
Exterior – interior, concepte confús

Un primer encontre amb el lloc provoca una fuetada de contrast. Hi ha un primer 
instant clar, d’entrar a un interior, seguit per una sensació de sorpresa al trobar-
se amb una plaça exterior a l’interior d’un espai. 
Aquesta confusió de percepcions apreses dels conceptes exterior i interior és la 
que vol transmetre el projecte. 
En el projecte hi ha un seguit d’elements i espais que busquen provocar aquesta 
confusió de percepcions.

El projecte consisteix en difuminar, fer més difusa, borrosa la línia entre el 
concepte exterior-interior. 
La circulació per l’interior de l’edifici passera permet observar “l’exterior”: per 
una banda les façanes del’interior de l’illa, aplanades com si de paper d’acabat 
d’interior es tractés, un església romànica, protagonista de l’espai interior,  
i part de les exposicions de l’interior de les sales del museu, les que necesiten 
llum natural.
Uns envans mòbils permeten crear diferents espais de llum natural o llum 
artificial segons convingui en cada cas, obtenint grans sales de llum artificial o 
grans sales de llum natural. 

Un desordre en ordre.
Seguint la mateixa línia de subratllar l’ambigüetat de la percepció de l’espai,  
els parterres dels diferents espais exteriors es resoldran amb panots de 20x20 
típics de les voreres de les nostres ciutats, recordant aquell espai últim que 
trepitgem de l’exterior per accedir a un interior. 
Un passeig per les voreres de qualsevol ciutat mostra un ventall de formes 
nascudes de la necessitat, combinant talls d’una mateixa vorera amb panots de 
diferents relleus. En el nostre interior d’illa es pot observar el mateix desordre  
a les obertures de les façanes, també nascudes de la mateixa necessitat.  
Així doncs, seguint aquest criteri els parterres dels espais exteriors dibuixaran 
retalls de panots amb diferents relleus. 
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