
Axonometria intervenció,
zona soterrada producció vi.

A l’estudi tipològic d’habitatge de l’Steven Holl observem aquest 
concepte de “matriu ortogonal” que es treballa en aquesta zona.  

Es tracta d’una arquitectura murària, essencialment referida a les 
condicions de projecte: massa, repetició i un condicionant més 
universal. 

És una successió espaial a mode de cel.la, on es genera una flexi-
bilitat d’us, amb una rigidesa projectual aparent, entenent l’espai 
com aquest “travessar umbrals”, lluny de la planta lliure del movi-
ment modern.

Observem aquesta manera de fer també al treball de Pezo Von 
Ellrichshausen, al Pavelló de les 120 portes, i a l’exposició Ni más 
ni menos a la Ciutat de Mèxic. 

Axonometria Can Monmany,
peça principal i ampliació.

Dintre del discurs de metodologies per construir el ple per delimi-
tar el buit, hi han precedents importants a esmentar. 

En primer lloc, tenim a en Borromini, qui va ser dels primers en fer 
servir el grafit com a eina de projecte. És interessant la manera 
que tenia de treballar els murs, no com a plans, sino com camps.

Zevi parla de l'espai com a protagonista de l'arquitectura.  
“L'arquitectura és com una gran escultura excavada, en que el seu 
interior l'home penetra i camina”. 

Diu que l’arquitectura no esta formada pels elements construc-
tius, sino per buit que queda delimitat per ells. Al dibuix veiem 
com destaca la massa murària i conseqüentment el buit.

Veiem a l’altre fotografia una maqueta on queden representats els 
volums interiors, i el sòlid obtingut és l’espai en sí. 

Axonometria Intervenció a la nau del Celler.

El basament que lliga les peces, s’inserta a la nau del celler, i apa-
reix al seu interior desde la cota inferior fins a la cota de la plaça.

Així es pot entendre com un objecte a dintre del gran buit que 
requereix la sala de barriques.

Aquest objecte no toca el sostre, deixant passar les encavallades 
de fusta existents, de la mateixa manera que ho fan les peces 
blanques a les imatges de la casa del despatx Aires Mateus, o 
l’element que fa de sala de lectura a la biblioteca de l’escola Pias, 
d’en Linazasoro.

Aquest objecte massís, es buida per encabir la graderia que con-
necta el vestíbul de la planta soterrani amb la cota de la plaça, a 
través del programa de botiga. 
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