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“With the development of television, and the technical advance which
made it possible to receive and transmit simultaneously on the same
instrument, private life came to an end.”
‘1984’, George Orwell.
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INTRODUCCIÓ
Durant la carrera he dedicat un curs a l’habitatge, unifamiliar i plurifamiliar. En canvi,
amb l’experiència professional he observat que aquest és, normalment, d’un gruix considerablement més gran que la resta de programes. D’aquí el meu interès en aprofundir,
entrar en detall i preveure en el món de l’habitatge.
Quin mobiliari hi ha en comú a tot el món actualment? Quin estri o eina que puguem
entendre com a casolà, es troba en molts dels habitatges arreu del món? Si pensem en
cadires o taules, només cal observar el Japó i la seva tradició de seure al terra o algunes cultures àrabs on seuen al voltant d’una catifa a l’hora de menjar. Si pensem en
coberts, al Japó o la Xina fan servir els bastonets o en d’altres parts del món és costum
menjar amb les mans. Trobem molts tipus de llits i absència d’ells o diferents formes de
calefacció. Si busquem quelcom comú hem de reduir la recerca a objectes d’història
relativament curta i de gran difusió. Il·luminació elèctrica i tipus semblants de bombeta
en trobaríem arreu del món; la telefonia tampoc variaria molt d’una punta a l’altra del
globus. També hi trobaríem un aparell que va entrar a les nostres llars el segle passat i
ha fet que mobiliari i habitants orbitin al seu voltant, la televisió.
En trobaríem de grans, de petites, en blanc i negre o en color, més o menys planes, més
noves o més antigues, dins d’un moble, sobre una tauleta o penjades a la paret, però sens
dubte, en trobaríem per tot arreu. Queda palès en una sèrie fotogràfica de Peter Menzel
de l’any 1994 anomenada “Material World” on famílies d’arreu del món són retratades
a l’exterior de casa seva amb les seves possessions. En moltes d’elles hi apareix la televisió, on, fins i tot en algun cas, sembla un membre més de la família.
Com pot un objecte tan relativament recent haver canviat el nostre comportament, la
nostra manera de relacionar-nos o l’estructura i valors dels nostres habitatges?

Aquest treball busca estudiar la influència de l’aparell de televisió en la sala d’estar i en la
nostra concepció de l’habitatge. Com ha modificat l’espai i com la seva absència pot fer
reaccionar l’habitatge i esdevenir en diferents escenaris deixant lloc a altres tecnologies.
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1. LA SALA D’ESTAR
Durant segles, l’organització de l’habitatge a occident s’ha basat en motius pràctics i
funcionals, en la necessitat de mantenir l’escalfor a l’interior. Per tal d’aconseguir-ho,
aquest estava format per una única habitació sense quasi finestres. Si ho analitzem en
termes lingüístics2 trobarem que l’origen de certes paraules ho defineix prou bé:
alcova (del àrab qubbah, el qual ve del persa gumbad)
Cúpula, d’un temple de foc.
sala (del germànic sal)
Edifici d’una sola habitació (associat amb l’indoeuropeu sel) Habitatge.
llar (del llatí Lar, Laris)
Cada un dels déus protectors de les famílies, que solien tenir una capelleta damunt del fogar de la casa.
En castellà, hogar (del llatí focus)
Foc. Entorn el foc, (epiestía en grec) significa família. El foc (amb arrel
indoeuropea aidh-) també és origen de la paraula edifici.
El concepte de casa, doncs, s’intueix com l’espai de recolliment i protecció al voltant del
foc. Aquest espai únic on predomina l’element foc ha anat evolucionant durant el pas
del temps i, amb ell, hem evolucionat també nosaltres.
El foc, des del seu domini per part dels humans, hi ha estat sempre present i ha aglutinat
moltes cultures. Les senzilles cases primitives romanes acollien tots els membres de la
família en una mateixa sala sense finestres, al voltant d’un foc i amb un forat al sostre
per on sortia el fum i entrava la llum, “l’atrium”. Aquest espai va acabar esdevenint
l’atri de la casa romana al voltant del qual s’hi disposaven habitacions per a la família,
el vestíbul i altres peces.
Durant l’edat mitjana les cases populars també constaven d’una única i àmplia habitació amb el sostre de palla i la llar de foc al seu centre. Intimitat i privacitat eren uns
conceptes que no es contemplarien fins més tard.
A l’Anglaterra del s. XVI les cases ja disposaven de subdivisions on la principal - el Hall
- era l’espai escalfat on es cuinava, treballava, s’hi rebien visites i feia les funcions de sala
d’estar. Abandonar la centralitat de la llar de foc, que es va anar incloent en el perímetre en forma de xemeneia, va suposar per a l’habitatge poder reduir-ne les dimensions,
subdividir l’espai i començar a pensar en termes d’intimitat i privacitat.
A la França del s. XVII, la sala acollia la convivència i els grans esdeveniments, durant
els quals les taules i cadires es retiraven contra la paret després del banquet per a iniciar
el ball. D’aquesta època (documentat del 16343) és també la Salle à manger, però la especialització dels espais segons l’ús no arribaria fins el següent segle. Alhora, es comencen

2

Diccionari.cat (Gran Diccionari de la llengua) i Diccionari Etimològic Coromines.

3
Odd Brochmann, By og Bolig (Oslo: Cappelans, 1958) Traduït i citat a: Norbert
Schoenauer, 6000 years of Housing, Vol 3, The occidental Urban House (Nova York: Garland,
1981), pags 391-395.
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Estar o Estar - Menjador
Menjador
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De l’atri toscà de Vitruvi (planta i secció de F. Mazois) al habitatge massificat actual,
amb zona de dia i zona de nit (planta VPO CUB, de Alonso Balaguer, 1997)
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a posar de moda les butaques entapissades les quals més endavant esdevindrien el sofà o
canapé. Comença un interès per al mobiliari com a símbol d’estatus en que la xemeneia
segueix tenint un protagonisme únic al ser font d’escalfor i llum.
Fins al s. XVIII la casa s’havia anat fent més petita i menys pública, era l’escenari d’una
“nova unitat compacta”: la família. La sala deixa d’acollir banquets i opta per ser un
espai comú, on fins i tot s’hi escolten concerts. S’anirà abandonant el costum de disposar el mobiliari contra la paret i cadires, taules i sofàs ocuparan el centre al voltant de
la xemeneia, encara protagonista principal, la que estructura el mobiliari. Aquest protagonisme, però, es veurà afectat amb l’arribada d’una làmpada d’oli d’una capacitat
lumínica tal que atreia a lectors, jugadors i xafarders. La funció lumínica és arrabassada
de la llar de foc.
La llar de foc va passar de ser centre a ser un dels focus. Sí, era el focus principal; el
mobiliari s’hi col·locava al voltant, però encara patiria un desprestigi superior. El seu
recolliment protagonista es va volatilitzar en aparèixer la ràdio i posteriorment, entre
1940 i 1960, un aparell que no només els mobles observarien, sinó que el món escoltaria
i miraria durant hores i hores: la televisió.
Les funcions de la llar de foc —
 recolliment, escalfor, llum i, un lloc on cuinar— les han
substituït uns altres aparells. Rem Koolhaas, en la seva publicació sobre la llar de foc
dins la sèrie Elements elabora un eix cronològic on es desglossen les funcions originals
del foc que altres aparells han adoptat. Evidentment, la televisió és la que ha pres la
funció de recolliment fins ara. Més endavant, això i altres factors ens portarà a preguntar-nos què és la “sala d’estar”.
1.1 VIURE ABANS DE LA TELEVISIÓ
Durant la història, l’activitat social a casa s’havia congregat al voltant del foc i havia
anat generant una idea d’intimitat familiar. El seu lloc natural — la sala d’estar — ha
esdevingut un punt de reunió familiar on rebre també a visitants. Ara bé, en certs habitatges era possible que aquest espai de trobada fos pràcticament inexistent, però al arribar la televisió es va crear la necessitat de disposar d’un lloc adequat per a observar-la,
associant-se per aconseguir-ho amb el sofà allargat. El recolliment al voltant de la llar
de foc dins l’habitatge o la manca de sala d’estar, són trets difícils de trobar en habitatges
posteriors a la televisió.
A continuació es planteja l’observació d’una sèrie d’habitatges anteriors o contemporanis a l’arribada de la televisió i uns altres de posteriors. Per a delimitar aquest ventall i
fer-ho més fàcil de comparar, els criteris seran:
L’Estat espanyol com a marc territorial, on la televisió va arribar
l’any 1956.
També es limita en superfície, ja que es suposa que en habitatges de
grans dimensions l’arribada de l’aparell de televisió no va suposar un
gran impacte per una sobtada manca d’espai.
Que, a més a més, compleixin amb una de les característiques plantejades: amb llar de foc més o menys protagonista o sense sala d’estar.
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GENEALOGY OF BIFURCATION
From the caveman to the toaster, the fireplace is the
catalyst of cultural evolution. Throughout history, its various
functions branch off into discrete devices, so that the
fireplace, which we thought had disappeared, proves
remarkably persistent and versatile in its multiple offshoots,
even those that reach back into a more primitive history...
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Diagrama cronològic de la llar de foc. Koolhaas, Rem (AMO); “Fireplace” de la sèrie
“Elements”; per a la Biennal de Venècia 2014.
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1.1.1 EL RECOLLIMENT DE LA LLAR DE FOC

Actualment ens costaria trobar el recolliment de la llar de foc en edificis plurifamiliars d’obra nova i, de fet, és poc freqüent fora d’habitatges unifamiliars de dimensions
generoses. Abans de l’arribada de la televisió trobaríem, entre altres, arquitectes com
Alejandro de la Sota o Francesc Mitjans6 (veure Annex 1 i 2) que varen projectar edificis d’habitatges amb la xemeneia com a protagonista de la sala d’estar. Josep Antoni
Coderch també en va fer ús en molts dels seus projectes, com la Casa de la Marina o la
Casa Senillosa, tots dos anteriors a la televisió i amb la xemeneia presidint la sala-menjador. En el primer d’aquests, Coderch la projecta dins del perímetre articulant el mur
mentre que en el segon ho fa tangencialment amb una xemeneia dissenyada per ell
mateix (Polo, 1955)7.
Malgrat tot, mentre la llar anava caient en desús, el de Coderch és un d’aquells casos
en que l’arribada de la televisió no va suposar abandonar-la. N’és un exemple l’edifici
Girasol, amb una superfície clarament superior a la resta d’habitatges esmentats i, per
tant, sense possibilitat de tenir una manca d’espai. La llar hi és tan present que punxa
el mur on es troba, deformant així la recta i atraient el mobiliari.
1.1.2 VIURE SENSE SALA D’ESTAR

L’absència de sala d’estar tal com l’entenem avui és un altra d’aquestes característiques
i es troba especialment en “poblats d’absorció” o en habitatges “socials”. Es tracta d’habitatges mínims en que la vida social passa en altres estances com ara el menjador, o fins
i tot en els espais previs a l’habitatge, convertint-se així en un edifici més favorable per
a la cohesió i relació entre veïns.
El grup d’habitatges a Solokoetxe, obra d’Emiliano Amann de l’any 1931, és un dels
casos amparats en la “Ley de Casas Baratas” de l’any 1921. La cuina, menjador i terrassa
ocupen la franja central al voltant de la qual es col·loquen les habitacions. La sala d’estar és realment el menjador, que assumeix el paper d’aglutinador familiar.
Durant — i un cop acabada — la guerra civil, la poca iniciativa privada va portar a
ajuntaments, diputacions i la Delegación Nacional de Sindicatos a assumir el seu rol. Durant
la dècada dels 50, a Espanya, la Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura (OSH) o l’Instituto
Nacional de la Vivienda (INV) arriben a desenvolupar diversos plans i construir milers
d’habitatges utilitzant un conjunt de plantes tipus. En moltes d’elles la sala d’estar és el
menjador mentre que en els contats casos que disposen de butaques, en tenen una de
sola destinada al patriarca.
Tanmateix, a Madrid, diversos arquitectes van projectar “poblats dirigits” o “d’absorció”, amb l’objectiu d’acollir un augment de població de manera ràpida i barata. Francisco Javier Sáenz de Oiza va projectar el poblat d’Entrevias (Madrid, 1956), format per
uns dúplex on una petita sala d’estar s’intuïa mitjançant un banc. És un cas idèntic el
de Fuencarral A (Madrid, 1956) del mateix F.J.S. Oiza, que, a diferència de Fuencarral
B (Alejandro de la Sota, 1956), ni tan sols intuïa aquesta sala.

6
Projectes com ara l’edifici Olmedo (A. de la Sota - Zamora, 1956) o l’edifici d’habitatges Seida (F. Mitjans - Barcelona, 1955).

7
A Espanya, l’interès per la llar de foc porta a arquitectes com Oscar Tusquets i Lluís
Clotet (Studio PER), o Federico Correa i Alfons Milà, entre d’altres, a fer-ne els seus propis
dissenys.
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Casa de la Marina, J.A. Coderch, 1952. Planta i fotografia interior de Francesc Català-Roca.
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Casa Senillosa, J.A. Coderch, 1956. Croquis de planta i secció de l’arquitecte. Fotografia interior de Francesc Català-Roca.
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Edifici Girasol, J.A. Coderch, 1966. Planta i fotografia interior de Taller4 (ETSAUN).
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Planta tipus d’habitatge de la OSH de 44m2 i 37m2

Interior d’habitatge de la OSH a Villaverde, 1954.
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Plan Sindical, 1955, Grup Virgen de los Reyes, Sevilla
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Plan Sindical, 1955, Grup Pero niño, Santander
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Plan Sindical, 1955, F.A. Cabrero, Grup Francisco Franco
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Fuencarral B, Alejandro de la Sota, 1956. Planta de dues de les tipologies d’habitatges i fotografia interior
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Planta d’un dels habitatges d’Entrevias, F.J.S. Oiza, 1956.

Fotografia interior d’un habitatge de Fuencarral A, F.J.S. Oiza, 1956.
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Habitatges a Solokoetxe, Emiliano Amann, 1931. Planta d’un habitatge tipus.
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Habitatges al carrer Pallars, MBM arquitectes, 1955. Planta d’un habitatge tipus. Fotografia interior d’Oriol Maspons.
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A Catalunya, un altre exemple d’habitatges econòmics és el projecte de MBM (Martorell, Bohigas, Mackay) al carrer Pallars de Barcelona, 1955. De nou, el petit espai
familiar és el menjador, sense sofàs, on una taula i unes cadires són l’únic mobiliari de
trobada que hi ha.
La Casa Bloc (1932-36 - J. Ll. Sert, J. Torres Clavé i J. Baptista Subirana) concebuda
com a allotjament mínim per a obrers i les seves famílies, en lloc de sala també té un
menjador amb una petita taula, quatre cadires i una gran terrassa. Aquesta manca d’un
espai social es veu compensat per la terrassa i per la passera que comunica els habitatges i que, gràcies a la disposició dels pilars els veïns s’apropien d’una part d’aquest. Es
genera un espai semi-públic que afavoreix la seva ocupació amb plantes i cadires i que
es conforma com espai de trobada.
Tant el cas del recolliment al voltant de la llar de foc com el de viure sense sala d’estar,
són situacions que la televisió, per un motiu o un altre, ha fet quasi desaparèixer.
1.2 VIURE AMB LA TELEVISIÓ
L’any 1956 arriba la televisió a Espanya però la popularització no és immediata i és
durant la següent dècada en la que comença a escampar-se pel territori de l’Estat. És
per això que projectes concebuts durant aquest procés són aliens a aquest nou aparell,
com ara els “poblats dirigits”, la casa Senillosa o l’edifici Olmedo, d’Alejandro de la
Sota, tots ells del 1956.
Però que va passar posteriorment amb les sales d’estar? Què va passar amb la llar de foc
i els sofàs? Doncs la televisió adopta el recolliment familiar i, juntament amb les millores
de la calefacció, fa de la llar de foc un luxe. En canvi, els sofàs experimenten un procés
invers: es popularitzen i passen de ser un article que no tothom es permetia a ser un
moble indispensable. En habitatges existents la sala s’adapta al matrimoni televisió-sofà, fent créixer-la en superfície o inventant-la mitjançant el tancament de balcons si és
necessari. A més, es torna comú en tots els nous habitatges. La televisió ens va crear la
necessitat d’un espai privilegiat de casa nostra que s’analitzarà en detall al apartat “2.1
Demandes de la televisió a la sala d’estar”.
Ara bé, cal insistir que en habitatges de grans superfícies la diferència és inapreciable
ja que disposaven de més sales i més grans. Per tant, l’arribada de la televisió només
va fer que ocupar una part d’aquestes sales. Per exemple, al Edificio Girasol, de J. A.
Coderch o a la Torre de Valencia de Javier Carvajal (1968) (veure Annex 3). En aquests
dos projectes, la sala d’estar, no arriba a ser una cinquena part de l’habitatge, que també
disposa d’estudi o menjador a part.
El problema és més evident en habitatges més reduïts, on la proporció jeràrquica de la
sala és més elevada, arribant a ocupar en alguns casos quasi la meitat de l’habitatge i
tensionant així la resta d’habitacions.
Per un costat, d’habitatges socials trobem diferents exemples que incorporen la necessitat d’aquest nou espai. El mateix F. J. S. de Oiza introdueix la sala en els polèmics habitatges a la M-30 “El Ruedo”, l’any 1986, i ho fa donant-li una presència considerable,
tenint en compte el ressò de les queixes per manca d’espai d’aquest projecte.
En contrast amb aquest, els habitatges socials al carrer Ramón y Cajal de Sevilla, de
l’arquitecte Guillermo Vázquez Consuegra, tenen uns espais més generosos. L’habitat20
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tipus.

Habitatges a la M-30 “El Ruedo”,  F.J.S. Oiza, 1986. Planta dúplex d’un habitatge
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ge tipus, de 90m2, consta d’una sala-menjador que ocupa el triple que qualsevol altra
habitació.
Per l’altre, en habitatges no concebuts com a socials, la sala també pren importància.
Per exemple, el projecte d’habitatges al carrer Doctor Pi Molist a Barcelona, de Jordi
Garcés i Enric Soria, l’any 1978. La sala d’estar, separada de la cuina i, en menor mesura del menjador, té una jerarquia molt marcada en comparació a la resta d’habitacions.
O també a Barcelona, els habitatges a la Vila Olímpica, de Carlos Ferrater, l’any 198822.
Dins de la varietat tipològica, tots els habitatges disposen d’una sala d’estar que ocupa
aproximadament una quarta part d’aquest, una proporció elevada tenint en compte
que a més hi ha quatre dormitoris, dos banys i cuina.
Aquests dos últims projectes només en són un parell. N’hi ha tants que seria més fàcil
d’enumerar projectes més recents sense sala d’estar, però seria com buscar una agulla
en un paller.
1.3 NORMATIVA
Què en diu i què n’ha dit la normativa espanyola respecte la sala d’estar i la televisió?
L’any 1944 s’exigeix per primer cop una composició mínima:
“Toda vivienda familiar se compondrá, como mínimo, de cocina-comedor, un dormitorio de dos camas y
un retrete, habiendo de tenerse en cuenta la relación entre la capacidad de la vivienda y el número y sexo
de sus moradores”. 23
L’any 194824 es comença a mencionar “habitaciones para vivir” per a habitatges de primera
categoría, però no pas per als de segunda categoría. A més a més, aquest espai per a viure no
és estrictament una sala d’estar. De fet, l’any 195525 parla d’un “cuarto capaz para hacer la
vida familiar, [...] sea la cocina o el comedor”. Finalment, és l’any 196926 en que es parla de
sala d’estar com a part de la composició mínima de l’habitatge en el mateix document
en que es contempla per primer cop la necessitat d’una antena col·lectiva de televisió.
Actualment, la normativa d’habitabilitat27 és relativament oberta amb la sala d’estar:
demana com a mínim una estança o sala d’estar menjador amb una superfície inferior
a la demanada en anteriors decrets. Tot i això, la sala ha seguit creixent.

22
Aquests habitatges en concret servien inicialment per a allotjar als àrbitres de les
Olimpíades de Barcelona ‘92.

23
Orden 29 febrero 1944, por la que se determinan las Condiciones higiéncias mínimas
que han de reunir las viviendas.
24
Decreto-ley de 19 de noviembre de 1948 por el que se modifica la Ley de 25 de noviembre de 1944 sobre viviendas bonificadas.

25
Orden de 12 de julio de 1955 por la que se aprueba el texto de las Ordenanzas técnicas y normas constructivas para “viviendas de renta limitada”.
26
Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se aprueba la adaptación de las ordenanzas técnicas y normas constructivas, aprobadas por Ordenes de 12 de julio de 1955 y 22 de
febrero de 1968 al texto refundido y revisado de la Legislación de Viviendas de Protección
Oficial y su Reglamento.

27
Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula
d’habitabilitat
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28

28
Habitatges socials al carrer Ramón y Cajal, Sevilla, Guillermo Vázquez Consuegra,
1983. Planta d’un habitatge tipus.
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29

29
Habitatges al carrer Doctor Pi i Molist,  Jordi Garcés i Enric Soria, 1978. Planta d’un
habitatge tipus.
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30

30

Habitatges a la Vila Olímpica,  Carlos Ferrater, 1988. Planta d’un habitatge tipus.
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1.4. LA CASA BLOC
Amb alguna excepció, la majoria d’habitatges són construïts, fotografiats i després habitats. Així, l’arquitecte mostra la seva idea, el seu disseny “inmaculat” sense haver passat
per mans d’un despreocupat ocupant. Aquest canvi posterior a l’obra, la vida després
de l’arquitecte, no és pas un tema nou en l’arquitectura; ja havia preocupat a A. de la
Sota31 i ha estat motiu de projecte per a altres arquitectes com Herman Hertzberger,
James Stirling o Alejandro Aravena32.
Tal com Xavier Monteys i Pere Fuertes proposen una revisió de l’edifici Mitre de Barba
Corsini33 i mostren com és la seva vida després de ser entregat als usuaris, des de l’inici
d’aquest treball es considera interessant estudiar les modificacions en un dels habitatges
esmentats anteriorment. Del ventall possible, en destaca un per l’evident pes del pas del
temps i usuaris: la Casa Bloc (veure Annex 5 i 6)
Actualment hi ha un “pis museu” en que es mostra l’estat original, aquella idea pura
de projecte. Es pot gaudir d’una visita en la qual El Globus Vermell (els responsables de
la seva promoció juntament amb el Museu del Disseny de Barcelona) explica com els
arquitectes van projectar l’edifici. Tanmateix, la resta de l’edifici ha patit modificacions
que canvien completament la cara i la manera d’utilitzar la Casa Bloc. La modificació
més comú ha estat l’ocupació de la gran terrassa en benefici d’una nova sala d’estar.
De fet, només el pis museu ha sobreviscut a la necessitat de la sala d’estar que, entre
d’altres, la televisió ha creat.
L’oportunitat de fer aquest reportatge, gràcies a veïnes de la Casa Bloc, ha estat també
l’oportunitat per a conèixer els testimonis de gent que hi va néixer, la historia de les seves vides i la de l’edifici. De petits jugaven a la terrassa, des d’on parlaven amb veïns i hi
feien la castanyada o altres festes. També s’aprofitava més la passera, que feia la funció
de carrer on jugar, anar amb bicicleta o fer petar la xerrada. La passera va començar a
caure en desús i les terrasses es van ocupar progressivament de manera desendreçada.
Com tots els seus habitants són llogaters, en un moment determinat INCASÒL va decidir reformar-les totes mantenint una unitat estètica.
En aquest reportatge fotogràfic no s’estudiarà o criticarà la seqüència d’espais, ni la
façana, ni tan sols el sistema de dúplex que defineixen aquesta obra. L’objecte d’observació serà l’existència i ocupació d’aquesta nova sala d’estar.

31
Deia en el nº 3 de la revista “Arquitectura” (pp 21-24), Març de 1959: “Es corriente,
corrientísimo, el que el inquilino[...] se instale en el piso que alquila o compra y que, a su modo,
introduzca en él las modificaciones que, también a su modo, se le ocurren. Siempre coinciden
todos sin excepción en dedicar las mejores —aquellas habitaciones destinadas a “estar”, es
decir, a “estar” a gusto en casa, reposar, vivir—a sus consultas,[...] arrinconando materialmente a su familia en una tercera parte de la vivienda, sacrificando su propia vida de hogar por una
necesidad, a veces por una apariencia, verdaderamente perjudicial no ya solamente para él y
los suyos: escaleras y portales existen convertidos en salas de espera de infecciosos al haberse llenado el vestíbulo de la casa destinado por el doctor para tal fin, con peligro para el doctor,
su familia y las de los copropietarios que con él compraron felices su piso.”
32
Les Diagoon Houses (1971) els habitatges low-cost PREVI a Lima (1965) o la Quinta
Monroy (2004) en són uns exemples.
33
L’any 1997 realitzen un reportatge fotogràfic de mà del fotògraf Martí Català Pedersen, fill de F. Català-Roca — autor original de les fotografies. En elles s’observa l’actualitat de
l’edifici i com els seus usuaris han ocupat i adaptat els espais.
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32

Primera fotografia: pis museu, fotografia de la Revista AD.
Resta de fotografies actuals gràcies al veïnat de la Casa Bloc. Totes fetes per Pau
Martínez en el mateix bloc, amb finestra al mateix carrer i a la mateixa hora.
Nota: en la segona fotografia, la televisió queda fora del angle visual, sota l’escala.
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2. TELEVISIÓ
La presència de la televisió es podria contemplar en tot tipus d’arquitectura així com
en molts espais urbans, com les grans pantalles protagonistes de famosos encreuaments
de les nostres ciutats. On més ha influït, però, és a les cases, a l’arquitectura domèstica.
Per les seves dimensions, té característiques de mobiliari fixe35, que normalment es troba sempre en el mateix lloc i que, per la seva forta característica visual, requereix unes
certes condicions. Els sofàs o cadires, doncs, es posaran de tal manera que facilitin contemplar l’aparell, amb una possible taula entremig.
En l’imaginari col·lectiu aquesta imatge és molt extensa i és la mateixa televisió la que
ens la mostra. L’inici de la sèrie animada “The Simpsons” mostra els personatges de la
família que corren per a trobar-se tots al sofà i mirar la televisió. En la sèrie “Friends”, el
personatge de’n Joey quan descobreix que una noia no té televisió a casa li pregunta cap
a on miren els seus mobles. Així doncs, cap a on miren els nostres mobles? Què reclama
la televisió a l’arquitectura?
2.1 DEMANDES DE LA TELEVISIÓ A LA SALA D’ESTAR
Vegem com la televisió ha hipotecat la sala d’estar:
Esquema A: Per començar, demana un espai privilegiat de la sala, normalment cèntric,
a l’altura dels ulls un cop asseguts, a certa distància que no pot ser ni massa lluny ni
massa a prop, entre 1,50m i 2,50m. Necessita també una col·locació perpendicular a les
finestres per a no veure’n els reflexos. En cas de tenir home cinema, requereix més exigències geomètriques per tal d’acollir aquest sistema.
Esquema B: Davant seu necessita un espai on acollir gent i ser visible des de qualsevol
angle. Aquest espai ha de ser còmode: un sofà o butaques. Si és un sofà normalment és
allargat per a que els individus es col·loquin en paral·lel mirant endavant. Tot i no exigir-ho, normalment aquest espai va complementat amb una petita taula on deixar gots,
plats, cendrers, o estirar-hi les cames.
Esquema C: Probablement va a menys, però segueix exigint una immensitat de cables i
complements que normalment s’amaguen al darrere o per sota del moble de la televisió:
VGA, HDMI, Apple TV, el DVD o d’altres aparells que hi vulguem connectats com
ara videoconsoles. Exigeix endolls propers i anteriorment exigia una arribada d’antena.
També reclama un, dos o tres comandaments a distància i espai d’emmagatzematge.
Esquema D: Finalment, necessita un ambient. Demana una llum indirecta: molta provocaria reflexos i poca faria mal als ulls. El soroll de fons també s’ha d’esmorteir i la
consciència de l’exterior desaparèixer. A més a més, quan la televisió s’activa, l’espai
s’anul·la. Una superfície d’un sofà de llarg per uns dos metres d’ample queda prohibida,
temporalment només pot ser de pas. Convertim la sala en allò que Jerry Mander anomena “cambra de reduir sensibilitat”36, on els nostres sentits resten adormits.

35
No deixa de ser curiós que la paraula “mobiliari” vingui de la necessària capacitat
mòbil que aquest tenia en època medieval.
36

Mander, Jerry; 4 buenas razones para eliminar la televisión, Editorial GEDISA, 2004
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Casa Bloc adaptada. Esquema A.

Casa Bloc adaptada. Esquema B.
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Casa Bloc adaptada. Esquema C.

Casa Bloc adaptada. Esquema D.
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2.2 LA CAIXA FRAGMENTADA
La televisió ens dona la imatge de com hauríem de viure, però també pot ser la imatge
il·lustrativa de distòpies com “1984” de George Orwell o “Black Mirror”, la sèrie de
Charlie Brooker. I és que és un objecte tan famós com famoses són les seves crítiques per
mal ús. Cap a on va la televisió? És encara la “caixa tonta”?
Les crítiques a la televisió són al medi més que a l’aparell en sí i ho hem de saber distingir. Actualment es pot mirar la televisió-medi des de dispositius que no són la televisió
física, així com es poden veure altres medis des de l’aparell de televisió. Com a apunt,
en aquest treball es planteja la desaparició de l’aparell i no del medi.
Així que centrem-nos en la “caixa” de televisió. Amb l’aparició d’un nou mitjà s’adopten metàfores del seu mitjà precedent, estenem la tecnologia ja assentada a aquella que
la substitueix o amplia. Així, al aparèixer la televisió, es comença a anomenar-la “ràdio
amb imatges” i agafa l’aspecte i estètica d’aquesta.
Des de la perspectiva que ens dona el temps és curiós veure’n l’evolució a través dels
anuncis que se’n ha fet; des de la “ràdio amb imatges” a la “televisió a la carta”. Es
promocionava com a eina pel futur, el paradigma del que hauria de ser casa nostra.
Motorola va fer una campanya publicitària l’any 1961 on s’hi il·lustrava la casa del
futur, una casa amb la televisió com a centre en diferents formats.
La veritat és que amb el pas dels anys, l’aparell de televisió no s’ha distanciat tant
d’aquella imatge futurista que tampoc anticipava gaires canvis en l’aparell i els que ha
patit no són substantius: el comandament a distància, el color, l’augment en qualitat i
dimensions o la reducció de gruix.
Per sobre d’aquests, el canvi més important que ha patit la televisió ha estat, precisament, el que més l’ha amenaçat. Nicholas Negroponte va suggerir als anys 80 el conegut com a “Negroponte switch”, que explica com la tecnologia que en aquell moment
anava per aire (televisió) en un futur hauria d’anar per cable, que pot transmetre més
informació; mentre que aquella que anava per cable (telèfon), ho faria per aire. El cable
ha connectat la televisió a la xarxa i la intromissió d’aquesta en la producció de contingut ha suposat un descens en la compra de l’aparell de televisió convencional.37
La xarxa, que és més experta i ràpida en identificar demandes latents de consum,
s’avança als governs que intenten frenar la pirateria amb prohibicions. Així neixen plataformes de consum legal de contingut com ara Netflix, Filmin, Spotify... Alhora, les
cadenes de televisió convencionals també pengen el seu propi contingut a la xarxa per a
ser consumit sota demanda. Tot això ha generat un augment sobtat del consum online
que queda clar amb xifres estadístiques.
A E.U.A un 84% de la població disposa d’Internet. És, encara, menor al 96,7% de la
població que tenia televisió a casa als E.U.A l’any 201138, però s’ha de tenir en compte

37
Segons la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2014-2015 el nombre de televisions a casa disminueix un 3% així com el consum que se’n fa respecte l’enquesta
de l’any 2011.
38
The Nielsen Company. Extret del The New York Times: “Ownership of TV sets falls in
U.S.” 3 de Maig del 2011.

36
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Publicitat de Motorola “House of the future”. Il·lustracions de Charles Schridde (1961)
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que vora el 18% de població amb Internet té Netflix40 i un 8% té Amazon Video41, per
a posar-ne dos exemples. És més evident si tenim en compte que un 81% de la població
entre 18 i 35 anys té compte a Netflix i molts d’ells el comparteixen, així que la xifra
augmentaria si parléssim d’usuaris42. És clarament una tendència més i més present en
la població jove, que passa 2,5 vegades més temps consumint produccions d’aquestes
plataformes que de la televisió habitual, sent YouTube la plataforma més vista, amb un
85% dels enquestats que el miren freqüentment43.
Si ens fixem en Espanya, la població que veu televisió al menys un cop al mes és del
95,5%. Del total, un 7,4% ho fa a través de l’ordinador, un 1,9% a través del mòbil i
altres dispositius i un 8,9% declara haver-ho fet directament a través d’Internet44. El
consum alternatiu a la televisió augmenta anualment un 3% mentre que el de televisió
ha disminuït en la mateixa quantitat des de l’última enquesta. De fet, dins d’aquestes
plataformes hi ha l’opció de veure els seus continguts a través de SmartTV, però normalment no és l’opció principal. Per aquest treball, Filmin, una plataforma espanyola
de cine sota demanda, ha facilitat les dades del consum a través de televisió (23%)
respecte el consum a través de navegador web (61%) o smartphone (5%) i tablet (11%).
Podem afirmar que els serveis de vídeos a la carta (VoD per les sigles en anglès, Video
On Demand) són cada vegada més presents en els habitatges i que la televisió va desapareixent o que, de fet, es transforma. No és res de nou; ho hem vist anteriorment amb
els reproductors de música portàtils que van arribar al cim amb l’iPod i van caure en picat quan la mateixa Apple el va matar incloent-lo en l’iPhone. De la mateixa manera els
smartphone també han atret la missatgeria, els mapes, videojocs o la mateixa televisió.
Rem Koolhaas afirma que l’atac de l’electrònica tendeix a dissoldre allò físic45. Amb la
televisió, aquesta fragmentació o dissolució proporciona diferents pantalles més pràctiques i d’alta qualitat. La capacitat líquida és un dels punts forts d’aquesta fragmentació
que permet veure el que sigui - no només televisió, també llibres per exemple - on i
quan sigui, en diferents suports físics com ara smartphones, tablets o portàtils. De fet,
fins i tot el paper protagonista d’aquestes pantalles queda en dubte. A la conferència
F8, presentada per Mark Zuckerberg, es posa èmfasi en la desaparició del smartphone
i les televisions. Amb l’ús de la realitat augmentada a través d’unes ulleres, Zuckerberg
es pregunta per a què pagar per una cara televisió física quan la pots veure en qualsevol
superfície, amb una mida superior i pel preu d’una aplicació d’un dòlar.
Per tant, no queda en dubte el paper protagonista que tenia la televisió física farà uns
escassos deu anys? Evidentment no podem associar la sala d’estar al lloc on tenim la televisió, ja que en trobem també en cuines o dormitoris. Si fos així, les noves sales d’estar
serien els vagons d’un metro ple de gent amb auriculars posats i amb la mirada al mòbil.
El metro no seria precisament el nostre espai d’intimitat però d’això se’n parlarà més
endavant per plantejar què arribarà a ser la sala d’estar.

40
41

Statista, 2016.

Consumer Intelligence Research Partners. Estudis sobre el 2015.

42
MoffetNathanson Research. Extret del The New York Times: “Netflix finds a home with
younger and Wealthier Households”. 8 de Març del 2016.

43
Estudi de Defy Media. Extret de Variety: “Young viewers watch 2.5 times more internet
Video than TV” 29 de Març del 2016.
44
45
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Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2014-2015.
Koolhaas “Conversations with students” 1996 p 45.
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46

46
Campanya publicitària de Netflix “500 hours”, 2016. El moble s’ha fragmentat i es veu
on i quan es vulgui.
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2.3 OFERTES DEL “VOD” A L’INDIVIDU
Normalment la televisió es posa en dubte per programes de qualitat discutible que
funcionen com a fil musical en molts habitatges. Es tracta d’una televisió com a teló de
fons, completament passiva, que et trobes i no que busques, que no reclama un esforç
parar-hi atenció. Una televisió passiva per decisió dels propis espectadors i que es converteix en un objecte de companyia que es justifica per si mateix: tens la televisió per a
tenir-la encesa i l’encens perquè tens la televisió.
Al mirar la televisió les persones entrem en el que s’anomena un “estat alfa”, una espècie de mode inconscient47. És cert que això és, precisament, el que moltes vegades li demanem a la televisió, desconnectar automàticament de certes preocupacions. I està bé
que sigui així, l’ésser humà a vegades ho necessita, tot i que seria desitjable que aquesta
desconnexió també fos quelcom actiu, que ens reclami un esforç i no acomodar-nos. La
lectura o una conversa, per exemple, també afavoreixen aquesta desconnexió però des
d’un estat més conscient.
No ens enganyem, consumir sèries i pel·lícules a través del VoD no és millor, també és
un acte passiu. Amb les noves plataformes, tot i arribar al contingut d’una manera més
activa i interessada que la televisió tradicional, acabem en un consum semblant, que sí
reclama certa elecció però no deixa de ser passiu.
Però deixant el medi enrere, l’avantatge que sí ofereixen les plataformes de VoD és llibertat i temps. En primer lloc, llibertat de decisió per a veure la programació quan hom
vulgui, on vulgui i de la manera que vulgui. L’usuari és el propi programador i ningú
decideix per ell el que ha de veure. En segon lloc, temps per la immediatesa, l’absència
d’anuncis i, a priori, l’abandonament de la televisió de fons. És més, cada vegada serà
menys necessari buscar material dels nostres gustos perquè els algoritmes d’aquestes
plataformes també ens estudien i ens coneixeran millor que nosaltres mateixos.
És clar que amb més temps lliure, la gent n’inverteix més en consum televisiu48 però què
fa l’usuari amb el seu temps guanyat queda una mica lluny del paper de la tecnologia i
de l’arquitectura, és una decisió personal. El que sí pot fer l’arquitectura és posar l’escenari per afavorir altres tasques o relacions.
En conclusió, l’oci s’ha individualitzat i ha dotat a l’individu d’opcions per a decidir.
Si desitja seguir fent un consum tradicional podrà fer-lo, però si el que prefereix és
veure només una certa programació també ho podrà fer i, a més a més, de la manera
que vulgui sense haver de fer cas a una programació dissenyada amb criteri comercial.
En cas que el VoD fos d’ús majoritari, aquesta programació comercial desapareixeria,
esborrant al seu pas el prime time, canviant els hàbits de societats senceres i modificant
l’ús del nostre habitatge al llarg del dia. Per exemple, podríem anar a dormir abans i fer
menys ús de la sala d’estar.

47

Mander, Jerry; 4 buenas razones para eliminar la televisión, Editorial GEDISA, 2004

48
Segons la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2014-2015 els
jubilats, aturats i gent que treballa a casa són els grups de gent que més televisió consumeixen
confirmant la funció d’objecte de companyia i que, amb més temps disponible, més televisió es
consumeix.
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49

49
Keynote F8 (2017) presentat per Mark Zuckerberg. Les ulleres fan l’efecte de la televisió sobre la paret.
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3. FUTUR
Si segueix la tendència actual, en el futur seguirà baixant la natalitat i disminuint la
dimensió familiar, augmentant les separacions, les famílies monoparentals i l’esperança
de vida. Augmentarà el nombre de persones que viuen soles i les parelles sense fills. La
previsió per al 2031 és que els habitatges amb una o dues persones augmentin fins a un
20% mentre els que es formen per més persones es redueixin entre un 2 i un 25%. 50
Caldrà, doncs, començar a pensar en aquest grups a l’hora de construir nous habitatges. Actualment es construeix per a ocupants anònims preferentment formats per famílies tradicionals, en blocs d’habitatges i a l’abast econòmic de la majoria. Els altres grups
queden apartats en edificis singulars (residències d’estudiants o d’ancians) en el que és,
de fet, una bona solució per a projectar pensant en unes característiques i conductes
semblants i, alhora, aconseguir una bona cohesió social però caldrà tenir en compte
també la gent que viu sola, o que comparteix pis amb un altre cohabitant, parelles...
Breument, el que necessitem en qualsevol habitatge present i, probablement, futur és
espai privat, espai íntim i espai social. L’espai íntim l’hem arribat a associar al recolliment al voltant de la televisió i l’espai social cada vegada més passa per les xarxes
socials. Acceptem doncs la tesis que la pantalla fragmentada acabi eliminant la televisió
com a centre del recolliment i que la xarxa exerceixi les funcions de l’espai social. Què
li queda a l’habitatge, l’espai privat? S’obre davant nostre un ventall de possibilitats:
En un extrem hi trobaríem aquest espai únicament privat. L’anul·lació de l’espai íntim
cartesià dóna lloc a cases sense lloc de trobada familiar o de visites. L’espai privat triomfa com a zona neutra des d’on connectar-se a la xarxa i socialitzar, en un nou espai
social i virtual. Es tracta d’un ambient nu on projectar la nostra realitat i pot ser a la
pròpia habitació, una càpsula semblant a les Nakagin, de Kurokawa.
En l’altre extrem hi trobaríem la situació actual: una barreja d’espai privat i íntim conservant la sala com ha existit fins ara i mantenint la televisió com a nexe social. La
no-evolució, la resistència al canvi respecte unes tecnologies que poden desrigiditzar
l’habitatge. Seguir amb la televisió monopolitzant l’espai íntim com ha fet durant dècades.

TV
Dos extrems de futur. Espai únicament privat vs situació actual.

Entre aquests dos extrems, el de la càpsula i el de l’actualitat, apareixen diverses opcions
que no són contradictòries unes amb les altres. De fet, es poden aplicar una rere l’altra.

50
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Segons l’Instituto Nacional de Estadística INE.
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51

Torre de càpsules Nakagin, Kisho Kurokawa,1972.
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3.1 TRES ALTERNATIVES
3.1.1 SALA (I HABITATGE) REDUÏT

Per començar, tal com segueix la tendència, l’habitatge pot tendir — o tendirà— a
reduir les seves dimensions. La població va en augment i la densitat porta a encarir
uns terrenys que es van reduint. La manca d’espai es veu compensada amb aquesta
reducció en superfície de l’habitatge, però alhora cada vegada som menys dependents
del món material. No ens cal tenir infinits volums de l’enciclopèdia, tenim Viquipèdia;
tampoc ens cal un armari per a discos, ni segurament ens cal un gran ordinador o àlbums de fotos i arxivadors plens a vessar.
En aquest nou habitatge, independentment de les seves dimensions, la sala d’estar sense
televisió no necessitaria la proporció allargada i jerarquia actual, passant a ser més reduïda i compacta. El mobiliari seria molt més lliure, sense un punt al qual enfocar-se. O
potser no. El sofàs podrien seguir enfocats, però cap a una finestra, al món exterior, afavorint una contemplació que s’ha anat perdent amb el temps. Vegem la casa Entremurs
de RCR Arquitectes: una casa formada per un espai únic on el sofà es posa just davant
del finestral, observant l’horitzó proper i llunyà. Una altra alternativa seria encarar els
sofàs entre sí, convertint l’actual, allargat i obstacle per a la comunicació, en d’altres
més petits que s’enfrontin disposant a la gent a parlar.
L’espai innecessari per a la sala es cediria a la resta d’habitacions, que passarien a estar
més o millor equipades. I és que actualment els dormitoris (especialment els dels fills)
són habitacions on realitzar més activitats que la de dormir, tant de dia com de nit. Les
cuines tampoc es limiten a ser el lloc on preparar el menjar. En aquestes habitacions s’hi
recull també una part de la vida comunitària.
Bany i cuina necessiten d’un conjunt d’instal·lacions; a la sala li hem atribuït les instal·lacions del telèfon, internet i la televisió però no les requereix realment i podríem
entendre-la sense elles. La sala simplement ha de complir amb el confort adequat per a
la seva funció: la de descans social o activitat familiar. És una funció que també demanem a altres estances, per tant la dimensió no hauria de ser predeterminadament tan
diferent.
3.1.2 ELIMINAR LA SALA D’ESTAR

Si es vol anar un pas més enllà, en segons quins casos el següent és prescindir de la sala
d’estar. Entendre una casa sense sala no vol dir entendre-la sense espai íntim o social,
és entendre que aquesta no és l’única peça on compartir moments íntims i familiars.
La sala es pot reconvertir en un altre espai, com en l’Apartament Tibbaut de Raúl
Sánchez Architects, un cas especial al ser un habitatge soterrat amb llum zenital on
la sala s’entén com a plaça i que consisteix en un moble-grada que fa de distribuidor.
Però també pot cedir el seu espai i ús íntim i social a altres habitacions. En un habitatge
d’habitacions semblants, qualsevol d’elles és bona. L’estudi, la cuina, la terrassa, el menjador... Especialment el menjador. Podríem imaginar un habitatge sense estudi, sense
sala, cuina o terrassa, però sempre cal un lloc on menjar amb una taula, quatre cadires
còmodes i un concepte: la sobretaula.
La sobretaula és un concepte molt mediterrani, amb poques traduccions a altres llen-
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Casa Entremurs, RCR Arquitectes, 2009, “Sala d’estar” i “menjador”. Fotografies interiors d’Eugeni Pons i Hisao Suzuki.
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gües. És definit com “el temps que hom resta a taula després de menjar”53 i normalment
és moment de conversa. El moment d’abandonar la sobretaula va acompanyat habitualment amb el trasllat al sofà, encendre la televisió i deixar la conversa enrere. Així que
actualment ja aporta més intimitat la taula que el sofà, el menjador que la sala.
De fet, l’espai social i íntim de casa no cal que l’adopti el menjador, només cal un espai
on seure amb una taula54, que és útil a part del moment de menjar com a zona d’estudi,
de jocs, reunions, treball... És igual on es trobi la taula; pot ser una taula al passadís, a
la terrassa, a la galeria, en un annex o en una cuina una mica més gran. De fet, fins i
tot podrà esdevenir pantalla interactiva o superfície per a la projecció d’hologrames.
Hi ha uns quants exemples d’habitatges on la vida social passa tant a la sala d’estar com
al voltant d’una taula. En els habitatges per a lloguer jove a Sant Andreu, d’Emiliano
López i Mónica Rivera, una finestra de la cuina a la passera i una petita taula transporta els ocupants a aquest espai on poden relacionar-se amb els veïns, recordant l’ús de la
passera de la Casa Boc (veure Annex 4). O de nou, la casa Entremurs de RCR: un dels
mobles més importants del gran espai únic és la taula del menjador, on s’hi poden veure
plats i gots, però també llibres o apunts i llapis. És el lloc on rebre les visites.
A diferència de les càpsules Nakagin, que són exclusivament espai privat, un habitatge
sense sala conté també espai íntim, que el redescobrim en aquestes altres habitacions,
les quals, històricament, ja havien albergat aquesta qualitat d’intimitat.
3.1.3 SALA DE TROBADA

I què passa amb l’espai social? L’altra alternativa, el pas següent un cop s’ha eliminat la
sala, és reinventar-la i fer-la satèl·lit55. Això ofereix la possibilitat de viure amb i/o sense
sala d’estar, fent d’aquesta una habitació discontinua de l’habitatge que forma part de
l’habitatge però fora d’aquest.
Les habitacions satèl·lit no són res nou, Hans Scharoun entre l’any 1956 i 1961 ja ho
va fer a Charlottenburg Nord, Berlín. Una peça formada per un menjador, petit estudi,
terrassa, cuina i bany es desenganxa de la resta de l’habitatge i les habitacions. Així
doncs, al replà hi ha dues portes que accedeixen a cada grup, alhora comunicats entre
ells. Alguns edificis residencials ja funcionen així, de fet. Les residències d’ancians o
de joves són un conjunt d’habitacions que a vegades inclouen dormitori, bany, cuina i
menjador, però la sala d’estar és satèl·lit i comunitària. També pot donar-se el cas que
cada habitació sigui discontinua; de fet, els hotels i hostals funcionen de manera semblant.
Si no pensem en el model d’habitatge convencional, els beneficis d’aquest sistema són
evidents per a un grup determinat d’usuaris:
- Una persona que viu sola només necessita un espai social en cas
de rebre visites externes. L’espai privat i íntim per a sí mateix ja el té i
podem considerar que no li cal una gran superfície. El fet de tenir un
espai comunitari per a la relació i comunicació més que no pas una sala

53
54

Diccionari Institut d’Estudis Catalans, DIEC Segona Edició.
Idea plantejada per Xavier Monteys.

55
Tal com les anomena el grup HABITAR encapçalat per Xavier Monteys a Rehabitar en
nueve episodios o a I si les peces d’un habitatge estan situades en un local discontinu?
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Apartament Tibbaut, Barcelona, Raúl Sánchez Architects, 2014.
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Residència a la Salle, Barcelona. Terradas Arquitectes, 2013
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Habitatges a Charlottenburg Nord, Berlín. Hans Scharoun, 1956.

49

LA CASA SENSE TELEVISIÓ

d’estar on realitzar les mateixes activitats que pot fer aïllada, sembla
tenir més sentit en aquest cas concret. Com a exemple, a la pel·lícula
“Her” de Spike Jonze, el protagonista viu sol amb la seva assistent virtual. A casa seva no hi té ni televisió ni el que entendríem com a sala
d’estar ja que per a ell té molta més importància l’estudi on hi té l’ordinador i per a relacionar-se va a casa dels seus veïns. (Veure Annex 7)
- Una parella també disposa del seu espai íntim i mitjanament privat
al dormitori, a la cuina, al menjador o a la cuina-menjador. Igual que
en el cas anterior, potser desitgen un espai per a rebre visites.
- Fins i tot podríem considerar una parella amb fills, la família tradicional. Amb aquests nous habitants, cal uns límits en la intimitat i
privacitat, però ja hem vist que el menjador funcionaria com a lloc
d’intimitat familiar millor que una sala. No obstant això, és probablement el cas més discutible.
- Un grup d’amics que viuen junts pot necessitar un funcionament
en l’habitatge més típic de residències d’estudiants o hostals, amb un
seguit d’habitacions i la sala d’estar fora del seu espai propi, com a lloc
on trobar-se.
- El mateix cas és vàlid per a habitatges de gent gran, amb un funcionament semblant al de la residència d’ancians. Si disposen de sales
d’estar aïllades és un motiu més per a no relacionar-se tenint en compte que és un grup que ja té cert risc d’aïllament.
En tots aquests casos la sala podria no existir dins de l’habitatge. Podria ser un satèl·lit,
una sala compartida amb la gent del mateix replà i pactar en cas de rebre grans visites
exteriors. De fet, el concepte de sala d’estar canvia i seria més adequat anomenar-la
sala de trobada, amb la gent amb qui convius o amb qui et ve a visitar. Es convertiria en una sala que es fa servir únicament quan realment et ve de gust comunicar-te,
socialitzar-te.

3.2 DOS EXEMPLES PRÀCTICS
Els arquitectes de Lacol estan construint ara mateix “La Borda” a Can Batlló, uns
habitatges que formen part d’una cooperativa i han guanyat el concurs per uns altres
de semblants, “La Balma”, al Poblenou. Tots dos són exemple de la pràctica de certes
característiques esmentades aquí.
El fet de ser cooperativa els facilita el replantejar-se l’habitatge d’una manera diferent a
la tradicional que dicta la normativa, pensant en els canvis dins d’una unitat de convivència al llarg de la vida: naixements, separacions, nous membres, envelliment, solters,
cohabitants... En conseqüència, al mòdul bàsic s’hi poden sumar espais per assumir
qualsevol situació.
Tanmateix, hi ha una sèrie d’espais comunitaris com ara la bugaderia, per a aconseguir
reduir i compactar l’habitatge, tal com passa a gran part d’Europa. Dins d’aquesta lògica es plantegen el per què de tot un conjunt d’elements se’n fa un ús individual i no comunitari com amb l’ascensor. En aquests dos projectes hi trobem també espais d’estudi,
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La Borda, Barcelona, Lacol, 2014. Esquema del projecte. Valoració de programa dels
veïns. Exemple de situació on cada ascensor és individual.
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La Borda, Barcelona, Lacol, 2014. Planta baixa.
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La Borda, Barcelona, Lacol, 2014. Planta pis.
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La Balma, Barcelona, Lacol, 2017
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La Balma, Barcelona, Lacol, 2017
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habitacions de convidats, cuina per a esdeveniments o sales d’estar que es troben repartides per l’edifici i són d’ús comunitari. En el cas de La Balma, per exemple, hi ha una
sala per planta i són els veïns que decideixen com ocupar-la: sala d’estar tradicional,
espai de jocs per a infants, sala de lectura... Són veritables sales de trobada que potencien les relacions humanes i el vincle amb l’edifici, apropiant-se’l i fent més ús dels espais
comuns i comunitaris.
Durant el procés de disseny hi ha habitants que no han demanat una sala a casa seva ja
que no en tindran la necessitat i podran, per contra, tenir un menjador més ampli, un
petit estudi o una cuina més ben dotada.

3.3 LA CASA CONNECTADA
La desaparició de la televisió pot esdevenir arquitectònicament en la reducció o desaparició del concepte de sala d’estar actual i en l’augment de la resta d’habitacions. Pot
afavorir la intimitat, el descans i la desconnexió en altres espais, millorar la comunicació
i ampliar les ofertes davant la varietat de demandes d’habitatge. Al cap i a la fi, tampoc
és res de nou.
Però per molt que posem un parell de sofàs enfrontats si els usuaris estan mirant els
seus respectius mòbils o estan en els seus respectius mons virtuals, què haurem aconseguit? No és el mateix localització (física; la sala d’estar sobre uns sofàs) que la presència
(mental/virtual; volant sobre l’Amazones o en una reunió de feina al Carib)64. El que
hem d’acceptar ja és que la casa del futur serà connectada. Una connexió digital amb
nosaltres i amb el món. Casa nostra ens preguntarà quina temperatura volem, què ens
ve de gust per esmorzar, tancarà quan sortim i ens mostrarà les notícies a l’habitació on
ens trobem, fent que la televisió ens segueixi a nosaltres.
A llarg termini, amb casa nostra podrem arribar a tenir una connexió a nivell biològic.
Casa nostra ens coneixerà i serà sobirana65, no li caldrà preguntar-nos per la temperatura; sabrà com ens sentim, què ens ve de gust i projectarà imatges directament sobre la
nostra retina. Pot ser que hi arribem a estar units de tal manera que nosaltres serem la
nostra pròpia casa i que la puguem projectar a qualsevol lloc del món. Ja no importarà
el continent (quatre parets) sinó el contingut, la intel·ligència artificial que ens assisteixi
que realment serà una versió personalitzada més intel·ligent de nosaltres66.
Potser l’habitatge del futur no ha d’adoptar la forma i estètica del passat, potser serà
absurd parlar de dormitoris, cuina o sala d’estar i ens haurem de plantejar una habitació adaptada per a noves tecnologies. O replantejar-se l’habitatge sencer com a conjunt
d’habitacions sobre les quals projectar realitats. Ens hi adaptarem i modificarem la
nostra vida degut al nou habitatge.

64

Idea plantejada per Josep M. Ganyet

65
Intel·ligència Artificial que actua autònomament. Bostrom, Nick; Superintelligence.
Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press, 2014 cap.10 Oracles, genies, sovereigns,
tools

66
Noah Harari, Yuval; Homo Deus. Una breu història del demà, Edicions 62, Barcelona
2016 cap.9, La gran escissió. Yuval Noah Harari parla de com algoritmes com ara els de Google, Facebook o Windows ens coneixen i ens podran fer recomanacions més acertades que
les nostres decisions.
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CONCLUSIONS
Winston Churchill explicava el bipartidisme britànic com a resultat de la Cambra dels
Comuns i ho feia dient: “We shape our buildings and afterwards our buildings shape us.” (Donem
forma als nostres edificis i després ells ens donen forma a nosaltres). Parafrasejant aquesta frase, John M. Culkin, amic i influenciat per les idees de Marshall McLuhan va dir:
“We shape our tools and, thereafter, our tools shape us.” 67 (Donem forma a les nostres eines i tot
seguit, les nostres eines ens donen forma a nosaltres.)
Sens dubte l’arquitectura té un efecte en com els humans ens relacionem, un efecte en
com entenem conceptes com comunitat o família. De la mateixa manera, qualsevol
idea, objecte, tecnologia o persona que entra en contacte amb el món de l’arquitectura,
l’altera i canvia i, per tant, ens altera i canvia a nosaltres.
L’habitatge ha canviat al llarg de la història i, tot i el que ens pugui semblar, no sempre
ha estat dividit en zona de dia i zona de nit, no sempre ha tingut passadissos i no sempre serà com el coneixem. La televisió ens ha canviat socialment i ha canviat també els
nostres habitatges.
És evident que de les opcions plantejades anteriorment no en sortirà únicament la tipologia de casa sense sala, amb habitacions semblants i una sala de trobada satèl·lit.
D’aquesta tipologia extrema en surten diverses variants: mantenir la sala però reduïda;
que sigui una més de les habitacions semblants, amb o sense l’opció de la sala de trobada; o cap d’aquestes.
Amb aquest treball no tinc cap intenció de fer cap tipus de profecia o donar per vàlides
les possibilitats que s’hi intueixen. Un dels punts més interessants de pensar l’arquitectura en general i l’habitatge en particular és les infinites possibilitats que hi ha al projectar-lo. Aquesta és una aproximació més. Una aproximació que, com deia al principi, he
volgut plantejar amb la desaparició de la televisió com a punt de partida, com a desencadenant i catalitzador d’una sèrie de reaccions. És l’eina per a aproximar-se a l’habitatge
i fer-ho des d’un altre punt de vista menys convencional.
A més a més, crec que l’arquitectura s’ha de saber adaptar al seu temps, que llegir una
planta d’un habitatge doni pistes sobre la seva època tot i buscar la universalitat. Estar
al dia amb l’actualitat tecnològica és vital i l’arquitectura hi ha de reaccionar, no es pot
quedar apartada com a observadora imparcial.

67
M. Culkin, John; A Schoolman’s Guide to Marshall McLuhan. Article publicat a Saturday Review, 18 de Març 1967, p. 51-53
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EPÍLEG
Quin mobiliari hi haurà en comú a tot el món en un futur proper? Quin estri o eina que
puguem entendre com a casolà, es trobarà en molts dels habitatges arreu del món? Si
pensem en la televisió, només cal observar com està minvant i transformant-se actualment. Si pensem en smartphones... Bé, en trobem als habitatges i a tot arreu viatjant a
la nostra butxaca, però és probable que en el futur es vegi com una eina rudimentària.
Trobarem molts tipus de llits i absència d’ells o diferents formes de calefacció. Si busquem quelcom comú hem de reduir la recerca a objectes d’història relativament curta,
o que encara no s’han inventat, i de gran difusió. Il·luminació elèctrica és probable que
en trobéssim arreu del món; la telefonia potser variarà d’una punta a l’altra del globus
També hi trobaríem una eina que va entrar a les nostres llars el segle passat i ha fet que
la població orbiti al seu voltant, la xarxa.
Com pot una tecnologia tan relativament recent haver canviat el nostre comportament,
la nostra manera de relacionar-nos o l’estructura i valors de la nostra societat?

“Ser digital [...] no se trata de una invención, sino que está aquí y ahora. Podríamos decir que es genético por naturaleza, ya que cada generación será más digital que la que la precede.
Los bits que controlan ese futuro digital están cada vez más en manos
de los jóvenes. Nada podría hacerme más feliz.”
“El mundo digital”, Nicholas Negroponte
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AGRAÏMENTS
Vaig fer cap amb la idea per aquest treball en una visita a la Casa Bloc, durant el 48h
OpenHouse. En aquesta visita ens van comentar que tots els pisos a excepció del pis museu
havien ocupat la terrassa i ara, els veïns podien mirar perfectament la televisió. La idea
es va anar formant a partir d’aquí en converses amb l’Adelina, el Sergi i l’Olga, d’Udeu
Arquitectura. Ells van ser qui em van facilitar el contacte de Joan Vitòria, del Globus
Vermell, qui em va comentar sobre un reportatge com el que volia fer a la Casa Bloc,
fet per la fotògrafa Irena Visa.
Quan m’hi vaig posar en contacte, em va facilitar finalment el número de la Montse
Carrasco, presidenta de la Comunitat de la Casa Bloc. La Montse es va mostrar molt
disposada i va ser ella mateixa qui em va buscar cinc pisos per a poder fotografiar. Totes
les anècdotes explicades també són d’ella. Una gran experiència.
D’altra banda volia enfocar el treball tant des del vessant tecnològic com des de l’arquitectònic. Per al arquitectònic, el meu tutor, Enrique Granell, em va recomanar diversos
autors o exposicions, Pedro Azara, Monique Eleb o Xavier Monteys. Molt amablement,
en Xavier va estar disposat a discutir sobre diversos temes com les habitacions satèl·lit
o la importància del menjador i la taula. Sens dubte una conversa que, juntament amb
els seus articles m’ha ajudat molt. L’Arxiu del COAC també em va ajudar en la recerca
d’imatges.
Després d’escriure l’apartat “Futur” vaig conèixer el projecte de La Borda i de La Balma de Lacol. Per això agraeixo també a l’Ernest Garriga, un dels arquitectes, que em
va rebre per explicar-me detalladament els projectes i em va facilitar la documentació.
Per al vessant tecnològic em vaig posar en contacte amb algunes plataformes de VoD i,
mostrant molt d’interès, Filmin em van proposar que els enviés les preguntes. El breu
qüestionari es pot trobar a l’annex. Ara bé, una de les converses que més m’ha ajudat
per encarar el tema de la televisió, entre d’altres temes, va ser amb en Josep M. Ganyet. Gràcies a ell vaig descobrir sobre Nicholas Negroponte, Jerry Mander o Marshall
McLuhan. El seu punt de vista m’ha fet plantejar alternatives que no tenia en compte i
agraeixo l’extraordinari interès.
D’altra banda, he estat molt insistent amb aquest tema durant molt de temps i ha suposat llargues xerrades amb l’Anna, qui s’ha llegit i rellegit el treball, i amb el Mario qui
m’ha fet també comentaris i aportacions.
Finalment, també agraeixo el contrapunt, la discussió i el no estar d’acord amb segons
quins temes a la meva mare, la Dolors. Però li agraeixo molt més que allò relacionat amb
el treball, també li agraeixo tot allò que ha fet perquè arribi aquí.
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ANNEX

1

Annex 1 Edifici Seida, Barcelona, Francesc Mitjans, 1955. Planta tipus dels habitatges.
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2

Annex 2 Edifici Olmedo, Zamora, Alejandro de la Sota, 1956. Planta tipus dels habitatges.

63

LA CASA SENSE TELEVISIÓ

3

Annex 3 Torre Valencia, Javier Carvajal, Madrid, 1968
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4

Annex 4 Habitatges de lloguer per a joves, Emiliano López i Mónica Rivera, 2003.
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5

Annex 5 Casa Bloc, Barcelona, Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana,
1932-36. Planta i axonometria d’un parell dels habitatges.
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6

Annex 6 Casa Bloc, Barcelona, Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Joan Baptista Subirana,
1932-36. Fotogràfies de l’època, Revista AD.
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7

Annex 7 Her, Spike Jonze, 2013. Planta de l’habitatge i fotograma de la pel·lícula.
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CUESTIONARIO

1. ¿Cuántos usuarios tiene Filmin actualmente? No hacemos públicos los números pues pues ningún competidor lo hace y esa es la razón
2. Si es posible saberlo, qué porcentaje de sus usuarios usan la plataforma via:
ordenador de sobremesa

* ver punto 6

ordenador portàtil

* ver punto 6

tablet

* ver punto 6

smartphone

* ver punto 6

smart TV

* ver punto 6

3. Con el auge de servicios online de calidad y las mejoras en dispositivos como los proyectores, ¿creéis que en 20, 30, 50 o incluso 100 años, el aparato de televisión desaparecerá?
(no el concepto, que puede ser absorvido por internet, otros dispositivos o una casa inteligente)

Sí, está claro que el auge de servicios de streaming de calidad, además de las mejoras que se están dando en los dispositivos, desde
teléfonos hasta tablets, está cambiando el concepto de "ver la televisión". Cada vez se visualizan más a través de Internet, tanto
programas de televisión como series.
Quizás desaparecerá la televisión como la conocemos, pero no la "pantalla". Sea un móvil, una tablet o un ordenador, la pantalla
está en todos ellos y es a través de ella que vemos los contenidos. Por el momento este hecho a corto plazo no cambiará.

4. ¿Creéis que ha cambiado, o está en proceso de cambio el consumo de la televisión? (Si
antes se hacía zapping o se dejaba como “telón de fondo”, ahora y en el futuro, con el consumo
bajo demanda quizás se plantea de forma distinta éste uso y se consume menos pero mejor. Se
consume lo que se quiere, se busca un producto concreto y no se consume lo que hay, lo primero
que encuentras.)

Sí, el consumo de ver contenidos ha cambiado. Muchas cadenas de televisión tienen sus contenidos online, por lo que si te perdiste
un programa podrás verlo después, o incluso podrás esperar a que se emitan todos los programas de la temporada y verlos
seguidos. Ya no existe a limitación del tiempo. Ahora podrás ver lo que quieras caso cuando quieras. Puede ser un producto de
calidad o puede que no. Las nuevas reglas del juego permiten poder organizarte y hacer tu propia parrilla de contenidos
audiovisuales, sin tener que ir a la televisión "a ver qué hay".

5. ¿Veis la televisión (especialmente cuando es ese “telón de fondo”) en ocasiones como
obstáculo para relacionarse en casa?
La televisión, o como comentábamos en las anteriores preguntas o la pantalla puede ser un muro o no, todo depende de cómo se
utilice. Si sois cuatro en casa y cada uno se encierra en su cuarto para ver los contenido en SU pantalla, esto no favorece las
relaciones interpersonales.
El problema actual es que todos tienen una pantalla, por lo que no se ven en la postura de tener que ceder para ver algo. Si no
quiero ver lo que mis padres ven en el salón, cojo mi móvil y me voy a mi cuarto a ver vídeos de You Tube o a ver una serie. La
televisión puede ser un obstáculo o una oportunidad, depende de cómo se mire, pero lo que hay que tener es una predisposición al
diálogo y al compartir momentos juntos.

6. Otras observaciones.

2* Los usuarios acceden a Filmin a través de:
Navegador web -> 61%
Smart- >23%
Mobile ->5%
Tablet ->11%
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