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EL CONCURS

El 2006 l’ajuntament de la ciutat d’Estocolm decideix convocar un concurs per ampliar la biblioteca 
central d’Estocolm. Amb el temps el creixement de la ciutat ha deixat petit l’edifici existent; ja no es 
poden assumir més modificacions sense afectar la seva estructura interior, i es decideix augmentar-
ne la superfície mitjançant una extensió que farà triplicar la superfície actual.

Estem parlant, per tant, d’un projecte real amb unes necessitats reals. El lloc i el programa són 
clars, i venen perfectament detallats en el dossier del concurs.

LA BIBLIOTECA PÚBLICA

El concepte de biblioteca pública ha canviat molt, degut en gran part a la popularització de l’accés a 
la cultura i a l’evolució de la tecnologia, especialment la informàtica. Alhora ja no s’entén la biblio-
teca com un lloc exclusivament d’investigació i recerca, i per tant de silenci. Existeixen parts més i 
menys públiques i no necessàriament totes han de tenir zones de consulta. Cada vegada existeixen 
més i més espais de suport i reunió, relax i exposició, docència i estudi....  i s’entén com un lloc de 
trobada entre cultura i societat. No cal dir que la informàtica i internet han ajudat molt a aquesta 
globalització de la cultura, i a la menor presència del llibre en aquests edificis.

Especialment en terres nòrdiques, la biblioteca és una peça importantíssima en la vida social de la 
ciutat; només cal veure els projectes de centres culturals de Aalto. El triangle format per església-
ajuntament-biblioteca es converteix en el veritable nucli de la ciutat, degut en part a la crudesa del 
clima.

Ens trobem, per tant, davant d’un dels tipus d’edifici que, per la seva diversitat d’usos, pot assumir 
una més gran varietat formal, cosa que el fa també més atractiu.

Cal recalcar també que estem parlant d’una biblioteca pública i no nacional, per tant no es troba 
sotmesa a les mateixes necessitats, com són l’emmagatzematge i arxivació de tot document emès 
en el país.

L’EDIFICI EXISTENT

L’edifici existent és obra de l’arquitecte Erik Gunnar Asplund. Se li encarrega el projecte després de 
fer un viatge al 1920 als Estats Units, precisament per estudiar el sistema de biblioteques públiques 
en aquell país. 

D’aquest viatge ja en va sortir una geometria, que era alhora una forma d’organitzar la biblioteca; 
un espai central cilíndric amb quatre ales tancades al seu voltant. Era especialment important en el 
projecte la secció dedicada al públic infantil. A principis de l’any 1924 va presentar el projecte, en el 
qual l’ala posterior s’havia perdut per motius econòmics. El 1928 es va inaugurar l’edifici. El 1932 es 
va afegir l’ala que faltava, amb un disseny més simple i amb usos per al personal. 

Ja des de bon principi la biblioteca es va quedar petita, i el propi Asplund, i més tard el seu fill, se’n 
van ocupar de les posteriors renovacions.

DIFICULTATS DE L’AMPLIACIÓ

Per la seva condició emblemàtica en la història de l’arquitectura, una intervenció en un edifici 
d’aquest tipus és especialment delicada. Estem parlant en aquest cas d’un edifici molt acabat, amb 
una forma molt clara i compacta, molt rígida, i amb un accés molt fet i poc suceptible de 
modificacions. Les seves façanes tenen també una forta presència, i aspira, en definitiva, a erigir-se 
com a edifici isolat, sense cap connexió exterior. 

Es demana afegir-li un altre cos a aquesta peça, i a més el terreny destinat a aquest fi es troba 
just darrera. Aquesta és una decisió molt important, doncs implica indissolublement una disposició 
geomètrica i relació entre les peces molt complexa, com és ampliar un edifici per darrera. Cal deixar 
clar que això provoca problemes importants en el funcionament d’una biblioteca, com són el 
doble control de l’accés, i també el desdoblament del préstec. És un problema, per això, assumit per 
l’equip organitzador del concurs, i que es justifica per la singularitat de l’edifici, que es vol mantenir 
intacte. 

Deixant de banda l’edifici, l’ampliació de la biblioteca ha plantejat un altre problema, com és el fet de 
treballar en una situació extranya, en un país amb un clima completament diferent del mediterrani. 
S’ha intentat sempre buscar solucions, tan projectuals com ja contructives o de detall, pròpies del 
lloc, ja sigués fixant-se en l’entorn o en exemples semblants, per salvar la desconeixença en el lloc.

IDEA DE PROJECTE

La manera d’encarar l’ampliació es veu molt influenciada per com s’entén l’edifici d’Asplund.

Actualment l’edifici es troba ofegat per una banda, amb l’ala oest tapada pels edificis annexos que 
es van fer “a posteriori”. Amb el projecte es vol resoldre aquest problema. L’edifici existent té una 
certa voluntat de protagonisme, en part per la seva posició de cantonada, i necessita respirar per 
les quatre cares. Es decideix deixar un buit a la banda oest de l’edifici existent, que permeti veure’l 
des de les quatre bandes. Es defineix aquest buit amb un edifici a l’altre extrem, que es 
contraposa a l’existent. Apareix una plaça, doncs, que funcionarà com a nou accés de la biblioteca, 
a través del nou edifici. 

La connexió entre les dues peces es farà per sota la plaça, espai en què es situa la major part de 
les sales de lectura. La resta de programa es repartirà entre l’edifici existent, que continuarà mante-
nint un accés propi i una certa independència, i el nou edifici, que allotjarà les àrees de suport a la 
docència, administració, logística i dipòsit.

LA PLAÇA

L’espai públic que es defineix amb la situació del nou edifici forma la gènesi del projecte. Aquest 
espai presenta una bona escala per la ciutat, i alhora té una certa majestuositat i qualitat espacial 
que acompanyen força bé l’edifici existent. A la vegada que funciona en el pla superior, també ho fa 
en l’inferior, mantenint una certa continuitat en el recorregut a través del conjunt i aconseguint, que 
a la fi és del que es tracta, un projecte únic.

Satisfer aquestes dues necessitats, la de sobre i la de sota, ha estat d’alguna manera el leit-motiv 
del projecte, i potser una irresoluble qüestió. L’espai superior demanava una naturalitat de recorre-
gut i una disposició de peces a l’escala d’aquesta geometria tan poc domèstica. L’inferior reclamava 
principalment llum, i de la millor manera, per tal que no es convertís en una peça fosca i oblidada, 
punt especialment crític tenint en compte que es tractava de la sala de lectura. La lluita entre 
ambdues plantes ha durat fins al final.

GEOMORFOLOGIA

Una serra, coneguda com a Stockholmsasen, travessa la ciu-
tat de nord a sud, i es fa molt present a la ciutat. 
Contraposat amb la horitzontalitat del mar, sempre present, la 
ciutat es presenta amb una topografia abrupta degut a aquesta 
situació. 

Des de sempre, doncs, ha influenciat el creixement de la ciu-
tat, i ha format part de les seves planificacions 
urbanístiques. En concret, a la zona on ens trobem es troba 
un dels punts més representatius, un dels tres llocs en què la 
serra sobresurt, i en el seu punt més alt. És per això que ja al 
1748-53 s’hi va construir un observatori, que dóna nom al turó, 
i la seva zona adjacent, inclosos els edificis, es troba cataloga-
da i declarada zona d’interés nacional.

El projecte es troba just en aquesta àrea del turó de 
l’Observatori, i se n’intenta potenciar la seva presència, com a 
tret identitari de la ciutat i d’aquest districte en concret.

ESTOCOLM-ALGUNES DADES ÚTILS

Població: 829.417 habitants
(Barcelona: 1.621.537)

Precipitació anual: 540 mm 
(Barcelona: 640 mm)

Hores de sol anuals: 1824
(Barcelona: 2524)

Temperatures estiu:  temperatura mínima: 13ºC
   temperatura màxima: 22ºC

Temperatures hivern:  temperatura mínima: -5ºC
   temperatura màxima: -1ºC


