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El Projecte “Memories of the Futuro” és una reflexió al voltant de l’arquitec-
tura finlandesa Futuro. Aquesta icona de la dècada dels anys 70 és una casa 
futurista en forma de platet volador dissenyat per l’arquitecte finlandès Matti 
Suuronen l’any 1965. Futuro està feta de plàstic, totalment desmuntable i 
adequat per a la producció en sèrie. Inicialment fou pensada com a casa de 
vacances mòbil que pogués ubicar-se en zones d’esquí de difícil accés. Tant 
pels seus materials com per la seva configuració es va projectar com “una 
casa fàcil i ràpida de muntar en qualsevol lloc, una llar universal i portàtil, 
de color personalitzable i amb capacitat de ser replicada en massa i situada 
pràcticament en qualsevol entorn”. La Futuro ràpidament es va convertir en 
una icona de l’arquitectura futurista finlandesa i una font d’inspiració per a 
arquitectes de tot el món. Malgrat els encants i les expectatives generades, 
la producció de la casa mòbil es va aturar abans d’hora, en part a causa de 
la crisi del petroli de 1973. Actualment hi ha aproximadament uns 60 Futuro 
repartides per tot el món.1

Aquesta investigació parteix de l’aproximació a dos casos d’estudi. El pri-
mer és un complex d’oci abandonat a Wan Li, Taiwan on hi ha 12 Futuro; 
el segon és a Mallorca, on es troba una casa Futuro al bosc de Calvià. A 
partir d’un treball de camp a aquests dos indrets, s’han elaborat dos treballs 
videogràfics que juntament amb la recerca teòrica, conforma el projecte 
general de “Futuro memories”. 

1 TAANILA, Mika (ed.). Futuro: Tomorrow’s House from Yesterday. Desura, 2003. Aquest es 
l’únic Llibre que s’ha escrit sobre la Futuro. L’ha escrit l’artista Mika Taanila en motiu del seu projecte 
videgràfic Futuro - A New Stance for Tomorrow (Futuro - Tulevaisuuden olotila). 1998. Taanila, Mika & 
Home, Marko. Taanila, Mika. Finland: Kinotar Oy. 29 min.
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Si un espai construït es pot analitzar en termes de la seva producció, el seu 
ús o la representació, llavors el punt de vista privilegiat en aquest assaig és 
la tercera categoria, deixant de banda l’interès o importància del procés, el 
programa i la estructura de l’arquitectura que puguin relacionar-se amb la 
casa Futuro. L’enfocament aquí, vindrà vinculat a les qüestions de la repre-
sentació i els significats culturals que descansen ocults darrera d’aquesta 
fantasia arquitectònica.2 L’assaig es construeix a través de dos escenaris 
ben llunyans i diferents, que permeten analitzar dues cares d’una mateixa 
moneda, analitzant elements representacionals que graviten al voltant del la 
Futuro per així esbossar algunes idees que formen part de la constel·lació 
conceptual d’aquesta particular arquitectura. 

Cas d’estudi 1: 
Casa Futuro a Wan Li
Woodoo stones

El 12 d’agost de 2013 decidim anar a visitar les cases Futuro per primera 
vegada. Vam viatjar de Kaoshiung a Taipei, capital de Taiwan, en un tren de 
mitja velocitat travessant l’illa de sud a nord. Per arribar des de Taipei a Wan 
Li es pot agafar un autobús o llogar un cotxe a la capital. Wan Li és un poblet 
turístic de costa famós per les “Hoodoo Stones” també conegudes com 
“penis petra”, “earth pyramid” o “xemeneia de fades”. En geomorfologia és 
una espècie de gran columna natural constituïda de roques febles culmi-
nant en una gran roca que per la seva duresa s’ha anat desgastant menys 
que la base que la sustenta. Algunes d’aquestes grans escultures naturals 
han rebut noms com “Sabata de fada”, “Roca de gingebre” o “Espelmes 
marines” però sens dubte una de les pedres Woodoo més famoses és “El 
cap de la reina” (fig. 1) que s’ha convertit en el símbol no oficial de Wan Li, 
una icona de Taiwan i és visitada per milers de turistes cada dia. Passant 
una mica més desapercebuts com si fossin relíquies d’un altre temps, a tan 
sols dos quilòmetres d’aquest lloc i separat per un enorme complex hoteler, 
descansen dotze cases Futuro. (fig. 2)

La relació de les roques amb les cases Futuro és interessant. La columna de 
cada roca Woodoo s’ha anat formant amb el pas dels anys, els sediments 
s’han anat dipositant i acumulant i ara és possible observar cadascun dels 

2 KUITUNEN, Anna-Maija. Futuro no. 001: Documentation and evaluation of 
preservation need. 2010. S’ha escrit numerosos llibres i tesis des de la restauració de cases de 
plàstic que fan un anàlisi de la futuro en termes arquitectònics.

diferents estrats acumulats al llarg de la història de Taiwan. Una cosa que de 
manera similar també passa amb les Futuro de Wan Li, on és possible ob-
servar aquests diferents estrats a nivell social, comunicatiu i polític. Si retro-
cedim uns quants anys en la configuració d’una roca Woodoo, exactament 
un poc abans de 1981, és fàcil imaginar el creador del complex urbanístic 
de les Futuro a Wan Li, el taiwanés Su Ming, caminant entre aquestes ro-
ques, mirant “El cap de la reina” i pensant en el que havia de ser el projecte 
més ambiciós de la seva vida.

1

Un refresc modern 

 Su Ming es va convertir en una celebritat nacional gràcies al llança-
ment d’un refresc inspirat en el “root beer” americà la dècada de 1950. El va 
presentar com la beguda moderna en contraposició a la beguda tradicional 
de té taiwanés. Aquesta voluntat de modernització i influència occidental 
marcarà també el seu somni de construir una ciutat unes dècades més tard. 
Su Ming es va aprofitar de manera molt astuta de la complexa situació po-
lítica taiwanesa per esdevenir un dels homes més rics de la república de 
la Xina. Es va adonar que important un producte nou occidental no només 
estava proveint la demanda dels milers de militars nord-americans i les se-
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ves famílies3, sinó que donava la imatge de modernitat que va empènyer la 
marca a convertir-se en un producte comercial molt desitjable fins i tot per 
als propis taiwanesos. Uns anys més tard, el 1981, Su Ming decideix repetir 
la mateixa operació, però aquesta vegada a nivell arquitectònic. L’empresari 
no dubta a comprar dos models d’habitatge futurista ideats per l’arquitecte 
finlandès Matti Suuronen. Són unes 40 Venturo en forma de mig cub i 12 
Futuro de forma ovalòide. Un complex modern i resplendent construït a peu 
de platja i que pogués respondre a les demandes de les famílies dels militars 
nord-americans i els taiwanesos de la nova classe benestant. Una estranya 
empresa que el portaria al fracàs més absolut.

                       2

3 En aquesta mateixa dècada, el llavors govern nord-americà partint de la seva estratègia polí-
tica exterior i prenent en consideració la salvaguada dels seus propis interessos no va escatimar esforços 
per donar suport al govern de Kuomintang en una guerra civil, oferint fons, armes i personal, amb la 
intenció d’acabar amb el Partit Comunista de la Xina. La política errònia del govern nord-americà de 
continuar intervenint en els assumptes interns de la Xina, va provocar una perllongada situació de con-
frontació a la regió de l’estret i el problema de Taiwan es va convertir des d’aquell llavors en una enorme 
disputa entre la Xina i els Estats Units.

La primera vegada que vam visitar el lloc, no ens vam aturar a gaudir de les 
roques Woodoo, ni tan sols per veure “El cap de la reina”, estàvem massa 
intrigats per confirmar si les Futuro estaven encara a Wan Li o si per contra, 
el rumor que circulava per internet sobre el seu desmantellament era real. 
La porta d’accés està decorada amb un mosaic on es mostren uns platets 
voladors emmarcats per un arc de Sant Martí molt colorit i optimista. (fig. 3) 
Tot un imaginari que contrasta fortament amb la realitat del lloc.

 

3 

Wan li

I allà estaven, les cases Futuro, pintades d’un color groc llampant però des-
gastades i brutes. Sense finestres i amb les portes obertes. Plenes de terra 
i amb el plàstic decolorat i deformat per les temperatures extremes. Les 
cases destacaven per damunt de qualsevol altra cosa en el paisatge. Sem-
blaven bolets artificials gegants. (fig. 4)

A l’interior feia una calor insuportable que no et deixava estar-hi més de 
cinc minuts. Temps suficient per recórrer tot l’habitatge. Els mobles havien 
estat customitzats amb decoració taiwanesa. Havien afegit i canviat l’inte-
rior, reflex de la incomoditat dels propietaris a l’hora de conviure amb aquell 
mobiliari futurista. Les cases estaven deshabitades des de feia moltíssims 
anys però seguien contenint aquells objectes personals que una vegada van 
pertànyer als seus propietaris, com raspalls de dents, revistes de National 
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Geographic i menjar enllaunat en els prestatges. Tots els habitants d’aquella 
estranya urbanització havien desaparegut sense tan sols poder fer la maleta 
o empaquetar res, deixant l’escenari en un estat de suspensió permanent. 
Va ser sorprenent trobar les dotze Futuro tan intactes després de tants anys. 

La majoria de les Venturo, per contra, estaven en molt mal estat, algunes 
completament destruïdes. Tres Venturos seguien habitades. Una d’elles 
pertanyia al guarda del lloc, un personatge amb una peculiar funció: s’enca-
rregava que tot aquest caos suspès en el temps romangués igual, a l’espera 
que algú li ordenés fer alguna altra cosa. Com si Su Ming, el propietari de tot 
allò, fa molts anys hagués ordenat al pobre home de quedar-s’hi guardant 
el lloc i just després hagués abandonat l’illa per sempre. A la platja hi havia 
una barbacoa i uns deu surfistes de la zona estaven descansant a l’ombra 
d’un tendal improvisat. 

El gran ànec

Les formes i els colors de les Futuro i la repetició d’aquestes en l’espai 
remeten ineludiblement a unes formes simbòliques globals. Una d’elles és 
el platet volador que sorgeix per primera vegada a revistes com “Amazing 
Stories” (Pub. 1929-2006 ) on ja apareix un ovni el 1935 i a pel·lícules de 
ciència ficció com “Earth vs flying saurces” de 1956.

Aquest mateix anàlisi és el que fa Robert Venturi en el seu recorregut per 
Las Vegas al llibre “Learning from las vegas”4. “Aquesta arquitectura d’estils 
i signes és antiespacial; és més una arquitectura de la comunicació que una 
arquitectura de l’espai; la comunicació domina l’espai pel que fa a elements 
de l’arquitectura i del paisatge. De vegades, la pròpia arquitectura és un 
anunci. És un refugi arquitectònic i símbol escultòric. (...) Els sistemes arqui-
tectònics d’espai, estructura i programa queden ofegats i distorsionats per 
una forma simbòlica global. (...) Anomenarem Ànec a aquesta classe d’edi-
fici que es converteix en escultura, en honor de “The long island duckling 
drive” in en forma d’ànec” (Fig. 5)

4 VENTURI, Robert; IZENOUR, Steven; BROWN, Denise Scott. Aprendiendo de las 
Vegas. Editorial, 1998.

4

5
Venturi descriu la capacitat de tots els artefactes per esdevenir icones, ha-
gin estat o no creats específicament amb aquesta finalitat i cita els vapors 
i locomotores del segle XIX com a exemple. Venturi carrega l’accent en la 
imatge, la imatge per sobre del procés o la seva formació. Afirma que l’ar-
quitectura depèn, per la seva percepció i creació, de l’experiència passada 
i l’associació emotiva i que aquests elements simbòlics i representatius so-
len entrar en contradicció amb la forma, l’estructura i el programa que van 
associats al mateix edifici. Venturi acaba criticant els arquitectes moderns 
que no són conscients d’aquest simbolisme en les seves arquitectures. En 
aquest sentit, és pertinent rescatar una de les afirmacions més agosarades 
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de Matti Suuronen quan afirma que a l’hora de dissenyar la Futuro, ell es va 
guiar únicament per les formules matemàtiques i que en cap moment ho va 
intentar associar amb un platet volador.5

Fira Mundial d’Osaka i la futuro com a navalla suïssa

L’esclat de l’arquitectura utòpica en els anys 60 va respondre al període 
d’optimisme després de la segona guerra mundial. Una època de fe en la 
tecnologia i en la ciència. Es creia fermament que en pocs anys, una gran 
part de la població estaria habitant l’espai. Això va proporcionar un repte 
interessant als arquitectes. Es van començar a qüestionar per què havien 
de seguir els mateixos mètodes de construcció de feia dècades. Aquests 
arquitectes van proposar relacionar la tecnologia espacial. L’arquitectura 
basada en l’era espacial va tenir el seu moment més pletòric al Osaka World 
Fair el 1970, on es van exposar càpsules habitativas, Ufo-shaped Pavilions 
i Futuros”6

6

5 Entrevista Matti Suuronen en TAANILA, Mika (ed.). Futuro: Tomorrow’s House 
from Yesterday. Desura, 2003.
6 TAANILA, Mika (ed.). Futuro: Tomorrow’s House from Yesterday. Desura, 2003 
marko home pp81

La idea de ciutat que va proposar Su Ming va estar influïda pels assajos i 
escrits de grups utòpics dels 60, artistes, arquitectes i dissenyadors com 
Archigram, Buckminster Fuller o Archizoom7 comencen a esbossar futures 
cases i pensar noves formes de viure a les ciutats. (fig. 6) Mentre molts 
d’aquets imaginaris futuristes només van existir al paper, Su Ming va portar 
alguna d’aquestes idees a la pràctica. En comprar més de 50 d’aquests 
models de casa dissenyats per Matti Suuronen, va realitzar una prova arris-
cada.

Su Ming va observar l’evolució de l’arquitectura metabolista japonesa8 i l’ar-
quitectura prefabricada a Europa amb molta atenció, fins i tot sembla que va 
assistir a lOsaka World Fair el 1970 i va quedar enlluernat per l’arquitectura 
futurista utópica. El 1981, vuit anys després que la Futuro hagués anat per-
dent interès de mica en mica i poc abans de la fallida definitiva de l’empresa 
que el va comercialitzar, l’empresari taiwanès decideix comprar l’excedent 
de producció de totes les cases prefabricades que no es van aconseguir 
vendre durant la dècada anterior i transportar-les des finlàndia fins a Taiwan 
en vaixell. El preu de les cases va ser molt econòmic gràcies a la desvalo-
rització del plàstic com a material de construcció. És començava a veure 
com un material barat i de poca durabilitat. Su Ming era conscient d’això, 
i malgrat això, va seguir amb la seva empresa. El que estava comprant no 
era tant unes acolorides cases de plàstic prefabricades, estava comprant 
un estil de vida. Va comprar la casa Futuro com un kit d’arquitectura de l’oci 
preparada per al plaer i la vida moderna. Un dels molts béns de consum de 
la cultura de masses dels seixanta i setanta.

L’empresari taiwanès va comprar un terreny a peu de platja. Just al costat 
de l’atracció de les Hoodoo stones. Va pensar que potser això li donava un 
valor afegit a la urbanització per als futurs habitants. La zona és coneguda 
també pels practicants de tot tipus d’esports aquàtics com jetsky, surf, ba-
nanes, motos aquàtiques o windsurf. També és possible sobrevolar el com-
plex amb un parapent per uns pocs dòlars taiwanesos. Quan sobrevoles la 
urbanització, t’adones que té la mateixa distribució espacial que en un dels 
fulls propagandístics que una empresa distribuidora de Futuro a Canadà 
havia distribuït per a la venda de les cases de Matti Suuronen. Hi apareix un 
article titulat “Futur environmentally planned community” (fig.7) que propo-
sa la construcció d’una ciutat a terrenys difícils. “Les cases Futuro, per la 
seva intrínseca capacitat d’adaptabilitat a emplaçaments amb molt pendent 

7 Per saber més sobre Archigram consultar: Archigram Peter cook Archigram studio 
vista Archigram. Desigign of the future Artforum . October 1998 pp108-113
8 Per saber més sobre arquitectura metabolista consultar: M. f . ROSS , Beyond meta-
bolism: the new japanese architecture . Architectural records books.
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o climes extrems, permetria adaptar-se a mitjans naturals inusuals on una 
casa estàndard no podria situar-se. D’aquesta manera s’elevaria el valor 
econòmic de la urbanització per als possibles compradors.”9 L’article fa re-
ferència també a la capacitat modular de les cases, que permetia d’altra 
banda, ampliar diferents cases per a usos diversos. Casa Futuro com a casa 
primària, com a casa de vacances, com a duplex, com a bloc de pisos, com 
a hospital, com a escola, com a motel, com a restaurant, etc. Es va trans-
formar aquí la seva funció principal, passant de ser una casa de vacances 
o cabana d’alta muntanya i va passar a convertir-se en una mena de nava-
lla suïssa multiusos. Una mena de contenidor multifuncional i tot terreny. 
Preparada per desplegar-se en qualsevol lloc i passar a ser qualsevol cosa 
que es desitgi i, els més important, si alguna cosa anava malament o algun 
propietari no li agradava el seu veí, n’hi havia prou amb traslladar les cases 
a un altre lloc, bé en camió o bé en helicòpter. (fig. 8).

El complex de les Futuro a Wan Li, amb les seves cases futuristes, és un 
lloc que difereix de qualsevol altre complex turístic per la seva voluntat de 
formar un indret personal i únic. Tot i així s’acaba emmarcant en el que 
Keller Easterling defineix com “productes espacials”. Autèntics “còctels 
immobiliaris” que existeixen fora de les normatives legals o morals habi-
tuals, emparats únicament per les lleis del mercat. Espais híbrids regits in-
dividualment per unes pautes concretes i molt complexes de definir per la 
seva capacitat de canvi constant. Complexos turístics, parcs d’atraccions, 
campus tecnològics i industrials, estacions d’esquí, fires d’exposicions, etc. 
Tots aquests formen part d’aquests nous enclavaments que aspiren a con-
vertir-se en mons totals.10

Su Ming va ser l’únic que va intentar realitzar aquest somni que es propo-
sava a l’article de la propaganda de Canadà. Sacrificant tot el seu patrimoni 
per aconseguir projectar la idea d’un complex de luxe a Taiwan, que portés 
la modernitat i alguns dels imaginaris europeus contemporanis.

9 Aquest Fulletó publicitari es pot trobar a internet i explica com muntar una 
urbanització Futuro: http://www.futurohouse.com/futurohousecanadadoc.pdf (consulta: 
04/06/2014)
10 EASTERLING, Keller. Enduring innocence: global architecture and its political 
masquerades. Mit Press, 2005.

                          8

Drac vermell

Passats dos anys, el projecte va començar a esquerdar-se. Durant l’estiu 
de 1983 part del projecte ja havia estat abandonat per motius econòmics. 
Su Ming no va calcular molt bé el cost total de les infraestructures i el pro-
veïment, per no esmentar també el cost d’adaptar les cases a un lloc molt 
diferent al que en un primer moment es va pensar, és a dir, una cabana d’es-
quí. Ara, es volia convertir en una casa de platja de clima tropical asiàtic. 
Per això, Su ming es va encarregar de construir una estructura de ciment 
perquè es pogués fixar al terra de manera permanent les Futuro. Aquest 
va ser un gran error, ja que d’aquesta manera estava destruint una de les 
característiques principals de la Futuro, el d’una arquitectura mòbil i la seva 
capacitat nòmada. 
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La pressió econòmica no va ser l’únic factor que va marcar la fallida del 
complex. Durant la construcció es van produir un gran nombre d’accidents. 
Un obrer va morir i molts altres van quedar ferits a causa d’un accident amb 
un dels contenidors que transportaven les cases. Els vilatans, gens con-
tents amb aquests esdeveniments no van dubtar a atribuir les desgràcies 
del projecte a la profanació de certs símbols sagrats. Durant la construcció 
de l’entrada del complex, es va trencar en dos un drac vermell de fusta que 
decorava l’entrada. Alguns veïns també varen advertir de la presència d’es-
perits a la zona. La notícia va sortir a tots els mitjans acusant l’empresa de 
Su Ming de tal despropòsit. Embolicat en polèmica mediàtica i superstició 
popular, el somni es va apagar. La gent de la zona no va entendre molt bé 
què feien aquestes cases en forma de plats voladors i van veure Su Ming 
com un senyor excèntric que havia perdut el cap.

7

Uns quants anys després d’aquests esdeveniments, gran part del complex 
es va acabar de construir. Algunes famílies de classe alta taiwanesa i euro-
peus adinerats van comprar les cases per passar les vacances. La humitat 
i la calor sufocant que feia a l’interior de les cases per mor de les altes 
temperatures no van impedir que a poc a poc les cases s’anessin comprant 
o llogant. Molts dels propietaris eren executius que treballaven a Taipei i 
anava a les Futuro els caps de setmana gaudint de la platja o d’algun esport 
aquàtic. Tot va canviar el 2004 quan un fort tifó va passar per la costa del 
nord de Taiwan. Aquest dia van morir una dona i els seus dos fills a causa 
del despreniment d’un dels sostres d’una Venturo. Moltes de les cases van 
quedar destrossades i irreparables. La tragèdia va ser doble per a Su Ming 
i els habitants del complex. Molts dels habitants se’n van anar immediata-
ment, deixant la casa tal i com estava. Altres van resistir alguns anys més.

Malgrat el que es va explicar als mitjans de comunicació, no només van ser 
els tifons i el clima extrem el que va entorpir l’èxit del complex Wan Li. Les 
cases Futuro, pel fet d’estar tan lligades conceptualment a tot l’ideari del 
període en què es van idear, l’auge del plàstic i l’anomenada era espacial, 
van anar perdent l’interès gradualment amb els anys. Les discussions sobre 
viure en l’espai es van substituir per les problemàtiques del canvi climàtic. 
Els propietaris, ràpidament, van assistir a la desconnexió de la Futuro amb 
tot l’imaginari que en un primer moment s’havia projectat.

Un altre dels motius del fracàs de la urbanització Wan Li va ser l’aparició 
reiterada de l’urbanització als mitjans de comunicació locals. Amb el temps, 
el lloc es va anar convertint en una mena de museu de curiositats, un parc 
d’atraccions sci-fi, en la mateixa lògica que les roques Woodoo. Alguns cu-
riosos es van desplaçar al lloc per veure si el que contaven els diaris i revis-
tes locals era cert. Això va provocar que alguns dels propietaris es sentissin 
constantment visitats per aquests ocasionals “cercadors de tresors” i van 
acabar abandonant el complex. 
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La carrera espacial

L’anomenada cursa espacial és essencial per entendre el desenvolupament 
de l’arquitectura Futuro. Les seves formes remeten directament a un platet 
volador. Però quin paper va jugar l’auge i la caiguda de la carrera espacial 
i les seves representacions en el fracàs de l’arquitectura Futuro a Wan Li?

Per esbossar aquesta idea hem de retrocedir uns quants anys en el temps. 
El periòde en el que la Futuro es va començar a produir. El 1969 la gent va 
veure a la pantalla de la TV com Neil Armstrong havia trepitjat la lluna per 
primera vegada. Un cosmonauta rus, Yuri Gagarin, ja havia estat volant en 
l’òrbita el 1961. L’espai semblava oferir un enorme potencial d’imaginar al-
tres formes possibles d’habitabilitat. Va ser una època en què es va pensar 
molt sobre el futur: algun dia les persones serien enviades en massa a la 
lluna o altres planetes i s’haurien de construir noves ciutats i noves maneres 
de viure-les. Futuro apareix en el context de les tendències de l’Era espacial, 
la cultura de l’automòbil i la fascinació pel plàstic. “The new york times” pu-
blicà un article sobre la Futuro titulat “saucer-shaped house arrives on ear-
th” el 20 de juliol del 1969, el mateix dia que Apollo 11 va aterrar a la lluna.11

Tres anys abans, l’activista Stewart Brand en 1966 va llançar una decisiva 
pregunta a la NASA, “per què no hem vist encara una fotografia completa 
de la Terra?” Brand és aquí una figura clau, ja que el 1968 il·lustra el primer 
número de la seva revista “The Whole Earth Catalog” (fig 9) amb aquesta 
mateixa fotografia difosa per la NASA un any abans. És en aquesta revista 
que apareixen dos dels primers articles sobre la Futuro12 remarcant la seva 
importància no només a nivell d’avenç arquitectònic sinó com a peça molt 
important per poder accedir a altres formes d’habitabilitat. L’aparició a la 
revista d’aquest extens article sobre la Futuro és un moment molt important. 
El moment de transformació definitiva de la Futuro en una altra cosa a partir 
del medis de comunicació de masses. La revista “The Whole Earth Catalog” 
és considerada per alguns informàtics com Steve Jobs o Kevin Kelly com el 
precursor d’internet i els seus cercadors com Google.13 

11 TAANILA, Mika (ed.). Futuro: Tomorrow’s House from Yesterday. Desura, 2003. 
Pp28
12 Per veure la Futuro a la revista The Whole Earth Catalog consultar el numero tar-
dor de 1969. Pp19 o tardor de 1970. Pp21
13 Commencement address by Steve Jobs, delivered on June 12, 2005 Stanford news

                            9

El fi del futur

“The Whole Earth Catalog” va ajudar a trencar l’oposició entre cultura, tec-
nologia i natura, promulgant una nova concepció de la cibernètica com un 
territori naixent. No en va, és a Califòrnia on el desenvolupament de la infor-
màtica i els ordinadors personals donarà lloc a una nova forma d’entendre 
la imatge global en dècades successives. El següent projecte de Brand ja 
en els vuitanta (els mateixos anys de la construcció del complex a Wan Li) 
la comunitat virtual The WELL deixa clar que l’evolució natural de la revista 
serà el món virtual i, és clar, Internet.14

Internet ha jugat un paper molt important per entendre la representació que 
es té avui en dia del complex de Futuros a Taiwan. Recents publicacions i 
pàgines d’internet han difós imatges del Wan Li a les llistes dels llocs aban-

14 Exposició al Haus der Kulturen der Welt de Berlín titulada The Whole Earth. Cali-
fornia and the Disappearance of the Outside.
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donats més estranys i bells del món. Això ha generat que les imatges s’hagin 
volcat d’una forma massiva dins l’imaginari col·lectiu. Les imatges, altament 
retocades i contrastades per afegir dramatisme a l’escenografia, represen-
ten un escenari apocalíptic. Un territori ja molt conegut gràcies a l’enorme 
quantitat de pel·lícules i literatura basats en un món de ficció distópic. Totes 
aquestes representacions fallides cancel·len automàticament la possibilitat 
d’imaginació de futurs alternatius que no passin per a la destrucció de la 
terra i els seus habitants. A més d’això, les imatges i la publicitat per internet 
d’aquest indret, ha fet que el govern de Taipei es replantegi el desmantella-
ment del complex per la mala imatge que dóna als turistes estrangers. Ja 
han començat a desmuntar algunes de les Venturos. (fig. 10) D’aquí uns 10 
anys, de la comunitat de Futuros de Wan Li, només en quedaran aquestes  
retocades fotografies del que un dia va ser el somni útopic de Su ming.

10

La dècada de 1970 va ser testimoni de la crisi final de la fe en la promesa mo-
dernista d’un futur millor. Tot i que va gaudir d’un breu ressorgiment entorn 
del canvi de mil·lenni (paral·lel a l’auge d’internet), les ambicions futuristes 
que van emanar d’aquesta trobada es van esvair aviat gràcies a la caiguda 
de la fe en la tecnologia i internet, l’onada d’intervencions militars després 
de l’11 de setembre, i la crisis de l’economia mundial després de 2008. Si 
entenem el Futur com les expectatives culturals que van anar forjant durant 
el llarg període de la civilització moderna, com la percepció psicològica que 
va sorgir de la situació cultural de la modernitat progressista, podem afirmar 
que durant les darreres dècades, l’estat d’ànim predominant d’optimisme 
tecnofílic ha donat pas a la desesperació i les representacions d’un futur 
inevitablement post-apocaliptic i fallit. Les futuro i les seves representacions 
han cristal·litzat com un exemple paradigmàtic d’aquest estat d’ànim.

Casa dins d’una altra casa

Després del tifó de 2004, un dels propietaris d’una Futuro va tenir una idea 
inusual. Va construir una casa al voltant de la Futuro. (fig. 11) Així, protegiria 
la seva família d’altres possibles tempestes. Aquest senyor va recobrir la 
casa de parets d’alumini de gust dubtós, deixant sense tapar part de la Fu-
turo, perquè des de fora encara es pogués reconèixer. Tot i ser conscient del 
valor que tenia la casa, la va voler preservar a qualsevol preu. En el moment 
de tancar la seva casa dins una altra casa, va esmicolar la seva possibilitat 
de mobilitat, cancel·lant permanentment el seu futur.

11
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Lin hengtai, la revista li i el conflicte lingüístic

El 1965, el mateix any que es va dissenyar a Europa la casa Futuro i tres anys 
abans de la “The Whole Earth Catalog”, a Taiwan un escriptor anomenat Lin 
Hengtai i onze companys seus van fundar una altra revista, la “Poesia Li”.
(fig. 12) En mandarí Li significa barret de palla o bambú amb ala àmplia, que 
generalment utilitzen els agricultors. El Grup de “Poesia Li” va triar aquest 
nom per reforçar la connexió íntima amb la terra i la gent de Taiwan. La 
publicació “Li” neix amb la intenció d’establir la primera revista seriosa i crí-
tica, sobre poesia i literatura, preocupats per proposar una crítica rigorosa i 
d’establir criteris de lectura i anàlisi. El grup Li no només va jugar un paper 
important en els esforços per desenvolupar la poesia de Taiwan, sinó que 
va realitzar un paper social més ampli en el conflicte lingüístic provocat per 
l’ocupació japonesa, seguida per la ferma política cultural del govern xinès. 
La revista també va ser una reacció a les tendències modernistes d’escriure 
poesia per la poesia, eliminant el context temporal i recalcant el surrealisme, 
en contra d’altres revistes més conservadores en aquella època de poesia 
ancestral xinesa altisonant i amb cal·ligrafia antiga. Poesia Li va representar 
un canvi en la direcció contrària, subratllant la sinceritat, la connexió amb 
un temps específic i les preocupacions d’una generació específica. Li va ser 
introduïda per donar a la poesia una forma més natural d’expressió, arrelada 
a la terra i als sentiments de la gent corrent però alhora, connectada amb 
el panorama literari internacional. “Poesia Li” presenta les obres i els temes 
dels poetes locals, i igualment, mostra la poesia d’autors estrangers, les 
teories literàries internacionals, i les ressenyes i assaigs relacionats.

          
          12

Lin Hengtai és un dels principals representants del que es coneix com 
“Translingual Generation”. Una generació d’escriptors que van haver de 
canviar diverses vegades d’idioma per les fortes polítiques lingüístiques de 
repressió. Lin Hengtai es va educar en dialecte taiwanès i durant l’ocupació 
japonesa va haver de canviar al japonès. En el període xinès del govern de 
Chiang Kai Shek marcat per una forta reclusió lingüística, es va prohibir el 
japonès i va haver de començar a escriure en mandarí. Tota aquesta qües-
tió marcarà molt la seva manera de concebre la llengua com un dels fac-
tors clars de poder i d’instrumentalització de la cultura per part del govern. 
Aquesta imposició lingüística té molt a veure amb el complex de Wan Li. 
L’empresari Su Ming va traslladar un sistema de signes moderns occiden-
tals totalment aliè al context cultural oriental, i ho va fer través de l’arquitec-
tura. Un projecte ambiciós que va generar grans expectatives.

13

El febrer de 2014 vam anar a visitar Lin Hengai (fig. 13) per mostrar-li el 
treball i parlar amb ell sobre el conflicte lingüístic taiwanès. Lin Hengtai viu 
a prop de Wan Li i puntualment ha anat seguint el procés d’urbanització de 
Wan Li i el seu actual desmantellament. Ens va rebre molt amablement i 
ens va estar parlant de la revista, del problemes polítics i les seves lluites a 
través de la revista Li. Ens va explicar el concepte de “Translingual Genera-
tion” i com ho van viure ell i els seus contemporanis. Vam parlar també del 
complex de Wan Li i l’estat de les cases Futuro. Vam proposar-li col·laborar 
en el treball que havíem realitzat i ens va presentar dos poemes que més 
tard introduirem en el projecte videogràfic a mode de narració. 
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Traces 1

El silenci s’amontega en el sepulcre del temps
Els personatges han tornat esquelets, l’escenari cendres.

La casa, amb el cop del llampec, corre lliure per la imaginació
Acer i ferro s’han forjat de la terra vermella,

els bocins de carbó s’han convertit en diamants.

Traces 2

Per la urgència de l’espina allò afilat prengué forma
Un punt s’originà en un somni anterior a la historia,

Evoca amb frescor el mal de la sang calenta que brolla. 
El futur, pres del gel i la neu està calenta. 

A point from before history

“Potser jo havia caigut en una etapa inferior de futuritat. Havia deixat enrere 
el futur real per avançar cap a un futur fals? Sí, ho havia fet. En aquest mo-
ment de la meva odissea suburbana la realitat estava darrere meu.”15

Dos anys més tard que Matti Suuronen dissenyés la Futuro, Robert Smith-
son publica el cèlebre assaig “A tour of Monuments of Passaic” a Artforum 
el 1967. Aquest recorregut per la perifèria de New Jersey consisteix en unes 
fotografies i una descripció de l’espai suburbà. Smithson analitza les restes 
del passat en termes de ruïnes, però no la classe de ruïnes romàntiques, 
sinó ruïnes industrials d’un passat bastant més recent, testimonis de l’oblit 
i del “progrés de la història.” 

L’agost de 2013 realitzam la gravació del primer treball videogràfic titulat “A 
pont from before history”. El video sorgeix de la col·laboració de Joe Holles, 
els poemes de Lin Hengtai i la música de Xavier Marín.

El film “A point from before history” (fig. 14, 15, 16) és un recorregut pel 
present, passat i futur de Wan Li a través de la narració d’un dels habitants 
de la zona. D’aquesta manera es presenta per una part el traveling per les 
carreteres del complex Wan Li, que va mostrant les cases Venturo i Futuro, 
en el seu estat d’abandonament. Mentrestant, la veu de Lin Hengtai apel·la a 
una interpretació diferent i crítica de la història d’aquesta particular arquitec-
tura. Ens enfronta amb la història del lloc a través del seu relat, donant im-
portància a la presència de la paraula i a la narració mateixa, per damunt de 
l’arquitectura. La facilitat que ha tingut la Futuro per convertir aquell somni 
utòpic de progrés modern i brillant i esdevenir ràpidament un escenari dis-
tòpic és reconvertit aquí amb una crida a recuperar aquell esperit somiador 
de futurs que resta a sota del complex Wan Li.

“La Futuro és una mostra interessant d’arquitectura utòpica en l’era espacial 
dels 60, però va ser condemnada al fracàs. Amb el pas dels anys, la societat 
no va evolucionar en la direcció prevista per Archigram o Buckminster Fu-
ller. Potser ens podem alegrar d’això, perquè encara que com afirma Ernest 
Bloch, els somnis són necessaris per al progrés, la utopia es pot convertir 
fàcilment en distopia, una perspectiva que és millor témer que desitjar”16

15 Smithson, Robert. Robert Smithson, the collected writings. Univ of California 
Press, 1996.
16 TAANILA, Mika (ed.). Futuro: Tomorrow’s House from Yesterday. Desura, 2003.
Alternative Futures, Dynamic Portable units Marko Home pp85

23 24



     14

     15

     16

Cas d’estudi 2:
Casa Futuro a Mallorca

El mes de novembre de 2013 vam traçar un mapa amb la localització de 
totes les Futuro que quedaven al món a través d’un arxiu de fotografies i 
situació de les Futuro. Es calcula que es van construir unes 100 cases Futu-
ro però actualment només se’n poden trobar unes 60 aproximadament (fig. 
17, 18). La nostra sorpresa va ser enorme quan vam trobar que a Mallorca 
hi havia una de les cases dissenyades per Matti Suuronen. La casa es troba 
a Calvià (Mallorca) enmig del bosc. Poc després ens vam posar en contacte 
amb els propietaris d’aquesta casa.

Els propietaris són una família anglesa que va comprar una casa amb uns 
terrenys a Calvià fa uns deu anys. Al jardí de la casa, enmig del bosc, des-
cansava una Futuro, de color verd per fora i porpra per dintre. (fig 22) La 
casa estava en molt mal estat, totalment buida per dintre i sense finestres. 
El plàstic estava desgastat i el sòl de fusta estava inflat pel pas dels anys i 
la pluja. No sabien com havia arribat fins allà ni semblava importarlis gaire. 
El pare de la família fa uns anys va intentar remodelar la casa per a què les 
seves dues filles poguessin tenir una caseta per jugar però al cap de poc 
temps va desistir per por que la casa es pogués enfonsar. Durant l’estiu 
de 2011 hi va haver un incendi a prop de la zona on hi havia la Futuro. Les 
autoritats es van assabentar de l’existència d’aquest element estrany i van 
ordenar a la família el seu desmantellament. La casa es va traslladar amb 
uns camions a Andratx, a uns quilometres de la localització inicial. Ara resta 
en un descampat, desmuntada i quasi irreconeixible, com si fos l’esquelet 
d’un animal prehistòric. (fig. 19, 20, 21)
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Els propietaris no coneixien com aquella casa havia arribat a Calvià. Vam fer 
una recerca a l’ajuntament, a l’arxiu del col·legi d’arquitectes i biblioteques 
però no vam trobar res. Poc més tard, parlant amb uns veïns de la zona 
finalment ens van contar la història. La Futuro va ser transportada a Ma-
llorca a finals dels anys 70 gràcies a un grup de músics finlandesos. La van 
muntar al bosc com a  bar. Durant els mesos d’estiu organitzaven concerts 
i activitats de caràcter obert, generant un context experimental de trobada 
i intercanvi. 

           19
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La Futuro de Mallorca es pot vincular fàcilment amb altres esdeveniments 
que van succeir a les Illes Balears com és el Congrés del disseny d’Eivissa 
(ICSID, 1971) on es va experimentar amb les relacions entre l’arquitectura, 
el disseny i les pràctiques artístiques i que van esdevenir exemples de com 
es poden generar propostes imaginatives que estructuren nous models de 
comportaments. Un dels exemples paradigmàtics va ser l’Instant city. (fig. 
22)

                                    22
“En aquest congrés es van organitzar una sèrie d’esdeveniments que vin-
culaven el disseny amb altres llenguatges. Un projecte que s’inscrivia en les 
recerques sobre les possibilitats que oferien nous materials com els plàstics 
i el seu ús en inflables. Si bé inicialment aquests materials s’havien aplicat 
amb finalitats militars, als anys seixanta s’adapten a la vida quotidiana i 
al lleure. Grups com Archigram o Matti Suuronen en son bons exemples. 
L’Instant City es va crear per facilitar allotjament als estudiants que assistien 
al congrés. (...) El Manifest de l’Instant City, amb una àmplia difusió interna-
cional, feia una crida a la participació per construir una ciutat que es basaria 
en el treball com a vehicle de comunicació, una ciutat de plàstic, efímera, 
basada en un sistema constructiu simple de figures geomètriques senzilles. 
Cilindres i esferes que s’interconnectaven i podien créixer segons les ne-
cessitats. La tecnologia es convertia en un instrument alliberador, a l’abast 
de qualsevol persona no experta. L’Instant City rebutjava ideològicament la 
ciutat com a espai que condiciona el comportament dels seus habitants. Al-
hora reivindicava el treball col·lectiu indissociable del lleure, com una mane-
ra de crear noves formes de convivència fonamentades en la creativitat.”17

17 Exposició La utopia és possible. ICSID. Eivissa, 1971. MACBA

Un altre dels exemples d’experimentació multidisciplinar basada en l’arqui-
tectura va ser la Drop city, comunitat del sud del Colorado considerada 
como la primera comuna hippie rural. Va durar des de l’any 1965 fins al 
1973, curiosament, el mateix període de “vida” que la Futuro abans no es 
topés amb la crisi del petroli del 1973. Drop city es va basar en la construc-
ció d’arquitectures en contra del consumisme i els estils de vida individua-
listes. Va tenir molta influència tant de la revista “The Whole Earth Catalog” 
com d’arquitectes com Buckminster Fuller i els seus estructures arquitec-
tòniques que més tard influirien Matti Suuronen en dissenyar la Futuro. El 
somni comunal de Drop city es fa enfonsar en gran part per un documental 
que es va fer sobre ella i pel reconeixement de la comunitat mitjançant la 
concessió del premi Dymaxion el 1966. El premi no només li va donar a Drop 
City el seu lloc en la història de l’escena contracultural nordamericana, sinó 
que també va captar l’atenció dels mitjans de comunicació, i finalment va 
ser el que va desencadenar la seva desaparició. La publicitat jugava en con-
tra dels conceptes d’invisibilitat i l’aïllament que els fundadors van buscar 
en un primer moment. Un gran nombre de joves i turistes van anar visitant la 
comuna durant els propers anys, la seva política de portes obertes impedia 
que poguessin rebutjar ningú. El 1969 tots els membres originals se n’ha-
vien anat i Drop City va esdevenir la broma degenerada contra la qual els 
seus creadors sempre havien lluitat. (fig. 23)

No es coincidència que durant aquells anys es sobreposessin en el temps 
totes aquestes experiències, la Drop city de Colorado, l’Instant city a les 
Illes Balears i l’auge de la casa Futuro. Una època caracteritzada per un 
optimisme desenfrenat generat després de la segona guerra mundial, una 
confiança en les tecnologies i en la conquesta de l’espai i la possibilitat de 
l’home de realitzar qualsevol cosa. Es aquest l’escenari de la Futuro. 
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Icona artísitc

La casa Futuro va començar la seva vida com a icona artístic l’estiu de 
1990 quan el curador alemany Nobert Weber va organitzar una exposició 
anomenada Radar a la ciutat finlandesa de Kotka. Un dels artistes va ser 
Jussi Kivi, va incloure una Futuro al seu programa expositiu juntament amb 
altres objectes que remetien a imaginaris extraterrestres. Al maig de 1996 
l’artista alemany Carsten Holler va usar la mateixa Futuro com “ready-ma-
de”   combinant-la amb altres elements. Aquesta exposició va tenir molt de 
ressò internacional gràcies a l’àmplia cobertura publicitària que se’n va fer. 
La casa va itinerar més tard a molts altres museus europeus i biennals com 
la 7th international Istambul biennal el 2001 de la mà del comissari japonès 
Yuko Hasegawa.

El prototip de la Futuro acabà a les col·leccions del Museu Central d’Utre-
cht, Països Baixos l’any 1997. Des de llavors, ha estat en nombroses expo-
sicions com a un objecte d’art. Més tard aquest prototip es va tanslladar al 
Museu Boijmans van Beuningen de Rotterdam, Holanda on el 2011 es va 
restaurar i es va realitzar l’exposició “Futuro - Constructing utopia.”

Charles Wilp, un artista i cineasta alemany, el 1971 va comprar una Futuro i 
la va col·locar al sostre de la seva casa a Dusseldorf. No volia muntar l’arqui-
tectura com una atracció oberta al públic sinó com un espai / estudi privat 
a on puntualment poder convidar els amics. La casa ràpidament es va fer 
molt coneguda dins la comunitat artística de l’època. Van passar celebritats 
com la Kuwaiti Royal Family o l’artista Andy Warhol. Christo va fer una de 
les seves intervencions recobrint la casa amb una tela. I molts fotògrafs 
i dissenyadors van demanar a l’artista per poder visitar aquesta peculiar 
arquitectura. Un dels personatges més destacats va ser Hugh Hefner, el 
fundador i editor en cap de la revista Playboy. (fig. 24) 

Casa playboy

Entre 1956 i 1970 la revista Playboy va comissionar cinc cases que pogues-
sin funcionar com “la casa de solter” perfecta. Una d’elles va ser la Futuro 
que el 1970 va ser subjecte d’un extens article a la revista Playboy. (fig. 28) 

Per a què va elegir Playboy la casa Futuro i què va significar a la història del 
seu fracàs? Quin paper va tenir la dona en la representació de la Futuro? 
L’estètica de solter que buscava playboy tenia molt a veure amb la mobi-
litat i la Futuro; no necessitaven les dones, certament no com un element 
permanent. A l’interior, fins i tot la cuina estava sublimada i relegada a un 

segon pla dins de la sala a través de la presència del modern moble bar i 
els vuit sofàs que ràpidament es podien convertir en llits, recalcant la idea 
d’espai flexible i multifuncional. Mobiliari que funciona com a dispositius 
mòbils i giratoris que constantment reestructuren l’espai de la Futuro. Bor-
sani, el dissenyador de cadires que es converteixen en llits, introdueix en el 
disseny industrial la retòrica de la mutació, la mobilitat i la flexibilitat, que es 
va convertir en una peça essencial de l’economia de l’espai segons playboy. 
“Gràcies a un mecanisme metàl·lic transversal, el sofà podia convertir-se en 
un llit, transformació que materialitzava per a playboy el salt gairebé metafí-
sic dels valors verticals als horitzontals: les altres parts de la sala d’estar es 
comprenen millor si atenem un tret excepcional d’aquest sofà: literalment, 
“dona la volta”. Només cal prémer un botó en un dels seus extrems perquè 
el suport es converteixi en un seient, i viceversa, de manera que quedin 
orientats cap a un altre costat”18 No cal convèncer de res la convidada: el 
sofà adaptable transforma una xerrada informal davant la taula en un cara a 
cara romàntic al costat de la foguera.19 (fig. 25)
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18 Playboy Magazine. Setembre 1956 vol 2 pp 16-19
19 PRECIADO, Beatriz. Pornotopía: arquitectura y sexualidad en Playboy durante la 
Guerra Fría. Anagrama, 2010. Pp94
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A la filosofia Playboy, la casa Futuro (com la dona) va ser un objecte de 
desig, però també un lloc per poder assajar l’emancipació masculina, en el 
projecte de Hefner de declarar la restauració del control masculí de la domi-
nació de la dona en l’espai domèstic. (...) Si la casa, com un refugi còmode 
de l’estabilitat, representa el contrari d’aventura i heroisme llavors la Futuro 
és l’antítesi de la domesticitat. Aquest és immediatament assenyalat no tans 
sols per la seva forma espacial, sinó també pels seus interiors i les seves 
representacions, en la qual la domesticitat és suplantada per una mística de 

la feminitat en l’espai inscrit.20 (fig. 26) Una feminitat a través de l’arquitec-
tura que es explorada a través dels mitjans de comunicació, de les revistes, 
el anuncis i diaris.

Beatriz Preciado fa un anàlisi molt acurat de Hugh Hefner i l’arquitectura 
Playboy al llibre Pornotopia. Preciado situa el projecte playboy més enllà 
d’una revista, uns clubs i una cadena de televisió per a públic masculí. L’au-
tora ho presenta com a un projecte arquitectònic i mediàtic que té com a 
objectiu desplaçar la casa heterosexual com a nucli de consum i reproduc-
ció proposant nous espais destinats a la producció de plaer i de capital. 
Preciado proposa l’arquitectura Playboy com a exemple paradigmàtic de 
la transformació de l’arquitectura a través dels mitjans de comunicació de 
masses. 

Aquí, la intenció de Hefner a l’hora d’elegir la casa Futuro com a casa Play-
boy no es gens casual. L’arquitectura playboy, com la casa Futuro anava en 
contra de la casa heterosexual com a nucli de consum i reproducció en la 
cultura americana i europea durant els anys cinquanta-seixanta, aquí radica 
el seu èxit com a utopia localitzada i com a espai popular comercialitza-
ble. La Futuro i els seus productes espacials derivats eren l’expressió d’una 
nova relació entre l’arquitectura i el capitalisme, que relacionava el plaer i la 
comunicació audiovisual. (fig. 27) Una relació en que la dona juga un paper 
fonamental. 

27

20 TAANILA, Mika (ed.). Futuro: Tomorrow’s House from Yesterday. Desura, 2003.
Alternative Futures, Dynamic Portable units Marko Home  pp159
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Casa dins d’una altra casa

A Tampa, Florida, es pot trobar un local de strip club anomenat “2001 od-
yssey nude”. Al 1993 aquest local va comprar una casa Futuro i la va incor-
porar com a part del club. La casa s’anomena “l’apartament del solter” i 
és reservat per a festes especials eròtiques. Es curiós pensar que quan els 
propietaris del club varen comprar aquesta casa, no sabien res de la història 
de Playboy, però van realitzar el mateix recorregut per arribar a considerar 
que la casa Futuro podía encaixar perfectament dins la lògica de l’aparta-
ment de solter ideal.

28
Aquesta fantasiosa aventura masculina arriba al seu moment més alt amb la 
publicació d’un article pornogràficament explicit a la revista “Private” titulat 
“Les deesses de la galàxia”.(fig. 33) La revista va usar la Futuro per gravar 
una pel·lícula sadomasoquista ambientada en un escenari sci-fi post-apo-
calíptic. Un grup de dones vestides amb roba de cuir manté relacions erò-
tiques, no hi ha home en les imatges, en canvi, és la mirada que esdevé 
masculinitzada. 

La càmera, que accentua la sensació tàctil del moment, s’acosta a la dona 
que entra en l’espai. Així com la dona emergeix darrera de la cortina, l’estat 
d’ànim es torna íntimament vouyerístic. Ella sembla ser aliena a la nostra mi-

rada, ella no és més que el seu objecte, un suport a la fantàstica decoració 
de la Futuro. La dona és consignada dues vegades a la condició d’objecte, 
tant en relació amb la nostra mirada com també en relació amb el món 
exterior: les petites finestres són fosques, la dona no hi pot veure, però la 
resta del món té accés a aquest espectacle d’interioritat. L’home invisible 
és l’observador, i les dones són l’espectacle, que es barreja amb el disseny 
espectacle de la Futuro.21 (fig. 29, 30) Aquestes representacions reafirmen 
la jerarquia de gènere tradicional de la mirada, fent-se ressò de la separació 
dualista d’esferes. L’espai interior ha estat designat com el de la feminitat i 
de la dona: l’home, per la seva banda, és invisible a les fotografies, el lloc 
simbòlic, com l’agent actiu, es troba a l’exterior.

  29

  30

21 M. TAANILA, Mika (ed.). Futuro: Tomorrow’s House from Yesterday. Desura, 
2003.Alternative Futures, Dynamic Portable units Marko Home pp140
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Mallorca

Una de les Futuro va acabar a Mallorca i ara resta desmuntada enmig del 
bosc de Calvià. Al gener de 2014 vam demanar al propietaris de llogar la 
casa per uns mesos. Volíem transportar-la a Palma per muntar-la a l’espai 
públic durant uns mesos. El treball consistiria a traslladar la casa de Calvià 
fins a Palma, i muntar-la a la plaça de davant d’Es Baluard en motiu d’una 
exposició a la qual m’havien convidat a participar l’estiu de 2014. Es volia 
utilitzar la Futuro per desenvolupar diferents activitats juntament amb diver-
sos artistes i col·lectius durant els tres mesos que duràs l’exposició. Mit-
jançant la reactivació d’aquesta arquitectura, es pretenia convertir-la en un 
pavelló que contingués en si mateix tota la documentació generada durant 
les diferents fases del projecte a manera d’arxiu. Una lloc on poder trobar 
des dels mapes dels Futuro que queden al món i els seus usos actuals, fins 
a les diferents reflexions que s’anaven afegint al projecte a temps real. Alho-
ra també podria funcionar com a plataforma per llançar propostes obertes 
com ara un cicle de lectures, de conferències i debats al voltant de la cons-
tel·lació conceptual del projecte, projeccions nocturnes de documentals i 
cinema de ciència-ficció i conçerts de música experimental.

Els propietaris van quedar sorpresos per l’interès que des del camp de l’art 
havia generat la seva casa i van començar a fer una recerca de quin valor 
tenía al mercat. En veure que una de les Futuro s’havia venut a una subhasta 
a Sotherby’s Londres el 2011 per 100.000 euros, van posar-la immediata-
ment a la venta. L’anunci de venta mencionava que un artista volia portar la 
casa al Museu d’art contemporani de Mallorca, i que el seu preu augmenta-
ria després de l’exposició. Al febrer de 2013 la van vendre a una arquitecta 
Alamana que la volia restaurar per després tornar-la a vendre. La nova pro-
pietària ens va dir que no volia llogar-nos la casa per por que pogués fer-se 
malbé. A tres mesos de realitzar l’exposició, i després d’haver trobat una 
empresa de transport i muntatge i haver feta la programació de les diferents 
activitats i convidats que anirien generant les trobades al voltant de la Futu-
ro, no vam poder realitzar el projecte. 

A brilliant future

Abans que la Futuro fos transportada a Alemanya, vam realitzar el reenact-
ment “A brilliant future” que va tenir lloc a l’escenari on actualment hi ha 
desmuntada la casa Futuro de Mallorca (fig. 31, 32). Mesos més tard vam 
realitzar-lo al Museu d’art contemporani es Baluard de Palma de Mallorca el 
27 de juliol de 2014 (Fig. 33, 34, 35, 36) i el mes d’octubre el vam tornar a 
fer a Barcelona 2014 produint també un prototip basat amb la casa Futuro 

i que vam transportar fins al Centre Cultural Fabra i Coats amb motiu de 
l’exposició futurs abandonats, demà ja era la qüestió (fig. 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43) Per realitzar l’acció vaig col·laborar amb Laura Lliteras i Marina Fu-
llana, dues ballarines de dansa contemporània que formen el col·lectiu Helio 
i amb l’artista i músic Xavier Marín del grup de música Oso leone. El treball 
va consistir a elaborar una coreografia a partir de moviments eròtics i pos-
tures de relaxació extretes dels films i publicitat de la Futuro amb la musica 
que connectava directament amb el passat de la Futuro de Mallorca (en un 
primer moment es va muntar com un bar i sala de concerts).

31
Aquesta acció s’enfronta directament amb la falta de documentació sobre 
el passat d’aquesta casa a Mallorca. D’aquesta manera vol generar una 
nova documentació que desplaci el relat oral i per crear una petita història 
alternativa, defugint de la nostàlgia i potenciant l’actualització en el moment 
present.

El fet que siguin dues ballarines qui ballen damunt la casa és important per 
entendre la forma en què s’ha entès la feminitat a través de les representa-
cions de la Futuro. No es qüestió d’observar com la sexualitat actua damunt 
l’espai, sinó més aviat preguntar-se: de quina manera es troba la qüestió de 
la Futuro ja inscrita en la qüestió de la sexualitat? Aquesta formulació obliga 
a abandonar la idea tradicional de l’arquitectura com a objecte, una entitat 
limitada a la qual es dirigeix un subjecte independent i que experimenta 
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amb un cos. En comptes d’això s’ha de pensar la Futuro com un sistema 
de representació, de la mateixa manera que com ho fan els dibuixos, les 
fotografies, les maquetes, les pel·lícules o la televisió, no solament perquè 
l’arquitectura ens arriba a través d’aquests mitjans, sinó perquè la Futuro 
és en ella mateixa un sistema de representació. Igualment s’ha d’entendre 
el cos femení com un constructe polític, un producte d’aquest sistema de 
representació més que no pas com el mitjà a través del qual es representa 
dins la casa. Aquesta acció es vol plantejar com un desplaçament d’aquesta 
arquitectura per començar a entendre l’arquitectura Futuro a través del cos.

Ara és la dona qui ha sortit a l’exterior, l’espai entès en termes de masculi-
nitat, i per primera vegada, trepitja i balla damunt la Futuro. Una casa que ja 
no es reconeix com a Futuro, una arquitectura que ha perdut els referents 
per començar a construir-se al marge de totes les representacions femeni-
nes sorgides a revistes, diaris i anuncis televisius.
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