
Yale British Art Center. Louis Isidore Kahn

Salk Institue, la Jolla. Louis Isidore Kahn

Fair & Exhibition Hall, Paris Nord. Lacaton & Vassal

Ens centrem ara en l’entron més inmediat de l’auditori proposat al Campus Uni-
versitari del Baix Llobregat. L’espai que dóna l’entrada principal (la que prové de 
l’estació de ferrocarril de Castelldefels) és el més gran del campus, i queda definit 
per edificis de caràcter públic i dinàmic. A l’altra banda, trobem un altre espai definit 
per l’entrada principal a l’edifici del campus i per l’entrada a un altre edifici públic 
del campus. Aquest espai és de dimensions més acotades que l’anterior, però a la 
vegada, molt més obert cap l’espai del Llac del Campus. Trobem doncs, dos tipus 
d’espais molt diferents entre ells capaços de donar entitat diferenciadora al campus, 
i contenir diferents tipus d’activitats. 

REFERÈNCIES

Per poder resoldre l’edifici amb les primeres idees concebides, les referències que 
s’han buscat han ajudat a clarificar la resolució del projecte. Un dels primers arqui-
tectes consultats ha sigut Louis I. Kahn. Els estudis de llum, la resolució dels espais 
interiors i façanes i la seva entrega amb el context on es troben els seus edificis, fa 
d’aquest arquitecte un tema de continua consulta i aprenetatge. 
En aquest particular cas, he consultat de manera més exhaustiva dues de les seves 
obres:
la primera de totes va ser el SALK INSTITUTE a la Jolla, a California. Pel programa 
a projectar, és un projecte amb certes coincideixes amb el que es fa a el Baix Llo-
bregat: part residencial, part més hermètica dedicada a la investigació o docència i 
laboratoris. A més a més, el projecte resol, a meu parer, de forma molt hàbil, l’espai 
públic de relació. La manera de resoldre, a nivell arquitectònic, els edificis (plantes 
d’instal·lacions, jàsseres void, etc.) també ha estat objecte d’estudi per la ressolució 
del projecte de l’auditori.

El segon projecte que m’he fixat d’aquest arquitecte ha estat la Yale British Gallery.  
Principalment, la resolució de la façana ha estat l’aspecte més estudiat d’aqust edi-
fici. El concepte d’ensenyar els mòduls estructurals i fer d’això, el ritme que marca la 
façana són idees que s’han portat a l’edifici projectat al campus del Baix Llobregat.

Finalment, un projecte de Lacaton&Vassal, arquitectes experts en l’utilització del 
material d’Uglass, ha sigut objecte d’estudi degut, precisament, per l’utilització 
d’aquest material com a protecció solar. La quantitat de textures que es poden do-
nar a una llarga façana amb un mateix material són idees que també han arribat fins 
a Castelldefels.
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