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Del Collage al Bricolage
Una defensa del precari



Abstract
La recerca d’aquesta tesina aborda les intervencions en la ciutat quan no tracten ni de construir, 
ni d’urbanitzar, sinó quan aquestes s’enfoquen a realitzar una reparació en ella, el que podríem 
anomenar, una reparació urbana. Reparació no com a restauració ni compensació d’un dany, 
entenent crear i reparar com a part d’una continuïtat on el paper d’aquesta segona, en paraules 
de Lluís Clotet a el arreglo frente al modelo, és “una actitud menos optimista mucho mas compleja, diría, que 
más sabia”, i per tant, com a eina de coneixement, els seus resultats moltes vegades més intensos 
i enriquidors. 

L’estudi parteix d’una lectura de Collage City de Colin Rowe i la desgrana en un joc de qualitats; 
del transcendent a l’intranscendent, de l’excepcional a lo quotidià, de l’abstracte al concret, del 
collage al bricolage. El bricolage com el seu antònim pragmàtic, allò al que George Perec anomena 
“arreglos inteligentes” perquè requereixen de l’enginy, d’una nova lectura, però al mateix temps com 
un posicionament més pràctic que teòric. Llegir la ciutat a través de les coses que la formen i 
alhora, actuar amb les seves qualitats; l’aparent improvisació, la frescor d’un novell que permet 
DFFHSWDU� OD� SURYD�� HO� FDQYL�� O·DGDSWDFLy� HQIURQW� GH� O·H[FHVVLX� GLVVHQ\� GH� O·HÀPHULWDW�� $FWXDU�
amb les seves eines pròpies però alhora amb unes limitacions clares, restriccions que imposa 
OD�UHDOLWDW��/OLEHUWDWV� L� OLPLWDFLRQV�TXH�FRP�D�GXHV�FDUHV�G·XQD�PDWHL[D�PRQHGD�GHÀQHL[HQ�HQ�
GHÀQLWLYD�HO�TXH�SRGUtHP�HQWHQGUH�FRP�D�SUHFDUL��

El precari, en tot cas, en el millor sentit de la paraula, i sense ésser contradictori explicat 
curiosament a partir d’arquitectures de formes opulents com serien el barroc, aportant nous 
H[HPSOHV�D�OHV�PDJQtÀTXHV�OHFWXUHV�GH�FDVRV�IHWHV�SHU�&ROLQ�5RZH�L�/OXtV�&ORWHW��L��DO�SURMHFWH�
XUEj�GH�0DQXHO�L�G·,JQDVL�GH�6ROj�0RUDOHV�TXH�VHPEOD�GHVSUHQGUH·V�G·XQD�OHFWXUD�GHO�PRGHUQLVPH�
i l’arquitectura popular catalana on el precari també era present. L’obra d’aquests autors, un 
DOWUH� LQJUHGLHQW� FODX� HQ� OD�GHÀQLFLy�G·DTXHVW� WUHEDOO� VREUH�XQD�PDQHUD�GH� IHU� L� OHV� HLQHV�TXH�
aquesta implica, acaba trobant en el terme bricouler, l’agent capaç de donar el millor de sí mateix 
treballant amb el que un troba al lloc, acceptant l’heterogeneïtat i exprimint les restriccions i 
limitacions del concret. Moure’s en el precari a través del bricolage.

'H�QRX�SRGUtHP�UHSUHQGUH�OD�FDGqQFLD�GH�GLVMXQWLYHV��GH�OD�FLXWDW�PRGHUQD�D�OD�FLXWDW�́ LQIRUPDOµ�
R�SUHFjULD��GHO�PRGHO�XUEDQtVWLF� D� OD�EDL[D�GHÀQLFLy��SHUz� WDPEp�GHO� collage al decollage, en un 
salt més obvi, com antònim lògic a nivell compositiu, però com a posició alliberadora en la 
FLXWDW��5HIHULQW�VH�HQ�DTXHVW�FDV�D�O·DWULEXW�VHQVH�IRUPD��DO�EXLW�HQOORF�GH�O·REMHFWH��$�WUDYpV�GH�
la lectura inductiva dels treballs d’una selecció d’alumnes de PX del curs 12/13, com a tercer 
ingredient clau per aquesta recerca, la intervenció en la ciutat passa a ser entesa com un equilibri 
entre  el bricolage i el decollage, un equilibri precari entre les coses i els esdeveniments, que trenca les 
disjuntives i busca una conciliació als termes proposats per Claude Levi Strauss, “de estructura y 
acontecimiento, necesidad y contingencia, interioridad y exterioridad”. Equilibri entre la ciutat de les coses 
L�OD�FLXWDW�FRP�O·DFWH�GH�YLXUH�HQ�S~EOLF��6L�EXVFjYHP�DSRUWDU�TXHOFRP�D�O·REUD�GH�6ROj�0RUDOHV�
mitjançant la lectura del bricouler, en el cas dels alumnes de PX sembla que el terme funàmbul 
VHUj�HO�TXH�SRGUj�DMXGDU�QRV�D�FRQFORXUH�PpV�DFXUDGDPHQW��XQ�HTXLOLEUL�TXH�VHPEOD�VHPSUH�D�
SXQW�GH�WUHQFDU�VH��
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“Sin embargo, esas ciudades apretadas y de trazas complejas solo parecen reproducirse hoy en las 

estructuras urbanas “informales” de la marginalidad, donde anidan tradiciones urbanas alternativas, un 

fenómeno que se repite en numerosos casos donde las poblaciones espontáneas negocian órdenes formalmente 

complejos.”

La música de las formas, 2G N.61 Pezo von Ellrichshausen. Rodrigo Pérez de Arce



Coberta de la torre de la casa Bofarrull, Josep Maria Jujol a Els Pallaresos. Tarragona 1912
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Una defensa del precari
Objectius i metodologia

L’objectiu d’aquesta tesina és ser un suport teòric als treballs pràctics d’una selecció 
d’alumnes de la línia de la Gran Escala de PX dirigida pel professor Eduard Bru amb 
la col·laboració d’Aquiles Gonzàlez i Andreu Arriola. Aquests treballs, desenvolupats 
en el taller del semestre de primavera del curs 12/13 sota l’enunciat: “Reparacions 

urbanes a tres places: Glòries, Alexanderplatz i Tahrir” s’han anat desenvolupant 
paral·lelament a l’elaboració d’aquest text i per tan aquest, ha pogut recollir les seves 
primeres aproximacions, moments d’incerteses i resultat d’entregues parcials. Alhora 
TXH�WDPEp��OL�KD�SHUPqV�DQDU�WUDYDQW�HO�GLVFXUV�TXH�SUHVHQWD��PRGLÀFDQW�OR�L�DO�PDWHL[�
WHPSV�SURGXLQW�PRGLÀFDFLRQV�HQ�HOV�SURMHFWHV��D�WUDYpV�G·XQD�LQWHUDFFLy�GLUHFWD�DPE�
els seus autors. 

La lectura que es fa d’aquests treballs en el text es produeix de forma inductiva 
intentant extreure d’ells els conceptes que aquí es tracten però havent realitzat amb 
anterioritat un estudi al voltant del terme reparació urbana. A través d’una aproximació 
crítica al text Collage City de Colin Rowe s’aporta una lectura pròpia que actua com 
D� ÀOWUH� D� O·KRUD� GH� VHOHFFLRQDU� HOV� FDVRV� SUjFWLFV�� 5HSDUDFLy�� SHU� WDQW�� GHÀQLGD� HQ�
aquest cas com actitud complementària a la creació, com una aproximació en base 
al concret, un enfoc realista, una eina de coneixement amb mecanismes i accions 
pròpies que s’expliquen a través de casos particulars.

Si bé, el contacte més directe que s’ha portat a terme ha estat amb el treball de Marc 
)HUQjQGH]�TXH�DFWXD�FRP�D�ÀO�FRQGXFWRU�GH�OD�WHVLQD��OD�LQFOXVLy�WDPEp�GH�SURMHFWHV�
de Jonatan Reyes, Margalida Oliver i en especial de Raúl Jiménez han estat claus. 
Mitjançant el comentari comparatiu d’aquestes propostes, s’ha buscat no només 
GHÀQLU�KR�FRP�DFWLWXG�DPE�XQV�LQVWUXPHQWV�L�DFFLRQV�SUzSLHV�VLQy�WDPEp�H[WUHXUH·Q�
els operadors i qualitats comunes que es desprenen d’aproximacions semblants a 
l’hora d’abordar un projecte.

3HU�~OWLP��GHVWDFDU�WDPEp�OD�LQFRUSRUDFLy�GHO�SHQVDPHQW�GH�0DQXHO�L�G·,JQDVL�6ROj�
Morales com a nexe entre la vessant més teòrica de Colin Rowe i la part més pràctica 
dels estudiants. L’ús dels seus escrits però de forma més punyent a través dels 
seus projectes urbans en els quals les limitacions i la precarietat han estat sempre 
condicionats, i on lluny de ser impediments han resultat indispensables a l’hora de 
produir obres de gran qualitat utilitzant els recursos que un té a mà. Apareix el precari 
de forma intrínseca a la reparació, entès per tant com la llibertat que atorga treballar 
D� SDUWLU� GH� OHV� LPSRVLFLRQV� G·XQD� UHDOLWDW� FRPSOH[D�� 'HÀQLU�KR� FRP� D� FDSDFLWDW�
d’adaptació, com a baixa relació en l’equilibri entre els medis dedicats i la capacitat 
de transformació d’un lloc. La defensa d’aquesta actitud, com a segon gran objectiu 
del text.



primera doble plana del llibre.

 Colin Rowe i Fred Koetter. Ciudad collage. Barcelona: G. Gili, 1981



primera doble plana del llibre.

 Colin Rowe i Fred Koetter. Ciudad collage. Barcelona: G. Gili, 1981
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Collage
Notes prèvies sobre la Collage City1

En la primera plana de Ciudad Collage2 de Colin Rowe i Fred Koetter, una 
imatge de la llum que entrant per l’òcul del panteó il·lumina una secció de la 
seva cúpula quedant en ombra la resta. En una obra on les imatges destaquen 
per una acurada selecció, aquesta ens deixa entreveure ja, una teoria sobre la 
ciutat elaborada a partir de contrastos, llums i ombres, on la ciutat tradicional 
i la ciutat moderna s’enfrontaran l’una amb l’altra. 

En la següent, a doble plana, el títol amb dues imatges que hem volgut recollir 
en la pàgina anterior com a síntesi excel·lent de la crítica que Rowe proposa en 
OD�VHYD�REUD�L�TXH�HQV�VHUYHL[HQ�HQ�DTXHVW�WH[W�SHU�IHU�OL�XQD�UHYLVLy�D�XQHV�LGHHV�
en les quals el nostre treball trobarà el punt de sortida. La primera, a l’esquerra, 
una esquema dels estudis per a ciutats ideals3 de Francesco de Giorgio. A la dreta, 
el primer collage de Picasso, i podríem dir que el primer collage de la història de 
les vanguardes, Naturaleza muerta con silla de rejilla, de 1912. 

Aquestes imatges il·lustren el pas del model al collage pel que fa a les intervencions 
en la ciutat, l’origen de la collage city. El collage, mètode compositiu propi del món 
pictòric, com a instrument d’anàlisi, en aquest cas, per a interpretar la ciutat 
DERUGDQW�OD�GHV�G·XQD�YLVLy�FUtWLFD�GH�OD�FLXWDW�PRGHUQD�GHÀQLGD�SHU�OD�&DUWD�
d’Atenes i alhora essent conscient dels defectes i virtuts de la ciutat tradicional. 
El collage enfront del model, tan el de Francesco de Giorgio del segle XV 
com la cite radieuse de le Corbusier. El collage com a mètode desenfadat, irònic 
i contradictori, en paraules de Colin Rowe, “inocente y tortuoso”4 amb capacitat 
SHU�D�QRPpV�TXHGDU�VH�DPE�HO�PLOORU�GH�FDGD�FRVD�L�SRGHU�FRQMXJDU�O·RUGUH�L�
HO�GHVRUGUH��OR�À[H�L�OR�FDVXDO��OR�VLPSOH�L�OR�FRPSOH[��HQ�GHÀQLWLYD�HQ�HOV�VHXV�
interessos d’estudi de la ciutat tradicional i la ciutat moderna, entre utopia i 
tradició.

“Se sugiere que un enfoque de collage, un enfoque en el que los objetos sean reclutados o 

seducidos a salir de su contexto, es -en el momento presente- la única manera de tratar los 

1 Colin Rowe i Fred Koetter. Collage City. Cambridge: The MIT Press, 1978.
2 Editat per ed. Gustavo Gili l’any 1981 per a la col·lecció Arquitectura y Crítica sota la 
GLUHFFLy�G·,JQDVL�GH�6ROj�0RUDOHV��(Q�XQD�HGLFLy�ÀGHO�D�OD�SULPHUD�GHO�0,7�3UHVV�
3 Recollits en la seva obra Trattato di Architettura, Ingegneria e arte militare, 1489.
4 Colin Rowe i Fred Koetter. Ciudad collage. Barcelona: Gustavo Gili, 1981. p.141.  
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problemas últimos de la utopía y de la tradición, cada una o ambas a la vez.”

Colin Rowe i Fred Koetter. Ciudad collage, ed. GG, 1981. p.141.
 

El collage�FRP�D�FDSDFLWDW�G·DJDIDU�IUDJPHQWV�L�FUHDU�QRXV�FRQMXQWV��GHÀQLU�QRXV�
WLSXV�GH�UHODFLRQV�XWLOLW]DQW�OHV�FRVHV��FRP�5RZH�DÀUPD��́ sin acabar de creérselas”5. 

Rowe utilitza el collage com a resposta a la ciutat pròpia de la modernitat, que 
sorgeix com una nova arquitectura que nega l’anterior, i on aquest es capaç 
d’establir una reconciliació amb la tradició. 

“El ingenio como es sabido, es la inesperada copulación de ideas, el descubrimiento de alguna 

relación oculta entre imágenes aparentemente alejades entre sí; y una efusión de ingenio, por 

tanto, presupone una acumulación de conocimiento, una memoria repleta de nociones, que la 

imaginación puede seleccionar para componer nuevos conjuntos.”

The New Architecture of  the Bauhaus. Walter Gropius
Citat a Colin Rowe i Fred Koetter. Ciudad collage. p.144. 

 
Si bé aquest, com a sistema, permet portar a enteniment realitats molt variades 
i crear cohesió a través de relacions abstractes, els seus impediments a l’hora 
d’afrontar la ciutat contemporània es troben en la incapacitat de generar ciutat 
PpV�HQOOj�GH�OD�LPDWJH�L�GH�FHQWUDU�VH�HQ�O·HQFDL[�GH�SHQVDPHQWV�R�PRGHOV��6L�
el collage respon a lo deductiu, lo transcendent, la generalització; l’urbà que 
aquí ens interessa explorar és aquell que prové de l’inductiu, l’intranscendent, 
l’ordinari i el particular. 

Aquestes limitacions foren ja posades de manifest en les darreres vanguardes, 
els Sitaucionistes, el New Realism aposten per una recuperació de la realitat, lo 
concret envers l’abstracte. Una ciutat on l’espai públic és un terreny d’exploració 
sobre lo real. Una realitat que busca ésser expandida, no idealitzada. Si el 
collage era el seu instrument per excel·lència caldrà buscar respostes en els seus 
antònims: el decollage i el bricolage.

5 Id. p.145.  



Naturaleza muerta con silla de rejilla. Picasso, 1912



Cabeza de toro. Picasso, 1944
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Reparacions urbanes
Introducció

La idea de reparació en l’espai urbà reapareix després del fracàs del projecte 
urbà propi del moviment modern i agafa la seva major dimensió a partir de 
O·DÀUPDFLy�TXH�YD�IHU�6HFFKL�DOV�DQ\V����VREUH�“El espacio dentro del cual viviremos 

los próximos decenios ya está en gran parte construido”6. Entendre que la ciutat ja està 
construïda i l’actuació en ella passa a través del seu interior. La ciutat des de dins, 
on s’intervé en una acumulació en el temps de coses i factors, en un procés que 
ha anat travant i donant caràcter a la ciutat i que s’allunya del creixement extensiu 
del projecte modern7�DO�TXH�5RZH�WDPEp�HQ�HOV�DQ\V�YXLWDQWD�LQWHQWD�DSURSDU�
se d’una manera crítica però alhora conciliadora a través del collage motivat pel 
discurs que Venturi havia elaborat quinze anys abans8.

$OV�DQ\V�QRUDQWD��,JQDVL�GH�6ROj�0RUDOHV�H[SOLFD�DTXHVW�FUHL[HPHQW�LQWHULRU�GH�OD�
ciutat a través del temps on petits canvis van sedimentant i consolidant la urbanitat 
GH� GLIHUHQWV� ]RQHV�� FRP� XQ�PRGHO� RUJjQLF�HYROXFLRQLVWD� RQ� DPE� SDUDXOHV� GH�
6ROj�0RUDOHV� HO� FDQYL� HV� SURGXHL[� “gracias a la larga duración y al permanente de 

DMXVWHV�HQWUH�IRUPD�\�IXQFLyQ��HQWUH�PRUIRORJtD�\�ÀVLRORJtDµ9 i d’un altre creixement que ell 
anomena mutacions sobtades i que respon a canvis no premeditats com guerres, 
catàstrofes naturals,.... exemples d’aquest fet on trobem també, però, creixements 
autònoms que de forma deliberada però quasi espontània apareixen creant nous 
estadis urbans que segueixen les seves pròpies lògiques.

La reparació que aquí s’argumenta es mou entre aquests dos mons, si bé treballant 
amb els elements que la ciutat ha anant acumulant, no es subordina a un ordre 
VHT�HQFLDO�� QL� D� XQD� OHFWXUD� OLWHUDO�� ,QFRUSRUD�� L� PRGLÀFD� O·H[LVWHQW� SHU� WDO� GH�
crear noves urbanitats a partir del que ja hi ha, sense que aquest procés imposés 
una lògica aliena. Podríem parlar en tot cas ni d’evolució, ni de mutació sinó de 
processos de metamorfosis.

“El buen artesano asigna valor positivo a la contingencia y la limitación. Loos utilizó ambas 

cosas. En nuestro capítulo sobre conciencia material hemos insistido en el valor de la metamorfosis. 

Loos hizo que la metamorfosis tuviera lugar en los objetos gracias a su consideración de los 

problemas in situ como oportunidades.”

Richard Sennett. El Artesano. p. 322

6 Bernardo Secchi, 1984.
7 que promulgava la Carta d’Atenes, 1933. 
8 Robert Venturi. Complejidad i contradicción en la arquitectura, Barcelona: G. Gili, 1972
9�,JQDVL�GH�6ROj�0RUDOHV��Territorios, 1995. 
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5LFKDUG�6HQQHWW�DSURÀWDQW� OD�PHWDPRUIRVL�HQV�SRVD�HQ�YDORU� OD�FRQWLQJqQFLD� L�
la limitació, és a dir, el precari de forma indissoluble de la reparació que aquí 
es planteja com a manera de fer, com l’habilitat de fer dels problemes, virtut. 
/D�FDSDFLWDW�GH�OD�FLXWDW�SHU�UHQRYDU�VH�WUHEDOODQW�VREUH�HO�FRQFUHW��HO�SUjFWLF��HOV�
usos, l’activitat, la vida quotidiana,.... un pràctic que s’oposa a lo perfecte10, però 
QR�DO�EHQ�IHW��8QD�DFWLWXG�G·DSUR[LPDU�VH�D�OR�FRQFUHW�G·XQD�PDQHUD�UHDOLVWD��DPE�
especial atenció, que no subordinació, a l’existent. 

Entenem reparar per tant, quasi com un acte manual, vinculat amb el coneixement 

tàcit11 del que Richard Sennett ens parla en el Artesano i on citant a Douglas Harper 
defensa com a eina de coneixement i comprensió lligada de forma inseparable 
amb la creació, “hacer y reparar son partes de una continuidad”12. 

Per tal de desgranar aquest concepte i donar cos a la base teòrica sobre la que la 
nostra aproximació es sustenta, el treball que aquí es desenvolupa busca seguir 
la comparació d’imatges que Ciudad collage proposa. Partirem de les dues imatges 
escollides del text de Rowe i Koetter, de les quals parlàvem anteriorment, per 
HQIURQWDU�OHV�D�DOJXQHV�GHO�SURSL� OOLEUH��D�DOWUHV�GHOV� WUHEDOOV�GHOV�HVWXGLDQWV� L�D�
DOWUHV�GH�UHIHUqQFLHV�GLYHUVHV�HQ�XQ�MRF�GH�WHYD�PHYD��DPE�OD�ÀQDOLWDW�GH�WHL[LU�XQ�
discurs propi sobre la reparació urbana i el paper del precari en ella.

Iniciant aquesta cadència, trobaríem la primera resposta en la doble plana anterior, 
per una banda el collage Naturaleza Muerta con silla de rejilla de Picasso que servia 
per entendre com un conjunt pot estar fet de coses heterogènies i inconnexes a 
través de relacions abstractes. Per l’altra, l’obra que se li enfronta, Cabeza de toro 

de 1944 del propi Picasso, obre un nou camí. En aquest cas, la relació entre els 
objectes, el manillar i el seient d’una bicicleta, no és abstracta sinó perceptiva 
GHL[DQW�G·HQWHQGUH·OV� FRP�XQ�FRQMXQW�SHU� HQWHQGUH�KR�FRP�XQD�QRYD� UHDOLWDW��
S’ha produït una metamorfosis. Dos objectes vulgars a partir d’establir una 
nova sintaxis entre ells es converteixen en quelcom diferent on una condició del 
manual i el precari hi es present. El propi Picasso deia d’aquesta obra que podria 
OOHQoDU�OD�L�TXH�DOJ~�DO�YHXUH�OD�HQ�XQ�DERFDGRU�QR�YHXULD�XQ�FDS�GH�ERX�VLQy�TXH�
tornaria a ser el manillar i el seient d’una bicicleta13. La reparació és la capacitat 
de transformar uns objectes en altres a través de la seva relació. El precari en 
ella ho podríem mesurar com una relació, quantitativament baixa, entre aquesta 
FDSDFLWDW� L� O·HVIRUo� GHVWLQDW� SHU� GXU�OD� D� WHUPH�� DOKRUD� TXH� HOV� REMHFWHV� TXH� KL�

10 Richard Sennett. El artesano. New Haven: Yale University Press, 2008. p.62
11 Id. p.122
12 Id. p. 69
13 Alfred Barr. Picasso Fifty Years of  his Art��1<��������SS��������



High Point II. Lubetkin, 1938

Palau Spada. Borromini, 1632
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LQWHUYHQHQ�QR�VHPEOHQ�WHQLU�VXÀFLHQW�YDORU�SHU�HOOV�PDWHL[RV�SHU�D�SRGHU�LQGXLU�
a tal canvi.

Dins d’aquesta activitat ens interessen en especial dos dels que considerem els 
seus mecanismes cabdals. El decollage, la posada en valor de l’espai sense atribut i 
el bricolage, com a manera de transformar l’objecte. Ambdós envers la lectura del 
collage.  El primer ja neix com el seu antònim compositiu, a mans dels integrants 
del New Realism amb la capacitat de fer precari lo perfecte, vulgar lo abstracte, 
de fer quotidià l’art. El segon seria en certa manera el seu antònim pragmàtic, 
on l’exercici manual estaria molt present i enfrontaria un coneixement tàcit amb 
un coneixement empíric. Concloent la comparació anterior, Naturaleza muerta con 

silla de rejilla, seria per tant un exercici de collage en front de Cabeza de toro com a 
clar exemple de bricolage. Del collage al bricolage com a reacció, la recuperació de 
l’acció envers la contemplació.

“La moda intermitente de los “collages”, originada cuando la artesanía se estaba muriendo, no 

podría…. ser más que la transposición del “bricolage” a los dominios de la contemplación.”

&LWD�GH�&ODXGH�/pYL�6WUDXVV
Citat a Colin Rowe i Fred Koetter. Ciudad collage. p.138. 

Podríem trobar dos exemples d’aquesta idea transposada a l’arquitectura en els 
casos de High Point II i el Palau Spada. Ambdós amb la voluntat de dotar un 
QRX�DWULEXwW��HQ�HO�SULPHU�FDV�D�O·HGLÀFL��HQ�HO�VHJRQ�D�O·HVFXOWXUD��/HV�FDULjWLGHV�GH�
High point II de 1938 obra de Lubetkin ens podria servir per il·lustrar el collage. 
Els pilars agafen la forma d’escultures gregues però continuen actuant com a 
pilars, aguantant un forjat i formen part d’una lògica estructural, alhora que la 
VHYD�ÀQDOLWDW�HV�XQD�OHFWXUD�UHIHUHQFLDO�D�WDQWHV�DOWUHV�TXH�HYRTXHQ�OD�PHPzULD�
com explica Vitrubi14 sobre aquesta conformació dels pilars, amb una intenció 
social. La lectura que en fa l’observador en aquest cas, és un exercici associatiu 
d’idees. És en el cas del Palau Spada de 1632 de Borromini on l’arquitectura es 
GHIRUPD�SHU�UHODFLRQDU�VH�DPE�O·HVFXOWXUD�HQ�WHUPHV�PHUDPHQW�GH�SHUVSHFWLYD�L�GH�
percepció. És el bricolage HO�TXH�WUHEDOOD�DPE�DTXHVWHV�GHIRUPDFLRQV��PRGLÀFDFLRQV�
de l’objecte en favor de crear relacions entre diversos i on el resultat és una 
cosa nova, una metamorfosi. Un altre cop medis i resultat tornen a presentar un 
equilibri fràgil, aquí anomenat precari del que més endavant parlarem.

14 Marco Vitrubio De architectura, capítulo I. 



Santa Maria della Consolazione. Bramante, 1508

“Para tomar un ejemplo renacentista-barroco, si Santa Maria della Consolazione en Todi puede, a 

SHVDU�GH�FLHUWRV�GHWDOOHV�SURYLQFLDQRV��UHSUHVHQWDU�HO�HGLÀFLR�´SHUIHFWRµ�HQ�WRGD�VX�SUtVWLQD�LQWHJULGDG��
¢FyPR�VH�SXHGH�´FRPSURPHWHUµ�HVWH�HGLÀFLR�SDUD�VX�XVR�HQ�XQ�OXJDU�PHQRV�TXH�´SHUIHFWRµ"µ�

/D�FULVL�GHO�REMHWR��GLÀFXOWDGHV�GH�WH[WXUD
Colin Rowe i Fred Koetter. Ciudad collage. p.74



Santa Maria della Pace. Pietro da Cortona, 1656
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Trobaríem un altre cas il·lustratiu d’aquest procés del model al collage i d’aquest 
matís que proposa del collage al bricolage en l’exemple que planteja el propi Rowe 
a través de la imatge de Santa Maria della Consolazione atribuïda a Bramante 
TXH�5RZH�TXDOLÀFD�FRP�D�PRGHO�SHUIHFWH�L�D�OD�TXH�FRPSDUD�DPE�6DQW·$JQHVH�
a la piazza Navona en la que va participar Borromini, com a forma de collage. 
L’objecte aïllat en un terreny fuori le mura en el primer cas contra en el segon, 
inserit en el teixit, donant a la plaça i absorbit a través del poché de la trama urbana 
“£OD�HGLÀFDFLyQ�FRPR�UHOOHQR�µ15��1RVDOWUHV�HP�SUHIHULW�HQIURQWDU�KL�OD�RSHUDFLy�YHwQD�
a piazza Navona de Pietro da Cortona, Santa Maria della Pace. En aquest cas 
HO�PRGHO�QR� V·LQVFULX� VLQy�TXH� HV�GHIRUPD�SHU� HQFDELU�VH� DOKRUD�TXH� OD� FLXWDW�
WDPEp�HV�GHIRUPD�SHU�GHL[DU�OL�OORF��HO�bricolage�FRP�DFREODPHQW�FRP�D�FRQÁLFWH�
i concessió.

Un pas canviant d’escala, a un nivell urbà superior, aquesta disjuntiva seria 
molt fàcilment deduïble si observem la Nuova Pianta di Roma de l’any 1748 on 
Giovanni Battista Nolli mostra com el diferent caràcter de Santa Maria de la Pace 
amb el 599 envers a Sant’Agnese el 60816 es fa present. Nolli, en el seu document 
més rellevant, la presenta a través del dibuix públic i el negre fa de poché17. La 
ciutat es mostra plena de petites intervencions que l’acoblen i li donen travat. El 
de Nolli, un document a mode d’historial de reparacions que ha sofert la ciutat. 
En aquest nivell també seria oportuna i il·lustrativa la comparació amb la diferent 
manera d’entendre i representar la ciutat per part Giovanni Battista Piranesi que 
tot hi que existís certa col·laboració amb Nolli, en l’extensa documentació que 
DTXHVW�VHJRQ�DXWRU�YD�JHQHUDU��PRVWUD�VHPSUH�OD�FLXWDW�FRP�VXPD�G·HGLÀFLV�DQWLFV�
i moderns, diferents estils, monuments,.... ruïnes reals, d’altres que segurament 
no existiran mai i que traduït a plànol són d’una heterogeneïtat absoluta a mode 
de collage. 

La reparació tal com s’entén en aquest treball s’ajusta bastant al concepte que 
7RP�(PHUVRQ�GHVFULX�G·XQD�IRUPD�PDJQtÀFD�HQ�OD�FLWD�TXH�HQV�DFRPSDQ\D��/D�
FLXWDW�GH�6HFFKL��O·DSUR[LPDFLy�GH�6ROj�0RUDOHV��OD�PDQHUD�GH�IHU�GH�6HQQHWW��HO�
precari i el bricolage com a eina.

15 Colin Rowe i Fred Koetter. Ciudad collage. Barcelona: G. Gili, 1981, p.79
16 Nomenclatura que atorga Nolli a 599 Santa Maria della Pace, 608 Sant’Agnese 
respectivament en la Nuova Pianta di Roma, 1748.
17�'HÀQLW�D�Ciudad Collage com “la huella sobre el plano de la tradicional estructura gruesa” alhora 
que atribueix el resorgiment del terme a Robert Venturi en Complejidad i contradicción en 

la arquitectura, Barcelona: G. Gili, 1972, p. 131 on la lectura d’aquest no es tan prosaica 
i s’ajusta al seu ús tradicional com a reblert en el plànol. Colin Rowe i Fred Koetter, 
Ciudad Collage, Barcelona: G. Gili, 1981, p. 80.



““La arquitectura es fundamentalmente una obra de bricolaje surgida de entre los escombros de la 

historia y las comedias de la vida cotidiana”.

Tom Emerson, 2012.



Campo di Marte. Piranesi, 1762



La Pianta Grande di Roma. Nolli, 1748
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Bricolage 
“Arreglos inteligentes”18

(Q�OD�FLWD�GH�&ODXGH�/pYL�6WUDXVV�TXH�HQV�DFRPSDQ\D�HV�ID� MD�XQD� OHFWXUD�
molt acurada del concepte bricolage on aquest aplicat a la reparació és escaient 
perquè l’allunya de la restauració o de la compensació d’un dany i l’aproxima 
a l’acoblament entre coses urbanes mitjançant els seus instruments propis 
que en la cita ja es descriuen. D’aquests, destacaria el treball amb l’existent 
TXH�SHU�WDQW�ÀQLW�L�KHWHURJHQL�SHUPHW�SURGXLU�XQD�UHQRYDFLy�R�XQD�PLOORUD�
del que ja hi ha, amb el que ja hi ha.

És interessant a part d’aquesta entrada més descriptiva dels dos primers 
SDUjJUDIV��FRP�HQ�O�~OWLP�HV�UHFRQHL[� OD�GLÀFXOWDW�GH�GHÀQLU�HOV�RSHUDGRUV�
quan s’actua amb el que un troba i per tant més que una especialització el 
bricolage�UHTXHUHL[�XQD�FDSDFLWDW�TXH�HOO�YLQGULD�D�GHÀQLU�FRP�́ XQ�FRQHL[HPHQW�
JHQHUDOLW]DW��TXHOFRP�PXOWL�GLVFLSOLQDUµ��*HRUJHV�3HUHF�HQ�HO�OOLEUH Las Cosas 
G·XQD�PDQHUD�PpV�SODQHUD��SDUODQW�GH�FRVHV�FRQFUHWHV�PpV�VHQ]LOOHV��DÀQDULD�
més al voltant d’aquest tema i ho anomenaria a una escala domèstica, 
“arreglos inteligentes”� LPSOLFDQW� OD� LQWHOóOLJqQFLD�� SHUz� UHIHULQW�VH� VHJXUDPHQW�
més a l’enginy com la capacitat per afrontar el concepte de reparació que 
DTXt�HV�EXVFD�GHÀQLU��(O�TXDO�Wp�D�YHXUH�DPE�DSRUWDU�QRYHV�OHFWXUHV�D�XQ�OORF�
i produir canvis en ell a través de petites deformacions.

Ens interessa la reparació i el bricolage com una actitud, aquella que Lluís Clotet 
descriu en El arreglo frente al modelo com “menos optimista mucho mas compleja, 

diría, que más sabia”. Reparació, per tant, com a lectura d’un problema urbà 
convertit en llavor del projecte arquitectònic. En paraules de Clotet, com 
a “Germen del proyecto [...] dirigiendo el esfuerzo en el sentido de salvarlos y hacerlos 

vivos mediante una nueva relación entre ellos.”19. Donant al mateix temps resposta 
allò que escriu Georges Perec en 3HQVDU��&ODVLÀFDU�´GHL[DQW� OORF�D� O·DW]DU��D� OD�
diferència i a lo divers”20. 

18 George Perec. Las Cosas, una historia de los años sesenta, Barcelona: Anagrama, 2008.
19 Lluís Clotet. El arreglo frente al modelo, Arquitecturas Bis, 1974. Núm 2. 
20 De la cita complerta de George Perec respecte l’utopia “Todas las utopías son deprimentes 

porque no dejan lugar para el azar, la diferencia, lo “diverso”. Todo está puesto en orden y el orden 

reina. Detrás de cada utopía hay siempre un gran diseño taxonómico: un lugar para cada cosa y cada 

cosa en su lugar.” George Perec. 3HQVDU��&ODVLÀFDU��Gedisa, 1986. 



“There still exists among ourselves an activity which on the technical plane gives us quite a good 

understanding of  what a science we prefer to call “prior” rather than “primitive” could have 

been on the plane of  speculation. This is what is commonly called “bricolage” in French.

The “bricoleur” is adept at performing a large number of  diverse tasks but […] his universe 

of  instruments is closed and the rules of  his game are always to make do with “whatever is 

DW�KDQGµ��WKDW�LV�WR�VD\�ZLWK�D�VHW�RI � WRROV�DQG�PDWHULDOV�ZKLFK�LV�DOZD\V�ÀQLWH�DQG�LV�DOVR�
heterogeneous because what it contains bears no relation to the current project, or indeed to any 

particular project, but is the contingent result of  all the occasions there have been to renew or 

enrich the stock or to maintain it with the remains of  previous constructions or destructions.

7KH�VHW�RI �WKH�´EULFRXOHU·Vµ�PHDQV�FDQQRW�WKHUHIRUH�EH�GHÀQHG�LQ�WHUPV�RI �D�SURMHFW��,W�LV�WR�EH�
GHÀQHG�RQO\�E\�LWV�SRWHQWLDO�XVH�«�EHFDXVH�WKH�HOHPHQWV�DUH�FROOHFWHG�RU�UHWDLQHG�RQ�WKH�SULQFLSOH�
WKDW�´WKH\�PD\�DOZD\V�FRPH�LQ�KDQG\µ��6XFK�HOHPHQWV�DUH�VSHFLDOL]HG�XS�WR�D�SRLQW��VXIÀFLHQWO\�
for the “bricouler” not to need the equipment and knowledge of  all trades and professions, but 

QRW�HQRXJK�IRU�HDFK�RI �WKHP�WR�KDYH�RQO\�RQH�GHÀQLWH�DQG�GHWHUPLQDWH�XVH��7KH\�UHSUHVHQW�D�VHW�
of  actual and possible relations; they are “operators”, but they can be used for any operations 

of  the same type”

7H[W�GH�&ODXGH�/pYL�6WUDXVV
Citat a Colin Rowe i Fred Koetter. Collage city. p.102. 
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1R�REVWDQW��QR�VRODPHQW�HV�WUDFWD�G·XQD�DFWLWXG��VL�GHÀQtHP�WDQ�HO�IHU�FRP�
el reparar com a maneres d’obtenir coneixement ens interessa tenir presents 
les eines del bricolage per afrontar i llegir la realitat, aquelles que si bé difícils 
GH� JHQHUDOLW]DU� SHU� HVWDU� PROW� OOLJDGHV� DPE� HOV� FDVRV� FRQFUHWV� DÁRUDUDQ�
gràcies a una lectura inductiva dels projectes que al llarg d’aquest text es 
desenvoluparà, posant de manifest la importància de la comprensió d’allò 
que escapa al coneixement empíric, del coneixement tàcit del que ens parla 
Richard Sennett. 

D’una manera bastant semblant a les reparacions a través del bricolage, Sennett 
ens descriu les reparaciones dinámicas21 com aquelles capaces de canviar la forma 
R�OD�IXQFLy�GH�O·REMHFWH��GH�IHU�OR�PXWDU��/D�UHSDUDFLy�FRP�D�PHWDPRUIRVLV�
G·XQ�OORF��'LQV�G·DTXHVWHV�GLVWLQJHL[�HQWUH�GRV�WLSXV�G·HLQHV��OHV�HVSHFtÀTXHV�
i les multiusos, aquestes darreres les que ens interessa desenvolupar i en les 
FODVVLÀFDUHP�el bricolage, que aquí es descriu com al previous constructions de la 
FLWD�GH�&ODXGH�/pYL�6WUDXVV�i el decollage que respondria a les destructions. El 
bricolage i el decollage com a eina de coneixement i experiència.

“Una reparación dinámica será estimulante y la herramienta multiuso servirá como 

instrumento de curiosidad. […]La asimilación corporal de una práctica, en la que las 

acciones de la mano se vuelven poco a poco conocimiento tácito”.

Richard Sennett. El Artesano. ed. Yale University Press, 2008. p. 246

Si les aspiracions del collage eren les de fer transcendir lo material, el bricolage 
és pràctic en el sentit més manual de la paraula, no gira la voltant d’una teoria 
QL� Wp� LQWHQFLRQV� GH� GHVHQYROXSDU�OD�� pV� EDVD� VLPSOHPHQW� HQ� XQV� SULQFLSLV�
TXH� DÁRUHQ� LQFRQVFLHQWPHQW�� FRP� HQ� TXDOVHYRO� DOWUD� DFWLYLWDW� KXPDQD��$�
diferència del collage, el bricolage no s’aproxima al ciutat amb la imatge sinó 
amb la forma i el material, no solament lo visual sinó lo perceptiu. Si bé 
el collage s’entén com a composició a través de mitjans òptics, psicològics 
de relacions mentals abstractes, El bricolage� pV� XQD�PDQHUD�G·DSUR[LPDU�VH�
a la ciutat i a les coses que la conformen des de la composició física d’allò 
pràctic, a l’ús, del concret. Un punt de vista material.

El artesano, comprometido en un diálogo continuo con los materiales, no padece esta 

división >OD�GHO�ÀOyVRIR�GH�YHU�FRQ�ORV�RMRV�GH�OD�PHQWH@. Su despertar es más 

21 Richard Sennett. El Artesano. Yale University Press: New Haven, 2008. p. 246 
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FRPSOHWR��(O�PLVPR�ÀOyVRIR�TXH�FUHtD�TXH�XQD�LGHD�WUDVFLHQGH�OD�WLQWD�FRQ�TXH�HVWi�HVFULWD�
alaba a los artesanos como demiurgos; en efecto, los artesanos estaban tan involucrados 

con cosas materiales como entre ellos mismos. El taller tiene una demanda que presentar 

contra el teatro, práctica contra teoría.

En Metamorfosis. Richard Sennett. El Artesano. p. 157

En la doble plana següent dues imatges ho il·lustren. La primera, composició 
de la ciutat 'DYLG�*ULIÀQ� \�+DQV�.ROKRII �XWLOLW]DQW� HO collage. La segona, 
HO� SURMHFWH� SHU� D� O·$OH[DQGHUSODW]� GH�0DQXHO� GH� 6ROj�0RUDOHV� GH� ����� D�
través del bricolage. De la seva comparació tan des de l’agregació de les noves 
volumetries com a la representació del buit intersticial, la diferència entre 
ambdós plantejaments i maneres d’abordar la ciutat queda ja palesa.

(GJDUG�'HJDV�D�6WpSKDQH�0DOODUPp���´7HQJR�XQD�LGHD�PDJQtÀFD�SDUD�XQ�SRHPD�
 pero no creo que sea capaz de desarrollarla”. A lo que Mallarmé respondió – “Mi 

querido Edgar, los poemas no se hacen de ideas, sinó de palabras.”

En Conciencia material. Richard Sennett. El Artesano. p. 151

El bricolage per tant, actua sobre els objectes, atenent a la realitat mateixa, 
a les coses heterogènies que construeixen el paisatge urbà. Fuig de les 
VLPSOLÀFDFLRQV�D�OHV�TXH�SRGULD�DUURVVHJDU�QRV�O·HVTXHPDWLVPH�GHOV�VLVWHPHV�
L�HQV�DEVWUDFWHV�SHU�DERUGDU�O·HVSDL�GHV�GH�OD�́ ÀVFLVLWDWµ��GHV�GHOV�REMHFWHV�TXH�
participen en la seva conformació sense perdre cap matís. Cal entendre, i no 
DOOXQ\DU�VH�GH�OD�FLXWDW�FRP�D�FRQMXQW�GH�FRVHV��FRVHV�HQ�HO�VHQWLW�PpV�DPSOL�



  Collage City. Composición de la ciudad. 'DYLG�*ULIÀQ�\�+DQV�.ROKRII

jema el-Fnaa



Ciutat bricolage. Proyecto para la Alexanderplatz, Berlin. 0DQXHO�GH�6ROj�0RUDOHV�������

jema el-Fnaa
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Les coses urbanes
de Manuel de Solà-Morales

´/DV� HVFHQDV� GH� OD� FLXGDG� FRQWHPSRUiQHD� VLQ� FRKHUHQFLD� YLVXDO� QL� VLJQLÀFDGR� DSDUHQWH� VRQ�
conjuntos fortuitos que, por la fuerza de su realidad material, adquieren interdependencia. Como 

los bodegones pictóricos que disponen sobre una mesa cosas ajenas, las cosas urbanas establecen 

entre sí relaciones directas, inmediatas. La ciudad es la mesa que soporta y presenta estas cosas en 

VX�SXUD�PDWHULDOLGDG��FRPR�UHDOLGDGHV�LGHQWLÀFDEOHV�HQ�VXV�GLIHUHQFLDV��VXV�SRVLFLRQHV�UHODWLYDV�\�
VXV�PXWXRV�UHÁHMRV��/D�DWHQFLyQ�D�ODV�FRVDV�XUEDQDV�HV�OD�TXH�QRV�SHUPLWH�KDFHU�GH�OD�´FDQWLGDGµ�
urbana traducida en variedad principal adjetivo del territorio metropolitano.”

0DQXHO�GH�6ROj�0RUDOHV��De Cosas Urbanas. Barcelona: G Gili, 2008. p.12.
 

$TXHVWD�OHFWXUD�GH�O·XUEDQLVPH�D�WUDYpV�GH�OHV�FRVHV�HQV�REOLJD�D�DSUR[LPDU�QRV�D�
O·XUEj�GHV�GH�OD�OHFWXUD�TXH�0DQXHO�GH�6ROj�0RUDOHV�ID�GH�IRUPD�GHVFULSWLYD�D�SDUWLU�
de la casa, el portal, el bar, el quiosc de la cantonada,... els paviments, els murs, els 
desnivells.... Entendre la ciutat com un ens format a partir d’objectes en l’espai 
amb els quals cadascú interactua i que alhora permeten entendre a cadascú el sentit 
del conjunt, aquí les relacions entre les coses són relacions materials i concretes. 
$TXHVWD�DSUR[LPDFLy��SUHWpQ�EDVDU�VH�L�HQWHQGUH�OD�FLXWDW�D�O·KRUD�GH�SURMHFWDU�FRP�
D�REMHFWHV��FRP�OHV�FRVHV�WDO�FRP�VyQ��VHQVH�HYRFDU�ÀJXUHV�DEVWUDFWHV�QL�VLVWHPHV�
TXH� SXJXLQ� WHQLU� XQD� WHQGqQFLD� VLPSOLVWD� R� VLPSOLÀFDGRUD� GH� OD� FLXWDW�� /D� FLXWDW�
contemporània per la seva intensitat, la seva complexitat, per la densitat de la seva 
H[SHULqQFLD��HQ�GHÀQLWLYD�SHO�VHX�JUDX�G·XUEDQLWDW�

“La urbanidad resulta de la articulación de cosas urbanas, que no depende de las funciones o la 

actividad sino de la materia de muros y esquinas, en desniveles y fachadas, en calzadas, aceras, 

ventanas portales y vitrinas, en rampas y semáforos, en alineaciones y retranqueos, en gálibos y 

voladizos, en siluetas y anuncios, en plataformas y vacíos, huecos y descampados.”

Para una urbanidad Material��0DQXHO�GH�6ROj�0RUDOHV��De cosas urbanas, p.147.
 

Ens acompanyen una paràgrafs de George Perec, del text las Ccosas, on s’entén 
l’objecte des de lo físic, la forma material i la concreció descriptiva i on en el fons és 
la relació perceptiva entre ells els que ens aproximen a lo quotidià en aquest cas, la 
ciutat, la urbanitat en la nostra recerca.

$TXHVWD�YLVLy�GH�6ROj�0RUDOHV�FRQWLQXD�HQ�FHUWD�PDQHUD�HO�GLVFXUV�GH� la tendenza, 
amb Aldo Rossi al front, una preocupació per la forma com a base de l’experiència 
concreta. No obstant, el discurs no posa en rellevància els atributs interns propis de 



Más allá de una mesita baja, al pie de una 

alfombra de oración de seda, sujeta a la pared

 por tres clavos de cobre e gruesa cabeza, y 

que formaría conjunto con la cortina de piel, 

se encontraría otro diván, perpendicular al 

primero, tapizado de terciopelo marrón claro,

 y, después del diván, un pequeño mueble con

 patas, lacado en rojo oscuro, con tres anaqueles

 sobre los que habría pequeños objetos de 

adorno: ágatas y huevos de piedra, cajitas de 

rapé, bomboneras, ceniceros de jade, una 

concha de nácar, un reloj de bolsillo, un jarrón

 de cristal tallado, una pirámide de cristal, 

una miniatura con marco ovalado.

La vida, allí, sería fácil, muy fácil. Todas las 

obligaciones, todos los problemas que implica la 
vida material encontrarían una solu-
ción natural.

Pag. 11



Su apartamento raramente estaría ordenado, 

pero su desorden mismo sería su mayor 
atractivo. Apenas se ocuparían de él: vivirían en 

él. El cómodo ambiente les parecería algo habitual, 

un dato inicial, un estado natural. Pondrían su inte- 

rés en otras cosas: en el libro que abrirían, en el 

texto que escribirían, en el disco que escucharían, 

en su diálogo, renovado día a día. Trabajarían 

GXUDQWH�PXFKR�WLHPSR��VLQ�ÀHEUH�\�VLQ�SULVD��VLQ�
amargura. Luego cenarían o saldrían a cenar, se 

encontrarían con sus amigos, pasearían juntos.

Pag. 17



A veces les parecería que podría transcurrir 

armoniosamente una vida entera entre 
aquellos muros cubiertos de libros, en-
tre aquellos objetos tan perfectamente 
domesticados que habrían acabado por creer-

los hechos desde siempre para que los usaran ellos 

únicamente, entre aquellas cosas bellas y sencillas, 

suaves, luminosas. Pero no se entirían encadenados 

a ellas: ciertos días saldrían en busca de la aventura. 

Ningún plan sería imposible para ellos. No conoc-

erían el rencor, ni la amargura, ni la envidia. Pues 

sus medios y sus deseos estarían acordes en todos los 

puntos, siempre. Llamarían a este equilibrio 
felicidad, y, gracias a su libertad, a su pruden-

cia, a su cultura, sabrían conservarla, descubrirla en 

cada instantede su vida común.

Pag. 17



Y la lejía, el secado de la ropa, el planchado. El 

gas, la electricidad, el teléfono. Los niños. Los tra-

 jes y la ropa interior. La mostaza. Las sopas en

 bolsas, las sopas en cajitas. Los cabellos: cómo la-

 varlos, cómo teñirlos, cómo conservarlos, cómo 

hacerlos brillar. Los estudiantes, las uñas, los ja-

 rabes para la tos, las máquinas de escribir, los

 abonos, los tractores, el tiempo libre, los regalos,

 la papelería, el blanco, la política, las autopistas, 

las bebidas alcohólicas, las aguas minerales, los 

quesos y las conservas, las lámparas y los visi-

 llos, los seguros, el jardín.

Nada de lo que era humano les fue ajeno.

Pag. 34

Georges Perec, Las Cosas 
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la forma, la tipologia,.... sinó en un atribut que aparentment no tindria per que ser 
LQWUtQVHF�SHUz�TXH�QR�REVWDQW�6ROj�0RUDOHV�DL[t�HO�GHÀQHL[�FRP�pV�

“Mi trabajo suele enseñarme que son las cosas en las ciudad las que contienen las relaciones.”

0DQXHO�GH�6ROj�0RUDOHV��De cosas urbanas.

8QD�TXDOLWDW�TXH�6ROj�0RUDOHV�GHVFULX�GHV�GHO�PyQ�SLFWzULF�XWLOLW]DQW�HOV�ERGHJRQV�
com a referents i la manera de composar de Malevich i Miró com a formes lliures en 
l’espai. També aquesta lectura s’extreu text de Perec on més que la descripció concisa 
que necessiten elements per ser concebibles és aquesta manera de saltar d’un als 
DOWUHV��G·DTXHVWD�WHQVLy�TXH�HOV�UHODFLRQD�L�TXH�3HUHF�QR�V·DWXUD�D�UHODWDU�QRV��VLQy�TXH�
FRQÀD�HQ�TXH�VLJXLQ�HOV�SURSLV�REMHFWHV�HO�TXH�KR�IDFLQ�

En aquest territori es mou la urbanitat, aquesta capacitat de crear caràcter i identitat 
fàcilment comprensibles a través dels atributs dels objectes, les coses que es van 
col·locant sobre el taulell que en el fons no deixa de ser la ciutat.

“Si pensamos en la urbanidad como en un contenido de lo material, como una condición de las cosas 

urbanas […] Queremos hablar de las cualidades urbanas de las cosas, de la urbanidad de las cosas 

urbanas. De por qué y cómo lo urbano es urbano. Y aceptamos el desafío de los que menosprecian 

D�YHFHV�ORV�YDORUHV�GHO�HVSDFLR�ItVLFR�FRQ�HO�ÀQ�GH�GDU�SULPDFtD�D�ORV�FRPSRUWDPLHQWRV��VLQ�UHFRUGDG�
que éstos vienen de modelos que, en su urbanidad, son espaciales, dimensionales y físicos. De ahí 

SRGUtDPRV�DSUR[LPDUQRV�D�OD�FOiVLFD�FXHVWLyQ��¢�TXp�HV�´KDFHU�FLXGDGµ"��R�D�OD�QR�PHQRV�LQWULJDQWH�
SUHJXQWD��¢KD\�WDPELpQ�XUEDQLGDG�HQ�OD�FLXGDG�QR�KHFKD�R�PDO�KHFKD"µ

0DQXHO�GH�6ROj�0RUDOHV��De cosas urbanas.

(OV�REMHFWHV�HQV�DWRUJXHQ�OD�FDSDFLWDW�GH�PRGLÀFDU�OD�FLXWDW�FRP�D�bricoleurs PXQWDQW�
OD�L�GHVPXQWDQW�OD��DFREODQW�SHFHV��WDOODQW��PRGLÀFDQW�L�HQJDQ[DQW��/HV�DFFLRQV�D�OD�
ciutat passen a ser accions pròpies de lo manual, la ciutat andamiaje22. Els objectes a 
través de la dialèctica entre estructura i esdeveniment.

“Entre estructura y acontecimiento, necesidad y continencia, lo interno y lo externo, constantemente 

DPHQD]DGRV�SRU�IXHU]DV�TXH�DFW~DQ�HQ�XQD�GLUHFFLyQ�R�HQ�RWUD��VHJ~Q�OD�ÁXFWXDFLyQ�HQ�OD�PRGD��HO�
estilo y las condiciones sociales generales.”

&LWD�GH�&ODXGH�/pYL�6WUDXVV�&LWDW�D�&ROLQ�5RZH�L�Fred Koetter. Ciudad collage. p.134.
 

22 Colin Rowe i Fred Koetter, Ciudad Collage, Barcelona: G. Gili, 1981. p.144.
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Decollage
Espais descatalogats

Si els creixements ràpids i de caràcter expansiu en les ciutats són els que han 
FRQÀJXUDW�OD�LPDWJH�TXH�&ROLQ�5RZH�DQRPHQDYD�collage, han anat en realitat 
teixint unes xarxes que han prescindint en molts casos d’espais interns i 
UHOOHYDQWV�GH�OD�FLXWDW��GHL[DQW�ORV�IRUD�GHOV�ÁX[RV�L�GLQjPLTXHV�XUEDQHV�PpV�
que contribuir a una imatge comú. Aquests procés que s’escapa de la lectura 
compositiva que feia Rowe necessita noves eines per a ser explicat. 

La ciutat contemporània, més que pel concili pel que collage city clamava ha 
passat per l’acceptació, suma de noves capes i la marginació del sobrant. El 
collage s’ha vist superat, les seves aspiracions abstractes no li permeten fugir del 
conjunt i abordar lo particular. Apareix com a eina el seu oposat, el decollage, en 
el cas de la ciutat, el decollage urbà. Aquest, en el camp pictòric propi del Nou 
Realisme ens interessa especialment com a eina per llegir la ciutat «reciclado 

poético de la realidad urbana, industrial y publicitaria»23 a través de la realitat corpòria 
on l’absència d’atribut no és un impediment per a generar d’urbanitat.

“Lo que por regla general no se admite en arquitectura es que el vacío –el espacio vacío– 

no está vacío, sino lleno. [...] Una vez fui a ver a un antiguo discípulo de Mies van der 

Rohe que había puesto en práctica el dicho del maestro, “menos es más”. Vivía en un 

austero apartamento de una sola habitación, en la parte media de Manhattan. Era un 

hombre muy rico. Todas sus posesiones las guardaba en armarios –y entre ellas había un 

Picasso cubista–. Recuerdo que me decía que cuando has de vivir en una enorme ciudad 

claustrofóbica del siglo XX; cuando, al salir de tu hogar, te sientes bombardeado por los 

UHFODPRV�GHO�FRQVXPLVPR�²´£&yPSUDPH���£2EHGpFHPH�µ²��HO�PD\RU�GH�WRGRV�ORV�OXMRV�HV�HO�
de poder andar, sin obstáculos de muebles o cuadros, entre tus propias paredes desnudas.”24 

Al mateix temps, el decollage com la eina que actua sobre el buit, l’esquinçat, 
la supressió com a creació, una destrucció constructiva25. Espai públic, espai 
OOLXUH�� ,JQDVL�6ROj�0RUDOHV�GHIHQVDYD�HO� terrain vague com a condició de buit 
en un sentit oceànic. Quelcom semblant en el llibre The Hunting of  the Snark on 

23 Pierre Restany. 60/90. Trente ans de Nouveau Réalisme, La Différence, 1990, p 76
24 Bruce Chatwin. WABI,�������>ZZZ�SUR\HFWDQGROH\HQGR�ÀOHV�ZRUGSUHVV�FRP@
25 Entroncaria amb els conceptes de destrucció creativa a la ciutat desenvolupat per Eduardo 
Mangada. La “destrucción creativa” y la ciudad. Ciudades inteligentes. Nueva Tribuna. 26 
$EULO� ������ >KWWS���ZZZ�QXHYDWULEXQD�HV�DUWLFXOR�PHGLR�DPELHQWH�OD�GHVWUXFFLRQ�
FUHDWLYD�\�OD�FLXGDG����������������������KWPO@
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Lewis Caroll presenta un plànol perfecte de l’oceà en el qual per tant, no hi 
ha res dibuixat. L’espai públic on tot pot succeir doncs és on no hi ha res que 
el condicioni. 

Fent referència a l’article26� G·,JQDVL� GH� 6ROj�0RUDOHV� HO� TXDO� LOóOXVWUD� DPE�
LPDWJHV� GH� 0DQROR� /DJXLOOR� VREUH� OD� %DUFHORQD� SH�ROtPSLFD� HQV� VHPEOD�
RSRUW~�FUHXDU�KR�DPE�OD�OHFWXUD�GH�3RVW�,W�&LW\�GH�*LRYDQQL�OD�9DUUD��D�WUDYpV�
de les dues imatges que es mostren en la següent plana, on l’expectativa sobre 
aquests territoris augmenta al considerar que l’espai públic tradicional és 
massa rígid i controlat, cosa que el converteix en anacrònic i infrautilitzat, 
L�H[HPSOLÀFD�DPE�O·DWHUUDWJH�GHO�MRYH�0DWKLDV�5XVW�DPE�XQ�&HVVQD����%�GH�
lloguer sobre la plaça Roja de Moscou el 28 de maig de 1987 les possibilitats 
GH�O·HVSDL�PHQ\V�GHÀQLW��FRP�HVSDL�SHU�D�OD�XUEDQLWDW��(OV�terrains vagues, per 
WDQW��SHU�OD�VHYD�LQGHÀQLFLy�GLQV�OD�FLXWDW�VyQ�HQFDELEOHV�HQ�HO�TXH�HOO�FRQVLGHUD�
un nova dimensió urbana de xarxes àmplies. El terrain vague com a darrer espai 
UHDOPHQW�´S~EOLFµ�GH�OD�FLXWDW�FRQWHPSRUjQLD��HQ�HO�VHQWLW�TXH�OD�FqOHEUH�IUDVH�
de Max Weber “Die Stadt Luft macht frei�>O·DLUH�GH�OD�FLXWDW�ID�OOLXUH@µ�SXJXL�VHU�
aplicable. 

“A les nostres ciutats és com si aterressin molts petits Cessna que ens diuen contínuament 

que l’espai públic ha canviat de naturalesa, que una plaça pot ser un aeroport, que un 

aparcament pot ser una plaça, que un terreny abandonat pot ser acollidor.”

El que neix no són nous espais públics, sinó noves dimensions de vida i relació en públic. 

I l’espai ocupat per aquests fenòmens rara vegada és “públic” en un sentit estricte, és 

l’espai d’enclavaments infraestructurals, de recintes industrials abandonats, d’aparcaments 

inutilitzats, de terrain vague de diversa naturalesa.

L’últim espai públic de la ciutat contemporània. Giovanni la Varra. Post it City. p.12.
 

Es recupera així una visió de l’espai públic de la que ja parlaren les vanguardes 
del s. XX, els Situacionistes on sembla que el decollage�pV�OD�PDQHUD�G·DFFHSWDU�
OR� R� G·RULJLQDU�OR�� (O� decollage tracta amb l’urbà a partir de l’absència i la 
sostracció. La reparació precària com a manera d’intervenir menys invasiva 
i on la falta de disseny porta a solucions més adaptables i més tolerants amb 
el propi usuari. El precari com una possible resposta a “El diseño como medio de 

exclusión”27a la que porta el model.

26�,JQDVL�6ROj�0RUDOHV��Terrain Vague, 1995.
27 Cita de Rem Koolhaas a entrevista de a+t. [http://aplust.net]



Barcelona 1980. Manolo Laguillo



Plaça Roja de Moscou. el 28 de maig de 1987



“En esta situación, el papel de la arquitectura se hace inevitablemente problemático. Parece que 

todo el destino de la arquitectura ha sido siempre el de la colonización, el poner límites, ordren, 

forma, introduciendo en el espacio extraño los elementos de identidad necesarios para hacerlo 

reconocible, idéntico, universal. Pertenece a la esencia misma de la arquitectura su condición de 

LQVWUXPHQWH�GH�RUJDQL]DFLyQ��GH�UDFLRQDOL]DFLyQ��GH�HÀFDFLD�SURGXFWLYD�FDSD]�GH�WUDQVIRUPDU�OR�
LQFXOWR�HQ�FXOWLYDGR��OR�EDOGtR�HQ�SURGXFWLYR��OR�YDFtR�HQ�HGLÀFDGR�

De este modo, cuando la arquitectura y el diseño urbano proyectan su deseo ante un espacio vacío, 

un tercian vague, parece que no pueden hacer otra cosa más que introducir transformaciones 

radicales, cambiando el extrañamiento por la ciudadanía y pretendiendo, a toda costa, deshacer 

OD�PDJLD�LQFRQWDPLQDGD�GH�OR�REVROHWR�HQ�HO�UHDOLVPR�GH�OD�HÀFDFLD�µ

¿Cómo puede actuar la arquitectura en el terrain vague para no convertirse 
en un agresivo instrumento de los poderes y de las razones abstractas?

0DQXHO�GH�6ROj�0RUDOHV��Terrain Vague ,1995

Bricolage



´/D� SULPHUD� VH� UHÀHUH� D� XQ� SUREOHPD� FRP~Q� D� WRGDV� ODV� FLXGDGHV�PHGLWHUUiQHDV�� HO� KHFKR�
de que, durante todo el siglo XX, la diversidad y complejidad urbanas fuesen un correlate 

directo de la densidad. Era esta la que, necessariamente, creaba situaciones urbanas donde 

la mixture de usos y la multifuncionalidad de espacios y tiempos eran piezas absolutamente 

funcionales en el modelo de urbanización compacta. Ahora bien, ¿cómo garantizar estas 
características cuando el principio que las garantizaba por añadidura, la 
densidad, ya no existe o al menos no se traduce en el territorio en los 
mismos terminos? ¿Cómo asegurar un territorio complejo y un paisaje con 
XQ�JUDGR�VXÀFLHQWH�GH�GLYHUVLGDG�FXDQGR�OD�XUEDQL]DFLyQ�TXH�ORV�PRGHOD�
VH�GHÀQH��SUHFLVDPHQWH��SRU�OD�DXVHQFLD�GH�GHQVLGDG"µ

Francesc Muñoz. Urbanalización. Barcelona: GG, 2008. p.174 

Decollage
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´6LQ�GXGD��DWHQGLHQGR�D�OD�FRQWLQXLGDG��3HUR�QR�D�OD�FRQWLQXLGDG�GH�OD�FLXGDG�SODQWHDGD��HÀFD]�
\�OHJLWLPDGD��VLQR��WRGR�OR�FRQWUDULR��D�WUDYpV�GH�OD�HVFXFKD�DWHQWD�GH�ORV�ÁXMRV��GH�ODV�HQHUJtDV��GH�
los ritmos que el paso del tiempo y la pérdida de los límites han establecido.”

0DQXHO�GH�6ROj�0RUDOHV������

“Si pensamos en la urbanidad como en un contenido de lo material, como una condición de las 

cosas urbanas […] Queremos hablar de las cualidades urbanas de las cosas, de la urbanidad 

de las cosas urbanas.”

 0DQXHO�GH�6ROj�0RUDOHV��De cosas urbanas, 2008. p.26

“Para Solà-Morales, el nucleo de esta urbanidad no se halla en una imagen de urbanidad 

convencional, ni tampoco en una alta densidad, dos aspectos comunmente asociados con la 

urbanidad. Para él, la esencia descansa en el equilibrio adecuado entre densidad y mezcla [...] 

entre construcción y actividad.”

Urbandiad. +DQV�,EHOLQJV�HQ�0DQXHO�GH�6ROj�0RUDOHV��De cosas urbanas, 2008. p.12
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“Un territorio debe ser entendido no como un hilo de fragmentos urbanos sino como una cadena 

de lugares.”

Francesc Muñoz. Urbanalización, 2008. p.174

“Un moment de vida construïda de manera concreta i deliberada per a la organització col·lectiva 

d’un ambient unitari i un joc d’esdeveniments”

el numero 1 de “Internationale Situationniste”. Guy deBord. 1 de junio de 1958



Equi l i b r i 

precari



El equilibrio entre estructura y acontecimiento, necesidad y contingencia, interioridad y 

exterioridad, es un equilibrio precario.

&ODXGH�/pYL�6WUDXVV��El pensamiento salvaje, 1962



ParisArmelle Caron



Paris “Tout bien rangé” Paris



Berlin



Berlin “Tout bien rangé” Berlin
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'HðQLFLŉ
Equilibri decollage/bricolage

Armelle Caron és un taxonomista de les coses i la seva recerca a nivell urbà ens 
interessa perquè aborda la ciutat a través del dibuix com a eina de coneixement 
però d’una forma literal i naïf  que al meu entendre li atorga un punt provocador, 
VREUHWRW�IHQW�OL�XQD�OHFWXUD�GHV�GH�OD�QRVWUD�SURIHVVLy��(Q�OD�VHYD�VqULH�tout bien 

range es dedica a esmicolar ciutats, morfològicament parlant, utilitzant un plànol 
GH�EXLWV�L�SOHQV�RQ�YD�H[WUDLHQW�LOOD�SHU�LOOD�SHU�D�UHFROóORFDU�OHV�VHJRQV�HO�TXH�
ell anomena “tot ben ordenat”. Intentant imaginar les ciutats resultants, els seus 
carrers fets a partir de façanes i mitgeres són totalment surrealistes, l’espai públic 
com quelcom delirant. La seva lectura passa a ser mordaç quan anomena als dos 
SOjQROV�� O·RULJLQDO� L� HO�PRGLÀFDW��SHO�QRP�GH� OD� FLXWDW��3DUtV� HQ� HO�SULPHU� FDV��
Berlin, en el segon, fent palès que si bé és cert que les coses que les conformen 
VyQ�OHV�PDWHL[HV��PDL�SRGUtHP�GLU�TXH�OD�LPDWJH�PRGLÀFDGD�FRQWLQX�HVVHQW�3DUtV�
o Berlin, la ciutat és en el fons no només els objectes sinó la relació entre ells.

4XDOLÀFjYHP�&DURQ�GH�SURYRFDWLX��SHUTXq�HQ�HOV�VHXV�H[HUFLFLV�QR�ID�PpV�TXH�HO�
TXH�,JQDVL�6ROj�0RUDOHV�FLWDYD�“como el papel de l’arquitectura” com a“orden, forma 

[...] instrumento de organización”, però al mateix temps la ciutat de Caron sembla 
UHVWDU�DO�PDUJH�GHOV�YDORUV�TXH�6ROj�0RUDOHV�UHFRQHL[�FRP�D�SDUW�GH�O·HVVqQFLD�
GH� O·DUTXLWHFWXUD� L� TXH� LPSRVVLELOLWHQ� DSUR[LPDU�VH� VHJRQV� HOO� DO� terrain vague. 
Les ciutats de Caron no es presenten pas com a racionals, ni productivament 
HÀFDFHV�� VLQy� WRW� DO� FRQWUDUL� D� WUDYpV� G·XQ� H[HUFLFL� FRPSRVLWLX� GH� decollage/

bricolage. Al mateix temps aquesta actitud de ser capaç de desmuntar la ciutat 
SHU�VLPSOHPHQW�GHWHFWDU� OHV�UHODFLRQV�D�WUDYpV�GH� OD�VHYD�DEVqQFLD�� OOHJLU�QH�HO�
gra, les dimensions constants i les variacions, els ritmes i els ordres,... La de 
Caron, al nostre entendre, és una manera que té molt a veure amb la reparació, 
ja que tot hi ser més una manera d’anàlisi que d’actuació pot ajudar a calibrar 
la intervenció. En els treballs dels estudiants que analitzarem a continuació, 
d’una manera ja propositiva trobarem també aquest enfoc. La reparació com a 
FUHDFLy��FRP�D�UHVSRVWD�D�OHV�SUHJXQWHV�GH�OHV�FLWHV�DQWHULRUV�G·,JQDVL�GH�6ROj�
Morales i de Francesc Muñoz, l’equilibri d’aquests dos paràmetres, el decollage; la 
supressió i creació de buit, la densitat precària o intangible i el bricolage; la deformació 
i acoblament entre objectes, l’equilibri “HGLÀFDW�L�GHQVLWDWµ. La recerca d’un equilibri 

precari��1RYDPHQW��GH�OD�FLWD�G·,JQDVL�6ROj�0RUDOHV�SRGUtHP�UHFXSHUDU�OD�LGHD�GHO�
precari com a capacitat de perpetuar“la magia incotaminada de lo obsoleto” en l’espai 
urbà. 
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Fins aquest punt del treball hem intentat explicar la idea de reparació, les eines i 
HO�SURFpV��/D�VHJRQD�SDUW�G·DTXHVW��EXVFD�SUHJXQWDU�VH�FRP�DTXHVWHV�HV�FRQFUHWHQ�
i quins són els atributs d’aquests espais o els seus paràmetres comparatius que 
HQV�SHUPHWHQ�HVWDEOLU�QH�XQD�TXDOLÀFDFLy��$TXHVWD�VHJRQD�SDUW�V·KD�GXW�D�WHUPH�
VLPXOWjQLDPHQW�L�DSURÀWDQW�HO�PDWHULDO�GHOV�HVWXGLDQWV�GH�3;��JLUDQW�DO�YROWDQW�
GHOV�SURMHFWHV�GH�0DUF�)HUQjQGH]��/D�VHYD�PDQHUD�G·DIURQWDU�ORV�PROW�SHUWLQHQW�
a la idea de reparació que aquí es desenvolupa ha posat de manifest un seguit de 
WHPHV�VREUH�HOV�TXH�DFWXDU�L�XQD�PDQHUD�G·HQIRFDU�ORV��

(OV� SURJUDPD� GH� FXUV� TXH� HV� YD� SODQWHMDU� HUD� ´OD� UHSDUDFLy� XUEDQDµ� GH� WUHV�
places. Alexanderplatz a Berlin, Tahrir al Caire i les Glòries a Barcelona. Tres 
casos de grans buits dins de teixits consolidats que no obstant semblen tenir una 
condició més perifèrica que no pas central. Aquests donaran cos a aquesta part 
del treball i són en primera instància el buit, com s’incideix en ell a través del 
precari, el límit, com el buit es conforma i la importància d’aquesta idea formal 
per a construir espai amb caràcter. El tercer tema l’ús, l’activitat que alhora 
H[SORUD�WHPHV�FRP�OD�GHQVLWDW�R� OD�UHODFLy�´HGLÀFDW� L�GHQVLWDWµ�D� OD�TXH�IqLHP�
UHIHUqQFLD�DQWHULRUPHQW��(O�TXDUW�TXH�HV�FHQWUD�DPE� OD� UHSDUDFLy�GH� O·HGLÀFDW�
mitjançant l’acoblament de diferents volumetries i el cinquè que es centra en la 
intensitat urbana i sobretot com es pot actuar a aquest a través del precari.



La prevalença

del buit

la plaça Roja de Moscou el 28 de maig de 1987 a les 18:43 de la tarda



La prevalença del buit
El buit per sí mateix, com a espai públic

“La ciudad es un magma pesante que se mueve como un mar de agua o como un banco de arena, 

oscilando por la energía de su propia masa interior. Ser sensible a esta condición gravitatoria 

de las formas urbanas implica encontrar sentido y belleza en las diferencias relativas con que 

OD�GHQVLGDG�GH�DFRQWHFLPLHQWRV��HGLÀFLRV��HVSDFLR�\�YRO~PHQHV�DSDUHFH�HQ�HO�SDLVDMH�XUEDQR�µ

La forma condensada. 0DQXHO�GH�6ROj�0RUDOHV��De cosas urbanas. 2008

En la ciutat tradicional, el buit, solament per ser buit, dins d’aquest teixit dens, 
aquest magma pesant��HUD�VXÀFLHQW�FRP�SHU�FUHDU�XQ�OORF�DPE�FDUjFWHU��TXDQ�DTXHVW�
buit es sistematitza, s’especialitza és quan el paisatge urbà perd intensitat. La 
FLXWDW� ´LQIRUPDOµ�� OD� FLXWDW� SUHFjULD� TXH� DTXt� HV� GHIHQVD� FRP� DTXHOOD� TXH� KD�
estat capaç d’estendre la ciutat sense perdre la intensitat, aquella on el buit sense 
atribut continuat essent espai públic.

Si un observa els emplaçaments on es demana actuar als alumnes de projectes X 
mitjançant els primers esquemes del treball d’Ivet Selva, entendrà la importància 
en ells del buit. La seva dimensió en relació als teixits, la seva posició en la 
ciutat, la resta de buits que l’acompanyen i els condicionants que els han portat 
D� FRQVROLGDU�VH� GLQV� G·aquest magma� GHO� TXH� SDUOD� 6ROj�0RUDOHV�� (O� EXLW� KD�
prevalgut i una reparació en aquests espais no sembla que pugui qüestionar la 
VHYD�H[LVWqQFLD�VLQy�DFFHSWDU�OD�L�SRWHQFLDU�DTXHVWV�HVSDLV�FRP�D�SXQWV�FHQWUDOV�
en la ciutat consolidada. Espais com a trobada de coses molt heterogènies on el 
sol fet de ser buits tan en el sentit físic com en un sentit més ampli de llibertat 
i capacitat d’ésser usats, sense que usos concrets els dominin com passa ara, és 
XQD�JDUDQWLD�SHU�DO�VHX�IXQFLRQDPHQW��$SUR[LPDU�VH�D�OD�SODoD�5RMD�GH�0RVFRX��
7LDQ·DQPHQ� D�3HNtQ� R� -HPDD� HO�)QDD� D�0DUUDNHFK� FRP� D�PDQHUD� G·LOóOXVWUDU�
l’espai decollage.

Aquesta aproximació en recorda la manera de Caron que veiem en 
imatges anteriors. El fet de posar en crisi els objectes de les places, inclús 
GHVFRQWH[WXDOLW]DQW�ORV�SHU�HQWHQGUH�OHV�VHYHV�UHODFLRQV�a partir de l’extracció. 
Mitjançant l’esborrar, fer una lectura analítica d’un lloc per posar en evidència 
mancances i camins d’intervenció que alhora serveixen per reconèixer l’escala 
d’actuació que a cada un li correspon. Detectar l’equilibri dels mecanismes per 
aconseguir una intervenció mesurada però amb uns objectius ambiciosos és 
il·lustrativa i serveix com a inici per a seguir l’evolució dels projectes d’en Marc.



 

El Caire



Berlin



Barcelona
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Els dibuixos sobre aquests exercicis que aquí es mostraran buscaran explicar 
DTXHVW�SURFpV�SURMHFWXDO��HO�GH�WUHEDOODU�DPE�FRVHV��HO�G·H[WUHXUH�OHV��GHIRUPDU�
OHV�L�UHFROóORFDU�OHV��(O�GRFXPHQW�UHOOHYDQW�VHUj�OD�SODQWD�UHSUHVHQWDQW�HO�EXLW�L�
O·HGLÀFDW�DIHJLW�MD�GHVFRQWH[WXDOLW]DWV�HOV�HGLÀFLV�TXH�HV�VXSULPHL[HQ�SHU�HQWHQGUH�
en cada moment el seu paper. Un exercici per entendre que en les reparacions 
la majoria dels ingredients ja hi són a mode d’objet trouvé28 o de come in handy29 

QRPpV�FDO�UHFRQqL[HU�ORV�L�DMXVWDU�ORV�

De la nostra selecció de treballs d’en Marc Fernàndez és el cas de Tahrir al Cairo, 
tot hi que es suavitza en les formes a mesura que avança, sí en els seus primers 
esquemes, el que aborda la intervenció d’una forma més radical a través del buit. 
$TXHVWD�SDVVD�SHU�OD�VXSUHVVLy�GH�WRWHV�OHV�HGLÀFDFLRQV�G·XQD�FHUWD�GLPHQVLy�TXH�
conformen la plaça i que fan de vel entre Tahrir i el Nil. La plaça passa a ser 
un gran espai públic únicament relacionat amb una gran peça museística i el riu 
mentre que a l’esquena, la ciutat actua de teló de fons on només els seus gran 
HL[RV�YLDULV�DUULEHQ�D�FRQÁXLU�D�OD�SODoD�SHUz�UHVROHQW�VH�D�QLYHOO�GH�FLUFXODFLy�D�
través d’un cinturó perimetral a aquesta que actua com a gran rotonda, deixant 
l’interior lliure. El seu buit passaria, en un plànol buit/ple a confondre’s amb el 
GHO�1LO�L�DPE�HO�GH�O·DOWUD�ULED��XQD�]RQD�YHUGD��/HV�HGLÀFDFLRQV�TXH�GRQDYHQ�D�
la plaça un caràcter polític, social,.... desapareixen i aquesta es converteix en una 
especie de gran terrain vague on l’única que resta és el Museu Nacional al que en 
Marc considera com aquella que ha de ser capaç de generar caràcter en ella. Un 
buit com els que nombràvem anteriorment a Moscou, Pekín o Marrakech. Clar 
SHUz�LQGHÀQLW��

Trobem a faltar però en aquest exercici de decollage com a ferida a la ciutat, un 
planejament en quan a usos, activitat i ocupació d’aquest espai,... que podria no 
ser més que un calendari de les activitats que si duran a terme al llarg de l’any i 
que alhora podria servir com a programa a l’hora de concretar de forma material 
la plaça. Sense aquest, és fa difícilment concebible una actuació com aquesta que 
tan a nivell econòmic com pel valor social i cultural d’alguna de les peces que 
es suprimeix les quals el farien molt probablement discutit i rebatut. Al mateix 
temps essent difícilment defensable des del treball sobre el precari que aquí ens 
ocupa, doncs una aproximació en aquest sentit seria la que segurament vindria 
després a ocupar aquest espai, relacionar el museu amb el buit, i desplegar en ell 
qualsevol altre tipus d’activitat.

28 Calvin Tomkins. Duchamp: A Biography��SDJV�����������+HQU\�+ROW�DQG�&R������
29 Cita de Claude Lévi-Strauss, 1962. A Colin Rowe i Fred Koetter. Ciudad collage. Barcelona: 
G. Gili, p.138. 
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Dels primers esquemes del treball de Marc Fernàndez

Aquest seria el document de Marc a la 
manera d’Armelle Caron, els objectes 
descontextualitzats i ordenats. El gran buit de 
la plaça com un terrain vague amb el museu i el 
Nil com a elements principals.

(Q� TXDQW� D� HGLÀFDW�� O·H[HUFLFL� SURSRVDYD� XQD�
ampliació del museu perquè aquest pogués 
WHQLU� VXÀFLHQW� GLPHQVLy� SHU� HVWDEOLU� XQD�
relació equilibrada amb la plaça i el paper que 
aquest havia de tenir com a peça principal. 
-XQWDPHQW�DPE�0DUF��DSURÀWDQW�TXH�HQ�HO�FDV�
de Glòries es volia donar força a la plaça a 
través d’un equipament com és un museu de 
certa dimensió a l’hora de generar vida urbana, 
es va començar a desenvolupar un estudi 
comparatiu de diferents casos de coneguts 
PXVHXV�HXURSHXV�OOHJLQW�OD�UHODFLy�GH�O·HGLÀFDW�
amb el buit que l’acompanya (vegeu Annex).

Aquest procés va portar una estranya parella al 
primer esquema de Marc, l’ampliació al Museu 
del Louvre de París, però no la darrera de Pei, 
sinó la portada a terme durant el segle XVIII 
després de l’incendi del Chateau de les Tuileries 

que feia front als jardins homònims i que la 
seva desaparició obra el gran espai buit, vag, 
decollage amb relació amb el riu Sena, com a 
gran accés al museu que ara domina i dóna 
caràcter a aquest peça.

$TXHVWD� UHÁH[LRQV� HV� WUDVOODGHQ� WDPEp� D� OD�
plaça Alexanderplatz on en Marc planteja un 
gran buit de forma allargada a través de la 
VXSUHVVLy�GHOV�HGLÀFLV�TXH�WHQHQ�OD�YROXQWDW�GH�
conformar una plaça tancada de dimensions 
menors. El nou espai queda suportat per una 
VqULH� G·HGLÀFDFLRQV� DwOODGHV� TXH� FRQVWUXHL[HQ�
una certa idea formal de límit i que l’exercici 
FROPDWD�DPE�XQ�SHoD�PpV�D�O·LQLFL�GH�OD�.DUO�
0D[�$OOHH��(Q�DTXHVW�FDV�QR�WUREHP�XQ�HGLÀFL�
potent al fons com passava a Tahrir sinó que 
XQ� VHJXLW� G·HGLÀFLV� TXH� FRP� REMHFWHV� HV� YDQ�
col·locant al llarg d’aquest buit i creant una 
successió d’estrats que substitueixen la idea 
més clàssica de fons com era en el cas del 
Tahrir i el del Louvre. 



Paris
Pl. de la Concorde / Louvre





Berlin
Alexanderplatz

De la segona entrega del treball de Marc Fernàndez



No obstant, si existeix una idea comú amb el 
museu parisenc en la successió de diferents 
franges d’ús que conformen el buit. A París 
format per la plaça dura de la Concorde, la plaça 
tova amb els Jardins del Louvre, el museu amb 
l’ampliació d’en Pei,.... En el cas de la proposta 
de Berlin on si troben la franja del riu Spree, 
la de l’illa dels museus, la del intercanviador 
PHWUR�XEDQ� HQ� O·HVWDFLy� G·$OH[DQGHUSODW]�� OD�
plaça dura,... I que ens recorda en certa manera 
com Rem Koolhaas en la proposta per al parc 
de al Villete explicava com la transposició del 
mixed-uses vertical al pla horitzontal.

6L�ÀQV�DUD�KDYtHP�SDUODW�GH�OD�prevalença del buit a 
través de la construcció en el límit, en el cas de 
Marc a Alexanderplatz se’ns obre una altra via 
que seria la de la prevalença del buit amb peces 
DwOODGHV� TXH�PDOJUDW� RFXSDU�OR� SHUPHWHQ� XQD�
lectura dels límits originals fent que aquest no 
disminueixi en temes de percepció i en canvi 
O·~V�L�O·HVSDL�XUEj�SDVVLQ�D�WUREDU�VH�HQ�OD�UHODFLy�
entre els objectes i entre els objectes i el límit. 
Aquest tema, serà tractat amb més profunditat 
quan es parli de la cristal·lització dels usos a través 
de l’exercici de Glòries de Marc Fernàndez. 
No obstant creiem abans necessari explicar la 
idea de límit que aquests dos primers exercicis 
de Marc plantejaven. 

Parc de la Villete. Rem Koolhaas, 1982
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Dels primers esquemes del treball de Victòria Orfí
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el límit

DPE�EDL[D�GHÀQLFLy

-HPPDD�HO�)QDD��0DUUDNHFK������
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%DL[D�GHðQLFLŉ�GHO�OķPLW
Rebliment interessat

(Q� OD� GHÀQLFLy� GHO� EXLW� XUEj� OD� LGHD� GH� OtPLW� pV� XQ� IDFWRU� LPSRUWDQW��
XELFD�HQ�O·HVSDL�GyQD�HVFDOD�L�UHIHUqQFLHV��(O�OtPLW�pV�XQD�HLQD�HÀFDo�SHU�
FRQVWUXLU�HO�EXLW�L�GRQDU�OL�FDUjFWHU��8QD�UHSDUDFLy�SHU�WDQW�QR�SRW�REYLDU�
DTXHVW�WHPD�SHUz�WDPSRF�SRW�REVHVVLRQDU�V·KL��GRQFV�HQ�JUDQV�EXLWV�FRP�
DTXt�HVWHP�WUDFWDQW��OD�GHÀQLFLy�G·DTXHVWV�GH�IRUPD�URWXQGD�L�JHRPqWULFD�
pV�GLItFLOPHQW�DERUGDEOH�L�HQ�FDV�G·DFRQVHJXLU�OD��HO�UHVXOWDW�VHPEOD�GLOXLU�
se davant la dimensió del buit. Són interessants al voltant d’aquest tema 
els primers esquemes elaborats per la Victòria Orfí, en aquest cas no 
sobre buit i ple sinó sobre els límits perceptius d’aquestes places, que 
es mostraven en la plana anterior. Aquests mitjançant un traç gruixut 
construeixen els límits existents a nivell perceptiu alhora que amb un traç 
PpV�À�L�GLVFRQWLQX�DSXQWHQ�REVHUYDFLRQV�SHU�FRPSOHWDU�ORV�L�GHÀQLU�ORV�
i en els que la intervenció que es duu a terme en la plaça busca sempre 
mantenir la percepció d’aquest com a buit. 

Si a Terrain vague,� ,JQDVL�6ROj�0RUDOHV� HQV�SDUOD�GH� O·DEVqQFLD�GHO� OtPLW��
PpV�TXH� HQ� OD� VHYD� DEVqQFLD� OD� UHSDUDFLy� HV�PRX�HQ� OD�EDL[D�GHÀQLFLy�
d’aquest. L’acceptació de l’existent. El fet de no construir un límit que 
EXVTXL�GHÀQLU�XQ�HVSDL� VLQy�HO� UHEOLPHQW� D� WUDYpV�GH�QRYHV�SHFHV�PpV�
com un travat que com una puntuació. Com en els casos de Marc que 
aquí es desenvolupen, on existeix una formalització amb un cert grau de 
preocupació geomètrica però en cap cas impostada sinó un rebliment del 
límit seguint els criteris que en aquest es troben. 

Retornant al seu projecte de Tahrir, que havíem deixat en els seus 
esquemes inicials. Si bé el decollage era el tema principal, un cop el projecte 
avança, ja amb el material desenvolupat per la segona entrega que es 
mostra a la plana següent, sembla en aquest cas treballar més pel bricolage 
GHO�OtPLW��QR�REVWDQW�FRQVHUYDQW�OD�LGHD�GH�EXLW�GHO�TXDO�OHV�HGLÀFDFLRQV�
semblen quedar al marge. 

El seu projecte urbà mantindrà al llarg del procés projectual un pols 
entre el decollage� FRP� D� FDPt� SHU� REWHQLU� XQ� EXLW� LQGHÀQLW� GLQV� GH� OD�



 “Esta ausencia de límite, este sentido casi oceánico, para decirlo con la expresión de Sigmund 

Freud, es precisamente el mensaje que contiene expectativas de movilidad, vagabundeo, tiempo 

libre, libertad.” 

,JQDVL�6ROj�0RUDOHV�Terrain vague, 1995



Tahrir
Marc Fernàndez

ciutat i la construcció del límit a través del bricolage 

TXH� OL� GRQL� WUDYDW� DPE�DTXHVWD��/D� UHVSRVWD�ÀQDO�GH�
Marc a Tahrir es carregarà de realisme, les peces 
H[LVWHQWV�� HO� GHVPXQWDU�OHV� SHU� YHXUH� TXH� SDVVD������
restaran novament totes al seu lloc. Un respecte 
DEVROXW�� FDS� SHoD� JRVD� DSURSLDU�VH� GH� O·HVSDL� SODoD��
com si no poguessin xafar la ratlla. Només dues noves 
HGLÀFDFLRQV�D� OD�GUHWD�GHO�GLEXL[�TXH�QR�SRGUtHP�QL�
diferenciar de l’existent i la incorporació d’un nou 
volum a l’hotel Hilton, aquest amb un petit gest, una 
SHWLWD�FRUED�SHU�XQLU�HO�GHFDODWJH�GH� OHV�HGLÀFDFLRQV�
adjacents i no prendre el protagonisme del museu dins 
la plaça. D’aquest manera l’hotel dobla la seva capacitat 
hotelera però l’operació queda també al límit d’un buit 
que resta expectant, un cop fet això la resta d’objectes 
ja sabran reaccionar, l’ús ja s’anirà apropiant d’aquest 
HVSDL��QR�FDO�IHU�UHV�PpV��HV�SODQWHMD�OD�QR�FRQVWUXFFLy�
en el buit, la creació d’un gran buit silenciós. Com en 
OD� LPDWJH� GH� -HPDD� HO�)QDD� GH�0DUUDNHFK�� OD� IRUPD�
com a absència de forma i el precari com a manera de 
colonitzar l’espai que vindria després.

Trobem a faltar però, la incorporació del riu que el seu 
primer esquema era capaç d’aportar i la relació que 
aquest amb l’ampliació del museu generava. El tema 
GH�0DUF�SHU�D�7DKULU�DO�ÀQDO�pV�HO�EXLW�decollage, dins 
d’un límit bricolage��/·HVSDL� LQGHÀQLW�DPE�HOV�REMHFWHV�
al límit, a la ratlla de sortida, esperant que soni el 
xiulet. Es troben en una situació d’equilibri precari com 
FLWjYHP�D�&ODXGH�/pYL�6WUDXVV�D� O·LQLFL�G·DTXHVW� WH[W��
Una situació on sembla que en qualsevol moment 
DOJXQD� SHoD� SXJXL� HVWHQGUH·V�� FUpL[HU� R� GHVSODoDU�VH�
i entrar a la plaça on l’equilibri sembla estar a punt 
GH�WUHQFDU�VH��(O�EXLW�DPE�XQD�OHFWXUD�GLQjPLFD�GH�OD�
plaça que Marc hauria d’aconseguir ara a través de la 
seva materialització tan física com a nivell d’ús.



De la segona entrega del treball de Marc Fernàndez



Alexanderplatz 1928
Mies van der Rohe
´1LQJXQD�LQWHQFLyQ�GH�HMHPSOLÀFDU�OD�QXHYD�FLXGDG��1LQJXQD�KLSyWHVLV�TXH�VLJQLÀTXH�GLVFRQWLQXLGDG�FRQ�
la cuidad existente. Acción; producción de un acontecimiento en un territorio extraño; casual despliegue 

de una propuesta particular que se superpone a lo ya existente; repetido vacío sobre el vacío de la ciudad; 

VLOHQFLRVR�SDLVDMH�DUWLÀFLDO�WRFDQGR�HO�WLHPSR�KLVWyULFR�GH�OD�FLXGDG�SHUz�VLQ�FDQFHODUOR�\�VLQ�LPLWDUOR��)OXMR��
fuerza, incorporación, independencia de las formas, expresión de las líneas que las atraviesan. Más allá 

del arte que desvela nuevas libertades. Del nomadismo al erotismo.”

Sobre la proposta de Mies a Berlin. ,JQDVL�GH�6ROj�0RUDOHV��Terrain vague, 1995



No obstant, si busquem una resposta a l’evolució que el projecte ha sofert 
des del primer esquema a la segona entrega, aquesta l’hauríem de trobar 
HQ�HO�TXH�FDOGULD�FODVVLÀFDU�FRP�D�XQ�PDJQtÀF�H[HPSOH�G·equilibri precari, 
el projecte de Mies van der Rohe per l’Alexanderplatz de 1928, referència 
que en Marc domina per l’actuació simultània a aquesta plaça Berlinesa.
 
Primer de tot, per l’actitud d’esquinçar la plaça circular imaginada a 
partir de referències parisenques a la que el concurs instava i fugir de 
la construcció d’un espai per al viari. I segon, per establir un diàleg de 
continuïtat amb l’existent però al mateix temps crear una nova realitat 
mitjançant l’acoblament de noves peces i d’altres d’objets trouvé a través 
d’un OtPLW�DPE�EDL[D�GHÀQLFLy i el buit esquinçat. Una metamorfosis del lloc, 
una nova situació construïda on tot sembla moure’s per anar conformant 
XQ�EXLW�TXH�SUHYDO�D�WUDYpV�GHO�OtPLW��HO�TXH�,JQDVL�GH�6ROj�0RUDOHV�GHVFULX�
amb “del nomadismo al erotismo”.

El document rellevant d’aquesta proposta: el fotomuntatge; capaç de 
mostrar com l’existent i el projecte encaixen i participen conjuntament. 
A diferència del que seria un collage on la relació entre imatges seria 
abstracta, aquí s’acoblen i construeixen una nova realitat a través de 
UHODFLRQV�FRQFUHWHV�TXH�pV�DO�FDS�L�D�OD�À�O·REMHFWLX�GHO�bricolage. Marc en 
aquest sentit utilitzarà una maqueta a l’hora d’explicar els projectes cosa 
TXH�OL�SHUPHW�DO�PDWHL[�WHPSV�WUHEDOODU�DPE�FRVHV�ItVLTXHV�L�PRGLÀFDU�OHV�
FRP�D�WDOV�XWLOLW]DQW�GRV�PDWHULDOV�GLIHUHQWV��XQ�SHOV�HGLÀFLV�SUHH[LVWHQWV�L�
un altre per les noves construccions.



La cristal·lització

dels usos

Jackson Pollock pintant
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&ULVWDOõOLW]DFLŉ�GHOV�XVRV
Densitat qualitativa30 

Quan Pollock pintava no estava més que plasmant un acte, materialitzant 
uns moviments, una dansa. La ciutat es pot pensar de la mateixa manera 
com a representació de l’acte de viure en públic. L’habitatge per tan és 
un element determinant, però l’acompanyen un seguit d’usos que no 
s’imposen des de l’objecte. L’ús es materialitza a través d’aquest. La 
ciutat seria com molts Pollocks pintant alhora sobre la mateixa tela. Com 
HVFULYLD�*LRYDQQL�OD�9DUUD�D�3RVW�LW�&LW\� “L’espai urbà avui és el palimpsest 

d’una contínua experimentació de formes de vida en públic.”.

El decollage s’aproxima a la ciutat suprimint el palimpsest a través de 
la supressió de l’objecte, la creació del buit sense atribut. En canvi, el 
bricolage ho fa a través de l’addició en un procés on no esta tan clar si l’ús 
prové de l’objecte o l’objecte consolida l’ús.

“No se trata de localizar en el espacio pre-existente una necesidad o una función, 

sino, al contrario, de espacializar una actividad social, vinculada a una práctica en su 

conjunto, produciendo un espacio apropiado.”

Henri Lefebvre. Espacio y Política. Madrid: Península, 1976

/D�UHSDUDFLy�EXVFD�SHU�WDQ�OD�OODYRU�GH�O·~V�SHU�FRQVROLGDU�OR�R�HQ�HO�FDV�GH�
l’espai vague, la seva absència com a oportunitat. La manera d’actuar del 
bricolage en aquest aspecte és a través de la cristal·lització d’aquests usos 
preexistents com a manera de generar una situació31, cristal·lització com 
D�FRQVWUXFFLy�HQ�XQ�VHQWLW�SUHFDUL��QR�QHFHVVjULDPHQW�FRP�D�HGLÀFDFLy�
però sí com a capacitat de crear urbanitat en aquests espais.

L’ús no com un tema de densitat empírica, si bé és cert que la densitat 
juga un paper cabdal, respon més a la densitat qualitativa que defensava 

30�0DQXHO�6ROj�0RUDOHV��De Cosas urbanas. Barcelona: G. Gili, , 2008. 
31 A la manera de Guy Debord: “Un moment de vida construïda de manera concreta i deliberada 

per a la organització col·lectiva d’un ambient unitari i un joc d’esdeveniments.” el numero 1 de 
´,QWHUQDWLRQDOH�6LWXDWLRQQLVWHµ�������



Barcelona
les Glòries



6ROj�0RUDOHV�� DTXHOOD� TXH� LQFORX� D� OD�
simultaneïtat i el mixity, alhora que la 
congestió en contra de la dispersió. Fer 
propi de la ciutat el concepte tan humà i 
quotidià com la convivència, la convivència 
urbana com la capacitat que en un mateix 
espai puguin succeir activitats diverses de 
forma simultània però no desconnectada, 
coses que en la ciutat “informal” o precària 
passen de forma natural, per necessitat 
més que com a objectiu.

Si havíem acabat el punt de prevalença del 

buit parlant de la lectura de grans buits 
a partir de construir en els seus centres 
seria exactament això, i ho podríem anar 
desgranant gràcies a l’exercici de Glòries, 
el que passa en les intervencions de Marc 
Fernàndez. 

Aquest s’inicia amb la supressió del tambor i 
OD�VHYD�VXEVWLWXFLy�SHU�XQD�HGLÀFDFLy�G·XVRV�
mixtos que sorgeix i s’ancora amb la trama 
GH�O·HL[DPSOH�SHU�D�SRUWDU�OD�D�O·LQWHULRU�GH�
OD�SODoD��/D�QRYD�SHoD�VHPEOD�RULJLQDU�VH�D�
SDUWLU�GH�O·~V�L�HVWHQGUH·V�ÀQV�D�RFXSDU�XQ�
espai vag. A nivell formal la resposta només 
pot ser la continuïtat, de la trama existent. 
Si el tambor venia a ser un nus capaç de 
connectar i resoldre els problemes de viari, 
O·HGLÀFL�TXH�HO�UHHPSODoD�YH�D�VHU�WDPEp�XQ�
connector però en aquest cas d’usos, de 
teixit, de ciutat i d’intensitat urbana. 

Generar urbanitat de dins cap a fora. Si al 
UHIHULU�QRV�DO�OtPLW�SRVjYHP�GH�PDQLIHVW�OD�
GLÀFXOWDW� G·DTXHVW� SHU� FUHDU� XUEDQLWDW� HQ�
grans buits on el perímetre és molt extens i 
la gran distància amb el centre fa que l’urbà 
es dilueixi, el procés invers sembla més 
apropiat si parlem de reparació.



En aquest sentit podríem trobar un clar paral·lelisme amb la proposta 
TXH� 0DQXHO� GH� 6ROj�0RUDOHV� ID� SHU� al concurs que es convoca a 
l’Alexanderplatz un any després de la caiguda del mur. L’ocupació amb 
HGLÀFDW�GHO�FHQWUH�GH�OD�SODoD�TXH�HOO�SODQWHMD��QRPpV�HV�SRW�HQWHQGUH�GHV�
d’una lectura de la ciutat a una escala major, on l’Alexanderplatz forma 
part d’una amalgama de buits i objectes aïllats que resultaven en una 
ciutat de molt baixa densitat, com era el Berlin de l’Est.

Alexanderplatz 1990
Manuel de Solà-Morales



6ROj�0RUDOHV� GDYDQW� HO� QRX� SDSHU� TXH� KD� G·DGTXLULU� O·$OH[DQGHUSODW]�
GHVSUpV�GH�OD�UHXQLÀFDFLy��FRQYHUWLQW�VH�HQ�XQ�SXQW�FHQWUDO�GH�OD�FLXWDW��
FUHX�QHFHVVDUL�HQ�HOOD� O·DXJPHQW�GH�OD�GHQVLWDW�TXDOLWDWLYD�SHU�D�GRWDU�OD�
d’urbanitat. Com ell diria “injectar-hi intensitat”32. 

32�0DQXHO�6ROj�0RUDOHV��Incertes Glòries, un article pòstum publicat al diari Ara el 27 de 
febrer de 2012 



 



 

3HU�WDO�GH�SRUWDU�KR�D�WHUPH�GHFLGHL[�HGLÀFDU�OD�SDUW�FHQWUDO�GH�OD�SODoD�
DOODUJDQW�OD�.DUO�0DU[�$OOHH�L�FRQQHFWDQW�O·HGLÀFDW�DPE�OHV�FRQVWUXFFLRQV�
existents mitjançant una pèrgola que actua com a espai públic cobert. La 
GHFLVLy�JHQV�HYLGHQW�GH�FROóORFDU�VH�´DO�PLJµ�HVWLUDQW�OD�FLXWDW�L�SRUWDQW�OD�
a l’interior generant l’espai públic al seu voltant, no delimita ni construeix 
FRQIRUPDQW�L�FRQVWUHQ\HQW�HO�EXLW�VLQy�FROóORFDQW�VH�GLQV�OD�SODoD�DPE�OD�
virtut que aquest a nivell perceptiu no es redueix en dimensions, els seus 
OtPLWV� FRQWLQXHQ� HVVHQW� HOV�PDWHL[RV�� 6ROj�0RUDOHV� QRPpV� VLWXD� HQ� HOV�
extrems algunes peces que actuen com a reblert en el límit amb l’objectiu 
GH�FODULÀFDU�OR�L�IHU�OR�UHFRQHL[LEOH��/D�SODoD�SDVVD�D�VHU�SHU�WDQW��O·HVSDL�
amb tensió entre el límit i la peça fragmentada interior que li garanteix 
l’ús i l’activitat al buit i el lliga amb la ciutat. El punt d’unió entre les 
noves volumetries i el teixit existent, punt crític per a la comprensió de la 

prevalença del buit es converteix en un atri cobert, una pèrgola que permet 
QR�QRPpV�OD�FRPSUHQVLy�GH�OD�SODoD�VLQy�FUHDU�XQD�VLWXDFLy�PDJQtÀFD�HQ�
O·HVSDL�XUEj��/D�VHYD�GHÀQLFLy�GHO�SURMHFWH�SRGULD�VHU�DO�PDWHL[�WHPSV�XQD�
GHÀQLFLy�GHO�SURSL�bricolage:

(O�SUR\HFWR� LQWHQWD�SURYRFDU� OD� FRQJHVWLyQ� HGLÀFDWRULD� FRQ� ORV�PLVPRV� HOHPHQWRV�GH�
la actual ciudad reconstruida, ya característicos de la capital de la RDA: Calles 

anchísimas, bloques pantalla aislados, grandes espacios libres y el uso residencial como 

sustancia dominante. Se podría llevar al límite las posibilidades de estos elementos 

urbanos, pero con una sintaxis bien distinta que haga reconocible, por su congestión 

formal, la imagen del centro de la ciudad popular: espacio colectivo de una metrópolis 

que se expresa en el transporte masivo, en el consume económico y en la imposible 

apropiación privada de los lugares centrales.

La acumulación heterogénea��0DQXHO�GH�6ROj�0RUDOHV��De cosas urbanas, 2008

$TXHVW�VHJXLW�GH�QRYHV�YROXPHWULHV�D�SDUWLU�GH�OD�.DUO�0DU[�$OOHH�HVWLUHQ�
O·DYLQJXGD�ÀQV�D�OD�FDQWRQDGD�GH�.DUO�/LHENQHFKW�6WUD�H�DXJPHQWDQW�OD�
seva altura, com observem en l’axonometria, a mesura que s’apropen 
D� OHV� HGLÀFDFLRQV� YHwQHV��$TXHVW� IHW� TXH� SRGULD� VHPEODU� FRQWUDGLFWRUL��
es porta a terme per tal d’aconseguir la màxima tensió i congestió en 
l’extrem de la nova peça. Una relació tensa, novament un equilibri precari 
HQWUH�HO�QRX�HGLÀFDW�L�O·H[LVWHQW�DO�PDWHL[�WHPSV�TXH�HV�EXVFD�XQ�GLjOHJ�
amb l’altra banda de l’estació de l’Alexanderplatz i la torre de la televisió. 
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La volumetria trencada, amb certes referències plàstiques al 
constructivisme rus, sembla també, encaixar perfectament amb aquesta 
idea de bricolage, d’acoblament de peces que mica en mica van ocupant 
OD�SODoD�VHQVH�UHGXLU�OD��&RP�VL�FDGD�XQ�GHOV�QRXV�YROXPV�YLQJXpV�GRQDW�
per una necessitat d’ús que alhora al augmentar la proximitat amb la resta 
G·HGLÀFDFLRQV�FUHHV�HQFDUD�PpV�LQWHQVLWDW�XUEDQD�TXH�DOKRUD�LPSOLTXHV�OD�
necessitat de més capacitat d’ús i per tant més volumetries. Augmentant 
SURJUHVVLYDPHQW�� G·DTXHVWD�PDQHUD�� OD� GLVWjQFLD� HQWUH� HOV� REMHFWHV� ÀQV�
arribar a un punt, una distància crítica33 entre ells on la intensitat seria 
màxima i on ja no hi hauria més espai material per seguir creixent. 
Quasi fent un símil amb la geologia em volgut anomer a aquest procés 
cristal·lització dels usos. 

$TXHVW�HGLÀFDW�IUDJPHQWDUL�L�DJUHJDWLX�D�SDUWLU�GH�O·H[LVWHQW��PXQWDW�DPE�
el que hi ha en un exercici de bricolage, li permeten generar un espai ric 
HQWUH�HO�OtPLW�L�O·REMHFWH�TXH�YD�ÁXFWXDQW�L�FDQYLDQW��GH�QRX�OD�UHSDUDFLy�
amb una lectura dinàmica34 de l’espai que juntament amb l’espai porxat 
que comentàvem aporta el marc a la plaça per a que generi urbanitat. Seria 
aquest un dels casos més destacats, ja dins la gran escala, de reparació 
precària amb els que ens hem sabut enfrontar i que il·lustra la idea del 
bricolage de manera més clara.

7RW�KL�TXH�SRW�VHPEODU�TXH�O·HGLÀFDW��O·REMHFWH�pV�OR�GHVWDFDEOH�G·DTXHVW�
SURMHFWH�� MD� HV� YHX�� LQFO~V� SHU� OD� VHYD� PDQHUD� GH� UHSUHVHQWDU�KR�� OD�
LPSRUWjQFLD� TXH� DWRUJD� DO� EXLW� TXH� O·HQYROWD�� /D� SUHRFXSDFLy� GH� 6ROj�
0RUDOHV�SHU�XQ�JUDÀVPH�TXH�VLJXL�FDSDo�GH�SODVPDU�OD�LQWHQVLWDW�XUEDQD�
PpV�TXH�OD�FRQVWUXFFLy�HQ�VL�PDWHL[D��)LJXUHV��REMHFWHV��FRVHV�HQ�GHÀQLWLYD��
es projecten de manera radial com línies de força. El creuament entre 
varies provoca una trama densa que es va perdent en els extrems, aquesta 
HV�OD�PDQHUD�TXDQWLWDWLYD�GH�6ROj�0RUDOHV�GH�GLEXL[DU�OD�XUEDQLWDW��/·HVSDL�
públic de dins cap a fora.

33 Distància crítica respondria quan la relació de proximitat entre varis objectes assoleix un 
grau que no permet ja la incorporació d’un nou objecte extern.
34 Del concepte d’equilibri precari GH�&ODXGH�/pYL�6WUDXVV�FLWDW�SHU�&ROLQ�5RZH�D�The collage 

city i adaptat en aquest text a la reparació urbana fent referència a l’arquitectura que 
PLWMDQoDQW�OD�UHODFLy�DPE�HOV�REMHFWHV�TXH�O·HQYROWHQ�SRGULD�VHU�GHÀQLGD�FRP�D�LQHVWDEOH�
o incòmoda, aturada en un instant concret i que malgrat immòbil tindria tendència a 
canviar de posició en un instant precedent.



Retornant al projecte de Marc a les Glòries caldria retenir les idees 
GHVHQYROXSDGHV�PLWMDQoDQW�O·REUD�GH�6ROj�0RUDOHV�D�%HUOLQ��SHUz�VREUHWRW�
aquella que s’extreia de la cita sobre el projectar la ciutat a partir del que 
ja hi ha. “Con los mismos elementos de la actual ciudad [...] Se podría llevar al 

límite las posibilidades de estos elementos urbanos”.�/·HGLÀFDW�TXH�0DUF�SODQWHMD��
en aquest sentit també és molt bricolage tot hi que es tracta d’una peça 
TXH�JXDUGD�SRTXHV�VLPLOLWXGV�IRUPDOPHQW�SDUODQW�DPE�HO�%HUOLQ�GH�6ROj�
0RUDOHV�� $TXHVWD� JHRPqWULFDPHQW�PpV� FODUD� L� URWXQGD� HV� MXVWLÀFD� SHU�
QR�XELFDU�VH�HQ�XQD�UHDOLWDW�GH�EORFV�SDQWDOOD�DwOODWV�L�JUDQV�HVSDLV�OOLXUHV�
com l’Alexanderplatz VLQy�DO�RULJLQDU�VH�D�SDUWLU�GH�OD�WUDPD�GH�O·HL[DPSOH�
d’Ildefons Cerdà.

Es recolza amb la Gran Via, carrer que busca construir en un tram on 
ara sembla desaparèixer i que en la proposta de Marc passa a estar en 
VXSHUItFLH��3HO�TXH�ID�D�OD�'LDJRQDO�SDVVD�FRP�XQD�WUDoD�LQWHULRU�D�O·HGLÀFL��
però per la qual no poden circular vehicles; i interromp la Meridiana. 
$O�PRGLÀFDU�HO�YLDUL�GH�OD�SODoD��DTXHVW�SDVVDULD�D�WHQLU�XQD�FRQÀJXUDFLy�
pròxima a la de plaça Universitat, la qual trobaríem dins el mateix eix de 
la Gran Via i que resol també la seva trobada amb un seguit de traces 
diagonals que hi moren com són la Ronda Sant Antoni, Ronda Universitat 
i el carrer Pelai. 

La intervenció de Marc de la mateixa manera que aquest exemple 
duplicarà el viari en aquest cas connectant la Diagonal que baixa de 
zona universitària amb la Meridiana que puja cap a Sagrera alhora que la 
Diagonal provinent del fòrum és connectaria amb el tram de Meridiana 
que acaba en el parc de la Ciutadella. 

La gran diferència entre aquests dos casos seria que si bé en Universitat 
l’espai entre els dos vials és el buit plaça, en el cas de Glòries aquest seria 
HO�QRX�HGLÀFL�TXH�HV�SODQWHMD�L�O·HVSDL�EXLW�GH�SODoD�HO�WUREDUtHP�D�O·DOWUD�
banda de viari entre aquest i el límit, que per dimensions a diferència 
d’Universitat on es una vorera bastant ampla, podria assolir una condició 
d’espai urbà o inclús de parc.

L’actuació sembla venir a reforçar el paral·lelisme de Gran Via amb l’Eix 
Ferran i Princesa que imaginava Cerdà com a transposició del centre de 



Plaça Sant Jaume a Plaça de les Glòries de Ciutat Vella a l’Eixample i al que 
6ROj�0RUDOHV�GHGLFD�XQD�FODVVH�PDJLVWUDO35. No obstant si Cerdà plantejava 
DTXHVW�QRX�FHQWUH�GHV�GHO�EXLW� L� OD�3ODoD�8QLYHUVLWDW� FRP�D� FRQÁXqQFLD�
G·HGLÀFDFLRQV��REVHUYDQW� O·HVWDW� DFWXDO�RQ� VHPEOD�TXH�pV�8QLYHUVLWDW� L� OD�
seva proximitat amb Plaça Catalunya, que Cerdà no plantejava en el seu 
pla, la que genera espai públic des del buit i el plantejament de Marc per a 
3ODoD�GH�OHV�*OzULHV�KR�ID�GHV�GH�O·HGLÀFDW�

35�0DQXHO�GH�6ROj�0RUDOHV�Deu lliçons sobre Barcelona: els episodis urbanístics que han 

fet la ciutat moderna. Barcelona: COAC, 2008. 



En aquest sentit enlloc de resseguir la Gran Via per trobar els mateixos 
PHFDQLVPHV�WUREDUtHP�SDUDOóOHOLVPHV�DPE�O·HGLÀFL�GH�O·,OOD�'LDJRQDO�TXH�
V·XELFD� D� O·DOWUD� EDQGD� G·DTXHVW� LPSRUWDQW� HL[��'XHV� HGLÀFDFLRQV� G·XQHV�
dimensions i una potència semblants. No obstant, a diferència d’aquest 
cas el projecte de Marc no es recolza en la Diagonal sinó en la Gran Via 
L�SHU�WDQ�OD�VHYD�UHODFLy�DPE�OD�'LDJRQDO�QR�pV�G·DFRPSDQ\DU�OD�VLQy�GH�
FROóORFDU�V·KL�GH�WUDYpV�
El que ens interessa d’aquesta comparació és la presència a nivell 
LQIUDHVWUXFWXUDO� TXH� WHQHQ� DTXHVWHV� HGLÀFDFLRQV� HQ� OD� FLXWDW�� $TXHVWD�
capacitat de resoldre des de l’escala de la petita tenda a l’escala urbana a 
través de l’objecte.



L’illa Diagonal
Manuel de Solà-Morales
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L’objecte com l’element generador d’urbanitat que K. Frampton 
desenvolupava al voltant de l’Illa Diagonal sobre la idea de gratacel 
abatut on el mixity d’usos no es dóna en altura sinó de forma successiva 
en planta baixa al mateix temps que la secció permet la convivència entre 
diverses plantes a les que podríem considerar baixes. Frampton queda 
impressionat per una manera de fer ciutat intensa oposada a la de la ciutat 
Americana, que l’Illa li descobreix36. Aquesta molt pròpia de la ciutat 
mediterrània, molt més precària, és la que Marc vol utilitzar per dotar 
les Glòries de densitat i urbanitat. Actuar deixant de banda l’augment de 
densitat en altura que no ha donat bons resultats a la ciutat de Barcelona 
GHJXW� D� OD� GLÀFXOWDW� GHO� WUDYDW� HQ� SODQWD� EDL[D� TXH� DTXHVWD� FRPSRUWD��
relació que sembla clau en la ciutat mediterrània i que és la virtut, en el 
cas de l’Illa, a través de convertir les circulacions internes en passatges 
de la ciutat.

(Q�HO�FDV�GH�0DUF�XWLOLW]DU�PHFDQLVPHV�GH�OD�FLXWDW�SHU�UHODFLRQDU�VH�DPE�
ella passa per recollir la manera en que s’han anat ocupat els interiors d’illa 
de l’eixample a través de patis, passatges que els connecten i una façana 
clara a carrer. En Marc no fa però una transposició directa d’aquesta 
GLVSRVLFLy��WHQLQW�HQ�FRPSWH�TXH�DTXHVW�HGLÀFL�QR�RFXSD�XQD�LOOD�VLQy�TXH�
en el fons en són tres, deforma aquests elements dels que parlàvem per 
crear connexions entre ells en una solució que pot semblar una versió 
GHQVLÀFDGD�GHOV�SULPHUV�HVTXHPHV�G·HGLÀFDW�HQ�OHV�LOOHV�GH�O·HL[DPSOH�TXH�
presentava Cerdà.

I la infraestructura, que ja destaca en la planta soterrani en l’illa Diagonal, 
LPSOLFD� TXH� O·HGLÀFL� QR� DFDEL� HQ� HOV� OtPLWV� GH� OD� VHYD� FRQVWUXFFLy� R� HO�
TXH�SRGUtHP�GHOLPLWDU�FRP�´SDUFHOóODµ�L�V·HVWpQ�SHU�OOLJDU�DPE�OD�FLXWDW�
alhora que com en un vaixell el que passa per sota de la cota cero és tan 
transcendent i té tanta dimensió com el que passa ja a sobre alhora 
TXH�SHU�OD�VHYD�GLPHQVLy�SHUPHWHQ�UHODFLRQDU�VH�DPE�HOV�FDUUHUV�GHO�VHX�
HQWRUQ� UHFROOLU�ORV� L� FRQYHUWLU�OHV� HQ� WUDFHV� R� FLUFXODFLRQV� LQWHUQHV� GH�
O·HGLÀFL��(Q�HO�FDV�GH� O·,OOD�SDVVD�ÀQV� L� WRW�XQ�FDUUHU� URGDW��VROXFLy�TXH�

36�(Q�GLYHUVHV�HQWUHYLVWHV�L�ÀQV�L�WRW�HQ�HO�VHX�HVFULW�HQ�OD�SXEOLFDFLy�G·KRPHQDWJH�D�0DQ�
XHO�GH�6ROj�0RUDOHV�SRVD�GH�PDQLIHVW�DTXHVWD�WUREDOOD��Homenatge a Manuel de Solà-Morales 
Papers 03/2012. www.dur.upc.edu.  



Santa María della Pace 

Pietro da Cortona, 1656w
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també podria ésser adoptada per Marc o on també es podria produir 
l’intercanviador de línies de metro, tren,... que travessen la plaça. Totes 
DTXHVWHV�FROóODERUHQ��FRP�VL�G·DUUHOV�HV�WUDFWHVVLQ��HQ�TXH�O·HGLÀFL�HV�WUDYL�
amb el context i amb la ciutat passant a ser una estructura mixta entre 
HGLÀFL��LQIUDHVWUXFWXUD�L�FLXWDW��(O�GRFXPHQW�UHOOHYDQW�HQ�DTXHVW�VHQWLW�OD�
secció que ens mostra com la planta baixa passa a tenir en realitat tres 
plantes les quals es destinaran a usos comercials. I com sobre aquestes 
HV�FRPELQD�O·~V�HO�G·RÀFLQD�L�HO�G·KRWHO��DO�TXH�0DUF�D�OHV�*OzULHV�VXPDUj�
el d’habitatge que serà el que s’ocuparà d’estendre l’ús de la ciutat cap 
al centre de la plaça. En cas de l’Illa caldria destacar també la planta 
baixa a Diagonal, la planta primera i la planta soterrani, aquesta darrera 
pel fet de ser menys coneguda però altament il·lustrativa ens ha semblat 
convenient aportar al treball. 

Si bé ens hem centrat en aquesta idea del bricolage a partir de l’exemple 
GH�6ROj�0RUDOHV�D�%HUOLQ�L�GH�0DUF�)HUQjQGH]�D�*OzULHV��WDPEp�Sodríem 
UHPXQWDU�QRV� D� ����� SHU� WUREDU�QRV� XQD� RSHUDFLy� TXH� HQV� LQWHUHVVD� L�
TXH�SUHVHQWHP�DUD�SHU�DQDU�OD�UHFXSHUDQW�D�PHVXUD�TXH�HV�GHVHQYROXSD�
aquest text. Aquesta, duta terme per Pietro da Cortona a Santa María 
GHOOD�3DFH�� OOHJLGD� L�GHVFULWD�PDJQtÀFDPHQW�SHU�/OXtV�&ORWHW�DO�DUWLFOH� el 
arreglo frente al modelo37 es tracta d’una intervenció més reduïda que podria 
HQ�DTXHVW�SXQW�VHUYLU�QRV�GH�UHVXP�GH� OHV� LGHHV�H[SORUDGHV��(Q�DTXHVW�
projecte davant l’encàrrec de la millora de l’accés a una petita església, 
com demostra la tira que s’adjunta, es produeix una intervenció en favor 
de l’espai públic que mesura molt bé l’equilibri entre l’enderroc de part 
GH� O·HGLÀFDFLy�H[LVWHQW� DPE� OD� FUHDFLy�G·XQD�QRYD� IDoDQD�FRQWLQXD�TXH�
relliga els diferents usos que la intervenció i abraça la petita construcció 
d’un espai porxat com a nou accés a l’església. Amb dos gestos l’accés de 
l’església, que era una de les tres façanes que conformaven l’espai, passa a 
estar situat al mig de la plaça, com un sortint que surt a rebre el visitant. 
La reparació com a metamorfosis d’un lloc i l’equilibri precari com a justa 
mesura entre la deformació del teixit i la nova construcció, l’espai públic 
com a espai entre el límit i l’objecte.

37 Publicat a la Revista Arquitecturas Bis núm. 2 1974.
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Istanbul
Galata



Per tancar el tema sobre la cristal·lització dels usos i obrir el de tensió entre 

objectes ens agradaria presentar un exemple més, el de Galata a Istanbul. 
8Q� HVSDL� XUEj�PDJQtÀF� TXH� V·KD� DQDW� VHGLPHQWDQW� DPE� HO� WHPSV�� (V�
troba al límit de la ciutat històrica connecta amb la Istanbul moderna a 
WUDYpV�GHO�SRQW�GH�*DODWD��TXH�PpV�TXH�XQD�LQIUDHVWUXFWXUD�pV�XQ�HGLÀFL�
compost, bricolage que serveix al vianant, el cotxe, el tramvia, agrupa bars 
i forma un passeig.

La seva condició d’espai públic és quelcom palpable a l’ambient i si bé la 
VHQVDFLy�GH�OOLEHUWDW�HQ�HOO�pV�SDOSDEOH�H[LVWHL[�XQ�FRQÁLFWH�FRQVWDQW�HQWUH�
els agents que la conformen per trobar el seu espai.

De tots els elements que la conformen destaquen el pont de Galata, el 
mercat de les especies i la mesquita. Aquests tot hi conformar el límit 
d’aquest espai s’escapen d’ell i ocupen la plaça sense perdre però un vincle 
amb el físic amb límit perceptiu de l’espai. Ja en la plaça, els tres objectes 
s’aproximen en un punt on la urbanitat d’aquesta passa a ser màxima.



L’espai

amb tensió

les torres bessones de Nova York el 7 d’agost de 1974 a les 7:15 del matí
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/âHVSDL�DPE�WHQVLŉ
distància crítica 

Tal com veiem en el cas de Galata a Istanbul, l’aparició d’un seguit 
d’objectes en gran mesura ja consolidats en l’actualitat, ha anat ocupant 
DTXHVW�JUDQ�EXLW�XUEj�GHÀQLQW�HO�VHX�HVSDL�SURSL�D�SDUWLU�GH�OHV�WHQVLRQV�
amb la resta: des dels temes infraestructurals, les zones de mercat als 
petits locals que fregeixen peix; cadascun d’ells ha anat envaint la plaça 
ÀQV�D�FROóOLVLRQDU�DPE�HOV�LQWHUHVVRV�G·XQ�DOWUH��L�DL[t�DMXVWDQW�OHV�GLVWjQFLHV�
entre ells. Només per posar un exemple, l’espai de l’entrada al mercat de 
OHV�HVSHFLHV��O·HGLÀFL�HQ�IRUPD�GH�/�L�FREHUW�SHU�XQD�VXFFHVVLy�GH�F~SXOHV��
$TXHVW� HGLÀFL� V·KD� DQDW� DSURSDQW� D� OD�PHVTXLWD� L� DO� VHX� SDWL�� TXH� ÀQV�
al punt que la distància resultant entre ambdós és tan propera, el que 
KDYtHP�GHÀQLW�FRP�distància crítica, que l’espai que queda entremig deixa 
GH�VHU�EXLW�SHU�FRQYHUWLU�VH�HQ�XQD�DOWUD�FRVD�D�OD�TXH�DQRPHQHP�espai amb 

tensió��(Q�HO� FDV�GH�*DODWD�� DTXHVW� DFDED�FRQÀJXUDQW�VH�FRP�D�´SRUWDµ�
des del pont a la ciutat històrica degut a la seva proximitat. La capacitat 
SHU�JHQHUDU�XUEDQLWDW�G·DTXHVW�SXQW�GHJXW� D� OD� IULFFLy� HQWUH� HGLÀFLV�� pV�
màxima. Els moviments de la ciutat es barregen amb els del mercat i 
els de la mesquita en un efecte només assimilable des de lo perceptiu i 
GLItFLOPHQW�UHSUHVHQWDEOH�HQ�HO�GLEXL[�DUTXLWHFWzQLF��FRP�DERUGDU�KR�HUD�
XQD�GH�OHV�UHFHUTXHV�TXH�YHLHP�HQ�HOV�GLEXL[RV�GH�6ROj�0RUDOHV38.

La urbanitat neix quan les coses de la ciutat s’acoblen unes amb les altres, 
quan existeix fregament entre elles, cosa que no és exactament que els 
objectes trobin el seu lloc precís en relació a la resta sinó que es tracta de 
EXVFDU�HO�FRQÁLFWH�HQWUH�SHFHV�L�OD�XUEDQLWDW�D�SDUWLU�GH�OD�GLVWjQFLD�HQWUH�
aquestes. Aquest és el tema de bricolage. 

La tensió entre objectes il·lustrada amb la imatge de Philippe Petit i 
que es posa de manifest d’una manera totalment precària. Un buit urbà 
sense més interès es transforma per uns moments, en quelcom totalment 
diferent, quelcom intens a la cota +417m.

38 Caldria recuperar el dibuix en planta de la proposta per l’Alexanderplatz a la pàg.78 
SHU�FRQVWDWDU�KR�
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3HUz�UHWRUQDQW�D�OD�VHSDUDFLy�HQWUH�HGLÀFLV��REMHFWHV������R�´FRVHV�XUEDQHVµ�
FRP�GLX�6ROj�0RUDOHV�� HOO� HQ�SDUOD� HQ� D� WUDYpV�GH�GLVWjQFLD� LQWHUHVVDQW�
SHUz�UHIHULQW�QRV�DO bricolage ens sembla que advoca més per una distància 

crítica, si més no també interessant, crítica incorpora la proximitat portada 
al límit, en el punt en que els objectes siguin capaços d’entrar en vibració, 
en càrrega, gràcies als esforços d’altres. L’acoblament d’objectes degut a 
la seva proximitat. 

/D� SURSRVWD� TXH� 6ROj�0RUDOHV� SUHVHQWD� SHU� $OH[DQGHUSROGHU� pV�
paradigmàtica en aquest sentit. En un suburbi propi de la modernitat 
RQ� OHV� GLVWjQFLHV� HQWUH� SHFHV� KDQ� VHJXLW� XQD� ÀQDOLWDW� KLJLHQLVWD� FRP� D�
resposta als problemes de la ciutat tradicional, una resposta ordenadora 
HQ�XQ�VHQWLW�VLPSOLÀFDGRU�TXH�KD�SURYRFDW�TXH�OHV�FLXWDW�V·HVWHQJXHVVLQ�
GH�IRUPD�LQGHÀQLGD�L�GH�PDQHUD�DXWRUHIHUHQFLDO��/D�UHSHWLFLy�KD�FRQYHUWLW�
aquestes arquitectures molt cuidades a nivell d’objecte en un model 
banal, sistemàtic i avorrit, incapaç de conformar ciutat sinó simplement 
d’estendre l’habitatge.

La lectura que se li fa a aquesta intervenció no podria ésser més bricolage, 

6ROj�0RUDOHV�DJDID�HOV�HOHPHQWV�EjVLFV�GH�OD�PRGHUQLWDW��HO�EORF��L�OD�WRUUH�
però en distorsiona les seves relacions, els aproxima, els gira, els trenca. 
/·DFWXDO�WUDoDW�GH�YLDOV�HQWUD�HQ�FRQÁLFWH��HV�IXLJ�G·XQD�LGHD�G·RUGHQDFLy�
SDXWDGD� L�HOV�REMHFWHV�V·DFRVWHQ�ÀQV�D�HQWUDU�HQ� WHQVLy�HOV�XQV�DPE�HOV�
altres. Crea un espai intens entre ells, un espai d’urbanitat que actua com 
a centre, una singularitat en un teixit homogeni. Apareix un Times Square 
en la perifèria de Rotterdam. 

La comparació d’aquests dos exemples, que posen de manifest les 
imatges anteriors, ens pot ajudar a entendre com una reparació urbana 
SRW�QR�FRQVLVWLU�HQ�FUHDU�XQ�EXLW�HQ�XQD�WUDPD�GHQVD�R�RPSOLU�QH�XQ�HQ�
una d’esponjada, sinó que la intensitat es genera a través de la creació 
d’un espai divers, podríem dir que singular on existeixi fricció entre els 
elements existents, dins d’una teixit. Cosa que podria ser inclús produint 
un buit dins d’un buit com Alexanderpolder o en un “ple” com és el cas 
de Times Square.
 



el precari 

HQOORF�GH�O·HÀPHU

Fotograma de Der Himmel über Berlin de Wim Wenders, 1987



Kolkata Tram, Calcutta



Kolkata Tram, Calcutta Times Square, NY
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(O�SUHFDUL�HQOORF�GH�OâHIķPHU
La temporalitat

6L�ÀQV�DUD�KDYtHP�DQDOLW]DW�FDVRV�RQ�O·HVSDL�XUEj�LQWHQV�QR�VRUJHL[�GH�IRUPD�
espontània, sinó l’acció sobre un lloc va provocant una sedimentació, 
una cristal·lització que dóna cos, crea lloc i situació a través del bricolage. 
/·HVSDL�TXH�KDYtHP�GHÀQLW�FRP�D�decollage funciona amb uns mecanismes 
diferents, la seva relació amb l’espai sense atributs, el terrain vague com 
a lloc d’oportunitat permet que un lloc pugui sofrir una metamorfosi i 
assolir un caràcter pel qual no havia estat imaginat, i en el qual el precari 
pot jugar un paper fonamental.

$L[z�V·KD�YROJXW�HVFHQLÀFDU�DPE�XQ�IRWRJUDPD�GH�OD�SHOóOtFXOD�Der Himmel 

über Berlin de Wim Wenders de 1987, tres anys abans que la proposta 
TXH�DQDOLW]jYHP�GH�6ROj�0RUDOHV�SHU�DTXHOOD�FLXWDW��3HOóOtFXOD�L�SURSRVWD�
presenten una lectura semblant del buit, Berlin com una ciutat de ferides. 
(Q� OD� SURSRVWD� GH�0DQXHO� GH� 6ROj�0RUDOHV� XQD� LQWHUYHQFLy� DPE� XQD�
SURJUHVVLYD�G·DGLFLy�GH�YROXPV�FRQVHFXWLXV�ÀQV�DUULEDU�DO�VHX�SXQW�jOJLG�
HQ�IRUPD�G·HGLÀFL�GH�JUDQ�DOWXUD�FRP�D�FXUD�D�WUDYpV�GHO�TXH�MD�KL�KD��(Q�
el cas del circ d’una manera més prosaica, l’arribada del circ, el muntatge 
de la carpa, l’actuació com a punt àlgid i el desmuntatge i l’èxode en una 
acceptació del seu caràcter.

La temporalitat tan en l’instant com en el procés més esponjat és una 
de les claus en l’èxit d’un espai urbà. En aquest sentit l’actuació precària 
s’hauria d’entendre com aquella que es capaç d’incloure un marge de 
variació, de millora, de canvi o de supressió durant el seu ús. Cal fer 
una defensa en favor del precari enfront lo efímer, entenent efímer com 
l’objecte repentinat amb una caducitat programada, un disseny tancat tan 
en forma com a nivell temporal. El precari, en canvi, com enfoc realista, 
com a resposta del moment amb marge de creixement o desaparició. 
(Q�GHÀQLWLYD��DPE�FDSDFLWDW�G·DGDSWDFLy��3UHFDUL�VHQVH�SHMRUDWLYHV��FRP�
oportunitat. Com en els exemples que s’han anat desgranant al llarg 
G·DTXHVW�WUHEDOO��TXH�VHULD�GH�OD�SODoD�-HPPDD�HO�)QDD�D�0DUUDNHFK�VHQVH�
OHV�SRVVLELOLWDWV�TXH�HO�SUHFDUL�OL�DSRUWD"�/D�FXOWXUD�LVOjPLFD�GHO�UH�~V��GH�
O·DSURÀWDPHQW�����KR�ID�PROW�YLVLEOH��
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També la primera de les dues imatges ho demostra. La vida urbana de 
&DOFXWWD� IRWRJUDÀDGD� SHU� 6WHYH�0F&XUU\� RQ� OHV� WHQGHV� V·DSURSLHQ� GHO�
carrer de forma rudimentària. Els clients poden veure els productes des 
GHO� WUDPYLD� TXH� SDVVD� IUHJDQW�OHV�� EDL[DU� L� RFXSDU� OD� YLD� SHU� O·DFWLYLWDW�
comercial doncs la vorera ja ha estat ocupada. Quan les botigues tanquen 
HV�UHSOHJXHQ�FRP�OHV�FjPHUHV�IRWRJUjÀTXHV�DQWLJXHV��DOJXQHV�DPE�DOJXQV�
WHQGDOV�MD�PpV�FRQVROLGDWV�VHPEOHQ�MD�HVWDU�DL[t�SHU�VHPSUH�À[DGHV��3UHFDUL�
no obstant no té perquè anar associat amb lo rudimentari. En una cultura 
totalment diferent, en la segona imatge, Times Square no deixa de ser 
quelcom molt precari també, pantalles LED, il·luminació, publicitat que 
si funciona perdura, si no és efectiva, desapareix i en deixa pas a una altra. 

No obstant, tampoc no ens caldria anar a extrems paradigmàtics per 
trobar aquestes situacions, a Barcelona mateix podríem fer memòria de 
quina lògica orquestrava els millors anys del carrer Paral·lel. Carrer que 
YD�DQDU�FRQYHUWLQW�VH�DPE�DTXHVW�FDUUHU�GHVHQFDQWDW�TXH�pV�DUD�PHQWUH�HV�
consolidava i conformava deixant endarrere el Paral·lel construït a partir 
del precari. 

Podríem parlar també del seu eix perpendicular, la Meridiana, el qual té 
especial incidència en el projecte plantejar a Barcelona i on la manera de 
construir un eix cultural ha fet que no revertís pas en intensitat urbana. 
Passa quelcom semblant amb els encants vells, un dels únics elements 
que a hores d’ara donen una mica d’urbanitat a la plaça les Glòries i 
TXH�HQOORF�GH� FRQVROLGDU�VH�� FULVWDOóOLW]DU�VH� HQ�HO� VHX� OORF�G·XQD� IRUPD�
natural, es trasllada i es vesteix d’etiqueta. Perd el seu marge d’adaptació, 
la seva relació franca amb el pla de la ciutat. Es vol intentar mantenir el 
VHX�FDUjFWHU�´LQIRUPDOµ�D�SDUWLU�GH�O·HItPHU�L�QR�HO�SUHFDUL��/HV�SURSRVWHV�
d’alumnes que aquí s’han mostrat consideren en aquest sentit donar un 
DOWUH�~V�DO�QRX�HGLÀFL�L�HQ�FDQYL�GRQDU�IRUoD�DOV�HQFDQWV�DOOt�RQ�VyQ�L�FRP�
ells són. 



Barcelona
Glòries nou mercat dels encants

3HU� WDQFDU�HO� WHPD� L� OOLJDU�OR�DPE� OD� cristal·lització dels usos ens agradaria 
aprofundir l’exemple de Glòries que afronta els peculiars espai dels 
encants vells. Aquests han estat un dels pocs elements de la plaça que han 
procurat en ella una certa urbanitat. Un comerç desenfadat, un lloc on 
SRGHU�WUREDU�TXDOVHYRO�FRVD�L�GHL[DU�VH�VRUSUHQGUH�O·KDQ�DQDW�FRQVROLGDQW�
i fent agafar nom i rellevància dins al ciutat. Ara que funcionen, se’ls ha 
volgut donar un nou tracte, se’ls ha volgut vestir d’etiqueta i se’ls condemna 
ha anar vestits sempre de diumenge. La relació directa amb el carrer, la 
construcció basada en el precari, en l’assentament que evoluciona i es 
consolida i té molt a veure amb lo temporal es veu amenaçat. Aquesta 
aproximació teòrica des del bricolage s’ha centrat en el cas de les Glòries 
D�SRUWDU�DTXHVWD�UHÁH[Ly�DPE�HO�0DUF��/D�GLVFXVVLy�SDVVD�SHU�GHVWLQDU�D�
XQ�DOWUH�~V�HO�QRX�HGLÀFL��/D�VHYD�FRQÀJXUDFLy�HO�SRGULD�FRQYHUWLU�HQ�XQ�
concessionari, un gran taller mecànic,... que sé jo!
El tema està en que els mercats segueixin una evolució en el lloc on ja 
estan que es consolidin a través del seu ús. El treball planteja una reparació 
G·DTXHVWD� SDUW�� XQ� WUHXUH� O·REVROHW� L� UHHPSODoDU�KR� DPE� XQ� VHJXLW� GH�
volumetries que no solament respondran al mercat sinó que buscaran 
WHQVLRQDU�VH�DPE�O·HOHPHQW�FHQWUDO�GH�OD�SODoD�SHU�WDO�GH�TXDOLÀFDU�HO�EXLW�
resultant. El encants passen a ser un element clau per al funcionament de 
la plaça i no un ús que s’ha de traslladar. 



Croquis presentats a en Marc Fernàndez 
pel desenvolupament del seu exercici
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Dels primers esquemes del treball de Marc Fernàndez

De la segona entrega del treball de Marc Fernàndez



 

5DŜO�-LPÒQH]��IXQ¿PEXO
Concloure amb 5 reparacions per Tahrir

Com a conclusió dels temes desenvolupats al llarg de la tesina s’ha decidit 
dur a terme una selecció d’altres intervencions que a part de les d’en 
Marc Fernàndez han seguit una línia d’estudi pertinent per aquest treball 
en el cas de Tahrir. Aquests són els treballs de Jonatan Reyes, Margalida 
Oliver i Raúl Jiménez, amb els que tot hi no haver tingut una interlocució 
tan directa els seus projectes han estat comentats amb en Marc i han 
servit per entendre una manera d’actuar en la ciutat.

Tots ells aborden la plaça a través d’interpretar els objectes que la 
conformen posant especial atenció a les qüestions que envolten l’existent 
L�FRP�D�SDUWLU�GH�PRGLÀFDU�HO�TXH�MD�KL�KD�D�WUDYpV�GH�QRYHV�VLQWD[LV�HV�
poden arribar a produir grans canvis en aquests espais. Aquesta manera 
GH�IHU�TXH�SRGUtHP�GHÀQLU�QR�FRP�XQD�DFWLWXG�RSWLPLVWD��WDPSRF�HJRLVWD��
KD�HVWDW�TXDOLÀFDGD�SHU�DTXHVW�WH[W�FRP�D�UHDOLVWD�SHUz�HQ�FHUWD�PDQHUD�
també situacionista per la nova lectura de la realitat que intenten aportar, 
VXEVFULYLQW�OD�GHÀQLFLy�/OXtV�&ORWHW39 al voltant de la reparació com actitud 
sàvia i complexa.

Però ja entrant a nivell de projecte, tots semblen mostrar una preocupació 
per la relació entre museu i la plaça com a tema cabdal per la resolució 
de Tahrir, doncs com ja hem vist es tracta d’una de les peces amb més 
FDSDFLWDW�GH�GRWDU�OD�GH�FDUjFWHU��6LPSOHPHQW�DSURÀWDQW�HO�TXH�MD�KL�KD��
sense estridències en favor de l’espai urbà. Si el treball de Marc ens havia 
servit amb la primera versió per plantejar el decollage i la idea de buit extret 
de la ciutat i en la segona el bricolage D� WUDYpV�GH� OD�EDL[D�GHÀQLFLy�GHO�
límit ambdós al voltant de la prevalença del gran buit de la plaça, els 
projectes d’en Jonatan i la Margalida treballen en els mateixos termes 
SHUz� GHFLGHL[HQ� FRQVHUYDU� HOV� REMHFWHV� GH� OD� SODoD� L� IHU�ORV� HQWUDU� HQ�
UHODFLy�DPE�XQ�QRX�YROXP�H[HPSW�TXH�DSDUHL[�FRP�DPSOLDFLy�GH�O·HGLÀFL�
del museu, uns mecanismes que hem explicat al llarg del treball a través 
GHOV�SURMHFWHV�GH�%DUFHORQD�G·HQ�0DUF�L�GH�%HUOLQ�GH�6ROj�0RUDOHV�

39 Lluís Clotet. El arreglo contra el modelo, Arquitecturas Bis, 1974. Núm 2 



Del treball de Jonatan Reyes



Del treball de Jonatan Reyes

Aquesta nova peça busca no només ampliar el museu sinó condicionar 
l’espai d’accés, posant en relació, en el cas del Jonatan, el museu i l’hotel 
Hilton tal com veiem en tensió entre objectes. El rellevant d’aquest nou 
volum, però, és que desplaça l’entrada del museu de la façana de la plaça, 
al seu centre. La plaça es converteix en museu a l’aire lliure sota una 
JUDQ�FREHUWD��XQ�HVSDL�IDQWjVWLF�D�OD�PDQHUD�GHO�DWUL�GH�6ROj�0RUDOHV�SHU�
l’Alexanderplatz, una nova situació en l’espai públic, una operació que 
ens recorda a la ja comentada en cristal·lització dels usos duta terme per 
Pietro da Cortona a Santa María della Pace.

Jonatan també reballa aquest espai des de la secció amb l’objectiu que 
VHQVH�SHUGUH�OD�LGHD�GHO�JUDQ�EXLW�GH�OD�SODoD�HO�PXVHX�SXJXL�DSURSLDU�VH�
d’ell i construir un buit acotat que li serveixi com a espai de relació amb 
la ciutat, un atri cobert que alhora respon a les exigències climàtiques. La 
nova secció de la plaça li serveix per resoldre els canvis de nivell que es 
produeixen entre la plaça, l’hotel i el museu. Tot plegat acaba produint 
DFFHVVRV�DO�QRX�YROXP�GHV�GH�OHV�GLYHUVHV�FRWHV�D�OHV�TXH�O·HGLÀFL�UHVSRQ�
fent que quasi tot el volum actuï com una planta baixa que serveix de 
FRQQHFWRU�HQWUH�HOV�VHXV�QLYHOOV�L�FRWHV�RQ�HV�WUREHQ�HOV�GLIHUHQWV�HGLÀFLV��
La relació entre objectes que detectàvem en el seu treball a través de 
la forma de l’objecte i la distància entre les peces afecta també a nivell 
funcional, a les circulacions i als recorreguts de la pròpia plaça, una de 
les coses més maques del projecte de Jonatan és que les noves relacions 
que aquest produeix amb l’existent es fan evidents a partir de l’ús, el 
PRYLPHQW�L�OHV�FLUFXODFLRQV�LQWHUQHV�GHO�QRX�HGLÀFL�

El projecte de Pietro da Cortona entronca clarament amb els interessos 
G·DTXHVW�WUHEDOO�HQ�TXDQ�D�PDQHUD�GH�IHU�FLXWDW��G·LQWHUSUHWDU�OD�L�DFWXDU�
amb el que aquí hem descrit com a bricolage en front d’una ciutat collage. 
Com al llarg del treball hem intentat desenvolupar, reparació no solament 
com un tema d’actitud, sinó com l’anàlisi de varis projectes que es mouen 
en aquesta sintonia ens ha permès mostrar que els recursos utilitzats en 
els projectes casen amb els dels estudiants sense que necessàriament hi 
hagués un coneixement previ d’aquest projectes per part seva, bricolage no 
és una voluntat a l’hora d’afrontar un tema, que també, sinó una manera 
FRQFUHWD�GH�UHSDUDU�OHV�FRVHV��GH�PRGLÀFDU�OHV�DPE�HOV�LQVWUXPHQWV�L�OHV�
limitacions, en el més bon sentit de la paraula, que tota pràctica a aquest 



Del treball de Margalida Oliver



nivell implica. Per exemple, la conformació d’un límit d’una manera àgil, 
quasi despentinada és una d’aquest mecanismes que apareixen de forma 
recurrent, de la mateixa manera el fet de donar la volta i oferir noves 
lectures a certs elements a partir de petits gests, de petits canvis que 
DFDEHQ� WHQLQW� XQD� UHOOHYjQFLD� FDEGDO�� HO� TXH� 6ROj�0RUDOHV� GHÀQLD� FRP�
acupuntura. El canvi que explicàvem en aquest espai públic romà on 
O·HVJOpVLD�SDVVD�GH�VHU�XQD�IDoDQD�D�WUREDU�VH�HQ�HO�VHX�FHQWUH�D�SDUWLU�GH�
FDQYLDU�OD�FRQÀJXUDFLy�G·XQ�OtPLW�L�DIHJLU�~QLFDPHQW�XQ�YROXP��8QD�HLQD�
totalment bricolage, que aquí hem volgut associar a la descrita en aquest cas 
de Jonatan Reyes i també assimilable a lo vist amb en Marc Fernàndez a 
Glòries.

El projecte de la Margalida, tot hi no acabant d’encaixar amb els nostres 
interessos, no es volia deixar passar per alt. Primer pel tema de veure 
FRP�XQ�HQIRF�GHWHUPLQDW�SRUWD�D�XWLOLW]DU�XQV�UHFXUVRV�L�REYLDU�QH�XQV�
altres, que seria el que des de l’inici havíem anomenat reparació com a 
actitud, però també perquè presenta alguna singularitat rellevant. Tal com 
feia en Jonatan introdueix una nova volumetria, però en aquest cas no 
HV�FROóORFD�SHUSHQGLFXODU�DO�PXVHX�VLQy�REULQW�VH�HQ�jEDF�IHQW�FRQÁXLU�
la plaça en el Nil. Reapareix aquesta idea de plaça a través del museu i 
aquesta relació amb el riu que destapava en Marc a través del decollage aquí 
s’afronta des del bricolage. 

La col·locació de la nova peça d’una manera radial porta a establir amb 
el museu una relació de paral·lelisme trencat o lleugerament mogut 
presentant un gran buit, la plaça Tahrir; un espai menor davant el 
museu, com a coixí amb el nou volum, i la relació al Nil a través d’un 
passatge. La gran virtut d’aquest, no obstant, és la de posar en tensió amb 
aquesta nova peça els límits existents en un punt dens degut a l’arribada 
de tres carrers on la contraposició d’un ple consolidava un espai amb 
un cert grau d’intensitat urbana. Segurament amb el desenvolupament 
GHO� SURMHFWH� HO� YROXP� KDXUj� DFDEDW� GHVSODoDQW�VH� L� WUREDQW� HO� VHX� OORF�
en relació al museu i l’hotel Hilton però aquesta troballa al voltant del 
solar triangular de la part superior calia ésser mencionada i lloada doncs 
si bé ens havíem centrat en les relacions entre objectes aïllats cal també 
destacar el paper del bricolage com a manera de lligar objectes amb coses i 
teixits amalgamats. El bricolage com a eina de travat amb la ciutat.

Del treball de Margalida Oliver



Del treball de Raúl Jiménez



Per últim el treball de Raúl Jiménez, que segons els nostres interessos, és 
el que fa una lectura més intel·ligent i més acurada del lloc. Si bé els grans 
temes continuen essent els que ja hem comentat en un inici a través de 
l’esquema del Marc: la importància del museu com a peça per a la plaça 
L� OD� FRQQH[Ly�DPE�HO�1LO�� OD�PDQHUD�GH�FRQFUHWDU�ORV�pV� D� WUDYpV�G·XQD�
aproximació molt sensible a la realitat de lloc sense que això vagi amb 
detriment de la seva potència conceptual. En Raúl és capaç de moure’s 
en aquest equilibri precari� FRP� XQ� IXQjPEXO� L� UHVROGUH�KR� D� WUDYpV� GHO�
´GHVPXQWDWJHµ�L�´GHIRUPDFLyµ�G·XQD�DOWUD�SHoD�MD�H[LVWHQW�TXH�QR�KDYLD�
HQWUDW�GLUHFWDPHQW�HQ�MRF�ÀQV�DUD��O·KRWHO�+LOWRQ��([WUHXUH·O��PDQLSXODU�OR�
L�UHFROóORFDU�OR�HQ�XQ�H[HUFLFL�TXH�QR�pV�PpV�TXH�XQD�VHQ]LOOD�UHGHÀQLFLy�
dels límits, collage��SHUz�DOKRUD�GH�GHÀQLFLy�GHO�EXLW�VHQFHU��decollage, i que 
acaba permeten aquest terrain vague però que alhora s’acota a mesura que 
un s’aproxima al museu, a l’hotel i al Nil.

La renovació de l’hotel sembla una operació a tots nivells encertada ja des 
del propi objecte, si abans parlàvem de la necessitat de renovar el museu 
no solament per a millorar el museu sinó tota la plaça, la renovació del 
Hilton seria indubtablement un altre cas, permetria l’ampliació de l’oferta 
KRWHOHUD�GH�OD�]RQD��DPE�XQ�DXJPHQW�GH�GHQVLWDW�L�VHUYHLV�TXH�EHQHÀFLDULD�
WDQ�HO�SURSL�KRWHO�FRP�D�O·HVSDL�S~EOLF�TXH�HV�FRQYHUWLULD�HQ�XQD�PDJQtÀFD�
terrassa sobre el Nil i on no és difícil imaginar l’ocupació d’aquest espai a 
partir d’elements ja més senzill, elements de caràcter més precari que en 
Raúl ja va començar a preveure en els primers croquis on es tractava d’un 
conjunt de mobiliari urbà on destacaven unes pèrgoles que buscaven 
concretar espais i crear situacions dins la plaça. 

El de Raúl de cara els nostres interessos és el treball que mostra un millor 
equilibri entre bricolage/decollage. El que és capaç segons el nostre criteri 
d’abordar una reparació urbana a la plaça a l’escala i amb les accions 
adequades produint en ella una metamorfosi a partir dels elements que 
ja hi ha.

Del treball de Raúl Jiménez



Paseio Atlantico, Estat previ. Planta

Paseio Atlantico��6ROj�0RUDOHV����������3ODQWD
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6RO¿�0RUDOHV��bricoleur
Concloure amb 2 projectes en el límit

/·REMHFWLX�G·DTXHVW�WUHEDOO�QR�HUD�IHU�XQD�PRQRJUDÀD�VREUH�REUHV�G·XQ�
mateix autor sinó l’estudi a partir dels treballs dels alumnes de Projectes 
X i on altres referents s’anaven incorporant. No obstant l’esdevenir de la 
recerca, en quan a referents es tracta, ens ha portat establir un relació més 
GLUHFWD�DPE�HO�SURMHFWH�XUEj�GH�0DQXHO�L�G·,JQDVL�GH�6ROj�0RUDOHV�TXH�HOV�
ha dut ha agafar un pes destacat dins d’aquest text, per ser uns arquitectes, 
al meu entendre i amb el millor sentit de la paraula, que pensaven la ciutat 
des del precari. Sembla pertinent, per tant, mostrar aquesta relació en 
XQD�GDUUHUD�UHÁH[Ly�TXH�VHUYHL[L�FRP�D�FRPSDUDFLy�HQWUH�HO�VHX�HQIRF�
i l’analitzat en els projectes de curs en la conclusió anterior i que alhora 
VHUYHL[L�GH�MXVWLÀFDQW�SHU�O·DÀUPDFLy�DO�YROWDQW�GH�OD�VHYD�DUTXLWHFWXUD�L�HO�
seu urbanisme a mode de cloenda d’aquest treball. 

“Se trata de investigar cómo se constituyen las obras de arte en una situación de crisis”

,JQDVL�GH�6ROj�0RUDOHV��'LIHUHQFLDV��7RSRJUDÀD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD�
contemporánea. Barcelona: G. Gili, 1995.

0DQXHO�L�,JQDVL�VHPEODYHQ�VHQWLU�VH�FzPRGHV�L�DUULEDU�DOV�PLOORUV�UHVXOWDWV�
davant les condicions més difícils, difícils en un sentit creatiu més que 
WqFQLF�� DOOj� RQ� OHV� UHVWULFFLRQV� VHPEODYHQ� DVÀ[LDQWV� L� OHV� OLPLWDFLRQV�
impossibilitaven l’aspiració a quelcom millor del que venia donat. En 
aquestes situacions, exprimint el que es trobaven eren capaços d’ampliar 
els seus objectius, treballar a una altra escala d’ambicions i fer transcendir 
els resultats. Una especie de less is more Miesià però on el menys no se 
l’imposa un mateix d’una manera espartana sinó que el menys és un punt 
de partida donat i l’aspiració es treure’n el millor possible.

(Q� DTXHVWD� FORHQGD�� SHU� UHIHULU�QRV� D� DTXHVWD� DFWLWXG� L�PDQHUD� GH� IHU�
DPE� HOV� VHXV� PHFDQLVPHV� SURSLV�� HQOORF� GH� SDUODU�QH� D� WUDYpV� GHOV�
projectes que s’han anat presentat al llarg del treball ens ha semblat que 
SRGLD�pVVHU� LQWHUHVVDQW�SODQWHMDU�KR�D�WUDYpV�GH�GRV�SURMHFWHV�TXH�VL�Ep�
formalment s’allunyen dels nostres interessos abordaven dos casos amb 
moltes restriccions però amb la capacitat de seguir presentat moltes 
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GH� OHV� SUHRFXSDFLRQV� TXH� KHP� SURFXUDW� GHÀQLU� HQ� DTXHVW� HVFULW� L� TXH�
DOKRUD� DPSOLHQ� HO� FRQFHSWH� GHO� SUHFDUL�PpV� HQOOj� GH� O·REMHFWH� HGLÀFDW��
Completant aquesta aproximació quasi més de recull de la seva obra. 
Aquests són dos exemples on, no obstant, temes que s’han desenvolupat 
en el text com el buit i el límit són cabdals i on reapareix aquesta condició 
que s’ha presentat de forma constant però a la que tampoc s’ha volgut 
profunditzar segurament pel gran àmbit del tema, de la condició híbrida 
dels objectes bricolage�HQWUH�HGLÀFL��LQIUDHVWUXFWXUHV��HOHPHQWV�GH�OD�FLXWDW��
Essent al mateix temps elements paisatge com en aquest cas que es tracta 
dos fronts marítims, el de Barcelona i el d’Oporto.

En el cas d’Oporto un nou viari a reemplaçant la via existent. La substitució 
d’un traçat net impecable a nivell de geometria, de circumval·lació a 
circumval·lació, per un nova via amb un gest pronunciat que s’allunya 
de la línia de costa. La deformació del viari per de deixar que el mar entri 
a través del joc de les marees i el seu límit passi de ser un front a ser el 
parc. El que a nivell de distància suposa una lleugera prolongació suposa 
en realitat la seva supressió, com si en aquell tram el viari desapareixes a 
través de la seva deformació com a objecte. La circumval·lació existent 
es transforma en una trobada complexa amb aparcament soterrat, amb 
XQD�SDUW�GH�PLUDGRU�L�UHVROHQW�XQ�SUREOHPD�GH�FLUFXODFLy�DO�FDS�L�D�OD�À��
(Q�O·DOWUH�H[WUHP�XQD�HGLÀFDFLy�SHU�UHVROGUH�HO�VDOW�WRSRJUjÀF�L�HO�PLUDGRU�
sobre l’Atlàntic. 

En el cas de Barcelona el traç existent rotund i precís era inamovible. 
El treball rellevant, com en el cas d’Oporto, però, es troba en la secció. 
La resolució d’un nou traçat viari perquè deixi de ser la divisió i passi 
a ser la unió entre dues parts, en aquests exemples, el mar amb el casc 
antic en el cas de Barcelona; amb un parc en el cas d’Oporto. Mentre a 
Oporto el viari passa per sobre, a Barcelona s’enfonsa de cota i la ciutat el 
salta solucionant la baixada al mar amb uns elements escala/rampa molt 
semblants dels plantejats en el mirador de Portugal.

Ambdós treballs sobre lo preexistent amb les seves limitacions i 
SUHFDULHWDWV� SHUz� DPE� XQD� YROXQWDW� WUDQVIRUPDGRUD� FHQ\LQW�VH�� SHUz�
VHQVH� IHU� FRQFHVVLRQV�� 'HIRUPDQW� L� DGDSWDQW�VH� EXVFDQW� GHVDSDUqL[HU��
Dos exemples fantàstics de bricolage! Qui diria que amb tan poc es podia 
aconseguir tant?



Paseio Atlantico��6ROj�0RUDOHV����������6HFFLy

Transformació del Moll de la fusta�6ROj�0RUDOHV����������6HFFLy



Paseio Atlantico��6ROj�0RUDOHV����������3ODQWD



Transformació del Moll de la fusta,�6ROj�0RUDOHV����������3ODQWD
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