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01. Introducció
L’habitatge és l’espai arquitectònic al que dediquem el major lapse de temps dins el nostre dia
a dia. Com a individus, l’habitatge esdevé el nostre racó en el món i ens acull i protegeix. No obstant això, són moltes les persones que no identifiquen així el lloc on resideixen i per les quals el
seu habitatge dista molt de ser el seu refugi.
Com a arquitectes, tenim la responsabilitat de
donar solució a aquestes problemàtiques projectant espais que fomentin l’establiment de
vincles positius de l’usuari amb aquests. Un possible primer pas per assolir aquest objectiu és
aprendre d’algun moment del passat on s’hagi
donat un fet similar.
Amb l’arribada de la revolució industrial, l’home
surt a treballar fora de l’àmbit domèstic i la dona
es queda aïllada dins la llar. És en aquest moment
quan els rols de gènere es consoliden. Obligada
a portar a terme totes les tasques de la llar, la
dona es torna una esclava de l’arquitectura que
habita perquè la disposició espacial d’aquesta
no li permet treballar fàcilment.
En aquest context, entre finals del segle XIX
i principis del XX comencen a aparèixer dones
que alcen la veu per posar de manifest aquesta situació. Aquestes van reivindicar la necessitat d’espais domèstics projectats pensant en
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la seva eficiència, a fi d’alliberar a la dona de les
tasques domèstiques que li eren assignades per
la societat per tal que aquesta, al reduir el temps
dedicat a la llar, pogués formar part de l’esfera
pública i política o, dit en unes altres paraules,
emancipar-se de l’àmbit domèstic.
Aquest treball cerca endinsar-se dins la vida i
obra de Catherine Beecher (1800-1878), Margarete Schütte-Lihotsky (1897-2000) i Charlotte Perriand (1903-1999), les quals, a través de
l’arquitectura, varen aconseguir millorar les condicions de les dones d’aquell temps dins l’habitatge.
Mitjançant un redibuix acurat i analític de l’obra
més representativa de cada una d’elles s’estudiaran les aportacions que van realitzar pel que
fa a la projecció dels espais domèstics i, complementat per un estudi biogràfic, quines intencions
hi havia darrere cada una d’aquestes propostes.
Així, realitzant un exercici de síntesis i reflexió,
es pretén entendre i aprendre de les solucions
aportades per aquestes dones per obtenir, a
través de la seva experiència, una nova mirada
crítica i reflexiva sobre l’habitatge que posteriorment es podrà aplicar en l’exercici professional
de l’arquitectura.
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02. Els espais domèstics i la seva importància pel que fa a l’habitar
Si ens aturem a reflexionar sobre el concepte “habitar”, ràpidament ens adonem que es tracta d’un
terme complex els límits del qual resulten difosos.
En primera instància, podríem relacionar el terme
“habitar” amb el fet de disposar d’un espai privat
propi que ens protegeix de l’exterior, tenir, en definitiva, un lloc propi en el món. Malgrat que aquesta primera definició es pugui considerar vàlida,
deixa de banda algunes casuístiques que requereixen tenir-se en compte per tal d’aconseguir
una definició el més completa possible respecte
a l’habitar.
El filòsof Heidegger, per exemple, entenia que al
habitar un lloc s’establia una relació significativa
entre l’ésser humà i un ambient o indret determinat. També ho entenia com un acte d’identificació,
és a dir, de reconeixement i pertinença a un lloc,
considerant així habitar com una forma d’inserir-se al món i reconèixer-se.1 Aquesta concepció
serà presa també per alguns arquitectes que al
llarg de la seva carrera estudiaran la percepció de
l’arquitectura a través dels sentits i les vivències
personals. Aquest és el cas, per exemple, de Juhani Pallasmaa.
La llar no és un objecte, un edifici, sinó una condició difusa i complexa que integra records i
imatges, desitjos i pors, el passat i el present. (...)
La llar no pot produir-se d’una sola vegada, té la
seva dimensió temporal i contínua i és un producte gradual de l’adaptació de la família i l’individu al món.2

Per tant, podríem considerar una dicotomia pel
que fa al terme “habitar”, com ja va explicar Anna
Bofill:

Segons l’accepció quantitativa o funcional de
l’espai, s’ha parlat dels seus usos, que s’han definit i s’han distribuït sobre un territori determinat.
Segons l’accepció qualitativa de l’espai, s’ha considerat la manera com els éssers humans l’experimenten.3

Dintre de l’accepció qualitativa podem trobar diverses casuístiques. Aquestes depenen de l’activitat que desenvolupa l’usuari dins l’espai i com,
en conseqüència, aquest es relaciona amb aquest
i interactua amb la resta dels usuaris que hi conviuen. Per entendre les diferents relacions cal entendre els diferents espais que conformen l’habitatge, pel que fa al seu ús quotidià, i com aquests
es perceben per part de la persona que els habita.
En primer lloc, trobaríem els espais comuns, és
a dir, aquells espais de l’habitatge on es realitzen
activitats en comunitat amb la resta de cohabitants com el menjador o la sala d’estar. Podríem
referir-nos a aquests espais com a “espais públics” de la casa, ja que l’individu conviu en ells
amb altres. Per tant, tot i tenir un primer filtre de
privacitat respecte a l’exterior, podria dir-se que
l’usuari percep aquest espai com espai comunitari
i de convivència però en una escala menor en què
s’inclouen únicament els cohabitants i convidats.
En segon lloc, apareixen els dormitoris. Espais
compartits o individuals que esdevenen per a l’individu, si s’estableix un vincle positiu entre aquest
i l’habitació, un lloc d’intimitat i privacitat. Per tant,
es podria parlar d’aquests espais com el que es
percep com el nostre racó en el món com a éssers
humans, el qual ens protegeix de l’exterior i ens
acull.

Finalment, trobem els espais destinats al treball reproductiu o de cures, és a dir, aquells espais
associats al manteniment de la llar i la cura de les
persones que hi cohabiten. En primera instància,
podríem considerar sols els àmbits especialitzats1,
com la cuina i el safareig, com espais per al treball domèstic però la realitat és que aquests tenen
una expansió molt més gran del que s’imagina.
Per a la persona que cuida són també espais de
cura l’habitació dels nens i nenes, per exemple, ja
que allà realitza les cures d’aquests, o fins i tot la
resta d’habitacions, ja que allà solen estar els armaris on es disposa la roba neta. Portat a l’extrem,
es podria arribar a considerar tot l’habitatge com
a espai de treball reproductiu, ja que la o les persones que realitzen les tasques de la llar s’ocupen
de la neteja i el manteniment de tots aquests.
Aquesta darrera categoria pot semblar banal però
dista molt de ser-ho, ja que porta associada amb
ella la problemàtica respecte a la percepció que
tenen les persones cuidadores de l’espai que
habiten. Aquestes, al treballar en aquest espai,
perceben aquest com el lloc de l’obligació i, conseqüentment, difícilment podran gaudir d’aquest
espai com a espai privat, ja que tot i que espai domèstic i espai privat moltes vegades s’han considerat sinònims, disten molt de ser-ho.2
El cultiu d’un mateix a l’esfera privada és absolutament incompatible amb l’espai domèstic. Allò

límits entre espai de cures i espai privat resulten
difosos per a les persones cuidadores, generant
així dificultat a l’hora de trobar aquella habitació
pròpia 4 que, tal com explicà Virginia Wolf, la nostra condició humana com a individus reclama per
al nostre desenvolupament.
L’arquitectura té un paper crucial pel què fa a
aquest fet, ja que en les seves mans es troba la
capacitat de generar espais amables i eficients
que redueixin al màxim aquesta percepció negativa de l’usuari cap a l’espai domèstic, afavorint
així fluïdesa i cooperació en el complex ballet 5 de
l’habitar.
Tenint en compte aquestes premisses, sembla estrany que, essent el discurs sobre la qualitat i el
confort de l’espai privat en l’habitatge un discurs
tan recurrent i treballat en el món de l’arquitectura, s’hagi deixat tan de banda la consideració
dels espais de cures en aquest discurs, els quals
s’han vist desplaçats a un segon lloc. Les morfologies convencionals d’habitatge mostren com, en
lloc de parar atenció als espais destinats al treball
de llar per la seva complexitat respecte al seu ús,
aquests espais han pres un caràcter moltes vegades residual i secundari respecte la resta de
l’habitatge, donant lloc així a cuines fosques i amb
espais reduïts o safaretjos amb escassa ventilació
exterior, d’entre tantes altres coses.

domèstic pateix una doble exclusió, de l’espai
públic i de l’espai privat, per bé que procura les
condicions necessàries per recrear la privacitat
dels altres.3

Per tant, ens trobem en una situació en què els
1 Montaner, Josep M.; Muxí, Zaida i Falagán, David H. Herramientas para habitar el presente. La vivienda del siglo XXI. (Barcelona: Máster Laboratorio de la
vivienda del siglo XXI, 2011), 131

1 Norberg-Schulz, Christian, L’habitare. (Milano: Electa Editrice, 1985)
2 Pallasmaa, Juhani, “Identity, intimacy and domicile Notes on the phenomenology of home”. a The Consept of Home: An Interdiciplinary View -symposium University of Trondheim, Agost 1992, www.uiah.fi/studies/history2/e_ident.htm

2 Muxí, Zaida. “Recomanacions per a un habitatge no jeràrquic ni androcèntric” a Eines nº13 (Barcelona: Institut Català de les Dones, 2009), 11
3 Murillo, Soledad. El mito de la vida privada. De la entrega al tiempo propio. (Madrid: Siglo XXI de España editores, 1996), 39

3 Bofill, Anna, “Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la perspectiva de les dones” a Quaderns de l’institut nº6 (Barcelona: Institut
Català de les Dones, 2005), 52

4 Wolf, Virginia. Una habitación pròpia. (Barcelona: Seix Barral, 2008)
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5 Jacobs, Jane. Muerte y vida de las grandes ciudades. (Madrid: Capitán Swing Libros, 2013), 78-82
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03. El paper de la dona en l’habitatge al llarg dels segles XIX i XX
Per poder entendre el perquè del menyspreu dels
espais domèstics en l’habitatge cal traslladar-se a
l’origen d’aquest fet.
L’habitatge, a excepció dels de les classes altes,
era realitzat pels mestres d’obra fins al segle XIX.1
Per tant, l’època en què els arquitectes comencen
a pensar l’habitatge coincideix amb el moment
en què s’estableixen els rols de gènere en la vida
quotidiana.
Mentre la producció de béns es feia a dins de
l’àmbit de la casa familiar, tots els membres de
la família hi participaven. I encara que les dones
fossin les responsables principals de la cura, el
fet que també treballessin a la producció (o a
l’agricultura) la divisió dels rols no era gaire precisa. Amb la revolució industrial, l’aparició de fàbriques on es produïen o manufacturaven productes va requerir mà d’obra de persones que van
haver “d’anar a treballar” fora de l’àmbit domèstic. Això va propiciar que en determinats sectors
de la burgesia (...) es fes una clara divisió de rols.2

És també en el segle XIX el moment en què l’Església comença a difondre la família nuclear com
a única i natural. A més, els canvis en el matrimoni també la fomenten, ja que fins al segle XIX les
persones sense herència ni propietat no tenien
l’obligació de casar-se.3
És en aquest context quan, la dona, deixa de viure
en comunitat o família extensa i es veu aïllada i
obligada a realitzar totes les tasques de la llar, associades als espais de cura explicats prèviament,
assumint el seu rol com a cuidadora. D’altra banda, l’home s’apropia del treball productiu, reafirmant així la seva apropiació del món de la política,

de la vida pública i, també, del de l’arquitectura.
Aquesta divisió de rols no sols fa que, a partir del
segle XIX, els habitatges siguin projectats per homes, sinó que, a més, aquests homes desconeguin
la importància de la disposició i la qualitat dels espais destinats al treball de la llar, ja que no en fan
ús perquè el treball reproductiu forma part del rol
de la dona. Així, obtenim uns habitatges que, tot i
parar gran atenció en el detall dels espais privats i
comuns d’aquests, deixen completament de banda els espais destinats al treball domèstic.
Així, comença a aparèixer la construcció del concepte de “hogar dulce hogar” o de l’habitatge com
a lloc d’esbarjo i d’allò privat, fet que demostra la
consideració, únicament, de l’experiència masculina, ja que, per a la dona que assumia el rol de
cuidadora, l’habitatge difícilment esdevenia un
espai de descans.4
Els rols de gènere establerts, fan que es generi una dicotomia entre la mirada de l’home i de
la dona sobre l’habitatge, ja que mentre un percep la casa des del confort i el sentiment de refugi que li aporta l’espai privat, l’altra la percep
com l’espai de l’obligació i el treball que se li ha
atribuït pel fet de ser dona. La mateixa dualitat
entre home-dona generada per la societat heteropatrialcal es veu reflectida en l’arquitectura, on comencen a aparèixer dualitats com, per
exemple, espai servit i espai servidor. Aquestes
dualitats s’aniran reproduint en el temps fins a
establir els models convencionals d’habitatge.
Judith Butler explica el gènere com un constructe
social, basat en la performació constant i dilatada
en el temps dels rols de gènere, que s’ha interio-

ritzat per la societat com a innata de cada gènere.1 De la mateixa manera, s’han establert unes
bases arquitectòniques pel que fa a l’habitatge,
inherents al constructe del gènere, que moltes
vegades s’han assumit dins el món de l’arquitectura com a inqüestionables. Així, s’estableixen uns
fonaments en la disposició espacial de la casa que
tot i que en primera instància poden semblar neutres, disten molt de ser-ho.
Un exemple d’això es dóna a les cases de la burgesia anglesa en l’època victoriana, on les cuines,
associades en aquell moment a la dona, s’allunyaven al màxim de les estances importants de la
casa per evitar els fums mentre es disposava una
habitació per a fumadors, associada als homes,
dins la mateixa llar.2
Dintre de tot aquest marc, són moltes les dones
que comencen a qüestionar els models d’habitatge. La seva experiència com a persones cuidadores de la llar les porta a adonar-se de la mala
qualitat dels espais que empren per a treballar i,
en aquest context, repensen l’habitatge i els espais domèstics des de la seva mirada, basada en
la pràctica i l’ús d’aquests espais.
Aquest fet es produeix coetàniament amb la primera onada feminista, sorgida a partir de mitjans
del segle XIX. Les dones comencen a rebel·lar-se
en contra de les opressions sofertes i a reivindicar canvis respecte a aquestes, i això repercuteix també en el món de l’arquitectura. Per tant,
no és casual que el període en què apareix un
discurs reivindicatiu sobre l’habitatge i el treball de la dona coincideixi amb el període entre
l’inici del moviment sufragista (18483) i la pro-

gressiva arribada del vot femení a diferents països (Estats Units i Àustria 1919, França 19444).
Sorgeix així, per part de dones relacionades amb
el món de l’arquitectura, un discurs basat en l’eficiència i la comoditat dels espais per a realitzar
el treball reproductiu en ells, relatat a partir de
l’experiència pròpia, que trenca amb moltes de
les bases establertes, donant lloc a algunes solucions que encara perduren avui en dia.
Una de les primeres tractadistes sobre la vida domèstica va ser Catherine Esther Beecher (18001878). Baix la preocupació per la repercussió de
la industrialització sobre la càrrega de treball de
les dones a la llar, Beecher, va cercar facilitar al
màxim aquest treball mitjançant solucions concretes que va reflectir en els seus dibuixos.5
Anys després, a les portes del segle XX, neix Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000) la qual, més
enllà de la cuina Frankfurt, va realitzar un nombre
considerable de projectes al llarg de la seva vida,
garantint la seva adaptabilitat a les diverses agrupacions familiars que els habitarien així com les
necessitats de cada una d’aquests, sempre baix
el discurs de l’eficiència com a eina per a millorar
les condicions de vida de les dones.
Coetàniament va exercir Charlotte Perriand (19031999), coneguda per haver treballat mà a mà amb
Le Corbusier, però amb una excel·lent trajectòria
professional més enllà del seu treball a l’Atelier Le
Corbusier. Charlotte, a través d’un impecable disseny del mobiliari, va parar especial detall en els
espais destinats al treball reproductiu, generant
així una gran sensació de confort i bellesa en ells.

1 Montaner, Josep Maria. L’ofici de l’arquitectura. El saber arquitectònic dels Mestres d’obra analitzats a través dels seus projectes de revalida. (Barcelona:
Universitat Politècnica de Barcelona, 1983)

1 Butler, Judith. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. (Barcelona: Ediciones Paidós, 2007), 271-275

2 Bofill, Anna, “Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la perspectiva de les dones” a Quaderns de l’institut nº6 (Barcelona: Institut
Català de les Dones 2005), 32

3 Campos, Ainhoa. “Sufragistas: la lucha por el voto femenino”. a Historia. National Geographic, 11 març 2019.
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/sufragistas-lucha-por-voto-femenino_12299/3

3 Muxí, Zaida. Mujeres, casas y ciudades, (Barcelona: dpr-barcelona, 2018), 50

4 Espegel, Camen. Heroinas del espacio. Mujeres arquitectos en el movimiento moderno. (Valencia: Ediciones Generales de la Construcción.2007), 60

4 Muxí, Zaida. Mujeres, casas y ciudades, (Barcelona: dpr-barcelona, 2018),, 47

5 Muxí, Zaida. Mujeres, casas y ciudades, (Barcelona: dpr-barcelona, 2018), 106
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04. Catherine Esther Beecher (1800-1878)
dóna Beecher al disseny de la llar per a garantir
una bona qualitat de vida:
No hi ha cap aspecte de l’economia domèstica,
que involucri més seriosament la salut i el confort de les dones americanes, que la construcció
adequada de les cases.2

Baix aquest discurs, proposa cinc principis pel
bon disseny de la casa, els quals basa en els seus
coneixements d’allò quotidià i domèstic. Aquests
principis són l’economia del treball, dels diners, la
salut, el confort i el bon gust. Així, a través del dibuix de cinc models d’habitatge, planteja algunes
qüestions, com la cuina eficient i central, la consideració de l’espai d’emmagatzematge, la transformabilitat de l’espai i l’estalvi i l’eficiència energètica les quals, el dia d’avui, encara segueixen
vigents.3
Nascuda als Estats Units l’any 1800, Catherine
Beecher va ser una tractadista que va reivindicar
la necessitat de dissenyar cases on es facilités al
màxim el treball de les dones.
L’any 1841 va publicar A Treatise on domestic economy, una enciclopèdia sobre el manteniment de
la llar que es va convertir en un èxit de l’època,
adoptant-se com a part del temari escolar i traient
edicions anuals.1 Però, més enllà dels consells sobre cuina o la neteja de la llar, el que més transcendeix d’aquest tractat és la importància que

Més endavant, l’any 1869, va publicar junt amb la
seva germana, Harriet Beecher (1811-1896) el llibre The American Woman’s Home el qual, tal com
elles mateixes van dir, estava destinat a “elevar
l’honor i la remuneració de tots els treballs que
sostenen els difícils i sagrats deures de la família,
i així, fer que la professió de la dona sigui tan desitjada i respectada com les professions més honorables dels homes”.4 En aquesta publicació, proposen “la casa cristiana” on es sintetitzaven totes
les idees anteriorment expressades a A Treatise
on domestic economy .

A dalt: Catherine Esther Beecher
A la dreta: alguns dels models d’habitatge presentats a A Treatise on domestic economy.
1 Hayden, Dolores. The Grand Domestic Revolution. (Massachussets: MIT Press, 1982), 55
2 Beecher, Catherine Esther. A Treatise on Domestic Economy. (The project Guttenberg, 2007)
http://www.gutenberg.org/files/21829/21829-h/21829-h.htm
3 Muxí, Zaida. Mujeres, casas y ciudades, (Barcelona: dpr-barcelona, 2018), 108
4 Hayden, Dolores. The Grand Domestic Revolution. (Massachussets: MIT Press, 1982), 56
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· La casa cristiana
Les dues germanes, van projectar un ideal de
casa amb l’objectiu de, tal com expliquen elles
mateixes, “exhibir formes d’economitzar el treball,
el temps i els diners a fi de garantir la salut, l’estalvi i la felicitat domèstica de les persones”, ja que
entenien que una de les principals preocupacions
de les dones en aquell temps era aconseguir una
casa que assolís els requisits per a l’èxit i el goig
domèstic1.
Suposant un emplaçament rural, es tracta d’una
casa unifamiliar constituïda per una planta rectangular de 25 x 16 peus (7,62 x 4,80 m), evitant,
gràcies a aquestes dimensions reduïdes, els grans
recorreguts durant el treball en aquesta.
La casa es desenvolupa en tres plantes. A la planta baixa es troba l’entrada, els espais comuns com
el menjador i la sala d’estar i, finalment, la cuina.
Una escala situada a l’entrada porta fins a la primera planta on es disposen dues habitacions de
la mateixa dimensió amb els seus respectius balcons. Finalment, trobem la planta soterrani, destinada al magatzem d’aliments, la bugaderia i les
calderes.

A la esquerra:
axonomètrica de la casa cristiana (redibuix propi).
A la dreta (de a dalt a baix):
La casa cristiana. Planta primera, planta baixa i planta
soterrani (redibuix propi) E 1:200.
1 Beecher, Catherine Esther i Beecher, Harriet. American Woman’s Home: principles of domestic science. (Cambridge: Welch Bigelow & co, 1869), 24
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· La casa cristiana
Des-jerarquització i versatilitat de l’espai.
Un primer tret a destacar del projecte és que no
distingeix usuaris per a les habitacions. Contràriament a la disposició habitual d’habitació conjugal
gran i habitacions de dimensions menors per als
nens o altres usos (despatx, vestidor, etc.), Catherine projecta dues habitacions de la mateixa mida
a les que es pot inscriure un cercle de 5 m de diàmetre, això permet que aquestes estances siguin
flexibles i puguin variar d’ús segons les necessitats dels usuaris així com adaptar-se a les diferents possibilitats d’estructura familiar.
De manera paral·lela, a la planta baixa es situa una
estança pensada per a funcionar com a sala polivalent, variant l’ús d’aquesta segons les diverses

El cicle de la roba
necessitats de l’usuari a través d’una pantalla mòbil que s’adapta a l’espai segons els requeriments
de l’ús que se li vol donar.
Desplaçant aquesta pantalla amb rodes d’una
part a una altra de l’habitació sempre obtenim
dues estances de qualsevol mida desitjada. Una
part podria ser emprada com a saló o sala d’estar; l’altra podria estar disposat com a dormitori.1

Es fa visible, per tant, un esforç a l’hora de projectar per a garantir la diversitat d’espais dins un
mateix espai de mides reduïdes, garantint així uns
recorreguts mínims a l’hora de moure’s d’un lloc a
l’altre de la llar per treballar.

Un altre fet que demostra la consideració de les
tasques de cura durant el procés de projecció de
Beecher és l’especial atenció en el procés de rentada de la roba. A la planta soterrani hi situa un
espai de bugaderia on encabeix tot el necessari per a realitzar aquesta activitat en tan sols uns
pocs metres quadrats.

tia a través d’una estufa de l’època. Això estalviava tot el temps de treball destinat a transportar i
buidar les galledes d’aigua. També es situen uns
cilindres per on es passa i s’eixuga la roba un cop
neta, evitant haver de moure’s a l’exterior de la
casa i estendre-la, i una taula per al planxat de la
roba.

Mentre a les cases de l’època l’aigua s’anava a
buscar a l’exterior de la casa, Catherine proposa
un sistema de tubs que permet que tot es realitzi
en un mateix espai, mitjançant pous i la reutilització de l’aigua provinent de la pluja que s’encalen-

Encara que aquests detalls puguin semblar insignificants, per a la dona que s’ocupava d’aquesta
tasca aquests elements marcaven una diferència
significativa respecte al temps requerit per a fer
la bugada.
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Pou d’aigua
Cisterna
Galledes
Tubs per a l’eixugat de la roba
Estufa de bugaderia
Taula de planxat
Armari
Montacàrregues manual

A la dreta:
Especificació elements bugaderia (redibuix propi).
Recorregut de la roba (redibuix propi).

1 Beecher, Catherine Esther i Beecher, Harriet. American Woman’s Home: principles of domestic science. (Cambridge: Welch Bigelow & co, 1869),., 27
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A l’esquerra:
Diagrama àrea dormitoris (redibuix propi).
Diagrama pantalla mòvil (redibuix propi).
Dibuix realitzat per Beecher de la cara frontal i
posterior de la pantalla mòvil.
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· La casa cristiana
L’espai per a l’emmagatzematge

La cuina centralitzada.

Una altra qüestió molt infravalorada però de vital
importància per garantir el confort dins l’habitatge
és disposar d’espai d’emmagatzematge suficient
per a tot el que es genera i s’acumula al llarg de
la vida.
A la casa cristiana no sols es considera un espai molt generós per a l’emmagatzematge (147
m3 aproximadament), sinó que, a més, aquest es
col·loca estratègicament per suplir les diferents
necessitats que existeixin: un armari guarda-roba

a l’entrada, dos armaris per habitació, espais de
rebost i refrigeració al soterrani i un armari a la
bugaderia.
A més a més, a través dels dibuixos del mobiliari
que Beecher va realitzar es pot observar una especial atenció en el detall d’aquest, triant a consciència quin espai estaria destinat a cada objecte
per tal de fer més còmode l’ordenació i la cerca de
cadascun d’ells.

Un dels espais on més temps s’inverteix durant el
treball de la llar és sens dubte la cuina. Coneixedora d’aquest fet, Catherine, va posar especial
èmfasi en la seva projecció.
En primer lloc, és remarcable la posició central de
la cuina respecte a la resta de la llar. Aquest fet no
és casual, sinó que se li dóna aquest posicionament estratègic a fi de reduir al màxim les distàncies entre la cuina i l’espai de menjador.
Al seu llibre, Catherine explica com tota la cuina
està pensada per encabir tots els estris necessaris per cuinar i netejar en els seus pocs metres
quadrats.

1

En contrast amb això, a la majoria de cases grans
el taulell de cuina, els materials i utensilis de cuina, la pica i el menjador, estan a tanta distància
de separació que la meitat del temps i força emprat es dedica a caminar d’un lloc a l’altre per
agafar i tornar els estris emprats. 1

En el pensament de l’habitatge de Catherine Beecher, es veu, per tant, un discurs basat en l’eficiència de l’espai per reduir el temps de treball requerit en aquest. Podríem considerar que realitza
una primera aproximació del que anys després es
convertirà en un pensament taylorista i industrialitzador de la casa i, més concretament, de la cuina.

1

2

2

3

A l’esquerra:
Diagrama àrea emmagatzematge (redibuix propi).
Dibuixos mobles per emmagatzemar realitzats
per Beecher.

Èstris i eines

3

Menjar

A la dreta:
Diagrama situació cuina(redibuix propi)
Planta i alçat de la cuina realitzada per Beecher.

Roba i abrics
Altres

1 Beecher, Catherine Esther i Beecher, Harriet. American Woman’s Home: principles of domestic science. (Cambridge: Welch Bigelow & co, 1869), 34
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05. Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000)
conèixer a Margarete. Des d’aquell moment van
començar a col·laborar junts.
Van començar escrivint textos junts per a la revista Schleisisches Heim on Margarte Schütte-Lihotzsky va adoptar una posició taylorista respecte
al treball que es realitza en la cuina, criticant la
falta de planificació i coneixement de les cuines.3
L’any 1922 va projectar l’“estança per cuinar i/o
rentar” per a la IV Exposició Vienesa dels horts familiars, barris i habitatges.4 L’estança de 2x2’05m
fusionava les tasques de cuina i rentat en un únic
espai amb mobles molt compartimentats garantint la màxima eficiència a l’hora de treballar. Amb
aquest projecte, és la primera vegada en l’història
que s’incorpora l’aigua dins de la casa obrera.

El 23 de gener de 1987 neix a Viena Margarete
Lihotzky. Va estudiar a l’escola d’art de Viena,
on es va graduar amb el diploma d’art enfocat a
l’arquitectura. Durant aquest període, el 1917, va
guanyar un premi a la millor solució d’una cuina
menjador als suburbis1, fet que ens demostra el
seu interès des de jove per la projecció dels espais domèstics.
Per ella, l’arquitectura tenia un significat sociològic que col·locava el construir en un context comunitari i social. (...) Sempre li va interessar ocupar-se exclusivament del que ella anomenava
edificació de l’habitar.2

El 1921 va començar a treballar a la Secretaria de
l’Habitatge de Viena on va coincidir amb Adolf
Loos, arquitecte cap d’aquesta, amb el qual va
col·laborar en alguns projectes. Durant aquest
temps, Ernst May va fer una visita a Loos i allà va

Un any més tard, va presentar per a la mateixa
exposició la “casa embrió”, la qual va destacar per
la seva capacitat d’extensió. Partint d’un “embrió”,
la casa podia passar per fins a quatre ampliacions
adaptant-se a les necessitats dels usuaris, evitant
preestablir la família nuclear com a únic usuari
possible i atenent als usuaris amb una economia
precària, ja que possibilitava poder millorar la casa
a mesura que la situació econòmica de l’usuari millorava. Un cop l’expansió quedava completa, les
unitats quedaven organitzades en filera creant
una ordenació urbana.
El 1925, Margarete entra a formar part, convidada
per Ernst May, a l’equip del projecte de l’oficina
municipal d’habitatge públic de Frankfurt, impulsat pel govern municipal. Ella es va ocupar de l’organització domèstica dels habitatges, basant-se
en les idees de racionalització que havia expressat en els seus projectes anteriorment.
A dalt:
Estança per a cuinar i/o rentar (plànols originals)

1 Minoli, Lorenza, Dalla Cucina allà Città. Margarette Schütte-Lihotsky. (Milano: Franco Angeli, 2008), 296
2 Muxí, Zaida. Mujeres, casas y ciudades, (Barcelona: dpr-barcelona, 2018), 206

A baix:
Casa Embrió (plànols originals)

3 Ibid., 207
4 Minoli, Lorenza, Dalla Cucina allà Città. Margarette Schütte-Lihotsky. (Milano: Franco Angeli, 2008), 82
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Dins aquest context va crear la cuina Frankfurt en
la que cercava alleugerir el treball de la dona en
la llar mitjançant la reducció de les dimensions de
la cuina i tractant aquesta com un element industrialitzat i especialitzat. La planta estava calculada
perquè es realitzessin el menor nombre de moviments i recorreguts mentre es treballava. A més,
la cuina disposava d’emmagatzematge per a tots
els estris i, aquests, es situaven estratègicament
per a garantir la major eficiència possible.
Cal destacar que la cuina Frankfurt estava composta per mòduls que podien organitzar-se
d’acord amb les necessitats de cada casa, generant així un model obert i versàtil.1 De fet, en cada
una de les tipologies dels seus projectes, la cuina
varia.
Les primeres cuines Frankfurt s’instal·len el 1926
al Siedlungen Praunheim, un projecte d’ordenació
urbana situat en el districte de Praunheim de la
ciutat de Frankfurt, d’un kilòmetre i mig d’extensió. El projecte proposava vuit tipologies diferents
d’habitatge amb plantes realitzades per Margarete Schütte-Lihotzky junt amb Eugen Kaufmann i
Ernst May. Les diferents tipologies eren molt diverses tant en dimensió com en morfologia, fet

que permetia que cada tipus d’habitatge es destinés a una economia familiar diferent, generant així
heterogeneïtat d’usuaris.
Entre aquestes tipologies destaca el projecte de
la casa bifamiliar ZWOFA 2.39/2.39 realitzat per
Margarete Lihotzky l’any 1928. Es tracta d’un habitatge mínim de dues plantes, una destinada a
cada família, que també podria funcionar com a
habitatge únic si la família millora el seu nivell adquisitiu.
La crisi econòmica la va empènyer a desplaçar-se
a l’URSS l’any 1930, juntament amb el seu marit
Wilheim Schutte i Ernst May, on van seguir treballant junts. Allà Margarete va realitzar diversos
projectes d’escoles bressol. Posteriorment, el
1937, es va traslladar a Estambul. Des d’allà Schütte-Lihotzky va començar a formar part activa de
la resistència austríaca, fet que va fer que l’empresonessin al entrar clandestinament a Àustria el
1940. El 1945 va ser alliberada rere l’alliberació de
Viena.2
La seva carrera professional i personal va ser reconeguda amb diferents premis, entre els quals
destaca el Premi de l’Arquitectura de la ciutat de
Viena, l’any 1980.

A dalt:
Primera cuina Frankfurt
A baix:
(esq.) Cuina per un nucli familiar amb un treballador
(dreta) Cuina per a una família burguesa.
1 Muxí, Zaida. Mujeres, casas y ciudades, (Barcelona: dpr-barcelona, 2018), 211
2 Ibid., 212-215
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· ZWOFA 2.39/2.39
La tipologia d’habitatge ZWOFA va ser projectada
per Margarete l’any 1928 com a solució a la petició
de l’oficina municipal d’habitatge públic de Frankfurt d’oferir un habitatge assequible als treballadors.
El projecte seguia la mateixa morfologia de casa
en filera que Ernst May va promoure durant aquell
període. Darrera, la parcel·la disposava d’un petit
jardí compensant així la petita dimensió dels habitatges amb un espai exterior d’ús variable i complementari.
Es tracta d’un habitatge mínim per a dues famílies. La unitat es desenvolupava en dues plantes,
una destinada a cada família. Cada planta disposava del seu propi lavabo i cuina Frankfurt, així
com d’una habitació que es podia dividir mitjanant
uns panells lliscants.
Degut a la reduïda superfície dels habitatges,
aquests es llogaven amb els mobles fabricats a
mida a l’interior, ja que sols així era possible assolir un aprofitament eficaç de l’espai1. Apareix,
per tant, un cop més, una recerca de la qualitat de
vida en els espais projectats a través d’un acurat
disseny del mobiliari.

A la esquerra:
axonomètrica de la tipologia ZWOFA (redibuix propi)
A la dreta (de a dalt a baix):
Tipologia ZWOFA. Planta primera i planta baixa (redibuix propi) E 1:100
1 Espegel, Camen. Heroinas del espacio. Mujeres arquitectos en el movimiento moderno. (Valencia: Ediciones Generales de la Construcción.2007), 190

22

L’ESPAI DOMÈSTIC COM A EINA EMMANCIPADORA

MIREIA SIMÓ HIGUERAS

23

· ZWOFA 2.39/2.39
Versatilitat de l’espai.

El cicle de la roba

Tot i que aquest projecte en concret estava pensat únicament per a la família nuclear i alguna de
les seves variants, cal remarcar que el projecte
urbanístic de la Siedlungen Praunheim sí que preveia algunes tipologies per ordenacions familiars
no estàndards, com és el cas dels habitatges per
a dones solteres, projectats per Lihotzky, que es
van instal·lar com a substitució de l’àtic d’algunes
de les tipologies de la colònia Praunheim.
Pel que fa a la tipologia ZWOFA en concret, el que
destaca és la seva capacitat d’adaptació a les variants econòmiques de l’usuari. La casa, que en

primera instància està pensada per a la convivència de dues famílies, permet, a través del simple
detall d’afegir una porta auxiliar, que el segon
dormitori de l’apartament superior passi a formar
part de l’inferior. D’altra banda, si una de les famílies millora la seva situació econòmica, aquesta
podria emprar la unitat sencera com a únic habitatge.1 S’observa, per tant, com una mateixa unitat pot donar solució a tres casuístiques familiars
diferents.

panells lliscants en una gran sala d’estar-dormitori doble i una segona habitació per als nens,
de 18,5 i 9,8 m2 respectivament. L’habitació gran
està pensada per al seu funcionament com a sala-menjador durant el dia i com a dormitori durant
la nit. Això és possible gràcies a un gran moble
de paret del qual surten uns llits abatibles quan
se’ls necessita, donant lloc a un gran espai diàfan
durant el dia en el què es pot disposar d’una taula
de menjador.

Cada habitatge es resol amb una única estança
de 28,9 m2 que es pot subdividir mitjanant uns

Aquestes solucions demostren com, malgrat unes
reduïdes dimensions, l’atenció en el detall del mobiliari pot marcar una gran diferència de cara a la
qualitat de vida de l’espai.

Donades les dimensions mínimes de la tipologia
ZWOFA, es va disposar una bugaderia comunitària dins la colònia Praunheim, projectada per la
mateixa Margarete. Aquest fet permetia dotar la
bugaderia de la maquinària més innovadora de
l’època, ja que, al donar-li un ús col·lectiu, es requeria menys maquinaria i s’ economitzaven notablement els preus.
La bugaderia es dividia en compartiments per a
disminuir els recorreguts. Un cop més, Margarete
Lihotzky aplica la visió tayloriana emprada en la
cuina Frankfurt per a reduir el temps de treball,
aquest cop en el procés de rentada de la roba.
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Esquerra:
Diagrames variants usuaris (redibuix propi)
Diagrama àrea estances (redibuix propi)
Dreta:
Fotografíes de l’època del menjador-dormitori

1 Minoli, Lorenza, Dalla Cucina allà Città. Margarette Schütte-Lihotsky. (Milano: Franco Angeli, 2008), 181
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· ZWOFA 2.39/2.39
L’espai per a l’emmagatzematge
En aquest projecte en concret, l’espai per emmagatzematge juga un paper fonamental, ja que
és gràcies a aquest que es pot donar lloc als diversos usos que es produeixen en l’habitació principal.
El moble de paret dissenyat per Margarete no
sols conté espai per emmagatzemar llibres i roba,
sinó que permet recollir un objecte que escasses
vegades és emmagatzemat: el llit. Aquest, queda
amagat sota el que esdevé un banc on asseure’s

La cuina industrialitzada
durant el dia. Sobre aquest banc, es troben diferents estants i armaris que permeten guardar tota
classe d’objectes.
Finalment, cal destacar com la cuina s’equipa amb
una gran quantitat d’armaris, els quals estan pensats per a l’emmagatzematge de tots els estris i
disposats d’una manera que redueixi els temps de
desplaçament a la cuina, tal com s’explicarà més
endavant.

Menjar i estris cuina
Roba i altres

La tipologia d’habitatge ZWOFA va ser un dels
projectes en els quals es va instal·lar la cuina
Frankfurt. A l’hora de projectar aquesta cuina,
de tan sols 6,43 m2 de superfície útil, Margarete Schutte-Lihotzy fa un gran esforç per reduir al
màxim la seva superfície, a fi de fer del procés de
cuinar, una activitat el més eficient i sistemàtica
possible.

A través de la cuina, Margarete tractava de fer
compatibles les tasques de la llar imposades a
la dona amb el seu propi desenvolupament professional. La cuina es concep com una màquina
perfecta que garanteix l’optimització del temps i
el treball de les tasques de la llar. Hi ha, per tant,
un intent de diluir les diferències de gènere a través de la millora de les condicions de la dona dins
l’habitatge, ja que, en reduir les hores de treball,
aquesta podia accedir a altres àmbits, com per
exemple, el laboral.1

A través d’una disposició en U i dues portes, es
consideraven tots els moviments necessaris a
l’hora de cuinar i es disposaven els mobles de
manera que el recorregut necessari a realitzar fos
el més curt possible. La finestra garantia l’entrada de llum i ventilació. D’altra banda, el mobiliari
es pensava per a garantir la màxima comoditat a
l’hora de treballar-hi, disposant diferents espais
segons cada moment del cuinat (tractament d’aliments, guardat dels estris de cuina, etc.).

En la cuina Frankfurt trobem una reinterpretació
de la cuina proposada per les germanes Beecher.
Aquesta, porta a l’extrem els principis d’eficiència
plantejats per elles a través d’una industrialització
mitjançant els darrers avenços de l’època, tecnificant i especificant cada un dels mòduls que la
conformen.2
5
6
4

3
2

7
8

1

1. Cuina elèctrica
2. Armari
3. Taula i tamboret
4. Guardat vaixella
5. Eixugat vaixella
6. Pica de cuina
7. Armari
8. Calaixera

Esquerra:
Diagrama emmagatzematge (redibuix propi)
Fotografíes de la cuina Frankfurt.
Dreta:
Diagrama posició cuina (redibuix propi)
Axonometria cuina (redibuix propi)
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2 Ibid., 42
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06. Charlotte Perriand (1903-1999)
àmbits. Es tracta, per tant, d’una nova relació espacial cuina-menjador, que es podria considerar
precursora del que seran les noves cuines americanes2.
Un any abans havia començat a treballar a l’Atelier
Le Corbusier. Ella mateixa explica a la seva autobiografia com va anar a sol·licitar treballar amb
Le Corbusier i com ell li va contestar que “allà no
brodaven coixins”. Davant aquesta resposta Perriand el va convidar a visitar el seu Bar sous le
Toit exposat a el Salon d’Automne i el mateix dia
que Le Corbusier i el seu cosi Pierre Jeanneret el
van visitar, impressionats, li van oferir la feina.3

El 23 d’octubre del 1903 va néixer a Paris Charlotte Perriand. L’any 1920 va iniciar els seus estudis
de disseny de mobiliari a l’ Ecole de l’Union Centrale des Arts Décoratifs, on va sentir gran frustració per l’enfocament artesanal i d’estil Beaux-Arts
que s’impartia a l’escola. Aquest fet la va fer evitar
tot allò de caràcter tradicional en la seva trajectòria professional.1
Entre les seves primeres obres destaca el menjador proposat al Salon des Artistes Dècorateurs
l’any 1928. Proposa una cuina comunicada amb el
menjador per mitjà de finestres amb tancaments
lliscants, permetent així la separació d’ambdós

Durant els deu anys que va treballar amb Le Corbusier va dissenyar els equipaments per alguns
habitatges com la Ville Stein (1927) o la Ville Savoye (1929) i els interiors del Pavelló Suís (1930)
d’entre altres. Abans de l’arribada de Charlotte,
Le Corbusier moblava les seves obres amb objectes no projectats per ell. Amb la presència de
Perriand, els mobles es modernitzen i la qualitat
i funcionalitat dels espais interiors projectats per
l’Atelier Le Corbusier es magnifiquen.4
El 1937 deixa l’estudi de Le Corbusier i comença
a col·laborar amb diferents arquitectes, entre els
quals es troba Jean Prouvé. Poc després, l’any
1940, viatja al Japó on segueix treballant en el
disseny de mobles.
Allà absorbeix la cultura japonesa i l’aplica en els
seus treballs, integrant la modernitat que tant la
caracteritzava amb la tradició i els valors de la cultura nipona. Així introdueix amb respecte la seva
visió occidental sense perdre l’essencia oriental.5

1 Marciani, Florencia “Charlotte Perriand 1903-1999”, Un dia una arquitecta. 25 abril, 2015. https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/04/25/
charlotte-perriand-1903-1999/
2 Muxí, Zaida. Mujeres, casas y ciudades, (Barcelona: dpr-barcelona, 2018), 189
3 Perriand, Charlotte. Charlotte Perriand. A Life of Creation. An Autobiography, (New York: The Monacelli Press 2003), 23
4 Marciani, Florencia “Charlotte Perriand 1903-1999”, Un dia una arquitecta. 25 abril, 2015. https://undiaunaarquitecta.wordpress.com/2015/04/25/
charlotte-perriand-1903-1999/

A dalt:
Menjador Salon des Artistes Dècorateurs, 1928

5 Espegel, Camen. Heroinas del espacio. Mujeres arquitectos en el movimiento moderno. (Valencia: Ediciones Generales de la Construcción.2007), 220

A baix:
Mobles realitzats al Japó
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Quan Japó s’uneix a la Segona Guerra Mundial,
Charlotte viatja fins a Vietnam, on aprèn tècniques
d’artesania fins que, quatre anys més tard, torna a
França.
L’any 1947 Le Corbusier torna a contactar amb
Charlotte Perriand per convidar-la a col·laborar
amb ell en el disseny dels interiors dels habitatges
de l’ Unité d’Haitation, on ella va parar especial
atenció en els espais destinats a les cures a través
del disseny i la disposició del mobiliari.
L’any 1967, acostant-se ja al final de la seva carrera professional, se li encarrega el projecte de
Les Arcs, tres edificis d’apartaments per a les estacions d’esquí a la Savoya francesa. En aquest
projecte, sintetitza tot el treball de la seva vida.
En les diferents tipologies, s’esforça a generar
espais de gran qualitat tot i el requeriment de
fer habitatges mínims. Un cop més, relaciona la
cuina amb l’espai d’estar, promovent la col·lecti-

vització del cuinar. També es preocupa de garantir l’espai d’emmagatzematge així com, en alguns
casos, sectoritzar els lavabos a fi de permetre la
coexistència de diferents activitats en un mateix
moment sense necessitat d’esperar.
La trajectòria de Charlotte Perriand ens mostra a
través del detall en el disseny del mobiliari interior
dels habitatges, el seu desig per generar l’Art de
vivre en els espais que ella projecta o, més concretament, l’art d’habitar.1
En la seva obra, trobem un gran exemple de millora de la qualitat de vida de la dona, a través d’un
disseny acurat dels espais en els quals aquesta
treballa i realitza les cures. Igual que les arquitectes esmenades anteriorment, mostra una excel·lent capacitat de comprensió de la vida quotidiana a través de propostes que ajuden a reduir el
temps requerit en les tasques de la llar, alliberant
així els usuaris d’aquesta càrrega.

A dalt:
Plànol original cuina Unité d’Habitation
dibuixat per Perriand.
A baix:
Planols tipologies Les Arcs
Fotografies de l’època de Les Arcs
1 McLeod, Mary. Charlotte Perriand. An Art of Living. (New York: Harry N.Abrams, 2003),10
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·Interior dels habitatges de l’ Unité d’Habitation.
L’any 1947 s’encarrega a Le Corbusier un projecte
de 337 habitatges per als marsellesos que s’havien desplaçat després dels bombardejos francesos ocorreguts durant Segona Guerra Mundial.
Aquest proposa un bloc de 135x24 m en planta
i 56 m d’altura, sustentat per una estructura de
pilars de formigó.
Cada planta conté 58 habitatges tipus dúplex,
que segueixen les dimensions del modulor, als
quals s’accedeix des d’un corredor. Charlotte Perriand va ser l’encarregada de dissenyar els interiors d’aquests habitatges després que Le Corbusier es posés en contacte amb ella per demanar-li,
anys després que ella deixés l’Atelier Le Corbusier,
que col·laborés amb ell en el projecte de l’Unité
d’Habitation.
Els habitatges es desenvolupaven en una primera planta formada per l’entrada, la cuina i l’espai
d’estar i una segona planta on es trobaven els
dormitoris. Charlotte, mitjançant el disseny acurat
i reflexiu del mobiliari, generarà espais d’un gran
confort i calidesa, garantint així una bona qualitat
de vida a les persones que els habitarien.

A la esquerra:
axonomètrica d’un habitatge de l’Unité d’Habitation
(redibuix propi)
A la dreta:
Habitatge Unité d’Habitation. (redibuix propi) E 1:150
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·Interior dels habitatges de l’ Unité d’Habitation.
Versatilitat de l’espai i usos sectoritzats.
Finalment, trobem una preocupació per la compartimentació de les diferents peces del lavabo.
L’habitatge es dota d’un lavabo complet i, per altra banda, divideix les peces del que hauria estat el segon lavabo situant cada una estratègicament segons l’ús que se li ha de donar: una pica
a cada habitació infantil per fomentar l’autonomia
d’aquests, per exemple, a l’hora de raspallar-se les
dents; una dutxa situada en un espai comú i, finalment, un lavabo tancat al qual s’accedeix des de
l’espai comú. Aquest fet, que en primera instància
pot semblar insignificant, permet que es puguin
emprar les diferents peces alhora sense interferir
entre elles, evitant que es produeixin problemes
de convivència.

Demostra, a més, parar atenció en els requeriments que comporta aquesta activitat, dotant la
instal·lació de tots els elements necessaris per a
portar a terme el rentat de la roba còmodament:
armaris per a la roba bruta, rentadora, planxa abatible i emmagatzematge de la roba neta.

m

66

3,

1. Armari roba bruta
2. Rentadora
3. Planxa
4. Armaris roba neta

66

3,

En segon lloc apareix l’espai d’estar, el qual, a través de la façana de portes de vidre abatibles que
es pleguen per complet, fa que es generi una fusió
entre l’espai d’estar i la terrassa, esdevenint tot un
mateix espai. Aquest queda dividit per un banc,
que es conforma mitjançant l’obertura d’un element abatible, creant així un espai d’estar d’una
qualitat immensa.

Estratègicament, Perriand disposa l’espai de rentada en la part central de la planta d’habitacions,
de manera equidistant a totes per reduir recorreguts. No sols això, sinó que aquest espai queda
comprimit en tan sols uns metres quadrats, permetent que fer la bugada comporti un recorregut
espacial de tan sols 4 m.

66

El primer fet destacable respecte a aquest tema
és l’envà que divideix les habitacions dels nens.
Aquest conté una paret mòbil de 2 m situada a la
part final de les habitacions que estaria destinada
a l’estudi i esbarjo dels nens. Així s’obté un espai
que pot donar privacitat quan la paret està tancada, a més de fer la funció de lloc per ano-

tacions gràcies al seu revestiment de pissarra i
convertir-se en un espai més ampli que fomenta
la convivència i el joc dels nens.

3,

Malgrat que en aquest projecte sí que es disposen les habitacions de manera jerarquitzada i amb
uns usuaris molt clars, es segueix apreciant una
preocupació per dotar de versatilitat els espais de
la casa.

El cicle de la roba

m

m

66

3,

m

4

1

4

2

4

81

1,

m

81

1,
9

1,

m

m

A la esquerra:
Fotografies de l’època de la sala
d’estar i les habitacions dels
infants.

3

81

1,

m

81

1,
9

1,

m

m

A la dreta:
Diagrama àrees dormitoris i
sectorització lavabos. (redibuix
propi)
Diagrama recorregut de la roba.
(redibuix propi)
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L’espai per a l’emmagatzematge
A través del disseny del mobiliari, Charlotte Perriand, dona solució a tots els aspectes necessaris per a tenir una vida quotidiana confortable,
incloent-hi també tots i cada un dels espais necessaris per emmagatzemar els nostres objectes.
En gairebé 18 m3, Charlotte genera els espais requerits per a l’emmagatzematge de la roba, tant
neta com bruta, així com pels objectes propis i
comuns i també pel menjar.

La cuina oberta
un gruix a la barana per generar estants o crear
nínxols aprofitant el buit de la paret. Fins i tot, disposa un dels armaris de tal manera que pugui esdevenir espai de canvi de nadons en el moment
en què sigui necessari. 1
Un cop més ens trobem en front d’una gran sensibilitat davant tot el que comporta la quotidianitat
en l’habitar que fa que el projecte millori notablement en les seves condicions de confort.

Tot això ho fa a través de petits detalls, com donar

Canviador nadons

La cuina de l’Unité porta una passa més endavant la cuina Frankfurt projectada unes dècades
abans. L’espai seguia mantenint unes dimensions
reduïdes i un caràcter industrialitzat per a garantir
la màxima eficiència però, ara, a més a més, esdevenia obert i relacionat directament amb l’espai
de menjador. Aquest fet marca la diferencia respecte a la dona, responsable de la cuina en aquell
temps, ja que aquesta relació permet que aquesta
pugui formar part activa de la socialització que té
lloc al menjador-sala d’estar mentre cuina.

Charlotte Perriand no sols es preocupa d’això,
sinó que, a més, té la cura de dissenyar el moble
de la cuina amb unes portes lliscants que permeten que aquesta estigui oberta o tancada segons
l’usuari ho desitgi. Aquest detall no és banal, ja
que permet que la persona que ha cuinat, pugui gaudir del menjar amb els altres sense estar
constantment observant la brutícia que haurà de
netejar seguidament. Aquest tret també eximeix
a la dona de l’obligació constant de tenir la cuina
neta i ordenada de cara als convidats, ja que permet suprimir la visibilitat d’aquesta.

A la esquerra:
Diagrama emmagatzematge. (redibuix propi)
Fotografia de l’època del nínxol.
Fotografia actual de la barana-estant.

Èstris i eines
Menjar

A la dreta:
Diagrama posicio cuina (redibuix propi)
Fotografies de l’època de la cuina.

Roba i abrics
Altres
1 Reus, Patricia i Blancafort, Jaume. Lo doméstico en l’Unité de Marsella a C de Confinament nº008, 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=AHmwi3lwMWo&t=1885s
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07. La projecció de l’espai domèstic com a eina emancipadora.
Després d’analitzar la vida i obra de cada una
d’aquestes dones es fa visible que, malgrat les diferències contextuals que envoltaven a cada una
d’elles, totes tenien una cosa en comú: la recerca a través de l’arquitectura de l’alliberació de la
dona de l’espai domèstic mitjançant la dignificació
d’aquest.
Catherine Beecher realitza les seves propostes
des d’un posicionament que assumia el rol assignat a la dona com a vàlid. No considerava que les
dones haguessin de competir amb els homes en
el treball però defensava fermament l’enteniment
de les dones com a “ministres de la llar” i “professionals qualificades” dins el seu àmbit, que ella
assumia que era la llar.1
Per tant, trobem en Catherine una lluita per dignificar la vida i el treball de les dones mitjançant
l’arquitectura, a través del detall i la cura en la
projecció de la casa i, concretament, dels espais
domèstics d’aquesta que, encara que ho fés des

d’un discurs que no segueix vigent avui en dia, va
servir per sembrar un precedent dins el món de
l’arquitectura i la projecció dels habitatges.
Margarete Schütte-Lihotzky, en canvi, projectava
des d’un discurs diferent, possiblement perquè
va viure en una època posterior en què la dona,
que començava a treballar en l’esfera productiva,
podia emprendre independent respecte de l’home. Considerava que els habitatges de l’època
distaven molt de suplir les necessitats dels seus
usuaris i així ho va expressar ella mateixa a l’article
Racionalització en l’habitatge:
Tota dona ha de ser conscient del retard que tenen avui dia els mètodes domèstics i ha de reconèixer que aquests dificulten el seu propi desenvolupament i, en conseqüència, també el de la
seva família.2

És a través d’aquestes idees que Margarete desenvolupa un gran esforç en alleugerir el

treball de la dona a través d’un discurs sobre
l’eficiència i la industrialització que va marcar un
abans i un després en la projecció dels espais domèstics, i especialment, de les cuines.

ment innovadors, ella desitjava ajudar a la gent a

Finalment, en Charlotte Perriand no trobem un
discurs tan marcat, o almenys no ha quedat constància d’aquest. És en actes com la reivindicació
de la seva autonomia respecte als arquitectes
amb els quals col·laborava o la creació del seu
propi estudi l’any 1927, fet atípic per a la dona de
l’època, que s’aprecia el seu concepte de la dona i
el seu deslligament amb el rol assignat.

En els discursos de cada una d’elles, tot i les petites discrepàncies que es puguin donar, s’evidencia un objectiu comú, millorar la qualitat de vida de
les persones cuidadores a través dels seus projectes, i això es fa encara més evident quan s’entra a estudiar en detall algunes de les seves obres.

El seu enteniment d’ella mateixa com a dona independent es veu reflectit en la seva obra on posa
especial èmfasi en els espais de cures, parant
atenció fins al mínim detall, per a garantir el màxim
confort i la millor convivència dels usuaris.
Perriand volia que els seus mobles i espais interiors fossin més que sols funcionals o estètica-

assolir una existència harmònica, una unitat, on
les necessitats de l’esser humà fossin satisfetes i
les seves aspiracions esteses.1

Darrere l’argument de l’eficiència, la qualitat i la
valoració dels espais destinats al treball reproductiu a l’hora de projectar, Catherine, Margarete
i Charlotte van crear un precedent d’habitatges
que permetien a la dona alliberar-se d’un nombre
considerable d’hores de treball domèstic donant
temps per altres activitats i garantint així un espai
pel seu desenvolupament, aproximant-la, en definitiva, a la possibilitat de la seva emancipació.

1 Hayden, Dolores. The Grand Domestic Revolution. (Massachussets: MIT Press, 1982), 56
2 Lihotzky, Margarette. “Rationalization in the Household” Das Neue Frankfurt. Monatsschrift für Fragen der Großstadt-Gestaltung, Frankfurt, 1926.
https://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=3885

1 McLeod, Mary. Charlotte Perriand. An Art of Living. (New York: Harry N.Abrams, 2003), 10
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08. Conclusions.
Els tres projectes analitzats són molt diferents a
nivell tipològic i de dimensions i, a més, estan destinats a tipus d’usuaris molt diferents uns dels altres. Aquest fet fa que en primera instància sembli
difícil trobar la similitud entre ells.
¿Què uneix a la casa cristiana de Beecher, de 340
m2 i morfologia d’habitatge unifamiliar, la tipologia
ZWOFA, casa adossada de 98 m2 pensada com
a habitatge mínim proletari i els habitatges plurifamiliars de l’Unité d’habitation de 130 m2 destinats a famílies acomodades? Després d’un anàlisi
realitzat des de la mirada centrada en els espais
destinats al manteniment i treball de la llar la resposta és clara.
Malgrat que existeixin evidents diferències entre
els tres projectes, tots segueixen uns mateixos
patrons en la disposició dels espais domèstics:
espais compactes i complets per a al rentada de
la roba i la cuina, disposició de generosos espais
per a l’emmagatzematge i esforç per a donar la
màxima versatilitat a l’espai.
Aquestes solucions concretes són les que avui dia
es demanen com a requeriment en els concursos
d’habitatge públic de l’Ajuntament de Barcelona
baix el terme “perspectiva de gènere”. Aquest
fet no és casual, Catherine Beecher, Margarete
Lihotzky i Charlotte Perriand varen crear precedents a través de l’atenció en els espais de cures
que encara segueixen vigents avui en dia.

La trajectoria professional, així com els projectes,
d’aquestes tres pioneres ens porta a adonar-nos
com a arquitectes de la importància de projectar
des de la mirada de tots i cada un dels possibles
usuaris. Durant el segle XIX i principis del segle
XX la dona es veia obligada a prendre el paper de
cuidadora i ho feia en uns espais que no eren còmodes per a realitzar aquesta tasca. A través de
l’arquitectura, Beecher, Lihotzky i Perriand varen
aconseguir millorar aquestes condicions i alliberar
a la dona d’una arquitectura que en aquell moment no li era amable.
Avui, gràcies a elles, estem una mica més a prop
d’aconseguir uns habitatges que acullin a totes les
persones per igual. Així i tot, aquest horitzó encara és llunyà i aquest fet es fa evident quan es produeixen situacions com la viscuda en els darrers
mesos. En el moment en que ens hem vist confinats s’han fet evidents moltes de les mancances
que tenen els nostres habitatges.
En els mesos vinents començaran a aflorar els
primers resultats dels estudis sobre habitatge que
s’han realitzat durant el confinament. Com a arquitectes, tenim l’oportunitat de fer ús d’aquests
en favor de nous models d’habitatge que millorin
la qualitat de vida dels seus usuaris i satisfacin
totes les seves necessitats, mitjançant un pensament crític i reflexiu de l’arquitectura, tal com l’experiència de Catherine Beecher, Margarete Shutte-Lihotzky i Charlotte Perriand ens ha ensenyat.

A la dreta:
Charlotte Perriand, 1935
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Com a conclusió personal
Endinsar-me en la vida d’aquestes dones ha estat
per mi una missió detectivesca, ajuntant cada un
dels detalls que anava descobrint mitjançant els
dibuixos, plànols i fotografies que anava aconseguint, fins a arribar a construir a través d’ells una
imatge sòlida i definida de cada un dels projectes.

la tipologia ZWOFA Virginia Wolf acabava la conferència en la qual basà Una habitació pròpia fent
referència a la germana de Shakespeare:

De la mateixa manera, sento que he anat construint el meu perfil com a arquitecta al llarg de la
meva trajectòria, tant acadèmica com extraacadèmica. A través de la recopilació d’experiències i
aprenentatges he anat aixecant els fonaments del
que serà l’edifici de la meva vida professional.

perquè els grans poetes mai moren, són presèn-

Aquest treball tanca una primera fase constructiva del meu perfil com a arquitecta a través d’una
nova mirada de l’arquitectura que a partir d’ara
m’acompanyarà allà on vagi. Una mirada integradora, resolutiva i atenta com la que van demostrar
tenir les dones estudiades.
El mateix any que Margarete Lihotzky projectava

Viu en nosaltres i viu en mi, i en moltes altres dones que no estan aquí avui perquè estan a casa
seva rentant plats i posant els nens al llit. Viu,
cies contínues, sols necessiten l’oportunitat de
caminar entre nosaltres (...) Jo sostinc que vendrà si treballem per ella i que fer aquest treball,
encara en la pobresa i l’obscuritat, val la pena.1

Quan penso en Catherine, Margarete i Charlotte em sento igual que Virginia Wolf. Després
d’aquest treball la seva forma de projectar i veure
l’arquitectura des de l’experiència i les necessitats
dels usuaris que l’habiten, millorant la seva qualitat de vida a través d’aquesta, estarà present en
tots els projectes que realitzi de tal manera que
una mica d’elles viurà en mi per sempre.

1 Wolf, Virginia. Una habitación pròpia. (Barcelona: Seix Barral, 2008), 81
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