
L’evolució del lloc Comprensió de l’entorn del lloc, un exteriorComprensió del lloc, un interior

L’illa es va tancant i concebent l’espai com un interior. Tenim un espai interior tractat com a tal, més una 
església romànica que fou engolida per les entranyes de la ciutat. 
Un interior d’illa normal com a tants d’altres d’illes veïnes amb un element singular en el seu ventre, que 
converteix aquest interior en un espai públic. 

“Una església secreta. La vaig trobar per casualitat. Estava a Plaça Catalunya esperant una companya i m’en 
vaig adonar que no tenia diners. Com havíem quedat per dinar vaig comen çar a buscar una caixa. Al passar 
davant del Hard Rock cafè, al final del carrer Rivadeneyra vaig veure el conegut logotip de l’estrelleta bal-
va. La Caixa era al final del carrer, amagada rera uns barrots, M’hi vaig atansar i un cop allí, em vaig adonar 
que, amagada per l’edifici del Hard Rock Cafè, just a l’esquerra, hi havia una plaça amb una església i altres 
construccions annexes.La plaça era molt particular,tenia dons nivells i connectava, mitjançant uns sopor-
tals, amb el carre de Santa Anna. Just al nivell més baix hi havia l’entrada, Hi posava Col.legiata de Santa 
Anna. No vaig poder resistir-me. A dins la meva sorpresa va ser encara més gran. Es tracta d’una església 
d’inspiració gótica de línies molt depurades i molt ben conservada, de ostre alt amb una cúpula de fusta. 
Té capelles laterals i una tomba amb les despulles d’un capità de la marina de Felip II. Al final de l’església 
hi havia una porta que portava a un claustre Era quadrat, petit, amb dos nivells i d’estil gòtic tardà, amb 
columnes delicades de pedra i un pou. Una autèntica delícia per mi sola i a dos passes de Plaça Catalunya... 
val la pena anar-hi a fer un cop d’ull, però no en massa siusplau, que no s’ompli de turistes” 
(Nuit mt28 internet) 

físicament físicament

perceptualment

exterior = molts estímuls sensorials

que reclamen contínuament l’atenció

perceptualment

Façanes sense reclam

Silenci, espai ranquil

Protecció de l’entorn, de l’exterior

interior = pocs estímuls sensorials

sense reclam d’atenció

façanes per mirar aparadors automòbils i sorolls llums fluxes de gent

formes regulars façanes competint elements propis d’exteriors
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