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On estan aquells llocs latents, carregats de memòria, que habi-
ten impassibles les ciutats?

Edimburg, com tantes ciutats inamovibles, és fruit de les con-
dicions geogràfiques on s'emplaça. Carrers, parcs i edificis sem-
blen formalitzar-se i estructurar-se, evidenciant un diàleg com-
plex i constant entre home i natura. És aquí on apareix el Union
Canal, naturalitzat al darrere d'aquests edificis, delimitant fàbri-
ques obsoletes, com a teló de fons de realitats i mirades, com
a l’autèntic protagonista de la intervenció.

“Recorramos por unos momentos este extraño paisaje trucado
que nos abre el jardín...”
Crítica de la modernidad, Xavier Rubert de Ventós

Entenc el projecte com a síntesi d'una acumulació. Acumulació
de lectures/anàlisis, que a manera de superposicions, han anat
construint un mapa atemporal del lloc del projecte, que ha cul-
minat amb l'elecció de l'emplaçament, del programa i de les
normes projectuals i de relació.

Acumulació de projectes, que a mode de comprovacions, van
apropar-me a una comprensió bàsica del que significa interve-
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nir al llarg del canal, un parc lineal de recorregut lent que pene-
tra la ciutat en silenci, articulant i relacionant seqüències de
plens i buits.

El projecte esdevé una porta d’un jardí secret, el canal. Es con-
cep com una nova topografia de relació, entesa a totes les esca-
les: és el final/principi d’un element artificial que ha experimen-
tat un procés de “naturalització”, i el centre d’interpretació
d’aquest. És la peça llindar entre el mon públic de la ciutat i
el mon íntim del canal, dos llocs que fins ara han existit
paral·lelament sense saber-se.

La intervenció parteix de la premissa d'obtenir un lloc de
pausa, un buit que permetrà una relació no exposada del canal
amb la ciutat, i es formalitza amb la creació d’un parc i un
museu del canal. El parc esdevindrà la façana visible en les
aproximacions des de la ciutat i el museu, part inseparable del
món del canal, construies com un eixamplament del propi mur
que redelimitarà un nou espai d’aigua, tot resseguint una traça
urbana existent.

El museu es treballa com una massa en forma de L amb accessos,
recorreguts i espais representatius que la van perforant per tal de
generar, tot seguint un procés de buidat, multiplicitat de relacions.
La densitat màxima de projecte es concentra en la creació del pati,
un espai obert al canal que estructura i dóna sentit a l’edifici.
El programa es divideix en dos plantes. La planta “ciutat”, situa-

da a la cota +4m respecte l’aigua, és la d’accés principal a
l’edifici, que es realitza per un espai exterior cobert de balcó al
canal, que distribueix de manera independent el vestíbul princi-
pal al museu i la zona de tallers i administració. La planta
“canal”, situada a cota +0,30m, és la que reuneix el programa
de museu i la zona de cafeteria i botiga. Aquí es condensa un
treball important de formalització del límit, i s’estableixen les
diferents relacions amb l’aigua.

L’edifici utilitza la pedra natural com a expressió material del seu
caràcter de massa perforada. Aquesta es col·loca en tots els
plans exteriors, tant verticals (murs de façana) com horitzontals
(terres i fals sostres). Les cobertes són planes, de les quals la de
museu és practicable i entesa com una prolongació a través de
l’edifici de la cota del parc. Les lluernes apareixen com a caixes
que generen un paisatge topogràfic artificial, alhora que perme-
ten dotar de llum natural l’espai interior de museu, augmentar
l’altura de la secció i la diversitat d’aquesta, amb una topografia
invertida a la de la coberta. Les obertures tenen la condició de
perforacions en el mur, es col·loca la fusteria en una posició cen-
tral. Hi ha dos tipus de forat: la finestra, entesa com a ull que
enfoca, i el pla, com a obertura total de la relació amb l’exterior.

“Todo era tan extraordinario y reinaba tal silencio, que a ella le
pareció que estaba muy, muy lejos del resto del mundo”.
El jardín secreto, Frances Hodgson Burnett
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axonometrica de l’edifici

sequencia de seccions i alçats transversals i longitudinals


