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La planta baixa acull el centre d’investigació, format per dos prismes allargats 

paral·lels al pendent. El prisma sud amb orientació a nord acull totes les feines 

pràctiques i d’emmagatzematge. Al prisma nord amb orientació sud es localit-

zen tots els despatxos aprofitant la incidència solar.

La unió dels dos prismes principals s’aconsegueix amb 3 volums d’unió, que 

acaben de tancar la planta baixa i de connectar-la. D’esquerra a dreta tenen un 

programa de sala polivalent, espais comuns i emmagatzematge. Amb aquesta 

operació apareixen 2 patis interiors encarregats d’il·luminar i ventilar els dife-

rents espais contigus.

La planta primera acull el museu, aquesta es compon d'un conjunt de prismes ano-

menats boxs. Es diferències dos tipus de box, els situats sobre el prisma sud, 

aquest aprofiten la foscor  per utilitzar audiovisuals o efectes llumínics i els localit-

zats sobre el prisme nord, amb capacitat per obrir-se cap al paissatge o aprofitar la 

il·luminació natural.

Per tal de generar nous espais i facilitar l’explicació dels boxs del nord, aquests 

seran modificats, generant així l’accés a planta baixa, connexions a planta primera 

o trencant amb façanes massa regulars.

Apareixeran el conjunt de connexions verticals per tal d’habilitar el lliure trànsit de 

vianants entre les diferents plantes. Paral·lelament apareixen els murs de contenció 

encarregats d’absorbir l’empenta del terreny i acabar de tancar el museu.

Finalment es generaran les connexions a coberta entre els boxs a través de plans 

horitzontals. Aconseguint així un espai  de plaça coberta capaç d’obrir-se cap al pai-

satge i generar espais de descans o de connexió.
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Estat 1960 organitzat en feixes

Estat actual del terreny

Implantació del edifici

Amb el coneixement d’aquest fet, es decideix situar l’edifici en la posició on 
aquestes feixes estaven situades. Podent excavar així amb la certesa de no 
trobar cap resta arqueològica que pugui aturar temporal o permanentment l’obra.

Carlos Rodríguez Escalona, 1968

Els forjats són lloses de formigó alleugerides encofrades per la part inferior amb 
canyís, deixant així un acabat similar a les cobertes iberes.

La monumentalitat del projecte s’aconsegueix amb la sobre  
dimensionalitat de l’alçada lliure dels sostres i amb els amplis 
murs que organitzen els espais i que recorden als murs de les 
cases iberes, on aconseguien a través de la inèrcia tèrmica, un 
espai tèrmicament estable. 
ElsEls espais que es van generant juguen amb les llums, les di-
mensions estretes o més amplies, amb l’exterior i interior per 
tal de generar un conjunt de sensacions que transportaran al 
visitant a un altre època.

Façana de formigó amb pedres Forjat amb encofrat de canyís


