
Cuenca. Capital de la província del mateix nom, dins la comunitat autònoma de Castilla la Mancha. La ciutat de Cuenca, amb més de 
cinquanta-set mil habitants, resulta interessant per la seva situació geogràfi  ca privilegiada per sobre de les valls tant del riu Júcar com del 
seu afl uent, Huécar. Això, situa el nucli històric de la ciutat sobre una cresta muntanyosa protegida per grans penya-segats i amb vistes a 
un entorn de grans desnivells i edifi cacions molt característiques penjades directament de la roca, mentre posteriors ampliacions urbanes 
que va patir la ciutat en el seu tardà procés d’expansió, dutes a terme al llarg del s.XIX, es van situar fora del meandre format pels rius; en la 
plana adjacent a les formacions rocoses característiques de la zona. Així doncs, es poden distingir dues “Cuencas” molt diferenciades: 
la vella, caracteritzada per les seves edifi cacions tradicionals de pedra o adob amb coberta de teula àrab a dues aigües i construcció 
directe sobre les roques dels penya-segats; i la nova, desenvolupada sobre plànols al llarg dels terrenys plans que envolten el casc antic. 

Històricament, la ciutat va ser fortifi cada pels musulmans sobre la cresta entre les dues valls degut als immillorables privilegis defensius 
que això aportava i com a tal, la ciutat va créixer densifi cada a tot el llarg del carrer major, desbordant edifi cacions a banda i banda de 
l’eix longitudinal de la cresta. En aquesta part de la ciutat, és on trobem els trets més característics de l’edifi cació i urbanes de Cuenca. 
Bàsicament trobem una molt elevada manca d’espais lliures i, encara més elevada, d’espais verds. Es tracta d’un casc antic castellà, 
amb edifi cacions muràries, amb tipologia de casa de cos, fl anquejant els dos costats de carrers estrets. Malgrat aquests paràmetres 
molt habituals en aquest tipus de teixit urbà, Cuenca ens presenta alguns elements únics de la ciutat que posteriorment seran objecte 
d’estudi més detallat per tal d’entendre les edifi cacions i dur a terme un projecte d’acord amb les idees bàsiques de la seva evolució. 

La tipologia més coneguda de Cuenca són les seves cases penjades. En un origen, la majoria d’edifi cacions responien a aquesta tipolo-
gia edifi catòria, però val a dir que actualment només se’n conserven tres. Es caracteritzen per ser edifi cacions al límit del que és possible. 
Ubicades sempre sobre d’un penya-segat rocós, es desenvolupen amb gran alçada i fi  ns l’atreviment de volar sobre la vall. És habitual 
confondre l’arrencada de l’edifi cació amb el propi penya-segat ja que utilitzen la roca com a fonamentació pròpia. Normalment són els 
balcons d’entramat de fusta els que volen, creant un efecte realment espectacular. La segona tipologia més característica són els ano-
menats “gratacels de Cuenca”. Com es pot comprovar en observar l’skyline de la ciutat, no hi ha edifi cis que sobresurtin d’una alçada més 
o menys homogènia, malgrat tot, trobem edifi cacions molt antigues amb fi  ns a dotze plantes d’alçada. Això s’aconsegueix portant al límit 
la idea de les cases penjades. En aquest segon cas, les cases mantenen l’accés des del carrer amb una alçada visible de planta més un o 
dos, però al llarg dels anys, les edifi cacions enlloc de créixer en alçada, creixien en profunditat degut a la seva situació amb el límit rocós. 
Per tant,  aquestes dotze plantes les podem trobar fàcilment en edifi cacions al límit dels penya   segats i avocades completament a les valls.

 Per altra banda, la ciutat és molt rica en tradicions religioses, degut segurament a la reconquesta espanyola, cosa que es fa patent en 
observar la gran quantitat d’edifi cis de caràcter religiós dins del casc antic. Aquest tipus d’edifi cacions canvien completament d’escala 
i prenen unes amplades mai vistes en edifi cis particulars. També inclouen més varietat en el teixit edifi cat ja que aporten vegetació a la 
ciutat mitjançant els seus patis interiors i unes noves relacions tant amb els carrers interiors com les vistes a les dues valls que acullen la ciu-
tat. Juntament amb les restes arqueològiques del casc antic, fan de Cuenca un lloc molt especial i sensible on desenvolupar un projecte.
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