais més íntims, alcoves o dormitoris destinats a la sexualitat i 
la reproducció, són femenins. De fet, aquests no tan sols són espai visual, sinó també de 
sensacions tàctils, fins a un cert punt hàptiques, que es relacionen amb el concepte 
d’inframince (‘infrarelleu’). Així, van des de la fredor del marbre fins a la calidesa de la catifa, 
del granit polit al rugós, del teixit llis al pelut, de les cadires i butaques amb diferents 
entapissats —seda, cuiro, vellut o altres teixits— a les singularitats de les diferents fustes, però 
també tenen a veure amb els miralls, tan usats per Loos als interiors. Aquesta aproximació 
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entre arquitectura i gènere i les seves diferències s’observa en el contrast entre un despatx 
d’oficina i alguns dels mobles de la mostra, com ara escriptoris, butaques o llibreries, 
normalment fets amb fustes més fosques, en contraposició als mobles de l’entorn per a la 
dona, com tocadors, habitualment de colors més suaus, o al revestiment sensual del dormitori 
de Lina Loos, la seva primera dona, que reviurà a través de la reproducció d’una fotografia 
seva de gran format. 
 
4. Forma i funció en el mobiliari  
Loos construeix arquitectura per ser utilitzada. Així mateix, els objectes que formaran part 
d’aquests ambients estan pensats en clau d’ús en el present, sense raons estètiques afegides, 
com es pot constatar en la selecció d’objectes d’aquest àmbit, alguns dels quals han estat 
dissenyats per ell i, d’altres, triats per a l’ús dels seus projectes. L’home modern ha d’aprofitar 
els bons dissenys ja existents fets per l’artesà en l’objecte d’ús quotidià. L’arquitecte, diu Loos, 
s’ocupa de l’immoble, mentre que l’artesà ho fa del moble. Ell mai no va utilitzar mobles 
«moderns» i poc útils. Preferia els estils Chippendale i Hepplewhite, la butaca New Shaped 
Easy Chair de Hampton & Sons, i les cadires de vímet. Feia servir cadires Liberty que es 
podran veure a la mostra, butaques Biedermeier i sofàs Chesterfield, taules d’influència turca, 
tamborets egipcis i catifes orientals. Algunes agrupacions de mobles constaten el seu 
eclecticisme de mirada postmoderna. També s’exhibeix una maqueta de la Casa Steiner 
(1910), que representa la filosofia de Loos, amb una façana austera i que és el resultat del seu 
interior, amb finestres que no són pròpiament finestres, sinó espais de llum que serveixen per 
il·luminar els interiors. 
 
5. Els interiors: construir, habitar i usar  
Loos qüestiona la forma de vida burgesa de la Viena de l’època, i compara la cultura occidental 
del nou món, Anglaterra i Amèrica, amb l’aire ranci de la Viena imperial. Retorna l’arquitectura 
als seus orígens essencials, on construir i habitar coincideixen, i considera la inutilitat 
ornamental dels objectes quotidians burgesos, de manera que esdevé promotor de la 
senzillesa i el valor d’ús. A l’interior, el «Jo soc» de l’individu es pot fer realitat. L’interior retrata 
l’arquitectura com a espai d’ús, buit, teatralitzat i permanentment inacabat, que s’ha d’omplir 
amb vivències. Projecta la màxima confortabilitat, revestit amb materials durs com el marbre, 
però també amb d’altres de tous, com teixits i estores, de colors pàl·lids, roses pastel, blaus i 
verds que li confereixen un toc femení. La relació entre «arquitectura» i «sastreria» s’estén als 
establiments comercials. Com a exemples, es podran veure les maquetes de la Casa Rufer 
(1922) i la Vil·la Müller (1930), que parteixen totes dues de la idea d’un cub que afavoreix el 
repartiment de les masses, i des d’on es busca el buit interior per crear un espai de diferents 
altures, segons l’ús que hi doni qui l’habiti. Així, no hi ha ni planta baixa, ni pis superior, ni 
inferior, ja que cada zona té l’altura que necessita i els espais s’uneixen de forma natural, cosa 
que es reflecteix en un exterior de la màxima senzillesa possible. 
 
6. Tradició i modernitat  
Adolf Loos reivindica l’ofici d’arquitecte i la tradició constructiva, ja que considera que no cal 
inventar res, sinó només construir segons la tradició i les millores tècniques de cada època. 
«L’arquitecte és un paleta que sap llatí», diu. Per això fa servir la columna dòrica o la piràmide 
com a base constructiva. Segons la postmodernitat, és un referent el projecte del Chicago 
Tribune Column, un edifici en forma de columna dòrica, revestit de granit negre, sobre un 
pedestal cúbic que, il·luminat, sembla un llum. En aquest àmbit s’exposen esbossos i maquetes 
de projectes inèdits que mai no es van arribar a realitzar, com l’esmentat Chicago Tribune 
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Column o la casa de la cantant Joséphine Baker (1927) a París, on l’espai interior buit és una 
gran piscina, i el revestiment de l’exterior en marbre blanc i negre segueix la tradició clàssica 
florentina. 
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Del 28 de març al 24 de juny de 2018 
 

   
 
CaixaForum Madrid 

Passeig del Prado, 36 
28014 Madrid 
Tel. 913 307 300 

 

Horari 

Obert cada dia 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social 

”la Caixa” 

Tel. 900 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

 
 
 

Preus 

Entrada gratuïta per a clients de 
”la Caixa”  
Entrada per a no clients de ”la Caixa”: 

4 € (inclou l’accés a totes les 
exposicions) 
Entrada gratuïta per a menors de  

16 anys 
 
Venda d’entrades 

CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 

públic 
 
 

 
 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan Antonio García Fermosel: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.org  
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #LOOSMad 


