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Durant el primer quadrimestre del curs 2010-2011, l’ETSAB va 
acollir el cicle de conferències “RE- (rehabitar, recuperar, reha-
bilitar, refuncionalitzar, reutilitzar...)”, on vàrem poder conèixer 
cinc projectes de rehabilitació de la mà dels seus autors, tots 
ells professors i professores de l’Escola, i el projecte de les fà-
briques de creació presentat per Jordi Martí, delegat de cultura 
de l’Ajuntament de Barcelona. El cicle es va desenvolupar en 
tres sessions temàtiques: a la primera es va parlar de fàbri-
ques, a la segona de teatres i a la tercera de cases grans.  

Cicle de conferències RE

De fàbriques, teatres i cases grans
PER ARNAU ANDRÉS I CARLES BAIGES. EQUIP DE REDACCIÓ DE VISIONS.

ESCENARI DE TEATRE A L’INTERIOR DE LA FABRA I COATS ABANS DE LA INTERVENCIÓ
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DE FÀBRIQUES
Jordi Martí va presentar el projecte de les Fàbriques de creació, im-
pulsat per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). Consisteix en 
la recuperació d’una sèrie d’antics edificis industrials existents a 
la ciutat com espais de creació artística. Una iniciativa que sorgeix 
de la demanda que es feia des del món artístic i cultural, reivindi-
cant espais, i que defensa que “la cultura no ha de ser només una 
palanca per al desenvolupament de Barcelona, com es deia en el 
pla estratègic de cultura de l’any 1999”, sinó que ”les polítiques 
culturals s’han de pensar en base al desenvolupament cultural”. 
Martí va oferir una breu pinzellada sobre les polítiques culturals 
de la ciutat, que van ajudar a situar aquest projecte de recupera-
ció de fàbriques en un context més ampli. “Hem d’aconseguir que 
Barcelona no només sigui un aparador on es difon cultura sinó que 
hi hagi la gent i el talent i es donin les millors condicions per crear 
cultura. Això de les fàbriques és un paral·lelisme amb els centres 
de recerca. Hi ha moltes iniciatives culturals, artístiques, de pro-
ducció fins i tot, que no poden tenir vida dins l’àmbit del mercat 
i necessiten que hi hagi una estructura que els aculli, que els hi 
doni espai per créixer”. El projecte, amb més de 23 milions d’euros 
de pressupost, pretén recuperar set enclavaments: un centre de 
creació de diferents disciplines a l’antiga fàbrica Fabra i Coats; un 
espai de treball dedicat al circ dins l’espai del Fòrum; Hangar com 
a centre de producció d’arts visuals dins l’antic recinte de Can Ri-
cart, al Poblenou; un espai per a les arts escèniques a la Seca, 
antiga fàbrica de moneda al Born; un equipament per a la dansa 
a l’antiga fàbrica Philips a la Zona Franca i un espai per artistes 
visuals a la fàbrica l’Escocesa, també al Poblenou. 

L’antic recinte de Fabra i Coats es composa de sis naus, totes 
elles protegides, la més antiga de 1890. El conjunt es recuperarà 
combinant equipaments a escala de barri i de ciutat. Manuel Rui-
sánchez i Francesc Bacardit són els encarregats de dur a terme 
la transformació de la nau central, que té integrada l’antiga cen-
tral de generació d’energia i la xemeneia. Contindrà el centre de 
creació, una escola d’arts per al barri i una part de museu que 
exhibirà el patrimoni industrial d’una de les fàbriques que explica 
el creixement del barri de Sant Andreu. Aquest treball s’està duent 
a terme amb l’associació d’extreballadors de la Fabra i Coats i està 
vinculat al Museu d’Història de Barcelona. Francesc Bacardit ens 
introdueix en el projecte: “Interiorment, la Fabra i Coats consta de 
quatre plantes d’uns sis metres d’alçada cadascuna amb un bosc 
de pilars. Es tracta d’una espècie de basílica-mesquita industrial. 
Les llums són de 3,5 metres i 4,5 metres, i l’estructura és molt 
bona, feta amb tecnologia anglesa de l’època. En la intervenció 
volíem mantenir el caràcter industrial de l’edifici, aquesta cosa 
que tenen les fàbriques: el sistema productiu pot canviar dins seu 
sense que elles hagin de canviar. No es tractava de produir una 
nova forma arquitectònica sinó de fer possible que aquesta forma 
arquitectònica tirés endavant”.

Les estratègies principals del projecte han estat tres:
1. La comunicació vertical, el jack. La fàbrica és molt antiga i per 
tant necessita una “actualització de hardware”, per aquesta raó 

es va generar una mena de perifèric que anomenen jack. És una 
peça que travessa verticalment tota la nau i que contindrà tots els 
sistemes d’instal·lacions i tots els elements funcionals.

2. Les capses acústiques, caixes de dos nivells que aprofiten 
l’altura dels forjats per crear volums independents on assajar.

3. Un espai flexible per ocupar la nau, un sistema de lones per 
generar-hi laberints, amb la possibilitat de poder-les retirar i recu-
perar la idea de la gran nau mesquita.

En el debat posterior, el professor Antoni Ramon va criticar el mo-
ment “d’imperi de les normatives” que vivim, proposant que els 
llocs que ja existeixen no s’hagin “d’adaptar a la normativa”, sinó 
que la normativa es fes tenint en compte la realitat. Jordi Martí va 
exposar la problemàtica amb què es van trobar amb la nau de Fa-
bra i Coats. Quan l’Ajuntament la va adquirir estava activa, hi havia 
maquinària i més de cinc-cents treballadors; la van poder cedir per 
a un ús artístic temporal però ara, tot i les enormes dimensions, no 
la poden remodelar per fases per permetre que continuï l’activitat. 
La conversa es va acabar amb l’encertada frase d’Antoni Ramon 
que resumeix la situació en què es troben molts arquitectes: “la 
forma segueix a la norma”.

DE TEATRES
Aquesta sessió va incloure dos projectes de petits teatres diferents 
duts a terme per joves professors de l’Escola: Anna Ramos amb 
l’Orfeó Sarrianenc i Josep Bohigas amb El Molino. La intervenció a 
l’antic cafè concert del Paral·lel està explicada més extensament 
en l’apartat de projectes d’aquest número de visions, així que ens 
centrarem en el petit teatre de Sarrià. Anna Ramos va començar la 
seva presentació passejant-nos pel casc antic d’aquest barri bar-
celoní: “entrem per l’edifici de l’Orfeó Sarrianec, el travessem, sor-
tim i ens trobem el pati del darrera, el jardí. Un pati molt domèstic, 
amb l’edifici del centre parroquial al fons. Si aixequem molt la vis-
ta aconseguim veure la façana del teatre pròpiament. Estem en un 
pati de mansana, molt atapeït, del casc antic de Sarrià. L’única ma-
nera que tenim de veure la façana del teatre en la seva totalitat és 
reflectida a la façana del centre parroquial. Sempre l’anem veient 
de rebot, és com una pel·lícula de Hitchcock”.

“L’any 1896 es va construir un primer teatre molt senzill al mateix 
solar, per a un grup de gent de la parròquia, i des de 1907 cada any 
hi han representat L’estel de Natzaret, una de les dues versions 
més populars d’Els pastorets. Gairebé més valor que l’edifici té 
l’activitat que fa més de 100 anys que es realitza aquí. L’any 1927 
van decidir fer un nou teatre: van desmuntar l’antic i van guardar 
el material per construir el nou. Ja reciclàvem el 1927! L’edifici és 
una gran nau amb estructura d’obra de fàbrica i encavallades de 
fusta. Fora tot és senzill: les mitgeres estan despullades i no te-
nim cap espai per veure’n l’entrada. En canvi dins trobem el gran 
teatre, amb la platea, l’amfiteatre, la decoració, el teló, etc. És un 
espai al qual la gent de Sarrià té molta estima.”

En la intervenció volíem mantenir el 
caràcter industrial de l’edifici, aques-
ta cosa que tenen les fàbriques: el 
sistema productiu pot canviar dins 
seu sense que elles hagin de canviar.

IMATGE DE LA FÀBRICA EL 1960. 3ª PLANTA. (Foto cedida pels amics de la Fabra i Coats).

IMATGE INTERIOR DE LA NAU CENTRAL.

 RENDER DE LA PROPOSTA.

AXONOMETRIA DE LA PROPOSTA.

PLANTA BAIXA. SECCIÓ LONGITUDINAL.

SECCIÓ LONGITUDINAL.
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Després de la crisi de l’associacionisme als anys noranta, un grup 
de gent es va implicar i han augmentat l’activitat de l’espai, fent 
més evidents les mancances que té per realitzar-hi actes avui en 
dia. Per aquest motiu van decidir realitzar un projecte d’adequació 
a la normativa i, anant més enllà, una proposta de millora de la 
sala.

El projecte consisteix a construir una caixa dins d’una caixa. Es 
doblen les parets i s’aprofita no per fer una càmera, sinó petites 
habitacions que puguin servir de camerinos. Es refà l’escenari i 
s’aprofita el canvi de coberta per guanyar una planta sobre la sala 
del públic. “Estem posant una altra capsa sobre la sala que ens 
aporti nous usos: sales d’assaig, espais de trobada, etc. I una ter-
cera capsa que és una caixa de vidre que protegeix l’antiga façana, 
que ja sabíem era un decorat de teatre del que, en realitat, era una 
nau industrial. La idea és crear dins d’aquest pati una avantsala, 
que tots els teatres tenen i aquest no. Quan entres del carrer ne-
cessites un lloc abans d’entrar. És un espai que proposem vidriat. 
En sortir de la funció veuràs reflectida la façana del teatre del que 
estàs sortint, enlloc de la roba estesa de la veïna. Tot això no sa-
bem encara com serà, quan hi arribem ja anirem trobant proble-
mes, per exemple com construïm en un pati d’illa on només s’hi 
accedeix per portes de dos per dos metres!”

DE CASES GRANS
Sota el títol “cases grans” tres professors de l’Escola van explicar 
dos projectes d’equipaments ciutadans. Sandra Bestraten ens va 
apropar a la reconversió d’un antic palau del centre de Barcelona 
en la seu de Ca la Dona (el projecte es pot trobar explicat al núme-
ro 7 de la revista visions) i també es va abordar el Palau Balaguer 
de Palma de Mallorca, de Ricardo Flores i Eva Prats. Aquest edifici 
acollirà un centre cultural a la part superior, una casa-museu a la 
planta noble i una galeria d’exposicions a la planta baixa. El palau 
es va anar construint en diferents etapes dels segles XIII, XV i XVII, 
que es van anar sumant per crear una casa cada cop més gran 
però sense connexió entre les parts. Flores-Prats treballen enmig 
d’elles “per posar-les d’acord i que funcionin amb una certa uni-
tat”, permetent circular per espais que havien estat tancats, com 
sota les cobertes, o el porxo d’entrada com a extensió del carrer.

La intervenció es concentra en dos nuclis verticals: l’escala princi-
pal existent i una nova escala més efectiva. En tots dos casos “el 
tema és unir la llum i les circulacions”. En la nova escala, una llum 
líquida, i diferents plans que inclinats van acompanyant el reco-
rregut de manera semblant al que ja van experimentar a la Casa 
Providència. A l’antiga escala es busca un efecte diferent, cons-
truint un volum sobre la cúpula que permeti il·luminar les estances 
de sotacoberta i fer que la llum quedi suspesa. Aquest espai al 
mateix temps genera una nova relació amb la part exterior de la 
cúpula, que ara podem rodejar, fins i tot trepitjar, i ens guia entre 
els espais superiors. 

Pel tema que ens ocupa, és obligatori fixar-se en la manera de 
tractar la coberta. Utilitzen materials nous en l’acabat exterior, 
amb planxes metàl·liques, però col·locades de manera complexa, 
en petites superfícies (més en sintonia amb l’entorn que una única 
gran coberta de teula). També les encavallades de fusta, recupe-
rades en part, a les que se suprimeix el tirant horitzontal per aug-
mentar l’altura lliure i s’afegeixen uns cavallets per crear noves 
entrades de llum. 
 
Com acostuma a passar en les conferències de Flores-Prats, 
l’explicació va servir per submergir-nos en el seu sistema de treball 
artesanal, amb dibuixos a mà, collages fotogràfics i maquetes de 
fusta. Va ser interessant contraposar-ho amb el projecte de Sandra 
Bestraten, aparentment tan diferent, amb una entrada des del cos-
tat social, i trobar els punts convergents. L’ús de les maquetes tant 
per projectar com per ensenyar el projecte. Una gran delicadesa 
en registrar, comprendre i valorar cada racó de l’existent, com va 
dir Ricardo Flores “esos momentos en que rompes el edificio, lo 
vas descubriendo y luego lo vuelves a construir; en muchos mo-
mentos vas atrás en el tiempo, en busca de un estadio anterior 
que interesa, y desde allí empiezas a construir para alcanzar las 
condiciones necesarias para el nuevo uso”. • 

Fotografías del Palau Balaguer: Adrià Goula.

FAÇANA DEL TEATRE DE SARRIÀ REFLECTIDA A LA FAÇANA DEL CENTRE PARROQUIAL.

RECONSTRUCCIÓ DEL TEATRE EL 1927.

PLANTA PROPOSADA.

SECCIÓ PROPOSADA.

La conversa es va acabar amb 
l’encertada frase d’Antoni Ramon 
que resumeix la situació en què 
es troben molts arquitectes: 
“la forma segueix a la norma”.

SECCIÓ TRANSVERSAL PER TORRE I CÚPULA. PALAU BALAGUER.

NOVA ESCALA. CANALITZACIÓ 
DE LA LLUM.

RECUPERACIÓ DE LA CÚPULA.

VOLUM SOBRE LA CÚPULA ON LA LLUM QUEDA SUSPESA

RELACIÓ AMB EL PAISATGE DE COBERTES. 
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