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A msterdam, una ciutat amb més canals que Venècia, més ponts

que Paris i més cafès que Viena..., definida històricament mitjançant un seguit
d´anells concèntrics al voltant del casc antic inicial, lligada al riu Amstel i tradicionalment
relacionada amb la força de l´aigua i les seves ramificacions.
A l´extrem sud del centre de la ciutat,  trobem una illa singular, ubicació actual de la
universitat d´Amsterdam, formada per peces de morfologia molt diversa i diferent a la
resta de peces del casc antic. La manera de recòrrer la ciutat, es basa sobretot en els
recorreguts verticals, els que discorren paral.lels als canals, essent  els més immediats, els
més fàcils, però hi ha una altra manera de recòrrer la ciutat:  Horitzontalment .
Descobrint-la poc a poc, sense presses i mitjançant recorreguts sinuosos de façanes que
s´aboquen i t´obren noves perspectives a curta distància.
En l´actualitat  existeixen dos  recorreguts horitzontals principals,  perpendiculars als canals
i que, per tant, es  van teixint a través dels ponts.  N´existeix un tercer, bloquejat i
interromput. Obrir-lo, serà l´inici i la raó de la meva intervenció.

El projecte es podria resumir en una frase: " buidar per crear". El buit s´apodera de l´espai
exterior i penetra a l´interior, generant noves relacions espaials i una nova manera
d´entendre la illa universitària. La materialització d´aquest buidat consisteix en dues peces,
una biblioteca universitària i una residència per a estudiants. Ambdues s´articulen entre
elles i dialoguen amb l´edificació ja existents, permetent la continuitat del tercer
recorregut horitzontal a través de la ciutat.
La biblioteca concentra el programa més públic a la planta baixa i recull les zones
d´estudi i consulta a les plantes superiors, creant una gradació d´intimitat de més públic a
més privat, alhora  que l´altura de les plantes superiors ofereix als estudiants una nova visió
de la ciutat d´Amsterdam.
Totes les plantes es desenvolupen al voltant d´un gran buit, una esquerda que invaeix
l´espai interior i acaba foradant en façana, creant noves relacions visuals interior-exterior,
interior-interior i d´il.luminació cenital i directa.
La residència per a estudiants es genera a partir de la continuitat d´una rampa que eleva
la circulació existent a un nivell d´espai públic superior, utilitzable com a aparcament de
bicicletes i com a terrassa i accès del bar-restaurant. A l´interior un seguit d´habitacions
reconeixibles pel destacament del seu nucli d´aigües, s´agrupen entorn de l´espai de
circulació, el qual es dilata per permetre diferents activitats d´ús comunitari.
La pell exterior del projecte prèn com a referència els materials tradicionals d´Holanda, el
totxo i la fusta. El totxo, gràcies a la variació i repetició de diferents mòduls, genera un
dibuix de linies i textures canviants. La fusta, en forma de lama vertical, fixa i aleatòria en la
biblioteca i abatible i individual  en la residència, aporta la calidesa necessària en un
clima força inhòspid. Tots dos materials varien segons les necessitats programàtiques,
otorgantun caràcter unitàri al conjunt.

Així doncs una nova manera de recòrrer Amsterdam és possible, un nou camí
que redescobreix i regenera una part de la ciutat que havia romàs oblidada.
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