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L’interval habitat, vuit situacions

4 

NOTA: totes les imatges, plànols i diagrames d’aquest capítol i el següent són pròpies llevat que s’especi�qui l’autor.
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“La gente, las personas que habitan los edificios, siguen siendo, 

en el fondo, los grandes olvidados en la arquitectura residen-

cial. Sin embargo, una casa es una vivienda más la gente que la 

habita y los objetos que guarda.” 1

1 Monteys, Xavier & Fuertes, Pere. La casa collage. Ed. GG, Barcelona, 1991, p. 14.
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4.1

La plaça interior 

Exemple:	

Adreça:	 	

Arquitectes:		

Any:

Promotor:		

Tipus	d’edifici:		

Ús:	

	 	
Dades	del	projecte 2

LA CASA DEL PLÁTANO 
Fray	Félix	3,	barrio	del	Pópulo,	Cadis
MGM,	Sara	de	Giles	i	Pepe	Morales
2000-2007
Oficina	de	Rehabilitación	del	Casco	Histórico	de	Cádiz,	EPSA		i	Junta	de	
Andalucía

entre	mitgeres,	pb+3
mixt,		1	local	i	5	habitatges

5

340,68	m2

282,55	m2

622	m2

58	m2

tots	5

489.670€			(787,25	€/m2)	

nombre	d’habitatges:	

superfície	del	solar:	

superfície	ocupada:	

superfície	construïda:	

superfície	mitjana	de	l’habitatge:	

nombre	de	tipologies	diferents:	

cost	de	construcció:	

2  Dades de la publicació. Casa del Plátano. MGM arquitectos. Micrografías, irreversible editores, Roquetas de Mar, 2009.
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FIG. 4 Emplaçament (Google Earth).

FIG. 3 Plànol de l’emplaçament.

FIG. 1-2 La Casa del Plátano, estat original.
Font: Casa del Plátano. MGM arquitectos.
Micrografías de Irreversible editores, Roque-
tas de Mar, Almería, 2009.
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Aquest projecte se situa al casc antic de Cadis, dins el barri marítim del Pópulo. El barri 

està compost de cases de planta baixa més dues o tres plantes, totes blanques i de 

colors clars, amb patis interiors envoltats per galeries o passeres. Aquests patis són la 

continuació de l’espai públic, són part de la ciutat, i qualsevol ciutadà hi pot entrar. Són 

també el vestíbuls dels habitatges. 

Des d’aquests patis interiors s’accedeix a una caixa d’escala oberta que et porta a una 

galeria superior d’accés o a una passera. Els habitatges mantenen una relació constant 

amb aquest espai “semipúblic” interior, que durant el dia roman obert.   

Es tracta d’un projecte de rehabilitació que treballa, com les edi�cacions del voltant, 

amb un pati i una galeria. Es desenvolupa al llarg de sis anys i mig, i tot i que és un 

projecte petit, la seva complexitat i una sèrie de canvis en el programa i en els requeri-

ments del promotor el fan llarg i canviant.

 

Els arquitectes, Pepe Morales i Sara de Giles, es troben inicialment amb un palau re-

convertit pels usuaris en un conjunt dispers d’onze habitatges. Aquests habitatges són 

fragmentats, es dilueixen per la casa i ocupen diferents espais i alçades del conjunt; tots 

estan connectats a través de patis i escales i són el resultat de les diverses modi�cacions 

que hi han fet els inquilins.

Les bases inicials del concurs permeten tant enderrocar l’edi�cació com mantenir-la, 

sempre que es reallotgi la totalitat de les famílies i es mantingui l’edi�cabilitat i l’alçada 

del conjunt. Així doncs, els arquitectes aposten per enderrocar l’edi�cació i construir un 

nou volum que mantingui les característiques i la memòria del preexistent.  

FIG.5 ^

FIG.5 Altres espais semipúblics 
interiors al barri del Pópulo
Font: pròpia.

FIG.2 <
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FIG. 7 Planta baixa i 1a.
Font: 2G, MGM, núm. 51.

FIG. 6 La plaça interior. Procés d’obra.
Font: MGM, arquitectes.

Accés en la 2a ver-
sió del projecte.

Accés del projecte original i 
el definitiu.
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L’objectiu	 és	 mantenir	 la	 fragmentació	 dels	 habitatges	 i	 la	 forta	 vinculació	 d’aquests	

amb	els	patis	interiors.	P.	Morales	i	S.	De	Giles	(MGM)	escriuen	a	la	memòria	del	projecte:

“Otra	responsabilidad	añadida	al	proyecto	era	devolver	a	las	familias	su	mis-

ma	forma	de	entender	el	habitar;	es	decir,	con	la	misma	intensa	relación	exis-

tente	entre	los	espacios	privados	y	los	colectivos	que	tanto	caracterizaba	al	

edificio	original.”	3	

Però	una	vegada	realitzat	el	projecte	executiu,	i	just	abans	d’enderrocar	l’immoble,	la	

Junta	encarrega	un	estudi	arqueològic	que	conclou	amb	la	necessitat	de	mantenir	tots	

els	murs	de	càrrega	originals	anteriors	al	segle	XVIII.	Així	doncs,	es	canvien	les	condi-

cions	de	 l’encàrrec	 i	els	arquitectes	es	veuen	obligats	a	 redactar	un	nou	projecte	en	

què	 l’objectiu	 fonamental	 ja	 no	 és	 reallotjar	 les	 onze	 famílies,	 sinó	 que	 és	 mantenir	

l’estructura	del	palau	i	fer	el	màxim	nombre	d’habitatges	possible.	

Aquesta	nova	versió	del	projecte	es	desenvolupa	des	de	l’octubre	de	2003	fins	al	juliol	

del	2006.	Dóna	com	a	resultat	un	projecte	per	a	7	habitatges,	on	una	de	les	apostes	

fonamentals	dels	autors	és	crear	un	nou	carrer	interior	que	connecti	la	catedral	amb	el	

pati	interior	del	palau.	D’aquesta	manera,	canvien	l’accés	principal	de	la	casa	i	el	situen	

a	l’extrem	est	del	solar,	en	contacte	amb	la	plaça	del	lateral	de	la	catedral	nova	en	lloc	

de	la	posició	central	que	tenia	abans:

3 Memòria publicada a 2G, núm. 51, p. 78.
4 Ídem, 3.

“Recuperar	el	carácter	de	la	calle	que	antaño	poseía	uno	de	los	brazos	de	la	
parcela,	que	se	conecta	con	la	pequeña	plaza	junto	a	la	catedral	nueva,	que	
ahora	será	una	calle	privada,	con	un	frente	de	dos	plantas	de	altura,	parcial-
mente	cubierta,	y	ventilada	e	iluminada	a	través	de	dos	patios	y	un	hueco	
en	la	fachada.	Esto	permitirá	abrir	huecos	hacia	esta	nueva	calle	y	crear	real-
mente	un	paisaje	urbano	interior.	El	resultado	es	la	intensa	relación	entre	los	
espacios	privados	y	el	nuevo	espacio	colectivo,	que	se	funde	con	el	espacio	
urbano,	algo	que	puede	descubrirse	en	los	límites	de	la	entalladura	iniciada	
con	la	recuperación	de	la	antigua	calle,	y	que	acaba	enlazando	con	el	propio	
vacío	del	espacio	vertical	principal.	Este	último	emerge	sobre	la	cubierta	jun-
to	con	los	nuevos	áticos	construidos:	tres	personajes	que	miran	a	la	catedral	
y	al	Mediterráneo.”		4

Una	 vegada	 ja	 tenen	 construïts	 els	 fonaments	 de	 la	 nova	 intervenció	 i	 consolidada	

l’estructura,	apareixen	nous	condicionants	que	tornen	a	modificar	el	projecte,	i	que	ori-

ginen,	així,	el	tercer	i	últim	projecte.	La	diòcesi	de	la	catedral	demana	a	l’Ajuntament	

FIG.7 <
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que	tanqui	la	plaça	lateral,	i	convertir	un	espai	públic	en	

un	espai	privat	o	si	més	no	controlat,	de	tal	manera	que	

l’accés	als	habitatges	pel	punt	on	estava	plantejat	es	tor-

na	inviable	(fig.	8).		

Els	 arquitectes	 retornen	 a	 la	 proposta	 d’accés	 original,	

per	la	part	central	de	l’edificació.	Projecten	una	gran	por-

ta	d’una	sola	fulla	amb	la	 intenció	que	resti	oberta	du-

rant	les	hores	del	dia,	i	que	dóna	al	pati	central	el	caràcter	

de	plaça	pública.	El	carrer	 interior,	que	tenia	dos	punts	

de	contacte	amb	la	ciutat,	ara	queda	com	un	cul-de-sac	i	

acaba	amb	una	obertura	–que	dóna	llum	i	ventilació	a	la	

planta	baixa–	tancada	amb	una	reixa	de	perfils	metàl·lics.

Finalment,	per	tal	de	seguir	tractant	la	planta	baixa	com	

a	espai	urbà	decideixen	situar-hi	un	 local	social	en	 lloc	

dels	habitatges.	D’aquesta	manera,	garanteixen	la	densi-

tat	d’ús	a	la	planta	baixa	i	li	donen	un	caràcter	més	públic	

i	un	flux	constant	de	gent	diferent.	

Aquest	pati	interior	–gràcies	a	aquest	local	i	a	la	posició	

de	les	caixes	d’escales	que	duen	als	habitatges–	funcio-

na	com	una	plaça interior	pública,	com	una	continuïtat	

entre	el	carrer	públic	–la	ciutat–	i	l’espai	comunitari.	Com	

tota	plaça	té	una	part	porxada,	una	relació	amb	els	ha-

bitatges	 de	 les	 plantes	 superiors	 mitjançant	 la	 galeria	

superior	 de	 fusta,	 uns	 recorreguts	 que	 ens	 obliguen	 a	

creuar-la	i	a	viure-la.	Des	d’aquest	espai	s’accedeix	a	les	

dues	caixes	d’escala	que	et	porten,	la	primera	a	la	gale-

ria	que	serveix	a	dos	habitatges	de	 la	planta	primera,	 i	

la	 segona,	 als	 tres	 habitatges	 restants	 (un	 per	 planta).	

Aquesta	galeria,	com	totes	les	finestres	dels	projecte,	se	

soluciona	 mitjançant	 un	 sistema	 de	 porticons	 de	 fusta	

gegants	que	canvien	 l’escala	de	 la	plaça	 i	homogeneït-

zen	el	projecte	(fig.9).

FIG.10 Passatge interior.
Font: totes a 2G, MGM, núm. 51.

FIG. 8 Carrer de Fray Luis de León.

FIG. 9. Plaça interior.
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Observació. Dades del treball de camp

Data de la visita: 

Temperatura: 

Ambient: 

14 de juliol de 2010, de 10.00 a 17.30 h

24 ºC

assolellat amb vent

FIG. 11 La galeria de fusta amb la 
roba estesa als porticons,14/07/2010.
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FIG. 14 La roba de la Luisa estesa en 
un dels patis de llum.

FIG. 13 Les dues cadires de 
l’Angelita.

FIG. 12 El plataner al mig de la plaça 
interior i la porta d’accés al fons.
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Vaig visitar la Casa del Plátano el 14 de juliol del 2010. Hi vaig passar tot el dia. Feia sol, 

però corria el vent i la temperatura era agradable. Les cases blanques del barri i la seva 

alta densitat més la posició de la ciutat fan que sigui un lloc molt més fresc del que sem-

bla. Sempre hi corre l’aire i les ombres són presents en els carrers estrets. Tal com he co-

mentat anteriorment, moltes de les cases de l’entorn també tenen patis interiors, plens 

de plantes, i els habitatges estan més abocats a aquest espai interior que no al carrer. 

La porta d’accés era tancada, però les làmines de fusta permetien mirar a l’interior de la 

casa. L’ambient era tranquil, s’entreveien les plantes, alguna moto i la llum del sol que 

es colava entre els forats interiors. Finalment, surt algú i puc entrar. 

Des de la cota del carrer es baixa per arribar a la cota del local i del pati. Es fa a través 

d’una rampa coberta on a mà esquerra queda el local i a mà dreta, un ampit arrebossat 

blanc deixa veure el pati. Al fons unes banderes i un tauló d’anuncis informen de les 

activitats que hi haurà al local, a la plaça i al barri. Al pati, els porticons estan oberts i 

dels seus mecanismes pengen unes cordes on s’eixuga la roba estesa. El conjunt té un 

caràcter habitat.

Creuo tot el pati per arribar a la caixa d’escala i pujar a la galeria de dalt. A la planta pri-

mera hi ha una porta de tubs metàl·lics que m’impedeix d’entrar-hi. Però a la galeria hi 

ha l’Angelita, una de les veïnes que viu aquí, que quan li explico el motiu de la visita, em 

permet entrar per parlar amb ella. 

L’Angelita està jubilada, viu amb la seva �lla i el seu nét, que té tretze anys; fa dos anys 

que viu aquí i paga 84 euros al mes per la casa amb l’aigua i la llum incloses. Li pregunto 

com gestionen i utilitzen el pati, i em comenta que els veïns no l’utilitzen per a res, que 

ho fa la gent que ve al local, que són els que hi fumen, mengen i xarren, i que després 

el netegen i l’escombren les veïnes per torns. Em sorprèn la justi�cació que em dóna 

per no utilitzar-lo:

 “No hacemos nada en el espacio comunitario, si no sería como una casa de 

gitanos. Hay que tener unas normas. [...] Tengo que descansar antes de subir a 

casa, por eso he puesto las dos sillas y la mesita. [...] Como no hay ascensor no 

puedo subir a la azotea a tender la ropa y por eso la cuelgo en los porticones 

de la galería. [...] La moto del patio es de mi hija. Todos aparcan las motos en el 

patio. [...] Si tu haces tu limpieza, sin que nadie te tenga que decir nada, te vas 

a llevar bien con los vecinos, si no hay problemas.”
 

FIG.12 <
FIG.13 <

FIG.15 >
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M’	explica	que	ella	també	és	la	persona	que	ha	posat	les	plantes	

i	qui	les	rega.	La	galeria	—que	fa	de	passera	d’accés	als	habitat-

ges—	 la	 comparteix	 amb	 la	 veïna,	 que	 viu	 amb	 la	 seva	 filla.	 La	

veïna	és	bastant	poruga,	per	això	han	col·locat	la	porta	metàl·lica,	

perquè	 no	 hi	 entri	 ningú.	 L’espai	 que	 comparteixen	 el	 netegen	

una	vegada	a	la	setmana	cadascuna,	i	ella	l’utilitza	per	guardar-hi	

coses	i	estendre-hi	la	roba.	

L’Angelita	està	molt	contenta	de	viure	aquí.	El	pis	està	molt	bé.	

Tot	i	que	no	té	massa	ventilació,	i	que	tots	tenen	humitats	a	les	

habitacions,	assegura	que	no	vol	anar	a	la	nova	casa	que	li	estan	

fent	ara,	perquè	aquí	 són	molt	pocs	veïns	 i	això	 li	agrada	molt.	

Però	preferiria	que	no	hi	hagués	un	local	a	l’interior:

FIG. 15 L’Angelita i el seu net a la 
galeria.

FIG. 16 Planta 1a. Habitatge on 
viu l’Angelita.

“En	 el	 local	 lo	 que	 vienen	 son	 muchos	 gamberros.	 Antes	

daban	comestibles	para	los	pobres.	Ahora	lo	lleva	un	joven	

y	no	sé	muy	bien	lo	que	hacen.	Pero,	tanta	falta	que	hacen	

las	casas	para	los	pobres...	Él	solo	se	entretiene	con	los	ami-

gotes.”

FIG. 18 “La cova” de la Luisa.

FIG. 17 Planta primera, el punt 
vermell marca el pis on viu la Luisa.

Pregunto	per	 la	Pilar,	 la	noia	que	viu	al	 tercer	pis,	 i	que	Sara	de	

Giles	m’ha	recomanat	que	hi	parli,	perquè	també	està	molt	con-

tenta	amb	el	pis.	Diu	que	normalment	treballa	pels	matins	i	que	

hi	torni	a	la	tarda;	hi	torno	però	no	la	trobo.	No	obstant	això,	acon-

segueixo	 parlar	 amb	 la	 Luisa	 (l’única	 inquilina	 que	 ja	 vivia	 aquí	

abans	 de	 la	 reforma,	 es	 veu	 que	 la	 resta	 van	 morir	 al	 llarg	 dels	

anys	que	va	durar	el	projecte),	i	el	Pedro,	el	noi	que	porta	el	local.	

La	Luisa,	una	senyora	humil	d’uns	45	anys,	que	no	es	deixa	foto-

grafiar	ni	gravar,	treballa	a	hores	com	a	dona	de	fer	feines,	viu	sola	

i	paga	50	euros	al	mes	per	la	seva	casa.	Fa	tres	anys	que	viu	aquí,	

es	va	passar	7	anys	en	una	altra	casa	mentre	li	feien	aquesta	i	en	

portava	20	vivint	a	l’antiga	Casa	del	Plátano.	Anomena	la	seva	llar	

com	la	“cova”	perquè	no	té	sol,	ni	llum	ni	ventilació.	La	casa,	tant	

la	seva	com	la	de	damunt	seu,	té	moltes	humitats	per	culpa	del	

mar.	Diu	que	no	s’hi	pot	viure.	Em	fa	entrar	perquè	vegi	que	el	que	

em	comenta	és	veritat,	i	que	viu	en	un	pis	tan	estrany	que	ni	tan

	sols	sap	com	col·locar	el	sofà.	Vol	que	li	donin	un	altre	pis	en	un	

altre	lloc.
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Em	confirma	que	l’única	que	està	contenta	amb	el	pis	de	la	seva	escala	és	la	Pilar	–la	

veïna	que	viu	a	dalt	de	tot–	perquè	té	molta	més	llum	que	la	resta,	no	té	humitats,	té	

sortida	a	la	terrassa	i	no	sent	cap	veí.

La	Luisa	preferia	la	casa	d’abans.	No	entén	el	lloc	on	viu	ara,	un	lloc	molt	buit	i	 inútil	

amb	molt	pocs	veïns.	Abans	eren	14	o	15	i	ara	en	són	cinc	més	el	local.	Tampoc	no	està	

d’acord	amb	 la	decisió	de	col·locar	un	 local	en	 lloc	d’un	habitatge	a	 la	planta	baixa.	

Pensa	que	si	fos	un	habitatge	la	zona	de	baix	estaria	molt	més	cuidada	i	no	se	sentirien	

tants	sorolls,	ni	entrarien	tants	desconeguts.	El	terrat	tampoc	no	l’utilitza:	ella	també	es-

tén	la	roba	al	porticó	de	la	finestra.	M’explica	que	va	canviar	la	porta	d’entrada	per	una	

porta	de	dues	fulles,	perquè	pesava	massa	per	obrir-la	i	es	quedava	sempre	oberta.	No	

entén	per	què	no	han	connectat	l’entrada	amb	l’escala	d’accés	de	casa	l’Angelita,	com	

estava	abans,	perquè	ara	l’Angelita	ha	de	fer	un	tomb	per	anar	a	casa	i	es	cansa,	per	això	

té	dues	cadires.	Han	hagut	de	posar	portes	a	cada	caixa	d’escala	perquè	la	gent	que	va	

al	local	no	es	coli	i	entri	a	les	cases.

Diu	que	els	nens	no	juguen	al	pati,	tot	i	que	li	encantaria	que	ho	fessin	perquè	així	no	

sentiria	tant	de	soroll	(la	seva	veïna	de	dalt	té	dos	nens	i	un	gos	i	sempre	els	sent	córrer;	

diu	que	la	casa	és	de	paper).	A	l’antiga	casa	feien	molta	més	comunitat	i	vivien	al	pati,	

ja	que	ella,	per	exemple,	només	tenia	dues	habitacions	i	no	tenia	ni	aigua	ni	lavabo,	i	

compartien	un	lavabo	exterior	amb	tres	veïnes	més.	Però	ho	portaven	molt	bé	perquè	

eren	com	una	gran	família,	sempre	estava	tot	net.

A	la	Luisa	li	agradaria	conèixer	els	arquitectes	per	explicar-los	“cuatro cosas. Pues se han 

lucido con la casa porque yo no estoy a gusto. Esto es muy moderno pero no lo deben de 

haber hecho nunca antes ¿no? Porque esto no es para vivir, es para un museo.”	Li	ensenyo	

les	fotos	que	surten	publicades	a	la	revista	i	em	comenta:	“Pues anda! Aquí se ve bonito 

y todo.”

El	Pedro	pensa	el	mateix	que	la	Luisa:	aquestes	cases	no	són	per	viure-hi.	Em	comenta	

que	el	local	social	té	bastant	d’èxit	com	a	dinamitzador	de	la	vida	al	barri.	És	un	barri	

on	la	gent	fa	molts	anys	que	hi	viu	i	tothom	es	coneix.	Quan	ell	obre	el	local,	deixa	la	

porta	d’accés	oberta,	i	així	entra	tothom	qui	vol	al	pati.	El	pati	l’utilitzen	de	tant	en	tant	

per	fer-hi	festes	i	reunions.	De	fet,	aquest	divendres	hi	ha	un	sopar	popular	al	pati	per	a	

tothom	que	vulgui:	faran	sardines	a	la	planxa.	Opina	que	va	ser	un	error	desmuntar	el	

plataner	que	hi	havia	abans	al	pati	i	posar-lo	en	torretes.	El	plataner	ja	no	fa	plàtans	i	no	

se’ls	poden	repartir	entre	els	veïns	com	feien	abans.
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FIG. 19 
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FIG. 20 
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FIG. 21
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FIG. 22
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FIG. 23 Plànol de la Casa del Plátano i el seu entorn. Observem les tres portes que tanquen l’espai públic del costat de la Cate-
dral, el gruix similar del carrer de Fray Luis i del carrer interior i el recorregut per l’espai públic interior.

FIG. 24 El carrer interior amb les altres dues torretes del plataner original. FIG. 25 Imatges del passatge inte-
rior: les bústies, la moto i les bande-
res i el final del passatge.
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Les dades obtingudes en el treball de camp ens demostren que l’espai que hem estu-

diat és una dilatació de l’espai urbà i que funciona com una plaça interior pública: és el 

lloc on s’aparquen les motos (objecte 7), on se situen les bústies de les cases, el banc per 

asseure’s. És també on hi ha l’antic plàtan de la �nca que dóna nom a l’immoble (objec-

te 5), on trobem dues cadires i una tauleta (objectes 10 i 11) dipositades per l’Angelita 

per descansar i seure en el seu recorregut cap a casa. És el lloc on es fan les sardinades i 

altres festes populars del barri 5 i on hi ha el taulell d’anuncis del local de veïns (objecte 

17) –que no és a la façana del carrer, sinó en aquesta plaça interior. Fins i tot, és el lloc 

on onegen les banderes (objecte 16).

Com en tota bona plaça, els arquitectes han aconseguit un recorregut perimetral al seu 

voltant. L’accés a l’immoble és fa per un dels extrems; i al local, només hi pots accedir 

creuant-la. Mitjançant la rampa es passa de la cota del carrer (+0,72 m) a la cota zero del 

projecte (la del local i la d’una de les caixes d’escala). El que seria pròpiament la “plaça” 

està situada a la cota 0,60 m, igual que l’altra caixa d’escala. I les cases d’aquesta caixa 

d’escala són les que miren i es bolquen cap a l’interior. 

5 Vegeu el comentari del Pedro a la pàgina 127 i el plànol de la pàgina 128.

FIG. 26 Secció longitudinal pel carrer interior, alçat del carrer.

Anàlisi i conclusions

FIG.23 <

FIG.19 ^
FIG.20 ^
FIG.21 ^
FIG.22 ^

FIG.26 
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FIG. 27 Secció per la plaça interior, amb l’alçat de l’ampit de la rampa al fons.

FIG. 28 Secció per la rampa interior d’accés, amb el banc i les bústies.
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Els	porticons	de	la	seva	galeria	estan	sempre	oberts	(perquè	si	no	no	ventilen,	ni	tenen	

llum	peces	com	la	cuina	i	alguna	habitació).	I	la	roba	estesa	(objectes	29	i	30)	que	han	

penjat	 les	veïnes	encara	emfatitzen	més	el	caràcter	urbà	 i	alhora	domèstic	d’aquest	

espai.	Així	que	és	fàcil	imaginar-se	aquesta	plaça	amb	una	gran	taula	amb	tota	la	gent	

del	barri	al	seu	voltant,	menjant,	bevent	i	conversant.	

Però	una	de	les	causes	que	ha	reduït	el	caràcter	públic	d’aquest	espai	comunitari	ha	

estat	el	canvi	produït	a	la	porta	d’accés.	Durant	l’inici	de	la	vida	de	l‘immoble	era	d’una	

única	fulla,	de	la	mateixa	amplada	que	la	rampa	i	de	mides	similars	al	carrer		Fray	Luis	de	

León.	La	porta	pesava	i	estava	sempre	oberta,	per	tant,	podíem	considerar	que	aquest	

recorregut	era	una	continuïtat	del	recorregut	urbà,	n’era	una	dilatació.	En	aquest	espai,	

com	en	una	mena	de	casba,	es	colava	l’espai	públic	cap	a	l’interior	dels	habitatges.	Les	

veïnes,	però,	tal	com	comenta	la	Luisa	(p.	127),	van	sol·licitar	a	l’Ajuntament	substituir	

la	porta	per	una	de	dues	fulles	per,	així,	reduir-ne	el	pes	i	poder-la	obrir	i	tancar	i	evitar	

que	la	gent	entrés	a	dins	a	qualsevol	hora.	Aquest	fet	fa	que	el	projecte	perdi	part	del	

seu	caràcter	públic	en	els	moments	en	què	el	local	no	és	obert.

	

En	conseqüència,	i	d’acord	amb	el	que	hem	vist	fins	ara,	podem	afirmar	el	següent:

a)	 La	 importància	 d’un	 petit	 local	 veïnal	 –equipament	 del	 barri–	 com	 a	 catalitzador	

d’aquest	espai	comunitari	interior,	que	el	transforma	en	un	espai	públic	i	una	continua-

ció	del	teixit	urbà	gràcies,	bàsicament,	a	la	complexitat	i	riquesa	del	recorregut	interior	

i	al	fet	que	aquest	local,	com	les	caixes	d’escala,	no	té	cap	accés	directe	des	del	carrer.

b)	La	porta,	el	llindar	permeable	o	límit	físic	entre	un	espai	i	un	altre,	és	clau	per	donar	

més	o	menys	continuïtat	entre	 l’interior	 i	 l’exterior,	entre	el	que	és	públic	 i	el	que	és	

comunitari.	Decisions	com	la	mida,	 la	direcció	i	el	sistema	d’obertura,	 la	materialitat,	

el	grau	de	transparència	o	permeabilitat,	el	pes...	són	determinants	per	facilitar	o	no	el	

caràcter	públic	d’un	lloc.

c)	El	tractament	d’aquest	buit	interior	com	una	façana	més,	i	amb	la	mateixa	solució	

constructiva	que	la	del	carrer,	donen	al	passatge	i	al	pati	el	caràcter	de	paisatge	urbà	

interior.	

FIG.27 <

FIG.29 <

FIG.29 >
FIG.30 >
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FIG. 29 Aixecament de la porta en 
l’estat original i l’estat actual. El canvi 
d’una a dues fulles.
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FIG. 30 Els canvis de la porta d’accés 
des del carrer i des de l’interior de la 
casa.
Font: imatges superiors, revista 2G, 
núm. 51. 
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FIG. 31 Imatges de Múnic, i Svobada-
Hof, Viena, 1926-30, de Karl Ehn, 
on els interiors d’illa es resolen com a 
jardins públics que donen continuïtat 
al teixit urbà i a l’espai públic que els 
envolta.
Font: Inés de Rivera.
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4.2

El jardí públic 

Exemple:	

Adreça:	 	

Arquitectes:		

Any:

Promotor:		

Tipus	d’edifici:		

Ús:	

	 	
Dades	del	projecte 6

La Vaquería 
Carrer	Carmen	de	Abaixo,	2	i	7,	Santiago	de	Compostel·la
Víctor	López	Cotelo
1998-2002
Construcciones	Otero	Pombo,	sl

conjunt	de	5	edificis,	4	d’ells	aïllats
habitatges

22

3.310,74	m2	

776,19	m2	

1.845	m2	

84,65	m2	

7-11	tipus	amb	petites	

diferències	entre	ells	

nombre	d’habitatges:	

superfície	del	solar:	

superfície	ocupada:	

superfície	construïda:	

superfície	mitja	de	l’habitatge:	

nombre	de	tipologies	diferents:	

6 Dades obtingudes del despatx de Víctor López Cotelo.
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FIG. 34 Emplaçament (Google Earth). 

FIG. 33 Plànol de l’emplaçament.

FIG. 32 Imatges de La Vaquería en el 
seu estat original i l’actual.
Font: despatx de Víctor López Cotelo.
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La	 Vaqueria	 és	 un	 projecte	 d’habitatge	 col·lectiu	 situat	 a	 la	 ciutat	 de	 Santiago	 de	

Compostel·la,	al	marge	del	riu	Sarela,	a	cinc	minuts	a	peu	de	la	plaça	de	l’Obradoiro.	

Es	 tracta	 d’un	 projecte	 compost	 per	 cinc	 edificacions,	 dues	 fruit	 de	 la	 rehabilitació	

d’antigues	edificacions	protegides	pel	Pla	General	i	tres	d’obra	nova.

El	 projecte	 està	 resolt	 des	 de	 la	 complexitat	 del	 lloc	 i	 des	 de	 l’anàlisi	 de	 la	 ciutat	 de	

Santiago:	el	seu	teixit	i	la	seva	tradició	constructiva.	És	un	clar	exemple	d’arquitectura	

sensible	a	un	lloc	i	a	tot	allò	que	el	defineix	i	caracteritza.

Però	la	peça	que	més	ens	interessa	d’aquesta	intervenció	és	el	jardí	interior	que	allibe-

ren	els	habitatges.	El	projecte	 tracta	aquest	espai	amb	molts	matisos	diferents,	però	

també	ho	fa	el	planejament.	Veurem	com	la	cessió	d’un	espai	verd	com	a	espai	públic	

i,	per	tant,	urbà	i	una	qualificació	del	sòl	poc	comuna	condiciona	l’ús	i	la	gestió	de	tot	

l’espai	lliure	i	dóna	un	caràcter	propi	i	especial	a	aquest	projecte.	

Aquesta	situació	de	jardí	públic	la	trobem	en	altres	llocs	i	altres	ciutats	com,	per	exem-

ple,	a	les	Hof	de	Viena	o	a	Munic	on	trobem	una	gran	quantitat	de	propostes	en	què	les	

edificacions	es	van	perforant	o	separant	per	deixar	grans	espais	verds	públics	en	el	seu	

interior,	que	qualsevol	vianant	pot	travessar	i	gaudir-ne.	A	una	escala	molt	més	petita	

veurem	com	aquest	cas	pot	convertir	un	simple	jardí	en	una	dilatació	de	l’espai	urbà	i	

un	motor	per	a	la	convivència.

En	el	seu	origen,	el	conjunt	que	adquireix	José	Otero	estava	format	per	les	dues	edifi-

cacions	situades	davant	del	riu	que	es	conserven	actualment	(A-B),	dues	petites	cases	

dels	anys	60-70	sense	cap	valor	històric	(C-D)	situades	a	la	rua,	les	empremtes	i	petits	

fragments	d’unes	edificacions	en	runa	(	E-F-G),	i	diversos	murs	de	pedra	que	configura-

ven	les	empremtes	d’un	passat	rural,	on	la	topografia	es	treballava	a	consciència	i	amb	

respecte.	

FIG.33 <

FIG.31 <

FIG.32 <

FIG.37 >

“	 Es	 un	 lugar	 fuertemente	 caracterizado	 que	 muestra	 la	 acumulación	 de	

estructuras	 que	 en	 él	 confluyen	 y	 hunden	 sus	 raíces	 en	 el	 pasado.	 En	 él	 se	

encuentran	 los	 principales	 elementos	 que	 configuran	 la	 esencia	 del	 tejido	
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FIG. 36 Plànol de l’estat actual, 
planimètric que �gura dins de 
l’expedient de l’estudi de detall 
redactat per Víctor López Cote-
lo a l’Ajuntament de Santiago de 
Compostel·la.
Font: Ajuntament de Santiago 
de Compostel·la, Departament 
d’Urbanisme.

FIG. 37 Plànol de Quali�cació de 
la UA-21, Carmen de Abaixo, que 
�gura dins del Pla Especial de Pro-
tecció i Rehabilitació de la Ciutat 
Històrica.
Font: Departament de Planejament 
del Consorci de Santiago.

	  

D
C

B
A
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FIG. 38 Pla Especial de Protecció i Rehabilitació 
de la Ciutat Històrica.

FIG. 39 Plànol de cessions del Pla Es-
pecial i de l’estudi de detall proposat 
per Víctor López Cotelo.
Font: Ajuntament de Santia-
go de Compostel·la, Departament 
d’Urbanisme.

Font: Departament de Planejament del Consorci 
de Santiago.
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El	plantejament	inicial	de	Víctor	López	Cotelo,	que	sorgeix	de	la	lectura	de	l’entorn	i	de	

la	seva	topografia,	xoca	frontalment	amb	allò	que	definia	el	Pla	Especial	de	Protecció	

del	Centre	Històric.	Però	gràcies	a	la	normativa	vigent	del	moment	i	que	aquest	Pla	de-

manava	un	estudi	de	detall	abans	de	concedir	la	llicència,	Víctor	López	Cotelo	va	poder	

modificar	la	proposta	volumètrica	que	feia	el	Pla	Especial	en	només	un	any	i	mig.	Evi-

dentment,	mantenia	l’edificabilitat	de	l’àmbit:	1.845	m2	i	la	superfície	de	cessió	definida	

pel	Pla	Especial,	413	m2.	

Però	com	es	gestiona	i	es	col·loca	aquesta	cessió	d’espai	públic?	Si	inicialment	aquest	

espai	públic	corresponia	a	un	carrer	en	forma	de	cul-de-sac	que	servia	d’accés	a	una	

peça	d’habitatges	(3),	ell	decideix	situar-lo	a	l’interior	de	la	parcel•la,	en	el	lloc	de	pas	

obligat,	just	en	una	de	les	terrasses	que	fa	el	terreny,	i	a	la	qual	es	podrà	accedir	de	for-

ma	pública	o	bé	des	del	carrer	cobert	que	accedeix	al	pàrquing	o	bé	des	de	una	rampa	

que	surt	des	de	la	plaça	de	l’església.	D’aquesta	manera	aconsegueix	entrar	el	públic	

dins	del	privat	 i,	transformar	aquest	 jardí	comunitari	en	un	jardí	públic,	on	qualsevol	

ciutadà	hi	pot	accedir.	

7 Memòria de Víctor López Cotelo sobre el projecte de La Vaquería Obradoiro, número 30, 2002 (p. 56-76).
8 Ídem 7.

“En	nuestro	estudio	de	detalle	se	consideró	que	en	esta	pequeña	muestra		de	

ciudad	resurgen	los	temas	fundamentales	que	caracterizan	esencial	mente	

la	Ciudad	Histórica:	relación	arquitectura/topografía,	superposición	de	esca-

las,	resolución	de	encuentros	entre	tejido	orgánico	y	trazado	geométrico,	y	

coherencia	entre	estructura,	construcción	y	forma,	haciendo	por	tanto	rede-

finir	la	situación,	forma	y	tipología	de	dichas	nuevas	edificaciones	para	que	

respondieran	de	manera	más	adecuada	a	las	exigencias	del	lugar.”	8

urbano	que	rodea	al	casco	antiguo,	donde	se	plasman	diferentes	etapas	de	la	

evolución	de	la	ciudad	y	su	implantación	en	el	territorio”.	7

FIG.37 <

El	Pla	Especial	preveia	conservar	les	edificacions	existents	davant	del	riu	Sarela:	La	Va-

quería	i	la	casa	del	costat	esquerre	que	quedava	davant	del	riu,	mantenint	l’estructura	

de	mur,	els	forats	de	façana	i	les	cobertes,	així	com	els	marges	i	murs	de	pedra.	Creava	

dues	noves	edificacions:	una	en	sentit	perpendicular	a	la	rúa	do	Carmen	de	Abaixo,	que	

generava	un	nou	vial	en	pendent	i	en	cul-de-sac,	col·locat	totalment	en	sentit	perpen-

dicular	a	la	topografia	i	trencant	la	continuïtat	del	rueiro	(A);	l’altra	se	situava	a	conti-

nuació	de	La	Vaquería,	i	s’hi	unia	(B).

FIG.38 <

FIG.39 <

FIG.39 >
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FIG. 40 Imatges de La Vaquería en el 
seu estat actual.
Font: despatx de Víctor López Cotelo, 
© Luís Casals.

FIG. 41 Plànol de la proposta, planta, 
cobertes i secció longitudinal.

Font: Ajuntament de Santiago de 
Compostel·la, Departament d’Urbanisme.

1

2
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4
3
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FIG. 41 <

FIG. 40 <
FIG. 41 <

“Completando	el	volumen	que	se	cataloga	con	otro	pabellón	de	similares	pro-

porciones	unido	al	existente	mediante	un	corredor	en	planta	baja.	Igualmen-

te	se	produce	la	demolición	de	las	parcelas	08	y	09	para	introducir	una	nueva	

accesibilidad”.	9

La	proposta	de	Víctor	López	Cotelo	trenca	totalment	amb	aquesta	idea.	Pel	que	fa	a	la	

peça	que	havia	de	seguir	l’alineació	de	La	Vaquería,	López	Cotelo	proposa	justament	el	

contrari.	Separar-se	de	La	Vaquería	i	de	la	seva	alineació	per	tal	de	realçar-la	i	crear-ne	

una	a	més	gran	escala,	que	tingui	més	a	veure	amb	les	grans	construccions	“conteni-

dors”	del	casc	antic,	i	que	elevada	respecte	a	la	secció	del	riu,	i	enretirada	d’aquest,	el	

deixi	respirar.	Aquesta	peça	s’acaba	just	on	s’acabaven	les	edificacions	preexistents	i	es	

recolza	sobre	el	mur	de	contenció	posterior.

La	posició	de	l’edificació	que	dóna	a	la	rúa	do	Carmen	de	Abaixo	permet,	mitjançant	

la	secció,	incorporar	el	pàrquing	a	nivell	de	carrer	(però	sempre	soterrat	respecte	a	les	

cotes	del	solar)	i	crear	una	plaça	enjardinada	però	buida	d’arbrat	on	els	nens	juguen	els	

dies	de	sol.	

La	proposta	de	Cotelo	regala	a	la	ciutat	no	un	vial	d’accés	rodat	a	les	cases,	soterrat	i	en-

clotat	respecte	al	terreny	preexistent,	com	proposava	el	Pla	Especial,	sinó	un	jardí	amb	

arbres,	sense	cotxes,	amb	molt	de	sol	i	unes	magnífiques	vistes	cap	al	riu	i	la	catedral.	

Com	passa	als	millors	cascs	antics	de	les	ciutats	medievals,	i	com	passa	evidentment	a	

Santiago,	Victor	López	Cotelo	regala	al	vianant	un	espai	per	descobrir.	La	superfície	que	

finalment	es	cedeix	és	exactament	la	mateixa	que	la	que	estava	prevista	al	Pla	Especial:	

413	m2.	Ara	bé,	la	qualitat	és	infinitament	millor	tant	pels	habitants	com	per	als	ciuta-

dans.	D’aquesta	manera,	transforma	un	jardí	comunitari	en	un	jardí	públic	i	crea	una	

mena	de	món	propi	que	té	molt	a	veure	amb	la	vida	de	poble.

Així	mateix,	i	gràcies	a	la	clau	de	residencial comunitario	que	apareix	a	la	Unitat	d’Actuació	

UA-21	(la	que	afecta	a	La	Vaquería),	es	preveu	una	petita	edificació	situada	a	l’extrem	

oest	de	la	parcel·la	com	a	equipament	comunitari,	que	assenyala	un	altre	punt	d’accés	

al	solar	i	que	vol	ser	un	motiu	més	per	generar	una	vida	comunitària	més	rica.

El	resultat	és	una	promoció	privada	de	cases	aparellades	per	vendre,	composta	per	5	

edificacions,	4	d’aïllades	de	planta	baixa	més	2,	22	habitatges	i	11	tipologies	diferents,	

que	generen	un	conjunt	urbà	molt	ric,	amb	un	espai	lliure	molt	generós	al	qual	es	pot	

accedir	des	de	cinc	punts	diferents.	La	superfície	mitjana	dels	habitatges	és	majoritària-

ment	d’entre	70	m2	i	85	m2.	

9 Ídem 7.
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Observació. Dades del treball de camp

data de la visita: 

temperatura: 

ambient: 

22 de novembre de 2008  i 1 i 2 d’octubre de 2010 

12ºC i 17ºC 

assolellat i núvol amb plovisqueig

FIG. 42 El carrer interior amb les 
bicicletes dels nens, 22/11/2008.
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Aquest	cas	ha	estat	clarament	un	dels	que	més	dades	he	obtingut,	 i	on	el	treball	de	

camp	s’ha	pogut	fer	d’una	manera	més	exhaustiva.	Víctor	López	Cotelo	em	va	rebre	al	

seu	despatx,	em	va	deixar	consultar	i	prendre	tota	la	documentació	que	vaig	necessitar,	

i	em	va	explicar	durant	tot	un	matí	com	va	ser	la	feina	a	Santiago,	especialment	a	La	

Vaquería.	Posteriorment,	quan	vaig	tornar	a	Santiago	per	segona	vegada,	vaig	poder	

parlar	amb	l’arquitecta	municipal	que	va	informar	i	tramitar	tot	l’expedient	urbanístic,	

amb	el	promotor	(José	Otero),	així	com	amb	Ángel	Panero,	també	arquitecte	i	tècnic	

d’urbanisme	del	Consorci	de	la	ciutat	de	Santiago,	que	viu	a	La	Vaqueria.

	

Àngel	Panero	em	va	donar	els	mòbils	de	7	dels	habitants	de	La	Vaquería	i	els	va	avisar	

que	aquell	cap	de	setmana	hi	aniria	per	tal	d’entrevistar-los,	i	fotografiar	i	dibuixar	el	

lloc.

Vaig	visitar	4	habitatges	i	finalment	vaig	parlar	amb	6	persones	que	viuen	a	La	Vaquería:	

Encarna	Otero,	professora	d’història	de	secundària;	Pedro	Segura	i	la	seva	dona,	profes-

sor	universitari	que	viu	a	l’edifici	rehabilitat;	el	senyor	i	la	senyora	Pérez,	de	l‘1B,	i	Ángel	

Panero,	de	l’1A.

La	comunitat	que	s’ha	format	a	La	Vaquería	és	de	famílies	de	classe	mitjana,	amb	forma-

ció.	Pràcticament	tots	són	propietaris	i	s’estimen	el	lloc	on	viuen,	s’hi	senten	identificats.	

Així	doncs,	trobem	una	de	les	comunitats	més	cohesionades.	La	primera	persona	que	

vaig	visitar	a	casa	seva	va	ser	Encarna	Otero	(que	tot	i	tenir	el	mateix	cognom	que	el	

promotor,	no	n’és	família	directa).	És	professora	d’història	de	secundària	i	va	ser	regido-

ra	de	l’Ajuntament	de	Santiago	i	exsecretària	d’Habitatge	de	la	Conselleria		de	la	Xunta	

de	Galicia.	Viu	sola	a	l’apartament	3C.

Mentre	em	prenia	un	te,	amb	la	catedral	al	 fons	difuminada	per	 la	pluja,	m’explicava	

com	se	sentia	d’afortunada	de	poder	viure	allà.	No	entenia	com	allò	era	un	privilegi.	Li	

semblava	increïble	que	la	gent	s’acabés	mirant	més	un	cotxe	que	una	casa	a	l’hora	de	

comprar,	i	això	(em	deia)	que,	després,	un	s’ha	de	passar	tota	la	vida	pagant-la!	

FIG. 45 >
FIG. 46 >

FIG. 44 >
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“Una cosa que no entiendo es: si la gente normal y co-

rriente cuando compra un simple par de zapatos, un abri-

go o ya no digamos un coche, lo prueba, mira, escoge, 

compara, que a una vivienda no le exija absolutamente 

nada. Si a mí es una cosa que... Cuando es el gasto mayor 

de su vida, aquello que le obliga a pagar dinero al banco. 

Y aquello en donde vas a realizar lo más importante de tu 

vida. Es decir, donde te vas a relacionar con las personas 

que quieres, donde te vas a divertir, donde vas a llorar, 

donde vas a vivir. O sea, a mí me parece imposible. Enton-

ces yo creo que esta es la primera interrogante respecto 

del nivel de degradación, que por lo menos en Galicia 

tuvo la construcción en los últimos 15 años, que es inad-

misible. Inadmisible. Porque que esto sea una excepción 

es increíble. Esto debería ser la norma. [....] Si las personas 

somos todas diferentes, es otra cosa que no entiendo es: 

¿Por qué las promociones son todas iguales, y lo único 

que te dicen es un dormitorio, dos dormitorios?  Pues 

mire, no, no. Porque cada persona vive de una manera 

diferente. Y ustedes me tienen que dar opción a que así 

sea. Eso a mí me parece fundamentalísimo, no entiendo 

también por qué esto también es una excepción.” 

FIG. 43 La porta que està sempre 
oberta.

FIG.44 Habitatge 1A d’Ángel 
Panero.

Em deia que la seva casa l’acull, la protegeix, com quan et po-

ses un abric quan tens fred. Ella experimenta la mateixa sensació 

quan entra a casa seva. Em comentava que a la casa seva la rela-

ció entre dins i fora es perd, és tot un continu. El fora entra dins 

de casa, però ella també pot sortir a fora quan necessita airejar-se 

o veure la lluna, perquè tenen una zona verda fantàstica on els 

nens poden jugar, fer festes, fer sopars veïnals o, �ns i tot, plantar 

un arbre o un hort el dia de demà (quan vinguin mal dades). A 

més a més, tenen el local social. En de�nitiva, creu que aquests 

espais són fonamentals per a la comunitat i per tenir entre ells un 

tracte més humà.

FIG.45 Habitatge d’Encarna 
Otero.

“Tenemos unas zonas verdes y un local social que permi-

ten que los niños jueguen. Que los mayores hasta de vez 

en cuando podamos plantar un árbol. Y bueno, en caso 

de apuro que no sé si van a venir crudas, poner un cachito 

de huerto.’’ 

FIG.46 Interior de l’habitatge 
d’Encarna Otero i l’Encarna al 
jardí públic de la Vaquería.
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“También	hacemos	fiestas,	porque	debajo	de	los	camelieos	nos	juntamos	para	

asar	las	sardinas	de	las	noches	de	San	Juan.	En	noviembre	hacemos	las	casta-

ñas.[...]	En	el	local	hacemos	las	reuniones	de	la	comunidad,	los	niños	hacen	los	

cumpleaños,	tenemos	una	mesa	de	ping-pong,	bueno	todo	eso.	Y	que	todos	

estos	 espacios	 permiten	 que	 vecinos,	 -que	 por	 el	 tipo	 de	 vida	 que	 tenemos	

ahora	tan	desastroso,	porque	no	sé	dónde	vamos,	que	salimos	a	la	mañana	y	

volvemos	por	la	noche,	y	vivimos	en	un	espacio	tan	pequeño	y	ni	nos	vemos-,	

que	 por	 lo	 menos	 podamos	 saludarnos,	 podamos	 contarnos	 algo.	 Podamos	

por	lo	menos	tener	un	trato	humano.	Porque	yo	creo	que	con	tantas	cosas	las	

personas	van	olvidando	que	somos	humanos.	Entonces,	todo	eso,	esta	comu-

nidad	lo	permite,	lo	favorece.	“

Com	que	només	són	21	famílies,	la	gestió	de	l’espai	públic	és	fàcil,	el	mantenen	entre	els	

veïns	i	al	mateix	temps	que	tenen	cura	de	la	seva	part,	mantenen	el	tros	de	parc	públic.	

Li	pregunto	quan	paguen	de	despeses	de	comunitat	i	em	diu	que	depèn	del	més	entre	

30	i	40	euros,	però	mai	més	de	60	euros.	Tothom	van	confirmar	que	el	local	i	l’espai	pú-

blic	han	estat	fonamentals	a	l’hora	d’unir-los,	de	fer	comunitat.

L’Antonio	Segura	és	professor	titular	a	la	Universitat	de	Santiago.	Viu	amb	la	seva	dona	

i	dos	fills	en	una	de	les	dues	cases	de	l’edifici	rehabilitat,	2A.	Em	corrobora	el	que	hem	

afirmat	abans:

“Se	hace	bastante	en	comunidad.	Y	la	verdad	es	que	sí,	que	el	hecho	de	salir	

ahí	de	domingo	a	sábado	pues	está	muy	bien	porque	nos	conocemos	todos.	

Nos	llevamos	más	o	menos	bien.	Y	hay	buen	ambiente,	también.	Los	pequeños	

cuando	hace	una	buena	tarde,	salen	ahí	a	jugar.	[...]	Vives	como	si	tuvieras	una	

casa	unifamiliar	pero	con	todas	las	ventajas	de	no	tener	una	casa	unifamiliar.	

Tienes	una	comunidad	con	la	que	compartes	los	gastos	y	vives	a	10	minutos	

del	centro	pero	con	mucha	más	tranquilidad.”

M’explica	com	controlen	l’espai	públic	i	les	portes	que	han	d’estar	obertes.	Quan	volen	

fer	servir	el	 local	han	d’avisar	els	altres,	 i	al	final	 l’han	de	deixar	tal	com	l’han	trobat.	

Recorda	com	aquest	estiu,	arran	del	mundial	de	futbol,	van	posar	una	pantalla	gegant	

al	local	i	cada	vespre	es	reunien	tots	per	veure	el	partit	plegats.	S’ho	van	passar	molt	

bé.	Els	nens	també	ho	fan	servir	per	fer	les	festes	d’aniversari.	A	l’estiu	utilitzen	més	els	

jardins.	Per	Sant	Joan	sempre	organitzen	una	sardinada	a	sota	de	les	camèlies	i	al	nov-

embre,	la	castanyada.	

FIG. 47 >
FIG. 48 >
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Pel que fa a les portes, la porta gran és la que ha d’estar sem-

pre oberta perquè una part de l’espai és públic, però la tan-

quen a la nit. Mai no han tingut cap problema amb això. Em 

confessa que suposadament també havien de deixar oberta la 

porta del pàrquing però que ara han decidit tancar-la perquè 

els havien robat alguna bici. De fet, recordo que la primera ve-

gada vaig poder entrar per aquella porta i aquest cop ja no ho 

vaig poder fer.

Les estones que vaig estar per La Vaquería sempre veia algun 

nen jugant al jardí, alguna bici deixada pel terra, i alguna pi-

lota abandonada. La gent entra i passa pel jardí, entra per un 

lloc i en surt per un altre, l’espai funciona com a continuïtat 

del passeig públic que voreja el riu. En cap moment no veus 

el que passa a l’interior dels habitatges, en aquest sentit, la 

intimitat de la vida privada és total. L’estructura i el tipus de 

vegetació hi ajuden; ho analitzarem tot seguit.  

“Lo podríamos usar  más si fuera un poquitín más có-

modo. Le faltan algunos detalles de tener un poquito 

más de ambiente, de calor en invierno. Y a lo mejor le 

sacábamos un poquito más de partido. Pero se usa, de 

todas formas se usa bastante.”

FIG. 49 El pati dels Segura, i com habiten aquest interval entre el públic i el 
privat.

FIG.47 Habitatge 2A,  dels Segura.

FIG.48  Interior de la llar dels Se-
gura.
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LA VAQUERÍA. GUIÓN ENTREVISTA A SUS HABITANTES: 

 
Datos personales: 
1. Nombre, edad y profesión de los habitantes del piso. 
 Sandra Leguel, 41 años, Lic. Informática 

Elías Becerril, 48 años, Dr. Químico 
Celina Becerril, 11 años, estudiante 
David Elías Becerril, 8 años, estudiante 

2. Vinculación entre ellos. 
 Familia, Padres e hijos 
3. Tiempo que lleva viviendo en la casa 
 1 año y medio 
4. Es  propietario.  

No 
5. Cuanto tiempo hace que vive en el  barrio. 
 1 año y medio 
 
Datos sobre la vivienda. 
1. Planta y número de puerta. 
 Bajo E, puerta 64 
2. Superficie y tipo de  vivienda 
 Desconozco esa información 
3. Ha hecho reformas y de que tipo. 
 No 
4. Que cambiaría? Como vive su casa. 
 Nada, es perfecta 

 
Impresiones y modus de habitar. 
Ideas del  proyecto general 
1. Como conoció y accedió al proyecto? 

Lo conocí recorriendo la zona en busca de un lugar para vivir 
2. Conoce al arquitecto del proyecto? Ha hablado con él antes y después de la construcción? Y con el 

promotor? No conozco, ni al arquitecto, ni al promotor, cuando alquilamos el piso contactamos a los 
propietarios a través de una agencia inmobiliaria. 

 
Espacios comunitarios 
3. Qué opinión tiene del edificio y de sus espacios comunitarios?  

Son edificios armoniosos, prácticos, amplios, cómodos y sus áreas comunes son muy eficientes. 
4. Como los vive y los ocupa? Cada cuando los utiliza y como? 

Los disfruto todo el tiempo, a través de las actividades cotidianas y las extraordinarias. Los aprovecho al 
máximo, no pierdo oportunidad para gozar del privilegio de vivir en Vaquerías cualquier pretexto es bueno 
para organizar una pequeña reunión, una fiesta de cumpleaños o simplemente reunirnos a platicar. 

5. Cree que este tipo de espacios mejoran su calidad de vida?  
Si tuviera una vivienda más grande los necesitaría, igual, más o menos?  
Definitivamente contribuyen en el mejoramiento de la calidad de vida, la vivienda es del tamaño justo para 
disfrutarla, si algo fuera diferente cambiaria el sentido y la finalidad de vivir en Vaquerías. 

6. Paga algún tipo de cuota de comunidad? En caso afirmativo a cuanto sube?  
Si, un promedio de 100 euros. 

7. La posición del pàrquing, que le parce? Tuve la fortuna de contar con el espacio más práctico y más 
cómodo del párquing. 

8. Como utiliza el local comunitario? Cree que sin el hubieran conseguido el clima de comunidad que tiene la 
vaquería? Y sin el jardín?  
En local y el jardín favorecen mucho la convivencia y contribuyen al sano esparcimiento, son perfectos 
para llevar a cabo todos los aspectos que implican vivir en una comunidad, sin embargo de nada servirían 
estos espacios sin la total disposición de sus condóminos, disfrutar de reuniones grandes o pequeñas, 
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privadas o colectivas, de la seguridad de sus áreas, etc. es factible por quienes gozan de la calidad de vida 
que aporta la Vaquería y se transforman de un grupo de vecinos en una maravillosa familia. 

9. Cree que tiene suficiente intimidad en su casa? Y con los vecinos? 
 Si totalmente 

10. Le preocupa el hecho de tener tantos accesos y alguno siempre abierto?  
No es preocupación tal vez la invitación a estar atentos con la seguridad que debemos mantener. 

11. Como gestionan y utilizan el jardín público.  
La urbanización es pequeña y los vecinos accesibles siempre a la concertación para planear actividades, los 
pequeños de la comunidad son quienes acaparan estos espacios, lo que contribuye a un sano desarrollo 
físico, emocional, personal y los padres igualmente disfrutamos con ellos sus juegos. 

12. Preferiría otro tipo de espacio exterior más privado, y sectorizado o cree que el tipo de espacio exterior les 
ha unido más. 
El espacio es perfecto, somos una familia suficientemente cercana, con límites cómodos que favorecen 
respeto, solidaridad, apoyo, privacidad, convivencia, etc. Estamos ahí cuando nos necesitamos y estamos 
solos cuando lo deseamos. 

13. Como llevan lo de tener un espacio público dentro de su finca? 
Nunca nos ha generado ningún inconveniente 

 
Crear comunidad. La relación con los vecinos 
14. Cree que es importante incentivar la vida comunitaria?  

Por supuesto es parte del desarrollo humano 
15. Conoce a todos los vecino? Con que frecuencia se relaciona con ellos, como y donde? 

Si conozco a todos pero por motivos de estado civil, social y profesional, nos relacionamos mas con algunos 
de igual circunstancia familiar y preferencias afines, siempre que hay oportunidad gozamos de una rica 
convivencia, puede ser un encuentro casual o una visita pleneada. 

16.  Cree que el número de vecinos es demasiado bajo, alto o correcto?  
Es el justo 

17.  Ha tenido problemas con algún vecino, porqué? 
Jamás y bajo ninguna circunstancia 

18. Cree que en otro tipo de finca y parcela, por ejemplo en un bloque lineal o una torre, se relacionaría más, 
menos o igual con sus vecinos? 

No sería igual en ningún otro lado, la relación con mis vecinos está muy equilibrada, por eso es una 
urbanización donde la calidad de las relaciones interpersonales es muy buena 

 
19. Conclusiones finales 
20. Qué es lo que más le gusta de la Vaquería y lo que cree que la hace especial para vivir. 

Los espacios son lo que más me gusta de la Vaquería y lo especial y que más valoro es la familia que 
construimos ahí 

21. Que espacios cree que no funciona y porqué. 
Los trasteros, requieren de reformas debido a la humedad. 

22. Cuales funcionan bien y porqué. 
Toda la Vaquería es muy funcional, por la distribución de los edificios, de sus áreas verdes y comunitarias, 
parquing, etc. 

23. Que cambios realizaría en el  proyecto y porqué. 
Falta una piscina 

 10 L’octubre de 2012, al �nal de la investigació, em vaig tornar a posar en contacte per correu electrònic 
amb l’Angel  Panero per demanar-li si em podien enviar fotogra�es de les festes i reunions que feien 
als espais comunitaris, per tal de tenir els intervals habitats fotogra�ats amb la gent i en el moment de 
fer les activitats. Ell va reenviar aquest correu a la resta dels veïns. Sandra Leguel i Ángeles Blanco em 
van contestar i em van enviar les fotogra�es que hi ha a la �gura 61, al �nal d’aquest subcapítol. A part 
d’això, Sandra Leguel es va oferir a contestar el qüestionari tipus que havia elaborat per als habitants 
de La Vaquería (tal com hem explicat en el capítol tercer, elaborava un guió per a cadascun dels casos 
estudiats). L’he reproduït aquí com a mostra de la variació d’eines i formes de recollir dades que utilit-
zava. M’ha semblat més adequat deixar-ho en aquest format que reescriure’l com si fos una transcripció 
d’una conversa.”

 10 
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FIG.50

zoom C
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FIG.51
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FIG.52
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FIG.53
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FIG. 54 Diagrama de bosses d’activitat comunitària, la B situada en espai públic, la A i la C, en espais comunitaris. Les 
bosses D i E són d’activitats privades. Dues imatges de la A i la B vistes des de la sortida del pàrquing.

Anàlisi i conclusions

 

Hem vist a través del treball de camp i de les converses amb els usuaris com aquest 

jardí públic, tot i que és realment públic i està obert a tothom, funciona com a interval 

habitat entre el que és urbà i el que és domèstic, però per a la comunitat. Estaria dins de 

l’àmbit del semipúblic que de�nia Ch. Alexander (p. 29). El més interessant d’aquesta 

situació és analitzar com l’arquitecte aconsegueix la convivència entre el públic, el se-

mipúblic, el comunitari i el semiprivat per acabar arribant al privat. 

Això es deu a diversos motius:

a) La concentració de les bosses d’activitat i l’especialització de l’espai lliure. En el 

diagrama inferior veiem com apareixen tres grans bosses d’activitat comunitària: la del 

marge superior de gespa on el nens juguen a pilota i futbol (A); la de sota les camèlies, 

on fan els sopars i les festes d’estiu (B); i la que es concentra dins del local (C).

 

Aquestes bosses pengen del vial de vianants, que travessa tot el solar i va lligant els 

recorreguts des dels diferents punts d’accessos i des del pàrquing. És pròpiament el 

carrer del poble, la continuació del rueiro, és el lloc on els nens corren en bicicleta.

FIG.54



156

FIG.55 >

FIG.54 ^  Per últim, tenim les bosses d’activitat semiprivada (D i E), que separen l’espai comuni-

tari de l’habitatge i donen més intimitat a la llar. Aquestes peces estan o bé a una cota 

inferior de la comunitària o bé �ltrades per un mur vegetal.

b) Els accessos als habitatges i la relació de la casa amb l’espai lliure generen diversos 

graus d’intimitat. Cada casa és diferent i té un tipus de relació amb el seu espai lliure 

immediat que dóna una situació diferent. Aquesta és una situació creada voluntària-

ment per Víctor López Cotelo. Sobre aquesta qüestió, en la conversa que vam tenir al 

seu despatx, el 7 de juliol de 2010, va comentar el següent: 

“Hay otro punto de vista que es el que nace desde dentro de las viviendas; 

intentar la identi�cación del individuo con su vivienda. Al estar en un sitio tan 

peculiar lo que parece es que cada uno quiere vivir esa peculiaridad, iden-

ti�carse con el territorio, con el lugar. Pero  para identi�carse con el lugar 

yo pensaba que lo primero era identi�carte con tu vivienda. [...] Desde esta 

voluntad queríamos que cada individuo sintiera que tiene una vivienda dife-

rente, que no tiene nada que ver con la de sus amigos, o la de su tía que vive 

en otra ciudad. Entonces desde esta identi�cación desde este espacio tuyo, 

con tus materiales, a través de las vistas te puedes identi�car con el entorno. 

[...] Hay que trabajar para que valga la pena vivir en esta ciudad. Y esto es lo 

que ocurre en estas casas: que todos los que viven creen que tienen una casa 

especial y todos creen que esa casa especial, además, es la mejor, porque es 

la que se adapta a su programa. Pero  es porque todos han encontrado la po-

sibilidad de identi�carse con algo que no tiene el vecino de al lado. Entonces, 

cuando éstos van a ver a sus vecinos, cada uno ve que la vida del otro es dis-

tinta también. Luego esto llega a crear un ambiente de comunidad. Juntos, 

cuidan a los niños del otro.”

Bàsicament tenim dues estratègies: o bé aquesta bossa d’activitat semiprivada que 

hem comentat abans i que separa l’interior de l’habitatge de l’exterior públic, o bé una 

vegetació que tamisa i que no es pot trepitjar. Aquestes dues estratègies són les que 

construeixen el grau d’intimitat necessari en una cultura com la nostra, on no hi ha el 

costum de tenir una transició directa entre el públic i el privat.

Així, observem com a l’edi�ci A, el nou de dúplexs, cadascú té un pati privat, que relacio-

na l’estar amb l’exterior, està més enfonsat i situat justament damunt de l’aparcament. 

Aquests patis, però, es poden creuar i, així, es pot accedir al jardí comunitari.

A l’altra façana, la de l’accés, és on Victor López Cotelo va voler trencar l’alienació de la
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FIG. 55 Diagrama de la tipologia d’habitatges de l’edifici A, adossats amb pati.

rúa	do	Carmen	de	Abaixo	i	eixamplar	el	carrer	a	través	d’una	mena	de	plaça	comunitària	

elevada.	Aquesta	plaça	té	un	arbre	i	un	camí	pavimentat	que	és	el	que	serveix	d’accés,	

únicament	i	exclusivament,	a	aquests	habitatges	des	del	carrer.	En	aquest	espai,	però,	la	

vegetació	és	espessa	i	crea	una	catifa	que	no	es	pot	trepitjar	i	un	espai	on	no	es	pot	ju-

gar,	només	s’hi	pot	circular.	D’aquesta	manera,	l’arquitecte	s’assegura	que	tots	els	nens	

que	viuen	en	aquestes	cases	sortiran	a	jugar	a	l’espai	central	arbrat.

L’edifici	 B,	 el	 rehabilitat	 que	 queda	 just	 a	 la	 cantonada	 del	 solar,	 és	 l’únic	 que	 té	 uns	

jardins	privats	en	relació	amb	l’espai	públic.	Aquest	espai,	però,	no	és	tal	com	el	volia	

l’arquitecte.	Segons	 la	conversa	que	vam	mantenir,	ell	volia	 fer	 també	una	superfície	

espessa	infranquejable,	que	separés	l’habitatge	de	l’espai	públic,	i	on	es	retallés	el	camí	

d’accés.	El	promotor,	però,	no	va	voler,	volia	vendre	dues	cases	amb	jardí,	per	això	va	

col·locar	aquesta	tanca	vegetal,	que	no	li	agrada	gens.	Tot	i	així,	els	seus	usuaris	estan	

encantats	de	poder	disposar	d’aquest	espai,	està	habitat	i	ple	d’activitat.	A	través	d’un	

camí,	que	canvia	de	cota,	ells	també	poden	sortir	directament	al	carrer	per	un	altre	punt.

L’edifici	original	de	La	Vaquería	(C)	i	el	nou	(D)	no	tenen	cap	tipus	d’espai	privat	exterior,	

tot	i	que	estan	totalment	oberts	a	l’exterior	i	a	les	vistes	cap	a	la	catedral	i	el	riu.	Això	és	

així	perquè	està	colonitzat	per	una	heura	tamisant,	amb	la	qual	cosa	només	el	jardiner	

trepitja	aquest	indret	i	els	habitatges	tenen	una	intimitat	total.	A	més	a	més,	el	canvi	de	

cota	entre	l’habitatge	i	el	passeig	del	riu,	que	queda	bastant	més	per	sota,	també	ho	

facilita.	En	canvi,	per	la	façana	posterior,	la	casa	es	tanca,	només	hi	ha	les	portes	(que	

són	opaques)	i	petites	finestres	amb	una	gelosia	de	pedra.	El	jardí	es	torna	passatge,	i	

tothom	hi	passa	per	sortir	al	carrer	o	per	anar	al	local	o	al	jardí.

FIG.56 >

FIG.57 >
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FIG. 56 Diagrama de la tipologia d’habitatges de l’edi�ci B, adossats amb jardí; 
dues de les façanes donen al carrer i l’altra, al jardí interior privat.

FIG. 57 Diagrama de la tipologia d’habitatges de l’edi�ci C, a La Vaquería rehabi-
litada, i l’edi�ci D, el nou. Tots sense pati, amb una catifa entapissant que no es pot 
trepitjar al davant i el carrer, pel darrere.
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FIG. 58 Plànol on se superposen el 
tipus de paviment i la vegetació amb 
els recorreguts, i accessos i perímetre 
de contacte del solar amb la ciutat.
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FIG.58 <

FIG.59 >

Si observem el diagrama d’espais trepitjables i el creuem amb el de recorreguts, tipus 

de paviments i vegetació que s’utilitza i el programa d’habitatge, veurem com es cons-

trueixen diferents graus d’intimitat a partir de la vegetació.

c) El grau de complexitat de les relacions entre el projecte i la ciutat. A aquestes situa-

cions diferents que s’han creat també s’hi afegeix la complexitat de recorreguts, origi-

nats per les diferents posicions dels habitatges, però també pel gran nombre de con-

nexions i perforacions del solar cap a la ciutat, que donen lloc a situacions inesperades 

i que trenquen rutines. La Vaquería té cinc punts de contacte amb la ciutat, que fan �uir 

l’espai públic cap a l’interior del solar. Encara que el ciutadà només pugui entrar per 

un d’aquests punts pot sortir per qualsevol, �ns i tot pel carrer cobert del pàrquing, on 

l’arquitecte ha situat les bústies de les cases. A més a més, la posició del pàrquing, cen-

tralitzat i sense connexions amb els habitatges, obliga la gent a recórrer el jardí públic. 

d) El local comunitari és, una vegada més, com en la situació anterior (la plaça pública), 

la peça clau de dinamització social. Observem en la �g. 51 com els elements que conté 

són propis d’una comunitat que fa coses junts: una única barbacoa (objecte núm. 2), 

que uneix en lloc de separar, ja que a La Vaquería només n’hi ha una i segur que la com-

parteixen entre diverses persones quan l’encenen; les cadires apilades (objecte núm. 4) 

assenyalen que fan sopars i reunions de veïns; la taula de ping-pong (objecte núm. 3) 

per jugar entre els veïns... Segur que, tal com apuntava l’Antonio a l’entrevista, si cale-

factessin l’espai, encara l’utilitzarien més. Amb referència a com apareix el local i l’ús o 

programa que s’imaginava, Víctor López Cotelo va dir el següent:

“Aparece al �nal del camino un elemento que es de uso comunitario porque 

le habían dado la cali�cación de ‘residencial comunitario’, aunque qué era 

‘residencial comunitario’, nadie bien lo sabía, entonces nosotros decidimos 

hacer un cuerpo de uso comunitario que cualquiera de estos señores pudie-

ran utilizar. Es un cuerpo donde pueden jugar los niños,  ver los partidos de 

futbol, celebrar la �esta de cumpleaños de alguien… Se había previsto un pe-

queño aseo y unos vestuarios abajo, más parte de las instalaciones eléctricas 

y demás, pero no pudimos hacerlo todo.”

Aquesta peça només té 25 m2, una mica més que 1 m2 per habitatge, i representa un 

1,35 % de l’edi�cabilitat total; en canvi, ha estat una peça clau per a la cohesió i l’aparició 

de noves activitats veïnals. Així, i una mica per casualitat, la normativa ha resultat ser un 

altre tema clau en aquesta nova situació d’interval habitat.
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FIG. 59 Les cinc portes de La Vaquería.
La numeració fa referència a la que surt a la figura 58.

P1

P2

P3

P4

P5
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L’observació i l’anàlisi d’aquesta situació ens ha permès comprovar com Victor López 

Cotelo crea, mitjançant una gran subtilesa de recorreguts, paviments, textures i vege-

tacions, un teixit urbà molt complex i variat de gran qualitat, que “digni�ca” i fa més 

“humans” els usuaris. La seva arquitectura es construeix a partir d’una seqüenciació, 

una gradació d’espais entre el públic i el privat, i treballa amb respecte i estima tant els 

habitatges com l’espai públic. 

Els límits entre el públic i el privat i el comunitari es resolen d’una manera complexa 

i voluntàriament confosa, ambigua, en què dissol fronteres per tal de crear al ciutadà 

aquell dubte de si entra en un espai públic o privat i, per tant, si decideix accedir-hi ho 

fa amb respecte i curiositat. El límit de la parcel·la tot i que és clar es desdibuixa en la 

consciència de qui habita el lloc.

FIG. 60 La riquesa dels recorreguts, paviments, textures i 
vegetació que con�guren la seqüència dels espais exteriors 
de La Vaquería.
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FIG. 61 Imatges dels veïns de laVaquería celebrant un aniversari, i la castanyada al local i al jardí públic. 
Font: Sandra Leguel i Ángeles Blanco, (veïnes de la Vaquería).
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FIG. 62 Alguns interiors d’illa de París 
i de Como, on s’observa aquest món 
interior de recorreguts, espais lliures i 
comerços que s’obre dins les illes edi-
ficades.
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4.3

L’interior d’illa 

Exemple:	

Adreça:	 	

Arquitectes:		

Any:

Promotor:		

Tipus	d’edifici:		

Ús:	

	 	
Dades	del	projecte 11

Edifici d’habitatges a la rue des Suïsses 
rue	des	Suïsses,	París
Herzog & Meuron
1996-2000
Regie	Immobilière	de	la	Ville	de	Paris

entre	mitgeres,	pb+6	i	pb+2
habitatges

55

2.734	m2

1.379	m2

8.419	m2

74,96	m2

9

40.000.000	FF			(610€/m2)		

nombre	d’habitatges:	

superfície	del	solar:	

superfície	ocupada:	

superfície	construïda:	

superfície	mitja	de	l’habitatge:	

nombre	de	tipologies	diferents:	

cost	de	construcció:	

11 Dades de la publicació.: Herzog & de Meuron. Works. Vol.3.
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FIG. 63 Foto dels habitatges de la rue des 
Suisses des de la rue des Suisses i des de 
l’interior d’illa.
Font: Herzog & de Meuron. Works. Vol. 3.

Emplaçament des de google earth. 

FIG. 65 Emplaçament (Google Earth).

FIG. 64 Plànol de l’emplaçament.
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FIG. 66 Comparació entre un interior d’illa de l’eixample de París i de Barcelona, on com a 
molt l’única variació que tenim són els passatges. 
Font: http://paris-a-la-carte-version-pl.paris.fr/carto/mapping 
http://www.bcn.es/guia/bcnpicc.html

El	projecte	de	la	rue	des	Suisses	se	situa	al	mig	de	l’eixample	parisenc,	concretament	

al	 districte	 catorze.	Té	 una	 parcel·la	 de	 geometria	 irregular,	 en	 forma	 de	T	 invertida,	

amb	façana	a	dos	carrers:	la	rue	de	Suïsses	i	la	rue	de	Jonquoy.	Dins	d’aquest	solar	es	

col·loquen	tres	edificis	d’habitatges,	dos	de	planta	baixa	més	sis	tancant	l’illa	i	que	en	

segueixen	l’alineació,	i	un	altre	de	planta	baixa	més	dos	situats	a	l’interior	de	l’illa	i	en-

ganxats	a	una	de	les	seves	parets	mitgeres.

L’eixample	 parisenc,	 a	 diferència	 del	 de	 Barcelona,	 permet	 col·locar	 habitatges	 a	

l’interior	d’illa.	Això	genera	unes	illes	molt	més	complexes,	on	el	carrer	i	l’espai	públic	

pot	entrar	a	l’interior	de	l’illa,	i	on	en	molts	casos	per	accedir	a	uns	habitatges	has	de	

passar	per	uns	altres.	Així,	els	límits	entre	espai	urbà	i	espai	comunitari	es	perden	i	es	

difonen,	els	vestíbuls	i	les	porteries	creen	un	món	propi,	molt	especial	i	diferenciat	res-

pecte	a	altres	eixamples	que	coneixem.	

Els	carrers	s’allarguen	i	es	dilaten	fins	a	l’interior	de	l’illa	en	forma	de	drets	de	pas,	espais	

comunitaris	o,	fins	i	tot,	espais	públics.	Una	gran	quantitat	de	portes	estan	obertes,	es-

perant	que	algú	les	empenyi,	per	descobrir	un	món	interior	propi.	Aquest	interior	d’illa	

pot	incorporar	locals,	petites	botigues,	tallers,	despatxos	o,	fins	i	tot,	cafès	o	bistrots	(ca-

feteries),	que	el	transformen	en	veritables	extensions	de	l’espai	urbà	i	complementen	

l’espai	públic	més	tradicional.	

Aquest	tipus	d’illa	també	existeix	a	d’altres	ciutats	europees	com	Munic,	Berlin	o	Milà,	

però	rarament	existeix	a	l’eixample	de	Cerdà.	En	el	cas	que	estudiem,	aquest	món	inte-

rior	només	conté	habitatges,	però	formula	una	de	les	estratègies	possibles	per	diluir	la	

frontera	entre	el	que	és	urbà	i	el	que	és	domèstic	i	crear	una	nova	tipologia	d’interval	

habitat.

Ajuntament de Barcelona www.bcn.es

Plànol URBANÍSTIC

Emplaçament: C. de Pau Claris, 150-152 (Dt 2: Eixample)
Coordenada UTM (H31, ED50): 430290.478,4583087.978
Ref. cadastral: 0331215DF3803A. Full 1/500: P165 (actualitzat 02/02/2012)

1/2000Escala:
15/05/2012Data emissió: 
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FIG. 68 Planta baixa i planta tercera.
Font: Herzog & de Meuron. Works. Vol. 3.

FIG. 67 Foto dels habitatges de l’interior d’illa.
Font: Herzog & de Meuron. Works. Vol. 3.
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L’edifici	que	Herzog	&	de	Meuron	han	situat	a	l’interior	de	l’illa	és	molt	més	baix	que	els	

dels	extrems.	El	contacte	d’aquest	bloc	amb	la	mitgera	es	fa	a	través	d’unes	petites	edi-

ficacions	de	coberta	inclinada	i	de	planta	baixa,	que	recorden	petites	cases	unifamiliars	

de	poble.	

Entre	edificació	i	edificació	es	generen	uns	patis	que	alternativament	són	zones	verdes	

vinculades	als	vestíbuls	d’accés	o	bé	patis	destinats	a	l’office	exterior	de	la	cuina	i,	per	

tant,	privats.	Aquest	recurs	es	repeteix	a	la	mitgera	de	davant,	on	apareixen	tres	volums	

nous:	dues	casetes	unifamiliars	més	i	la	sortida	del	pàrquing.	

D’aquesta	manera,	aconsegueixen	crear	una	atmosfera	totalment	diferent	a	l’interior	

de	l’illa,	més	pròpia	d’entorns	rurals	o	de	baixa	densitat	que	no	pas	del	centre	de	París.	

Transformen	 l’espai	comunitari	en	una	mena	de	carrer	de	poble,	on	els	nens	poden	

jugar	i	córrer	sense	cap	mena	de	perill.	L’aparcament	soterrat	se	situa	al	llarg	del	bloc	

de	la	rue	des	Suisses	i	del	bloc	d’interior	d’illa,	d’aquesta	manera	alliberen	la	resta	del	

solar	 i	 poden	 aprofitar-lo	 per	 plantar-hi	 uns	 pollancres	 que	 configuren	 petites	 àrees	

arbrades	i	zones	verdes	dins	de	l’illa.	Aquest	és	l’espai	que	observarem	i	analitzarem,	

per	comprovar	com	es	viu	i	com	s’ocupa.

Herzog	&	de	Meuron	escriuen	a	la	seva	memòria	el	següent:	

“La	situación	es	completamente	distinta	en	el	patio	trasero,	dado	que	no	existen	especifica-
ciones	urbanas	predefinidas	que	puedan	usarse	como	base	tipológica	del	proyecto.	¿Cómo	
se	debería	abordar	el	diseño	de	apartamentos?	¿Qué	planteamientos	urbanísticos	deberían	
seguirse?	¿Qué	clase	de	arquitectura	y	edificios	deberían	colocarse	aquí?...	En	lugar	de	com-
petir	con	los	imponentes	muros	medianeros,	nos	decidimos	por	un	planteamiento	horizon-
tal,	es	decir,	hicimos	edificios	de	poca	altura	para	lograr	que	el	máximo	número	posible	de	
viviendas	estuviesen	directamente	relacionadas	con	la	planta	baja	y	con	el	jardín...	

El	resultado	parece	un	sistema	aparentemente	aleatorio	de	pequeñas	viviendas,	patios	y	
callejones,	con	fragmentos	de	muros	viejos	y	nuevos	cubiertos	de	plantas	cultivadas	y	sil-
vestres.	Este	modelo	urbano	causa	sorpresa	cuando	se	entra	en	el	patio,	porque	supone	un	
gran	contraste	con	la	alineación	de	las	manzanas	decimonónicas	que	dan	a	al	calle;	pero	
observándolo	con	detenimiento,	se	descubren	algunos	vestigios	de	un	barrio	aún	más	an-
tiguo,	anterior	a	Haussmann,	como	el	compuesto	por	las	callejuelas	de	Villa	Mallebay,	Villa	
Duthy	o	Villa	Jamot,	cuya	pequeña	escala	y	cuyas	proporciones	se	reflejan	en	nuestros	edi-

ficios.” 12 

< FIG.68

12 Herzog & De Meuron. El Croquis. Num.109-110. Madrid, 2002,  p.12.

< FIG.67
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Els	habitatges	d’aquest	projecte	són,	en	general,	de	dues	o	tres	

habitacions	 amb	 una	 superfície	 mitjana	 d’uns	 75	 m2.	 L’accés	

als	de	l’interior	és	sempre	mitjançant	un	replà	comunitari,	que	

dóna	servei	a	dos	habitatges.	Així	doncs,	l’edifici	situat	al	pati	

té	tres	nuclis	d’accés,	tancats	i	amb	els	seus	propis	vestíbuls.	

Les	cases	segueixen	aquest	esquema	de	distribució:	totes	les	

peces	de	serveis	(cuina	i	banys)	són	a	la	part	posterior,	mentre	

que	els	estars	 i	 les	habitacions	se	situen	al	davant,	en	relació	

amb	l’espai	de	l’interior	d’illa.	Aquesta	relació,	però,	està	filtra-

da	o	tamisada	per	unes	terrasses	passants	que	a	mida	que	pu-

gem	d’alçada	i,	per	tant,	tenen	més	intimitat,	redueixen	el	seu	

gruix.

Aquestes	terrasses	són	totalment	contínues,	és	a	dir,	no	dispo-

sen	de	cap	element	separador	entre	els	habitatges	més	enllà	

d’un	petit	tub	rodó	de	ferro	de	25	mm	de	diàmetre	d’on	penja	

un screen	que	es	desplaça	al	 llarg	del	 tub.	D’aquesta	manera	

els	usuaris	decideixen	el	grau	de	relació	que	volen	tenir	amb	

els	seus	veïns.	

Pel	que	fa	a	 la	relació	de	 la	terrassa	o	 l’habitatge	amb	l’espai	

lliure	de	l’interior	de	l’illa,	aquesta	està	regulada	per	un	conjunt	

de	persianes	enrotllables	de	fusta	sense	caixa,	que	són	les	que	

acaben	de	donar	ritme	i	forma	a	la	façana.	Així,	depenent	dels	

desitjos	dels	habitants	i	de	la	posició	que	ocupen	dins	del	solar,	

la	façana	va	canviant.

	

A	 l’última	 planta,	 on	 la	 terrassa	 passant	 ja	 quasi	 no	 té	 gruix,	

les	cases	disposen	d’una	terrassa	intermèdia	que	ocupa	pràc-

ticament	 tota	 l’amplada	 de	 l’edifici,	 que	 configuren	 un	 petit	

pati	 privat	 on	 hi	 plou.	 La	 secció	 de	 l’edifici	 es	 va	 esglaonant	

de	manera	invertida	a	la	cota	zero,	és	a	dir,	la	part	superior	és	

més	ampla	que	la	inferior,	així	aconsegueixen	que	l’edifici,	jun-

tament	amb	els	pollancres	del	davant,	et	reculli,	et	protegeixi	

o,	si	més	no,	l’espai	resultant	et	suggereix	un	cert	aixopluc,	que	

és	la	primera	raó	de	la	llar.FIG. 70 Fotografia del buit entre els 
arbres i l’edifici.

FIG. 69 Secció per la terrassa del 
bloc interior.
Font: Herzog & De Meuron. El Cro-
quis. Num.109-110.
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Observació. Dades del treball de camp

data de la visita: 

temperatura: 

ambient: 

25 de novembre de 2007, de 10:00 a 12:00h

19 d’abril de 2010, de 9:30 a 13:30h

10ºC i 22ºC

Plugim el primer dia i sol i molta calor el segon

FIG. 71 La terrassa del bloc d’habitatges 
de l’interior d’illa, 14/07/2010.
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La	 primera	 vegada	 que	 vaig	 visitar	 l’immoble,	 tot	 i	 que	 era	

hivern	 i	 feia	 fred	 (novembre	 de	 2007),	 era	 diumenge,	 i	 vaig	

coincidir	 amb	 un	 parell	 de	 nens	 que	 corrien	 en	 patinet	 per	

l’asfalt.	Recordo	el	lloc	ple	de	bicicletes	i	d’objectes;	així	doncs,	

espero	que	durant	la	segona	visita	veuré	l’interval	habitat	ple	

d’activitat,	ja	que	fa	bastant	més	bon	temps	i	molta	més	calor	

i,	a	més	a	més,	coincideix	amb	el	període	escolar	de	Setmana	

Santa,	per	tant,	els	nens	són	més	a	casa.

La	porta	de	la	rue	des	Suisses	està	oberta	perquè	no	funciona.	

Entro	 ràpidament	 i	 començo	 a	 prendre	 mides	 a	 l’entrada	 i	 a	

comparar	la	documentació	publicada	amb	la	real.	Entra	i	surt	

força	gent.	De	sobte,	surt	la	portera.	Em	comenta	que	és	una	

propietat	privada	i	que	no	puc	entrar	sense	demanar	permís.	

Haig	 de	 trucar	 al	 0145455044	 i	 demanar	 cita	 per	 una	 visita.	

Aquesta	visita	no	pot	coincidir	amb	el	temps	lliure	dels	nens	

perquè	és	quan	juguen	al	pati,	és	a	dir,	que	mai	no	pot	ser	en	

cap	 de	 setmana,	 ni	 els	 dimecres,	 ni	 per	 vacances	 escolars	 ni	

més	tard	de	les	cinc	de	la	tarda.	

Surto	i	veig	clarament	que	en	aquest	viatge	no	hi	podré	tornar	

a	entrar.	La	vegada	anterior	la	portera	no	hi	era,	potser	perquè	

era	cap	de	setmana	o	perquè	encara	no	l’havien	contractada,	

així	és	que	hi	vaig	poder	entrar,	passejar	i	fer	fotos	lliurement.	

Sembla	que	hauré	d’utilitzar	aquest	material	per	fer	el	treball	

o	 tornar	a	venir	a	París.	Em	dirigeixo,	 resignada,	cap	a	 la	 rue	

de	Jonquoy	a	prendre	quatre	mides	i	fer	algunes	fotos	des	de	

l’exterior.	De	sobte,	surt	una	dona	que	quan	em	veu	dibuixant	

em	pregunta	si	vull	entrar.	13

13  “La edad, el sexo, la raza y otros factores de la identidad personal pueden ejercer 
una influencia poderosa sobre el modo en que los informantes reaccionen ante el 
observador (Warren y Rasmusen, 1977.) En algunas situaciones, las mujeres dis-
frutan de ciertas ventajas en la investigación de campo”. (Taylor, S.J, Bogdan, R, 
1992: 63). En el moment de vistar la Rue de suiises per 2a vegada, jo estava 
embarassada de 6  mesos. Crec que tal i com expliquen Taylor i Bogdan a l’hora 
d’establir un rapport entre la informant i la investigadora, vaig tenir certes faci-
litats donades per aquesta circumstància.

FIG. 73 Fotografies del passatge 
d’accés des de la rue de Suisses en els 
dos sentits.

FIG. 72 Situació de l’habitatge on 
viu Valliant, a la primera planta.
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Ella	viu	amb	el	seu	marit	i	dos	fills	a	l’apartament	del	final	de	la	planta	primera.	Quasi	

tots	els	que	viuen	a	l’edifici	de	l’interior	del	pati	són	famílies	amb	nens,	així	és	que	utilit-

zen	molt	l’espai	comunitari	com	a	zona	de	jocs.	Els	nens	van	en	bici	o	patinet	i	juguen	

a	pilota.

Diu	 que	 li	 encanta	 viure	 aquí.	 Estan	 molt	 contents	 i	 creu	 que	 han	 tingut	 molta	 sort,	

sobretot	perquè	ara	s’han	apujat	molt	els	preus	dels	pisos,	tant	de	compra	com	de	llo-

guer;	i	a	ells	–en	tenir	el	lloguer	amb	l’Estat–	no	els	ha	apujat	massa.	Si	ara	haguessin	de	

trobar	un	pis	haurien	de	marxar	de	París.	A	París	ningú	de	classe	social	mitjana	o	mitjana	

alta	ja	no	es	pot	comprar	un	pis.	Els	preus	són	estratosfèrics,	i	tot	està	en	mans	de	gent	

molt	rica	i	d’estrangers.

“Les	peces	dels	apartaments	són	un	pèl	massa	petites	i,	en	canvi,	la	terrassa	

és	massa	gran.	Sobretot	en	els	apartaments	de	la	planta	primera,	que	tenen	

la	mateixa	mida	de	terrassa	que	els	de	la	planta	baixa	però	no	tenen	les pe-

tites massoneittes	de	la	planta	baixa,	on	s’ubiquen	la	cuina	i	el	bany,	a	més	a	

més,	els	de	planta	baixa	compten	amb	el	pati	posterior,	que	utilitzen	com	a	

terrassa	per	dinar	perquè	està	en	contacte	amb	la	zona	de	la	cuina.”

“Has	de	ser	funcionari	de	l’Ajuntament	o	del	Govern	i	fer	molts	i	molts	anys	

que	estàs	apuntat	en	una	llista	d’espera.	L’edifici	no	té	moviments	de	po-

blació,	és	a	dir,	que	som	pràcticament	els	mateixos	des	del	principi.	Així	és	

que	ens	coneixem	tots,	i	tenim	molt	bon	ambient	a	la	comunitat,	especial-

ment	les	famílies	amb	nens	que	vivim	a	l’edifici	de	l’interior”.

Li	 comento	 que	 ja	 he	 entrat,	 però	 que	 m’han	 fet	 fora	 perquè	 no	 tinc	 permís,	 que	

m’encantaria	tornar	a	entrar	però	si	em	torno	a	trobar	amb	la	portera	m’escridassarà.	

Li	explico	que	estic	estudiant	l’edifici	per	la	meva	tesi,	i	aleshores	em	diu	que	si	vull	ella	

entra	amb	mi,	m’explica	algunes	coses,	puc	fer	unes	fotos	amb	discreció	i	quan	cregui	

convenient	puc	marxar.	Em	diu	que	si	algú	em	pregunta	alguna	cosa,	que	digui	que	

estic	a	casa	seva.	Els	veïns	estan	esgotats	de	la	quantitat	de	gent	que	entra,	fa	fotos	als	

nens	i	als	interiors	de	les	cases,	sense	cap	escrúpol	ni	respecte	per	la	seva	vida	privada.	

No	els	agrada	gens,	per	això	ara	ho	controlen	i	com	que	entenen	que	viuen	en	un	lloc	

especial	tenen	estipulats	els	dies	i	les	hores	de	visita.

La	 senyora	 que	 m’atén	 tan	 amablement	 es	 diu	Vaillant	 i	 viu	 a	 l’edifici	 des	 de	 fa	 deu	

anys	(des	de	l’inici).	L’edifici	és	propietat	de	la	ciutat	de	París,	 i	tots	els	seus	habitants	

són	llogaters.	Li	pregunto	com	hi	han	accedit,	ja	que	no	em	sembla	una	comunitat	de	

protecció	oficial:					
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FIG. 74 Dos nens fent curses en pa-
tinet el diumenge al matí; 25 de no-
vembre de 2007. A la part de sota, 
altres objectes. 

FIG. 75 Fotografies de les empremtes 
al voltant de les sortides del pàrquing.
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Tot	 i	 així,	 creu	 que	 a	 la	 planta	 primera	 i	 segona	 tenen	 més	 intimitat	 que	 a	 la	 planta	

baixa,	i	això	millora	les	seves	condicions	de	vida	tot	i	que	tenen	un	habitatge	més	petit.	

Li	pregunto	sobre	la	possibilitat	de	connectar	les	terrasses	corrent	la	cortina	que	van	

col·locar	els	arquitectes	com	a	separadors	d’habitatges:	em	diu	que	mai	no	les	han	mo-

gudes	de	lloc	i	que	fins	i	tot	alguns	inquilins	hi	han	afegit	algun	tipus	de	separació	més	

rígida	i	permanent,	com	tanques	de	fusta	o	malles	metàl·liques,	per	tenir	més	intimitat.	

Creu	que	quan	es	volen	trobar	ja	ho	fan	a	l’espai	comunitari	exterior,	i	aquesta	opció	

no	els	cal.	Les	persianes	de	fusta	funcionen	bé	i	tamisen	molt	bé	la	llum;	a	més	a	més,	

donen	més	intimitat	als	de	la	planta	baixa.	

Tal	com	he	comentat	al	inici,	esperava	que,	com	que	era	un	dia	de	festa	escolar,	el	pati	

hauria	d’estar	ple	de	nens	jugant,	però	aquesta	vegada	no	coincideixo	amb	cap	cria-

tura.	Fa	sol	i	fa	calor,	entre	20	i	25	graus,	una	bona	temperatura	per	sortir	a	jugar,	però	

sembla	que	els	nens	són	de	vacances	amb	la	família	fora	de	París.	Tot	i	així	l’espai	és	ple	

d’empremtes	d’una	activitat	recent.	

Al	jardí	localitzo	sis	pilotes	i	a	les	rampes	d’accés,	tres	patinets	abandonats	pels	nens	la	

tarda	anterior.	Però	el	gruix	més	gran	d’estris	de	jocs	per	al	jardí	es	troba	a	les	porteries	

i	a	les	terrasses	dels	habitatges	de	planta	baixa,	que	pel	tipus	de	barana	que	tenen	–un	

simple	tub	de	passamà–	permet	treure	directament	l’objecte	de	la	terrassa	al	pati.	A	

més	a	més,	apareix	algun	espai	apropiat	“indegudament”	o	 inesperadament.	Són	els	

espais indecisos,	els	que	estan	situats	als	extrems	i	a	la	vora	dels	habitatges.

Comptabilitzo	a	la	porteria	de	l’escala	A	tres	bicicletes,	quatre	patinets	i	un	cotxet.	En	

aquesta	escala	també	hi	ha	un	espai	destinat	a	traster	comunitari	on	hi	ha	aparcades	

unes	deu	bicicletes	més,	quatre	de	nens	i	sis	d’adults;	també	hi	ha	dos	cotxets	per	a	na-

dons	i	dues	motos.	A	la	porteria	de	l’escala	B	hi	ha,	sota	el	replà	de	la	caixa	d’escala,	tres	

tricicles	infantils,	tres	bicis	per	a	nens	i	un	cotxet.	A	l’escala	C	hi	ha	cinc	cotxets,	quatre	

bicis	per	a	infants	i	cinc	per	a	adults	encaixades	en	un	aparcabicicletes.

Els	 murs	 de	 formigó	 de	 les	 caixes	 d’escala	 que	 surten	 del	 pàrquing	 al	 pati	 estan	 re-

coberts	 d’una	 molsa	 que	 els	 transforma	 en	 una	 mena	 de	 paret	 vegetal	 on	 els	 nens	

hi	escriuen	i	hi	dibuixen	amb	l’ajut	d’alguna	pedra	o	pal	del	jardí.	Són	el	rastre	de	les	

històries	que	succeeixen	a	l’espai	compartit.	L’interior	d’illa	està	força	transitat.	En	tres	

hores	passen	vint-i-cinc	persones	 i	contínuament	s’hi	passeja	un	gat	persa,	que	deu	

viure	en	algun	dels	apartaments	del	bloc	d’interior	d’illa.

< FIG.75

< FIG.74
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FIG. 76 L’interior d’illa el 19 d’abril de 2010.
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FIG. 77 Fragment A d’interior d’illa el 19 d’abril de 2010.
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FIG.78  Fragment B d’interior d’illa el 19 d’abril de 2010.
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FIG.79  Fragment C d’interior d’illa el 19 d’abril de 2010.
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FIG.80  Fragment D d’interior d’illa el 19 d’abril de 2010.
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FIG.81  Fragment E d’interior d’illa el 19 d’abril de 2010.
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FIG.82  Fragment F d’interior d’illa el 19 d’abril de 2010.
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FIG.83  Fragment G d’interior d’illa el 19 d’abril de 2010.
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Herzog & de Meuron projecten, dins d’aquest gran espai lliure que hi ha a l’interior 

d’illa, quatre tipus d’espais de transició amb diferents graus de privacitat abans 

d’arribar a la casa. El primer, (A), i més públic de tots, correspon a l’espai que queda 

cobert entre el carrer i l’espai lliure de l’interior de l’illa. Les portes perforades fan dels 

primers vestíbuls una continuïtat del carrer. No tanquen l’espai, deixen veure i creuar 

cap a l’interior, cap a l’espai enjardinat. En aquest espai és on se situen les bústies i una 

de les sortides del pàrquing. El segon, (B), correspon a cadascun dels vestíbuls d’accés 

que tenen els edi�cis d’habitatges, tancat i independent, que dóna un grau més de 

privacitat a l’espai comunitari. El tercer, (C), és l’espai comunitari de l’interior d’illa, i el 

quart, (D), és aquest gran balcó lineal i privat de l’interval habitat que hem estudiat. 

El treball de camp realitzat ens permet entendre i comprovar com s’utilitza aquest gran 

espai intermedi, que és l’espai lliure del solar, així com el balcó que separa l’habitatge 

de l’espai comunitari interior, que és més un porxo que un balcó. 

Aquest interval entre la casa i el jardí està orientat a sud-est, i té una amplada d’1,50 

m i una llargada de 12,8 m per a cadascun dels cinc habitatges que hi ha. En l’apartat 

anterior hem vist com aquesta mida permet posar-hi gandules, butaques i cadires 

amb una tauleta petita, de la mida per deixar-hi un té, un llibre o un iPad. 

En aquest porxo no s’hi dina ni s’hi sopa amb la família (ens ho diuen tots els objectes 

que hi hem trobat, no hi ha cap taula de mides prou generoses com per muntar el 

ritual del menjar), (vegeu els plànols de les pàgines 176-183).

A B C D

Anàlisi i conclusions

FIG.84  Diagrama de les diferents tipologies d’espai que té aquest interval habitat.
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FIG.85 L’espai interior d’illa. Punts de con-
tacte amb la ciutat (1 i 2), diagrama de re-
correguts per densitat del flux i, ratllats, els 
espais indecisos apropiats per part dels habi-
tants i no previstos en el projecte.
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És	 interessant	 observar	 com	 els	 espais	 dels	 extrems	 que	 estan	 en	 contacte	 amb	 els	

punts	d’accés	als	vestíbuls	estan	plens	d’objectes,	tenen	les	persianes	baixades	i	s’usen	

més	com	a	trasters	que	com	a	cap	altra	cosa.	(Dels	5	apartaments	que	hi	ha	en	la	planta	

baixa,	 tots	menys	el	primer	tenen	aquest	tipus	de	relació	 interior-exterior	en	aquest	

espai:	vegeu	les	imatges	de	les	figures	73	i	76).

Si	creuem	la	informació	de	l’alçat	amb	la	planta	veurem	com	justament	aquestes	zones	

de	 trasters	 coincideixen	 amb	 les	 habitacions	 de	 les	 cases,	 les	 peces	 més	 íntimes.	 La	

persiana	construeix	el	grau	d’intimitat	i	de	llum	necessari.

La	separació	entre	aquest	món	interior	i	l’exterior	es	construeix	aixecant	aquest	porxo	

45	cm	respecte	a	la	cota	del	jardí,	i	fent	que	no	toqui	el	terra,	que	sigui	voladís.	El	pavi-

ment	és	de	taulons	de	fusta,	el	mateix	material	que	el	paviment	interior	però	en	un	al-

tre	format	i	amb	un	altre	tractament.	La	barana	que	es	construeix	en	aquest	límit	és	un	

simple	passamà	de	ferro	i,	per	tant,	no	hi	ha	límit	vertical	excepte	si	baixes	la	persiana.	

L’espai	interior	es	cola	cap	a	l’exterior	i	a	l’inrevés,	però	a	cotes	lleugerament	diferents.	

Això	és	clau	per	limitar	l’espai	que	ocupa	i	s’apropia	l’habitatge	en	relació	amb	l’espai	

semi-públic	i	apostar	més	per	un	espai	comunitari	i	compartit;	un	espai	de	relació	més	

que	un	espai	domèstic.	Aquesta	discontinuïtat	entre	espai	privat	i	espai	comunitari	és	

decisiva	 perquè	 l’espai	 domèstic	 no	 colonitzi	 l’espai	 lliure	 (si	 aquest	 límit	 se	 situés	 a	

la	mateixa	cota	que	el	jardí	exterior,	les	cadires,	les	butaques	i	altres	objectes	haurien	

ocupat	part	del	pati).

Tot	i	així,	apareixen	diferents	apropiacions	imprevistes,	just	en	els	punts	on	hi	ha	aques-

ta	continuïtat	que	esmentaven.

A	les	peces	posteriors,	que	limiten	amb	les	massoinettes	interiors	on	hi	ha	la	cuina,	els	

intersticis	d’aquest	espai	lliure	han	estat	colonitzats	per	aquestes	famílies.	Fins	i	tot	en	

dos	punts	s’hi	ha	construït	una	tanca	de	fusta	i	hi	han	col·locat	el	menjador	d’estiu;	són	

els	que	apareixen	marcats	amb	un	rectangle	a	la	figura	85	(un	dels	habitatges	unifami-

liars	i	el	primer	dels	apartaments).

Dels	cinc	habitatges	que	hi	ha	en	planta	baixa,	dos	d’ells	han	modificat	la	relació	en-

tre	l’interior	i	l’exterior	col·locant	un	altre	tipus	de	barana.	El	segon	dels	habitatges	ha	

comprat	una	barana	de	fusta	i	el	quart,	una	malla	de	galliner.	Aquest	element	impedeix	

la	caiguda	d’objectes	o	fins	i	tot	de	nens	petits	de	la	terrassa	al	terra.	A	les	plantes	su-

periors,	on	la	barana	ja	és	calada	amb	tubs	de	ferro,	molts	dels	seus	habitants	també

< FIG. 85

FIG. 88 >

< FIG. 85

FIG. 86 >
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FIG.86 Alçat general amb la 
po¬sició dels vestíbuls i les persia-
nes baixades.

V1 V2 V3

FIG.88 Aquestes imatges ens mos-
tren la diferència entre l’espai pro-
jectat i l’espai viscut i apropiat. Un 
espai indecís que ha estat colonitzat 
per la cuina de l’habitatge que hi ha 
a la vora, i unes terrasses que han 
modi�cat el seu límit amb l’espai 
comunitari.

FIG.87 l’alçat de  bloc d’habitatges 
de l’interior amb les seves persianes.
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l’han	 modificada	 mitjançant	 pinassa,	 fusta,	 bambú	 o	 altres	 elements	 que	 aporten	 un	

grau	d’intimitat	superior.

El	plànol	de	la	figura	85	ens	demostra	com	els	recorreguts	per	aquests	espais	comunita-

ris	es	van	especialitzant	i	sectoritzant.	No	tota	la	comunitat	pot	anar	per	tot	arreu.	El	que	

sí	que	es	garanteix	és	el	pas	de	tothom	per	l’interior	d’illa,	ja	que	les	sortides	del	pàrquing	

mai	no	donen	directament	a	les	caixes	d’escala	dels	edificis,	sinó	que	sempre	surten	al	

pati,	l’espai	compartit,	que	reforça	la	possibilitat	de	creuar-te	amb	el	veí	i	la	voluntat	de	

fer	d’aquest	espai	un	espai	de	relació,	que	tothom	hagi	de	creuar.

	

Algunes	de	les	conclusions	que	ens	permet	treure	aquesta	situació	d’interval	habitat	són	

les	següents:	

a)	La	rellevància	de	la	mida,	la	secció	i	l’espai	de	la	vora	(les	relacions	que	es	creen	entre	

peces)	en	l’ús	i	el	caràcter	de	l’apropiació.	El	fet	d’aixecar	45	cm	tota	la	cota	dels	habi-

tatges	 de	 planta	 baixa	 en	 relació	 amb	 l’espai	 lliure	 ha	 estat	 determinant	 per	 evitar	 la	

dilatació	de	l’espai	domèstic	cap	aquest	espai	comunitari,	i	garantir-ne	un	caràcter	més	

urbà	i	més	públic.	En	canvi,	hem	vist	com	en	els	llocs	on	aquesta	discontinuïtat	no	s’ha	

mantingut	aquests	espais	han	estat	ràpidament	apropiats	i	tancats.	Si	a	les	maissonettes 

se	situés	l’habitació	en	lloc	de	la	cuina,	possiblement	no	s’hagués	colonitzat	l’espai.

b)	Els	elements	de	control	de	privacitat	permeten	un	grau	d’intimitat	més	alt	i	més	flexi-

ble.	En	aquest	cas,	les	persianes	són	el	filtre	de	relació	entre	dins	i	fora,	entre	el	que	és	

públic	i	el	que	és	privat.	Hem	observat	com	les	estances	més	privades	són	les	que	tenen	

les	persianes	sempre	baixades.

c)	Els	paviments	marquen	uns	recorreguts	i	uns	usos	que	es	mantenen.	La	superfície	as-

faltada	per	la	qual	tothom	camina	queda	a	la	part	central	de	l’espai	lliure,	més	separada	

de	les	terrasses.	Aquesta	superfície	és	la	que	diferencia	usos	i	allunya	una	mica	més	la	

vida	privada	de	la	pública.	En	certa	manera	construeix	també	un	grau	més	d’intimitat.

d)	Una	vegada	més	el	recorregut	és	l’element	clau	per	garantir	el	contacte	i	la	relació	en-

tre	els	habitants.	El	pàrquing	(com	a	La	Vaquería)	no	té	accés	directe	al	nucli	d’ascensors	

que	et	porten	als	habitatges.
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FIG.89 Mostra d’algunes passeres habitades: el 
claustre de Vallbona de les Monges, la casa de Atra-
vés de los olivos, la casa de Còrdova publicada a AC, 
i la casa bloc de Barcelona, obra de Sert, Subirana, 
i Torres i Calvé.
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4.4

La passera 

Exemple: 

Adreça:  

Arquitectes:  

Any:

Promotor:  

Tipus d’edi�ci:  

Ús: 

  
Dades del projecte 14

edi�ci d’habitatges per a joves 
carrer de Sant Adrià, 33-35, Sant Andreu, Barcelona.
Emiliano López i Mónica Rivera
2003-2007
Institut Català del Sòl

entre mitgeres, pb+4
apartaments de lloguer per a gent jove

27

515 m2

402 m2

 2.013 m2

45 m2 útils

4

1.825.778 € (906,99 €/m2)

nombre d’habitatges: 

superfície del solar: 

superfície ocupada: 

superfície construïda: 

superfície mitja de l’habitatge: 

nombre de tipologies diferents: 

cost de construcció (P.E.C): 

14 Dades obtingudes del despatx dels arquitectes.
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 FIG. 92 Emplaçament.
Font: Google Earth.

FIG. 91 Plànol emplaçament.

FIG. 90 Alçat del bloc d’habitatges. 
© José Hevia.
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En	els	capítols	1	 i	2,	en	parlar	dels	antecedents	 i	de	com	arribem	a	 la	 idea	d’interval	

habitat	 com	 a	 especialització	 de	 l’espai	 de	 transició,	 hem	 vist	 com	 la	 passera	 és	 un	

dels	elements	clau	a	l’hora	de	resoldre	l’accés	a	l’habitatge,	d’aportar	noves	qualitats	

a	l’habitatge.	Tant	en	el	cas	d’habitatge	unifamiliar	(com	és	el	de	la	casa	de	l’àvia	de	la	

pel·lícula	A través de los olivos,	on	la	vida	domèstica	surt	a	la	passera)	com	en	el	cas	del	

Robin	Hood	Garden,	on	els	Smithson	intenten	portar	el	carrer	i,	per	tant,	el	que	és	urbà	

a	cotes	superiors	amb	els	seus streets-in-the-air,	hi	ha	un	treball	o	una	il·lusió	per	modi-

ficar	les	condicions	de	la	passera	i	transformar-la	en	un	lloc	habitable.

En	aquest	cas,	el	que	veurem	i	analitzarem	és	com	Emiliano	López	i	Mónica	Rivera	in-

tenten	dilatar	l’espai	domèstic	cap	a	la	passera,	transformar-la	en	una	passera	habitada	

i	en	un	element	que	millori	les	qualitats	del	sistema	i	les	relacions	entre	la	comunitat.	

De	la	mateixa	manera	com	l’àvia	cuina,	menja,	conversa	i	es	relaciona	amb	els	veïns	

mitjançant	el	porxo	d’accés,	ells	també	volen	que	succeeixi	el	mateix	amb	els	habitants	

d’aquesta	comunitat.

L’any	2003	 l’Institut	Català	del	Sòl	 (INCASÒL)	 i	el	Col·legi	Oficial	d’Arquitectes	de	Ca-

talunya	van	convocar	un	concurs	d’habitatge	protegit	de	lloguer	per	a	joves	destinat	

a	arquitectes	menors	de	40	anys	en	diferents	solars	de	la	ciutat	de	Barcelona.	Aquest	

edifici	és	el	resultat	del	projecte	que	va	obtenir	el	primer	premi	del	solar	ubicat	al	carrer	

Sant	Adrià,	del	barri	de	Sant	Andreu,	a	Barcelona.	

El	solar	està	situat	a	dins	d’una	illa	d’eixample,	entre	mitgeres,	en	una	posició	en	xamfrà.	

La	façana	del	carrer	està	orientada	a	sud,	mentre	que	la	façana	nord	és	la	de	l’interior	

d’illa.	El	programa	del	concurs	demanava	un	total	de	24	habitatges,	6	per	planta,	5	per	

a	una	o	dues	persones,	amb	una	superfície	útil	d’uns	40	m2,	i	l’altre	per	a	2	o	3	persones	

amb	una	superfície	d’uns	50	m2	útils.	Els	arquitectes	proposen	uns	habitatges	passants	

en	direcció	sud-nord,	als	quals	s’accedeix	mitjançant	una	passera	comunitària.	La	solu-

ció	que	donen	a	la	passera	i	les	relacions	que	volen	crear	entre	aquest	espai	comunitari	

i	 l’habitatge	(mitjançant	la	peça	de	la	cuina	i	el	safareig)	és	la	part	que	ens	interessa	

analitzar.

FIG. 91 <

FIG. 89  <

FIG. 95 >
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FIG. 93	 Fotografies publica-
des de l’habitatge i les seves 
relacions amb l’exterior. 
© José Hevia.

FIG. 94	Planta baixa. 
Font: El Croquis, núm. 148. 

FIG. 95	Planta tipus. 
Font: El Croquis, núm. 148. 
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A	la	memòria	que	publiquen	hi	ha	una	clara	referència	als	Smithson	i	al	Robin	Hood	

Garden	en	parlar	de	calle pública.	És	una	mostra	de	la	voluntat	que	tenen	per	qualificar	

aquest	espai	de	més	activitat	i	dels	referents	amb	els	quals	treballen	que,	juntament	

amb	la	casa	bloc,	seran,	tal	com	va	comentar	Emiliano	López	en	l’entrevista	mantingu-

da	al	seu	despatx	el	dia	22	de	novembre	de	2011,	un	referent	constant.	

Veurem	com	modificar	el	contorn	de	l’habitatge,	el	gruix	de	la	seva	pell,	i	la	posició	de	

la	finestra	amb	una	secció	suficient	per	aprofitar-la	com	a	passaplats	generen	o	volen	

generar	una	vida	comunitària	dins	de	l’edifici	 i	donen	una	funció	pròpia	a	la	passera	

més	enllà	de	la	del	trànsit.	Ja	en	els	seus	dibuixos	de	planta	envaeixen	i	ocupen	la	pas-

sera	amb	taules,	cadires,	plantes...	i,	així,	insinuen	als	llogaters	que	s’apropiïn	de	l’espai.

	

L’habitatge	que	proposen	és	alguna	cosa	més	a	part	de	la	suma	de	les	peces	típiques	de	

cuina-menjador,	habitació	i	bany.	El	bany	s’allarga	amb	el	safareig	exterior,	l’habitació	

pot	ser	una	continuació	de	l’estar	i	la	peça	principal	de	la	casa	incorpora	una	galeria	en	

la	façana	sud	i	una	terrassa	connectada	amb	la	cuina	i	l’entrada	a	la	façana	nord.

“Entendemos	 la	 vivienda	 como	 una	 suma	 de	 pequeños	 rincones	 e	 intersti-

cios	 que,	 junto	 a	 espacios	 mayores	 y	 según	 las	 necesidades	 o	 el	 estado	 de	

ánimo	de	 los	usuarios,	puedan	unirse,	ampliarse,	 separarse	o	cerrarse...	Nos	

planteamos	también	los	lugares	de	transición	entre	el	interior	y	el	exterior	de	

la	vivienda	como	límites	gruesos.	Estos	límites	los	entendemos	como	inters-

ticios	amortiguadores	de	pequeña	escala	o	“casi-habitaciones”,	que	una	vez	

más	aportan	a	la	vivienda	mayor	riqueza	y	variedad	de	espacios	de	diferente	

escala	y	carácter.	Funcionando	como	amortiguador	entre	la	calle	y	el	estar,	y	

recuperando	una	tradición	barcelonesa,	colocamos	una	pequeña	galería	en	el	

extremo	sur	del	estar.”	16

“Aprovechando	el	clima	mediterráneo,	la	entrada	a	los	apartamentos	se	reali-

za	a	través	de	la	galería	abierta	en	la	parte	posterior	del	edificio	que	mira	hacia	

el	típico	patio	interior	de	manzana	barcelonés.	El	acceso	a	las	viviendas	se	da	

en	remanosos	de	mayor	profundidad	que	se	generan	entre	lavaderos.	Estos	

remansos,	o	ampliaciones	de	la	calle	pública,	se	convierten	en	pequeñas	te-

rrazas	exteriores	junto	a	la	cocina,	y	pueden	ser	apropiados	por	los	inquilinos	

como	extensión	del	apartamento,	favoreciendo	la	idea	de	comunidad.”	15

 15-16 Memòria, fotografies i plànols publicats a: Experimentos colectivos. El Croquis, núm. 148, p. 176-189.

FIG. 95 <
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Observació. Dades del treball de camp

data de la visita: 

temperatura: 

ambient: 

18 de juliol de 2008, de 12.00 h a 13.30 h

14 de setembre de 2011, de 18:00 h a 19:30 h

28 ºC i 29 ºC

assolellat i calorós.

FIG. 96 L’apropiació de la passera,14/09/2011. 
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FIG. 97  L’habitatge de l’Anna. 

FIG. 97 ^

La	primera	vegada	que	vaig	visitar	l’edifici,	el	6	de	juliol	de	2008,	ho	vaig	fer	acompan-

yada	pels	arquitectes.	Era	estiu	i	 feia	molt	poc	que	els	habitatges	s’havien	adjudicat,	

així	doncs,	els	habitants	s’estaven	acostumant	a	la	casa,	i	encara	n’hi	havia	de	buides.	El	

projecte	encara	no	havia	rebut	el	premi	FAD	(el	rebria	durant	l’octubre	d’aquell	mateix	

any).

Durant	la	visita	vam	conèixer	l’Anna	B.,	una	noia	que	vivia	sola	a	l’apartament	4	de	la	

quarta	 planta.	 Estava	 molt	 il·lusionada,	 de	 fet,	 havia	 penjat	 un	 vídeo	 al	Youtube	 del	

primer	dia	que	va	entrar	al	pis,	que	encara	es	pot	consultar	a	l’enllaç	següent:	http://

www.youtube.com/watch?v=0LZe0Aa2GSk.	Ens	va	deixar	entrar	a	casa	seva,	i	va	expli-

car	als	arquitectes	com	la	vivia	i	què	en	pensava.	Era,	segons	ells,	una	de	les	persones	

que	havia	entès	millor	el	que	volien	aconseguir,	tant	per	la	distribució	i	ús	que	va	fer	de	

l’interior	de	la	casa	com	de	la	part	de	la	passera.	Era	de	les	poques	persones	que	ja	ha-

via	col·locat	la	taula	i	les	cadires	al	costat	de	la	finestra	i	les	plantes	sota	la	barana	de	la	

passera,	just	en	el	lloc	on	el	tub	es	doblega	per	acollir	els	testos	de	flors.	Posteriorment,	

i	segons	els	contactes	que	vaig	seguir	mantenint	amb	ella	per	correu	electrònic,	era	de	

les	que	feia	“comunitat”	i	coneixia	tothom,	segurament	perquè	és	la	que	més	vivia	la	

passera.	A	la	meva	segona	visita	l’Anna	ja	havia	marxat	de	l’edifici.	

La	segona	vegada	que	vaig	tornar	a	l’immoble,	el	projecte	ja	havia	rebut	el	premi	FAD.	

L’Emiliano	López	i	altres	companys	ja	m’havien	avisat	que	alguns	dels	habitatges	ha-

vien	estat	ocupats	de	forma	il·legal	i	que	els	que	estaven	buits,	Adigsa	(l’empresa	públi-

ca	que	gestiona	l’edifici)	s’encarregava	de	tapiar-los.	L’Ana	D.,	la	presidenta	de	la	comu-

nitat	amb	qui	havia	quedat	repetides	vegades,	no	hi	era,	però	com	que	els	habitants	

ja	estan	acostumats	a	les	visites	i	les	càmeres,	simplement	trucant	a	un	pis	i	explicant	

el	motiu	de	la	visita	em	van	deixar	entrar.	Aquesta	vegada	vaig	parlar	amb	la	Susana	

Ayorinde	i	la	seva	veïna,	que	vaig	trobar	conversant	a	la	passera.
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FIG. 98  Habitatge on viu l’Anna, a 
la 3a planta.

FIG. 100  Habitatge on viuen la 
mare i el fill, a la 4a planta.

FIG. 99  Habitatge on viu la Susana, 
a la 4a planta.

FIG. 101  El nen jugant a pilota a 
l’espai lliure de la planta baixa.

FIG. 102  La roba estesa de la veïna 
al safareig de la Susana. FIG. 103  La finestra baixada de la Susana i l’extensió de la cuina de l’Anna.

La	Susana	viu	en	parella	al	pis	4t	5a.	Paga	270	euros	al	mes	per	

l’habitatge.	Fa	tres	anys	i	mig	que	viu	al	pis.	Té	un	contracte	de	

lloguer	per	cinc	anys	prorrogable	a	dos	més.	Per	ella	el	pis	està	

bé,	tot	i	que	només	permet	viure	sol	o	en	parella.	S’estan	plan-

tejant	tenir	fills	però	aleshores	hauran	de	deixar	la	casa	perquè	

no	hi	cabran.	Creu	que	la	peça	que	enyorarà	més	quan	el	deixi	

serà	la	galeria,	que	tot	i	que	dóna	molta	calor,	dóna	molta	llum	

i	la	fan	servir	força.

La	finestra	de	la	cuina	la	tenen	sempre	tancada	amb	la	persia-

na	baixada.	No	l’obre	mai	perquè	li	fa	por	oblidar-se	de	tancar-

la	i	que	li	entrin	cacos.	Quan	vol	ventilar	obre	la	porta,	que	és	

l’únic	que	es	recordarà	de	tancar	quan	surti.	Em	comenta	que	

han	entrat	a	robar	un	parell	de	vegades.	L’espai	de	la	passera	

no	l’utilitza	quasi	mai,	i	quan	ho	fa	treu	i	entra	el	mobiliari.	No	

vol	que	se	li	ompli	de	pols	(en	aquest	moment	hi	ha	obres	a	la	

zona	de	l’estació).	Creu	que	si	l’espai	fos	més	privat	i	no	tant	de	

pas	l’utilitzarien	més.	Quan	li	pregunto	si	fan	més	vida	comu-

nitària	del	que	és	habitual	pel	fet	de	viure	on	viuen	i	ser	tots	de	

la	mateixa	generació	em	diu:	

“Ana,	la	del	segundo	cuarta	es	la	que	conoce	a	todo	el	

mundo.	El	 resto	sólo	nos	conocemos,	por	plantas.	 [...]		

Alguna	vez	hemos	hablado	de	hacer	una	cena	comuni-

taria	para	San	Juan	o	así,	pero	no	la	hemos	hecho	nun-

ca.		Aunque	seamos	de	la	misma	generación,	cada	una	

va	a	la	suya,	hay	poca	relación,	sólo	con	los	de	al	lado”.
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La	seva	veïna	viu	sola	amb	el	seu	fill,	d’uns	10	anys,	a	l’apartament	de	l’extrem.	També	

fa	tres	anys	i	mig	que	viu	al	pis.	Va	entrar	quan	van	donar	els	pisos.	A	excepció	de	dues	

parelles	que	van	marxar,	són	tots	els	mateixos	des	del	principi.	Hi	ha	dos	nens	més	al	

bloc,	però	tots	tenen	horaris	diferents,	així	és	que	no	es	relacionen	massa.	Ella	no	utilit-

za	la	passera,	només	per	sortir	a	xerrar	amb	la	veïna	i	per	vigilar	al	nen,	que	de	vegades	

baixa	a	jugar	a	pilota	a	l’espai	lliure	de	la	planta	baixa.	Només	té	l’espai	del	safareig	que	

es	relaciona	amb	la	passera.	Com	que	no	li	toca	el	sol,	estén	la	roba	a	la	reixa	de	la	veïna.	

Els	veïns,	en	general,	no	la	utilitzen,	només	els	que	tenen	plantes	al	davant	la	utilitzen	

i	la	cuiden	una	mica.

El	seu	fill	baixa	a	jugar	a	pilota	a	l’espai	comunitari	de	la	planta	baixa,	tot	i	que	no	gaire,	

perquè	quan	hi	ha	els	ocupes	posen	la	música	molt	alta	i	el	miren	malament,	i	ell	puja	

a	casa.	Adigsa	va	tapiar	el	1.2	perquè	van	entrar	ocupes	al	1.3	i	no	volia	que	n’entressin	

més.	Però	després	van	foradar	la	paret	mitgera	i	ara	ocupen	també	el	1.2.	Quan	li	pre-

gunto	si	els	coneix	i	si	sap	com	han	aconseguit	entrar	em	comenta:

A	les	passeres	no	hi	ha	gaire	més	moviment	aquella	tarda.	Entra	i	surt	algú	més	i	es	veu	

clarament	com	són	els	pisos	de	 les	plantes	superiors	 i	els	de	més	a	 l’extrem,	els	que	

tenen	més	ocupada	la	passera.	El	pis	de	l’Anna	i	el	del	costat	són	els	que	més	l’habiten.	

A	la	planta	baixa	no	hi	viu	cap	minusvàlid,	i	com	que	hi	ha	els	ocupes	no	hi	ha	cap	ras-

tre	d’una	vida	comunitària	o	semiprivada	a	l’espai	lliure.	Hi	ha	algunes	dobles	portes	

de	ferro	més	a	les	plantes	superiors,	les	persianes	de	la	finestra	de	la	cuina	estan	totes	

baixades	menys	una	i	algunes	fins	i	tot	tenen	reixes	o	proteccions	pel	davant.	Tot	plegat	

comença	a	tenir	 ja	un	aspecte	molt	més	marginal	del	que	es	mereix	el	projecte	i	els	

seus	usuaris.

	“Son	gente	normal,	como	tu	y	como	yo,	que	no	quieren	pagar	por	tener	una	vi-

vienda.	Creo	que	o	bien	son	cerrajeros	o	bien	están	compinchados	con	alguien	

de	dentro”.
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FIG. 104 Fotografies d’alguns dels 
membres de la comunitat de Sant An-
dreu. A dalt a la esquerra, la Susana, al 
centre, l’Anna. © Roman Yñan.

Els arquitectes també han estat molt 
interessats en comprovar i estudiar com 
els usuaris viuen el seu projecte. L’han 
visitat i analitzat diferents vegades. Han 
parlat amb els habitants i fins i tot tenen 
un projecte amb Roman Yñan (fotò-
graf ) on han retratat a tots els que es van 
deixar a casa seva amb els seus objecte 
més apreciats al lloc on s’identifiquen 
més. L’Emiliano i la Monica m’ha pas-
sat part d’aquest material inèdit perquè 
l’incorpori a la tesi. Aquestes són algu-
nes de les imatges que es van fer.
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FIG. 105 Planta baixa, 14/09/2011.
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FIG. 106 Planta primera, 14/09/2011.
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FIG. 107 Planta segona, 14/09/2011.



204

FIG. 108 Planta tercera, 14/09/2011.
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FIG. 109 Apropiacions a la planta tercera, 
14/09/2011.
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FIG. 110 Planta quarta 14/09/2011.
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FIG. 111 Apropiacions a la planta quarta, 
14/09/2011.
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FIG. 112  A la part superior imatges 
de la maqueta elaborada pel concurs. A 
la part inferior fotos  de José Hevia del 
projecte finalment construït. 
Font: López- Rivera, arquitectes.

FIG. 113 A l’esquerra la planta tipus 
del concurs i a la dreta la finalment 
construïda. 
Font: López- Rivera, arquitectes.
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A Sant Andreu apareixen quatre apectes importants que ens agradaria analitzar a l’hora 

de provocar relacions o contactes entre el dins i el fora:

a) La construcció del límit o la pell entre la casa i la passera entre el privat i el col·lectiu, 

la importància de la materialitat de l’evolvent. La cuina és la peça que escullen els arqui-

tectes perquè provoqui aquesta extensió de la llar cap a la vida comunitària. La cons-

trucció d’aquest límit que els separa o els uneix varia al llarg de la vida del projecte. 

Al concurs comença amb una pell amb dues fulles corredisses totalment transparents 

que vol incorporar d’una manera molt directa el reclau de la passera dins de la cuina o, 

el que és el mateix, fer sortir la vida domèstica cap a la passera. Tal com explica Emiliano 

López a l’entrevista, això és de les primeres coses que desmunta l’INCASÒL.

Finalment, els arquitectes decideixen que aquest contacte entre el dins i el fora es pro-

dueixi a través de dos elements: una porta opaca que té la particularitat que obra cap 

en fora i, per tant, envaeix aquest espai comunitari que és la passera i l’incorpora a 

l’habitatge com a rebedor; i la �nestra de guillotina i el gruix de la pell que transforma 

l’ampit de la �nestra en un autèntic passaplats. A la �nestra, però, com en totes les 

altres, l’INCASÒL els obliga a incorporar una persiana. Aquesta persiana és clarament 

l’element que després modi�ca l’ús i la relació de la cuina amb la passera. Hem vist als 

plànols d’apropiacions (p. 201-207) com totes estan baixades a excepció d’una, i com 

�ns i tot la Susana ens ha comentat que mai no la pugen, per la por que tenen d’oblidar-

se de baixar-la quan vagin a dormir i els entrin a robar. 

Anàlisi i conclusions

“Vam guanyar el concurs, el cap del tribunal era el Llinàs, i ens van adjudicar 

a l’INCASÒL com a gestor de l’obra i del projecte. Llavors ens van començar 

a dir que no a tot, que això d’entrar per una vidriera que no, que la gent el 

que vol és una porta... Aquí és quan vam començar a veure que si no teníem 

la vidriera i teníem una porta amb una �nestra en guillotina com a passa-

plats podia estar bé. Aleshores va començar la discussió sobre si podíem 

posar una porta d’aquelles holandeses que podies tenir la part de baix tan-

cada i la de dalt oberta. Evidentment ens van dir que ni parlar-ne de la porta 

holandesa. Posteriorment va venir la discussió sobre si la porta obria cap a 

fora o cap a dintre. Això va costar molt però al �nal ens van deixar”.17

 17 Fragment de l’entrevista personal grabada amb Emiliano López el dia 22 de novembre de 2011, al seu 
despatx de Barcelona.

FIG. 112 <
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FIG. 114 >
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01. Pieza de coronamiento de terrazo abujardado 
02. Bloque de hormigón 20 x 20 x 40 cm
03. Membrana asfáltica autoprotegida
04. Geotextil de 150 g/m2
05. Aislante térmico poliestireno extrusionado alta 
densidad 50 mm
06. Membrana asfáltica bicapa 2 lbm-40 soldadas 
07. Hormigón celular para la conformación de 
pendientes
08. Revoque de mortero con pintura al silicato
09. Malla de fibra de vidrio 
10. Chapa plegada de acero galvanizado 1,5 mm
11. Perfil doble “T” acero galvanizado 6mm
12. Prelosa de hormigón pintada
13. Perfil “T” acero galvanizado 50 x 50 mm 
14. Pasamanos acero galvanizado 40 x 8 mm 
15. Redondo acero galvanizado12 mm
16. Pavimento de terrazo abujardado
17. Mortero hidrófugo
18. Pintura impermeabilizante
19. Pieza especial de remate de terrazo abujardado
20. Poliestireno expandido aligeramiento prelosa 
21. Grava e min = 50 cm
22. Perfil acero galvanizado 
23. Placa cartón-yeso e:15 mm
24. Lana mineral 50 mm
25. Caja de persiana de poliestireno extrusionado
26. Carpintería de guillotina en aluminio anodizado 
plata mate con vidrio climalit 4+8+6
27. Chapa de acero galvanizado 600 x 4 mm
28. Tubo acero galvanizado 50 x 40 mm
29. Revoque de mortero 1 cm
30. Ladrillo perforado 14 x 29 x 7,5 cm
31. Perfil acero galvanizado
32. Placa de fibrocemento 8 mm 
33. Pavimento de terrazo pulido 
34. Mortero 4,5 cm / arena 2 cm
35. Perfil de acero “L” 100 x 100 x 6 mm

FIG. 114 Detall de la secció contructi-
va de la passera i la pell de tancament 
dels habitatges.
Font: López- Rivera, arquitectes.
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b)	És	interessant	fer	una	reflexió	sobre	el	concepte	de	seguretat	i	la	vinculació	que	té	

aquest	amb	la	cultura	de	la	qual	provens	i	la	classe	social	a	què	pertanys.	Hem	observat	

com	això	només	ha	passat	al	Robin	Hood	Gardens,	a	Cadis	(on	la	gent	ha	sentit	la	neces-

sitat	de	col·locar	una	doble	porta)	i	a	Sant	Andreu.	Tots	són	casos	destinats	a	habitatges	

de	protecció	oficial,	situats	en	barris	més	obrers.	Això	no	succeeix,	per	exemple,	ni	a	

Santiago	ni	a	la	rue	des	Suisses.	Veurem	més	endavant	com	tampoc	no	passa	a	Suïssa	ni	

al	Japó	(que	també	són	habitatges	de	protecció	oficial),	països	on	la	sensació	de	segu-

retat	és	molt	més	gran	que	al	nostre.	

Emiliano	López	també	ho	comenta	durant	la	conversa:	

c) La mida i la geometria	tornen	a	ser	elements	clau.	Aquest	espai	destinat	a	ser	apro-

piat	es	forma	fent	un	reclau	entre	l’habitatge	i	el	safareig,	i	queda	una	mida	lliure	de	3	

m	x	1,5	m.	Una	tauleta	per	a	dos	recolzada	a	la	paret	i	sota	la	finestra	més	dues	cadires	

ocupen	una	superfície	d’1,4	m2.	El	moviment,	al	contrari	que	a	la	casa	bloc,	s’incorpora	

al	 més	 lluny	 possible	 de	 l’habitatge.	 Si	 observem	 la	 planta	 del	 concurs	 veurem	 com	

inicialment	ells	volien	diferenciar	el	paviment	entre	un	espai	i	un	altre,	per	fer	més	evi-

dent	aquest	dos	usos.	Una	vega	més,	però,	ha	estat	molt	encertat	tractar-ho	tot	amb	el	

mateix	paviment	i	diluir	aquest	límit	ja	que	així	et	permet	ampliar-ne	l’ocupació	i	envair	

l’espai	de	la	passera	quan	l’usuari	ho	necessita.

Dels	 sis	 habitatges	 que	 hi	 ha	 per	 planta,	 els	 dels	 extrems	 no	 tenen	 aquest	 espai	 ni	

aquesta	relació;	hem	vist	que	no	tenen	cap	espai	apropiat	 i	que	són	sempre	els	dos	

últims	dels	altres	quatre	els	que	tenen	més	objectes,	possiblement	perquè	són	els	que	

tenen	més	intimitat	i	per	on	circula	menys	gent.	Això	ens	fa	pensar	que	potser	hagués	

estat	bé	aconseguir	un	espai	d’aquest	tipus,	o	bé	tractar	de	forma	diferent	l’últim	dels	

habitatges	de	la	passera,	i	ens	demostra	com,	una	vega	més,	el	recorregut	també	in-

fluencia	en	el	moment	de	generar	aquests	intervals	habitats.

“A	la	persiana	de	la	finestra	de	guillotina	de	la	cuina	ens	hi	van	obligar.	I	

això	va	ser	un	error,	perquè	ara	estan	totes	baixades.	Nosaltres	ara	pensem	

que	en	lloc	de	tenir	persiana	hauria	de	tenir	una	reixa	semblant	al	joc	que	

fan	 les	 baranes.	 Perquè	 algunes	 persones	 ara	 s’hi	 han	 soldat	 uns	 ferros.	

Havíem	d’haver	 fet	una	reixa	maca,	el	que	passa	és	que	teníem	aquesta	

idea	del	passaplats,	però	aquí	hauríem	d’haver	treballat	la	seguretat	amb	

una	reixa	 i	no	amb	la	persiana,	perquè	ara	se	 la	baixen	i	queda	tot	molt	

tancat.”	18

 18 Idem 17.
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FIG. 115 La relació entre la cuina i 
la passera  just a la zona de la �nes-
tra passa-plats. Fotogra�es de Roman 
amb el mobiliari i les coses dels ha-
bitants.
Font: López- Rivera, arquitectes.

FIG. 116 La relació entre la cuina i 
la passera  just a la zona de la �nestra 
passa-plats el dia de la visita. 
(Les imatges superiors mostren que 
quan els usuaris hi són s’aixequen 
les persianes, les inferiors mostren 
aquesta relació el dia de la visita).

FIG. 117 La planta biaxa que van 
presentar al concurs. on es mostra en 
el programa, (tot locals), la posició de 
l’accés i el tractament de l’espai lliure.
Font: López- Rivera, arquitectes.

FIG. 118 La planta biaxa que �-
nalment s’ha construït. Ha canviat 
l’accés, han aparegut habitatges i s’ha 
perdut part de l’espai lliure. 
En vermell apareix gra�at el dret 
de pas, i encerclada la posició de 
l’habitatge que hi ha a l’interior d’illa.
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La	planta	baixa	i	l’espai	lliure	que	deixen,	així	com	la	solució	que	adopten	per	fer	el	

vestíbul	–amb	aquesta	clara	voluntat	d’introduir	l’espai	públic	a	dins	de	l’immoble	

i	fer-ne	una	continuïtat	del	carrer–	sembla	que	no	s’ha	pogut	consolidar	tal	com	se	

l’imaginaven	els	arquitectes.	Cal	analitzar-ne	els	motius.	

Hi	 ha	 tres	 aspectes	 que	 són	 clau:	 el	 programa,	 el	 recorregut	 i	 el	 tractament	 de	

l’espai	lliure.	Si	ens	fixem	una	vegada	més	en	la	proposta	del	concurs	veurem	com	

ha	variat	la	planta	baixa.	Inicialment,	els	arquitectes	volien	fer	del	vestíbul	l’inici	de	

la	passera.	Per	tant,	des	del	carrer	veien	tota	la	passera	i	aquesta	funcionava	com	

una	 continuïtat	 del	 carrer.	 Les	 bicicletes	 quedaven	 amagades	 de	 l’entrada	 i,	 per	

tant,	protegides	visualment	dels	lladres.	Possiblement	aleshores	l’aparcament	ha-

gués	funcionat	millor	(si	veiem	el	plànol	d’apropiació	de	la	pàgina	201	veurem	com	

no	hi	ha	cap	bicicleta	aparcada,	sinó	que	són	a	les	passeres	superiors).	Pel	que	fa	al	

programa,	el	local,	a	diferència	del	de	Cadis,	no	te	accés	des	de	l’interior,	ni	té	cap	

vincle	ni	ús	destinat	a	la	comunitat	com	passa	a	La	Vaquería,	per	tant,	no	resulta	útil	

a	l’hora	de	dilatar	l’espai	públic	o	generar	més	comunitat.	

“Teníem	al	cap	la	idea	dels	Smithson	del	carrer	elevat,	que	tot	funcionés	

com	a	carrer.	Aleshores,	al	vestíbul	també	vam	voler	incorporar	aquesta	

idea,	volíem	que	el	carrer	es	fiqués	cap	a	dintre	del	solar.	Eren	tot	locals,	

l’accés	es	produïa	des	del	xamfrà,	i	aleshores	la	part	posterior	del	solar,	el	

que	és	ara	espai	lliure	de	passera	eixamplat,	era	la	continuïtat	del	carrer	

i	era	on	s’aparcaven	les	bicicletes.	Però	ens	van	demanar	que	poséssim	

habitatges.	En	vam	posar	tres	i	vam	deixar	un	local.	[...]	En	planta	baixa	

crec	que	seria	perfecte	tenir	un	equipament	petit,	com	ara	una	guarde-

ria...	funcionaria	millor	que	amb	habitatges.	A	més	a	més,	això	et	portaria	

unes	altres	dinàmiques	que	fan	que	l’edifici	estigui	més	viu.	Relaciones	

més	l’edifici	amb	l’entorn,	amb	l’exterior	i	el	barri.	Una	mica	com	feia	en	

Sert	a	la	planta	baixa	de	la	casa	bloc.	Una	altra	opció	seria	tenir	una	bu-

gaderia	comunitària,	perquè	aleshores	obligues	la	gent	a	fer	aquest	reco-

rregut	i	potser	així	generes	més	contacte	i	més	comunitat.”		19

 19 Idem 17.
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FIG. 121 De l’imaginari dels ar-
quitectes a la realitat de la gestió 
d’Adigsa.
Font: a la dreta © José Hevia.

FIG. 120 Planta baixa. El dret de pas 
que hi ha dins el solar, al costat de la 
rampa del pàrquing.

FIG. 119 Planta baixa, l’espai comu-
nitari, i l’habitatge de l’interior d’illa
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En haver d’incorporar el programa de minusvàlids, i en voler aixecar els habitat-

ges de planta baixa respecte a la cota del carrer per donar-los més intimitat, apa-

reix una rampa que és la que condiciona el canvi de posició del vestíbul i aquesta 

pèrdua de relació visual entre la passera i el carrer. La posició del pàrquing, just 

a sota de tot aquest espai lliure que deixa el solar, fa impossible poder plantar-hi 

cap arbre, i els arquitectes decideixen pavimentar i tractar tot l’espai igual que 

la passera.

Al concurs, en canvi, veiem un petit espai del solar amb un arbre i una mica de 

sauló que a la realitat no hi és. És perquè el solar tenia un dret de pas cap a un 

habitatge que hi ha a l’interior de l’illa que l’INCASÒL no va poder expropiar ni 

canviar i, per tant, l’espai lliure interior no s’ha pogut resoldre mai de la manera 

que pretenien els arquitectes i no funciona tan bé com els hauria agradat.

d) Comprar o llogar. Finalment m’agradaria ressaltar la importància o la inci-

dència que té el fet que les cases siguin de compra o de lloguer i que estiguin 

correctament gestionades. 

Com hem vist abans, l’habitatge és de lloguer, en principi ningú no hi pot viure 

més de cinc anys i, per tant, tothom hi està de pas. Els llogaters d’aquest immo-

ble s’identifiquen poc amb l’habitatge i no se l’acaben de fer seu. Això, junta-

ment amb la poca coincidència d’horaris que tenen entre ells, fa que hi hagi 

una comunitat poc cohesionada, segons comenten les noies entrevistades. Els 

ocupes, que ha portat la mala gestió d’Adigsa, tampoc no hi ajuden.

La falta d’agilitat i de rapidesa a l’hora d’ocupar un pis quan algú el deixa buit 

porta Adigsa a tapiar portes i finestres mentre busquen un nou inquilí per evitar 

que hi entrin ocupes, però el treball de camp ens ha donat una idea de la inuti-

litat de l’actuació: no només els ocupes continuen a l’edifici, sinó que, al tapiar 

el pis veí els ha donat l’oportunitat de doblar la superfície ocupada simplement 

obrint l’envà de cartró guix que els separava. A més a més, des de que es va fina-

litzar l’edifici, els habitatges destinats a gent amb mobilitat reduïda no han estat 

mai ocupats.

FIG. 117  <

FIG. 119 <
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FIG. 122 La galeria tradicional, com a 
extensió de la sala d’estar i, en el cas de 
l’Eixample de Barcelona, com a solució 
a la façana interior d’illa.
Als palaus, les galeries també eren habi-
tuals, al voltant d’un pati donaven accés 
a les estances. A dalt, la galeria del palau 
dels Uffizi, i a la fila central, la galeria de 
l’ala esquerra del palau de Versalles, on 
és interessant observar com el gruix del 
mur crea un espai habitable en si ma-
teix, i com apareix un espai de transició 
entre l’estança i la galeria que absorbeix 
el canvi de ritme entre la façana interior 
i l’exterior. 
Font: pròpia, palau de Versalles, Tria-
non i Biblioteca Municipal de Versalles.




