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1.   Abstract

Després de les meves experiències tant a dins com a fora de l’escola he po-
gut entendre com l’entorn social i cultural pot influenciar directament en 
la qualitat d’un projecte. Cada arquitecte disposa d’una certa llibertat per 
decidir quins aspectes de les realitats socials que l’envolten tenir presents al 
projectar, així com analitzar els seus propis errors un cop l’espai entra en ús.

Durant el meu Erasmus a Alemanya vaig tenir l’portunitat d’estudiar com 
molts grans arquitectes dedicaven tots els seus esforços en el desenvolupa-
ment de mètodes analítics. Jan Gehl, Luiz Amorim, Kang Zhao i tants d’al-
tres foren capaços d’analitzar les relacions socials als espais i com s’influen-
ciaven els uns als altres. 

És per això que durant aquest treball dedico gran part del gruix a estudiar els 
contextos socials i com aquests es reflectien a l’arquitectura. Em centro en la 
cuina, ja que és un espai on personalment passo moltes hores i sóc conscient 
de l’evolució que encara necessita. Perjudicada i oblidada constantment en 
l’arquitectura d’habitatge, la cuina és un reflex del paper de la dona a la 
societat. 

Per tal de fer un anàlisi curós de l’evolució d’aquest espai durant el segle XX, 
em centraré en edificis d’habitatge obrer i social. Aquests són aquells que 
millor representen les necessitats socials de cada moment i alhora la forma 
de pensar de l’època. 

La intenció de l’estudi és la d’entendre com poden arribar a influir les prior-
itats socials de l’època en el disseny arquitectònic i arribar a veure com s’han 
arribat a ignorar les necessitats més bàsiques de les dones al llarg d’aquestes 
dècades i arribar a plantejar quin paper pot assolir l’espai cuina dins de la 
societat actual i futura.

Així doncs, trio un projecte de cada època que estudio. Hi entro, el dibuixo 
i analitzo, amb la intenció de comprendre’n tots els detalls. Comparo les dif-
erents cuines i els seus entorns socials i temporals, arribant així a unes pautes 
que m’imposaré d’ara en endavant. 

2.    Motivació

Cada Nadal, quan ens reunim la família a Madrid, patim la ja clàssica imat-
ge dels homes asseguts al menjador mentre esperen que les dones els servim 
el menjar al plat i, a continuació, el netegem. Per a uns, aquells dies són va-
cances; però per a les meves ties, cosines i germana no ho són tant. 

Encara s’agreuja més la situació si els espais on duem a terme aquestes acti-
vitas són d’allò més incòmodes i menys pensats. Dissenyats sempre per algú 
que no ha fet ús d’un espai similar.

Aquest treball sorgeix doncs, de la meva pròpia divagació entre tòpics que 
m’interessen i la meva obsessió per entendre el perquè de les coses.

Trobar una raó per la qual, durant els anys, la forma de mirar, jerarquitzar i

entendre els espais, canvia.

Entendre els errors socials que se succeeixen i es reflecteixen en el disseny 
arquitectònic pot, sens dubte, ajudar-nos a enfocar el pensament en noves 
direccions. 

Per últim no puc deixar escapar l’oportunitat que el tòpic em facilita per a la 
crítica social cap al paper que se li ha donat a la dona.

L’enciclopèdia catalana de la llengua descriu la cuina en tres entrades difer-
ents:

• Estança de la casa on hom prepara i cou el menjar.
• Art de preparar aliments segons tradició o noves combinacions.
• Qualsevol aparell calorífic per coure menjar. 1

Amb aquestes definicions ja trobem diferents interpretacions de la mateixa 
paraula, és a dir: podem entendre la cuina com a espai, com l’activitat i com 
a aparell. Distingir entre aquestes també influencia en la importància que li 
donem dins l’arquitectura. 

Si al pensar en el mot “cuina”, l’arquitecte entén la paraula, com l’activitat 
que acostuma a dur a terme per preparar els seus propis aliments, la cu-
ina pot prendre infinites formes depenent dels costums de l’arquitecte. Però 
l’usuari d’aquest espai segurament no serà ell. 

D’altra banda, si qui dissenya la cuina imagina tan sols l’aparell, podria sim-
plement crear un espai on aquest aparell fos còmodament manipulable i 
prou. Potser fins i tot l’acompanyaria d’una campana extractora i una calaix-
era on emmagatzemar-hi els utensilis per cuinar. 

Però per sort, tot arquitecte ha arribat a entendre que la cuina és molt més 
que un aparell i un únic mètode de dur a terme l’activitat de cuinar. La cuina 
avui en dia és on preparem i conservem menjar, però també és l’ànima de 
la casa. 
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3.    Prèvia

Per tal de entendre el gran canvi que aporta l’habitatge obrer dins de les 
colònies industrials, primer hem de entendre d’on veníem i com vivíem.

Fins a finals del segle XIX la majoria de la població Espanyola viu del món 
rural, amb unes condicions de vida força precàries. En molts casos, les classes 
més baixes treballaven per a propietaris de terres a canvi de sous indignes o 
un llit on dormir i un plat calent. 2

Les cases de pagès a Catalunya acollien a els masovers de les terres, el que en 
molts casos podia implicar grans famílies o diferents famílies sota un mateix 
sostre. En aquest món, les dones no només s’encarregaven de la casa, sinó que 
també duien a terme gran part de les activitats agrícoles. 

A les cases de pagès, la cuina té un paper vital que pocs anys després seria 
oblidat. Per la falta de recursos, la cuina era l’únic punt de calor a l’habitatge, 
ja que ningú es podia permetre encendre un foc a qualsevol estança. S’aprof-
itava el foc de cuinar per dur a terme quasi totes les activitats quotidianes, el 
que implicava una greu falta higiènica. Però d’altre banda, el fet que la cuina 
no només servís per cuinar, també feia d’aquestes grans espais on reunir-se. 

Habitualment a aquestes cases hi trobàvem una gran llar de foc amb una 
xemeneia. Al voltant d’aquesta gran llar de foc era molt habitual que hi 
haguessin seients on dur a terme diferents tasques. D’altre banda, apareixia 
també una cuina ceràmica que funcionava amb combustió de carbó o llenya i 
acabada amb fogons de ferro. Dins de la mateixa cuina hi acostumava a haver 
també la taula per menjar, una pastera per pastar el pa, de vegades un forn de 
llenya i una pica de pedra. La cuina però, no s’entenia només com a aquest 
espai. Sovint tenia espais annexos que servien d’emmagatzematge, assecador 
d’aliments i conserva dels mateixos. 

Amb la aparició de la industrialització a Catalunya, molts d’aquests pagesos 
decideixen abandonar el camp i desplaçar-se cap a les colònies industrials.

Imatge de una cuina, arxiu fotogràfic de Catalunya.

Cuina els Oms, arxiu fotogràfic de Catalunya.
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Imatge de la cuina del Castell de Vilassar, arxiu fotogràfic de Catalunya.

Imatge de la cuina de Casa Sarri, arxiu fotogràfic de Catalunya.

Imatge de la cuina de Can Galcern, arxiu fotogràfic de Catalunya.

1. Definició de “cuina” segons la Enciclopèdia Catalana 
de la Llengua.
2. Tancar la terra. Pràctiques de propietat i dinàmiques 
socials (Catalunya, 1850-1910), Lluís Serrano Jiménez.
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4. Anàlisi
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4.1. Habitatge obrer al segle XIX

La industrialització arribà a Catalunya al s. XIX, i amb ella apareixien les 
colònies industrials. Aquestes, se situaven properes a rius,  i tenien l’objectiu 
d’aconseguir la major productivitat imaginable. Amb tot això es produeix un 
abandonament massiu del camp i grans moviments cap a les colònies indus-
trials. 

Aquestes es construeixen amb tot allò que es considera bàsic i necessari per al 
màxim rendiment del conjunt. Habitatges, safareig, església, plaça, taverna, 
pistes esportives, teatre, escola i botigues per al bàsic assortiment de la po-
blació, tot girant al voltant de la fàbrica. Aquests llocs suposaven certs avan-
tatges per a la classe baixa provinent de l’agricultura, ja que si hi aconseguien 
un lloc de feina tenien habitatge i sou assegurat. Però amb quines condicions?

Els torns de treball de les fàbriques eren molt llargs, a més, les dones també 
es veien forçades a treballar-hi per la falta d’ingressos a la família. A l’acabar 
torns, era comú que els homes anessin directes a la taverna, on es deixaven 
el sou. Mentrestant, les dones eren les encarregades de cuidar als fills i fer les 
feines de la llar. La falta de temps per dedicar-se a la llar provocava una gran 
pobresa alimentària i higiènica. Per això hi havia una gran preocupació gen-
eral per la salut de la classe obrera.3

D’altra banda, els habitatges eren minúsculs. Quasi cap estança d’aquest ven-
tilava directe a l’exterior i no gaudien de gaire llum natural. En molts casos, 
per arribar a una habitació, n’havies d’atravessar altres. I els primers habitat-
ges obrers no tenien lavabo integrat, aquests eren compartits amb els altres 
habitatges. 

Al segle XIX, gràcies a la industrialització, aparegueren noves cuines. Es creà 
la cuina de ferro i el forn de gas, això volia dir deixar enrere aquelles cuines 
de maó de grans dimensions i que funcionaven a base de llenya. Aquestes 
noves cuines permetien un nou amidament a la cuina així com una cocció 
més ràpida (la transmissibilitat de calor és superior al ferro que al maó) i per 
tant de major qualitat. Netejar aquestes noves cuines també era més fàcil, ja 
que es construïen amb superfícies més regulars. També desaparegueren les 
grans xemeneies de les cuines, ja que la flama era molt menor.

Però sobretot, per entendre què significava la cuina al segle XIX, hem de 
pensar en l’escalfor. A l’habitatge obrer no hi havia cap font de calor com 
xemeneies, calefacció o llum solar; la cuina era l’únic espai que es podia 
escalfar.4 Aquelles cuines de maó o pedra que podíem trobar a l’habitatge 
de l’època tenien una gran inèrcia tèrmica que escalfava l’espai. Aquest fet 
provocava que a la cuina fos ben bé el centre de la casa, s’hi duien a terme al-
tres activitats com feines de la llar, higiene pròpia, safareig, i fins i tot dormir. 
En conseqüència: la falta d’higiene era encara major.

Catharine Beecher, “The american woman’s home: or principles 
of  domèstic science”, 1841. 
 
Catherine Beecher va ser una educadora i d’idees conservadores americana 
nascuda l’any 1800 que promovia el paper de la dona a l’àmbit domèstic. 
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En el seu llibre sobre els principis domèstics fa gran incisió en el paper de la 
cuina dins l’habitatge i de la dona dins de la cuina. Reivindica més dedicació 
per part de la ciència i la tecnologia per a millorar les feines de la llar. Alhora 
reclama la visió de la dona de fer feines com a un ofici i no com a distracció.  
Escriu i dibuixa sobre la llum natural per poder dur a terme una millor feina 
així com parla sobre la importància de la ventilació de la cuina. 

New Lanark, Escòcia, The Guardian.

Idea de organització d’una cuina de Catharine Beecher.

Imatge aèria de Can Vidal, Museu Vidal.

Imatge del pis Museu de Can Vidal, Museu Vidal.

Imatge de la cuina del pis Museu de Can Vidal, Museu Vidal.

3. The Kitchen Life World, Usage, Perspectives; Klaus 
Spechtenhauser.
4. Vivienda obrera y colonias industriales en la península 
Ibérica, Jaume Perarnau y Joan Muñoz.



• Can Vidal 1892

La vida a la colònia Vidal era molt dura durant els seus primers anys de 
funcionament. Els sous eren ridículament baixos i injustos. Per a arribar a 
poder sobreviure, era necessari que tota la família rebés un sou. Pel que nens 
i dones també treballaven a la fàbrica a més d’anar a escola o encarregar-se 
de la llar. A més, els homes cobraven més que les dones, tot i que duguessin a 
terme les mateixes feines. Si parlem dels equipaments, al construir la colònia 
només hi situaren l’església, botiga i escola. 
Durant els primers anys d’història de Can Vidal, s’hi produïren múltiples 
revoltes en contra de les condicions de vida del lloc. Això va fer que, poc a 
poc, la situació laboral dels treballadors anés millorant. També s’hi van con-
struir espais de lleure com el teatre, el casal de la dona i el cinema. Tot i així, 
per exemple, si es lesionaven a la feina, els enviaven a casa sense sou fins a la 
recuperació.
Els habitatges dels obrers eren casetes unifamiliars adossades de forma que 
creaven carrers. La façana principal d’aquestes donava a carrer, mentre que 
la façana posterior coincidia amb la mateixa de la filera del darrere i s’utilit-
zava de pati. 
Com a totes les colònies industrials, hi havia diverses tipologies d’habitatge 
segons la categoria que s’ocupava dins la fàbrica. Aquesta planta en concret 
mesura uns 80m2 i, tenint present que la mida habitual dels habitatges a les 
colònies industrials eren uns 60-70 m2, aquest era força gran. El fet de ser 
planta baixa també indica que hi devien viure famílies de treballadors encar-
regats i no treballadors del teler.
Els habitatges de Can Vidal es van construir sense lavabo privat, tot i que 
més endavant s’inclogueren. Les dutxes eren compartides, igual que el safa-
reig. La cuina d’aquest habitatge tenia uns 13m2 i tenia ventilació al passadís 
de la façana posterior, on hi havia una petita pica safareig. Aquesta cuina 
connectava directe al menjador de l’habitatge, on es duien a terme els àpats 
familiars. D’altra banda, a dins de la cuina, també hi havia una petita taula 
on segurament es feien labors. Ja que la cuina era l’únic espai que es podia 
escalfar de la casa. A més de la tauleta també hi havia un armari d’obra, una 
pica, i la cuina ceràmica. L’única superfície de treball eren els espais sobrants 
entre la pica i la cuina. 

7
Redibuixat propi de la planta d’un pis de Can Vidal 1:50
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Cuina de maó
amb superfície de
cocció de ferro per a
la transmissió de calor
i porta de ferro.
Funcionava amb llenya
o carbó.

Pica de pedra
Es tractava d'una peça
tallada en forma de
pica i amb desaigüe.
Tenia aigua corrent
però no aigua calenta.

Superfície de treball
Aquesta era mínima i
acabada amb rajoles
ceràmiques. Es veia
interrompuda per la
cuina i sembla difícil
de netejar, ja que hi
ha múltiples juntes.

Petit Menjador
era un petit joc d'una
taula i dues cadires,
més aviat enfocat a
dur a terme activitats
no relacionades amb la
cuina que amb el
menjar.

Armari i despensa
era l’únic armari de la
cuina, els altres espais
d’emmagatzematge eren
sota la pica i cuina, o
en estanteries. Aquest
armari era d'obra de maó
i portes de fusta.

Paviment
composat per rajola
ceràmica de 30x30

≈ 600 mm ≈ 300 mm ≈ 600 mm ≈ 1000 mm

≈
24
00
 m
m

≈
60
0 
mm

≈
80
0 
mm

Ventilació a passadís
No ventilava
directament a
l'exterior, s'obria a
menjador i passadís on
hi havia una petita
pica per a la higiène
personal.

redibuixat propi planta pis 1:200

redibuixat propi planta cuina 1:20

Redibuixat propi de la planta de la cuina d’un pis de de Can Vidal 1:20



Sopa d’all i pa integral

Ingredients per a 4 racions:
• 80ml d’oli d’oliva
• 4 grans d’all, laminats fins
• 8 torrades de pa de motlle integral, tipus biscota
• sal
• 1 l d’aigua mineral

Elaboració: 
1. Sofregiu a l’oli els alls fins a que estiguin daurats en una olla de la 
mida de la sopa a cuinar. En un recipient apartat, fer bullir l’aigua.
2. Afegir-hi les torrades i l’aigua bullent i un xic de sal. Coeu-ho durant 
4 minuts.
3. Aixafar-ho tot junt amb una forquilla fins que quedi uniforme. 
4. Servir calent.

∗ Si se’n disposa, s’hi pot afegir tall de carn prèviament marcat a la pa-
ella.

9
Recepta de “La Màgia de la Cuina”, de Carme Ruscalleda.
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Axonometria explicativa de Can Vidal
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4.2. Principis del segle XX

Amb el canvi de segle i després de l’experiència nefasta dels primers habitat-
ges obrers, comencen a aparèixer reflexions sobre les condicions de vida en 
aquests a Espanya. Entre d’altres conclusions, surt el “Lanzamiento de las 
Bases para el proyecto de ley de casas para obreros”. En aquest document es 
parla de construir habitatge obrer barat però higiènic. Aquestes idees queden 
recollides a Europa en diferents congressos d’habitatge com el de París de 
1889 i fins el de Lieja de 1905.

Darmstadt 1901

El Jungendstil és un dels moviments modernistes arreu del món que reflexio-
na sobre l’habitatge a principis del segle XX. A Darmstadt s’hi va construir 
Mathildenhohe: una colònia artística modernista. Aquí hi vivien artistes de 
diferents disciplines on ells mateixos tenien l’oportunitat de construir l’espai. 
Peter Beherens fou un d’ells, i la seva casa un bon exemple de canvi. A aques-
ta obra es pot veure com la cuina ja no és un espai oblidat dins del projecte, 
cada detall està pensat i hi dedica tant esforç com a la resta de l’habitatge. 
És un espai on s’hi pot treballar còmodament i alhora ser eficient. No només 
té llum natural i ventilació a l’exterior, sinó que els materials escollits també 
faciliten les feines a la cuina.

Període entre Guerres

La guerra a Europa provoca uns canvis socials abruptes en una societat que 
no para de créixer. Aquest creixement social provoca una manca d’habitatge 
i en conseqüència la construcció massiva d’aquest. A més, totes les classes 
socials empobreixen, incloent la classe mitja-alta. Aquesta, acostumada a 
gaudir de servei als habitatges, ha d’aprendre a viure per si mateixa alhora 
de buscar recursos econòmics. Això crea la aparició de la imatge de la me-
stressa de la llar. Les dones d’aquestes classes, acostumades a omplir el seu 
temps amb oci, es veuen obligades a treballar a la llar a més dels seus llocs 
de feina habituals. Tot i la demanda per part de moviments feministes d’una 
certa remuneració per aquestes feines, és ben sabut que la mestressa de la llar 
treballarà sense recompensa econòmica.5

És llavors, quan pensadors burgesos plantegen noves tipologies edificatòries 
per tal de solucionar els problemes d’habitatge existents a les classes més 
afectades per la crisis. Aquests, per exemple, proposen edificis on les cuines 
són compartides per tal de produir un cert estalvi econòmic. El pitjor defecte 
d’aquests projectes era el fet d’entendre la cuina com una necessitat bàsica 
per a una funció vital com la de menjar per sobreviure, i no pensar-la com un 
punt de trobada social. És per això que aquests projectes fracassen i passen 
al segon pas: reduir-ne la mida al mínim per tal de minvar el cost el màxim 
possible.
Seguint la regla del mínim cost, comencen a néixer pensaments que parlen 
de l’eficiència com a màxim reflex d’estalvi. En la construcció en massa que 
s’estava produint a l’època, la regla primordial a seguir era el baix cost de la 
construcció i la productivitat de la dona dins la llar. 

14

Christine Frederick, “The New Housekeeping: Efficiency studies 
in House Management”, 1918.
  
Christine Frederick fou una economista americana nascuda el 1883 que es 
va centrar en el paper de la dona com a dona de fer feines. Busca maximitzar 
l’aprofitament del temps i recursos de la dona dins la llar i du a terme nom-
brosos estudis per aportar noves idees a la indústria. Proposa l’augment de 
la il·luminació artificial dins la cuina, la implantació de mobiliari mòbil per 
flexibilitzar l’espai i reclama superfícies més fàcils de netejar. 

4.2.1. Les dones dels anys 20 a Europa

Seguint la idea de reduir costos i maximitzar la eficiència, els arquitectes i 
industrials europeus se centren en l’experimentació de la cuina. Apareixen 
grans dissenys com la “Munchner Küche” d’Erna Meyer o la “Frankfurter 
Küche” de Margarete Schütte-Lihotzky.
A Amèrica mentrestant no s’hi viu en la situació de pobresa que afectava 
Europa, i això fa que el desenvolupament tècnic sigui molt major. Es ded-
iquen grans esforços a la modernització de la vida quotidiana, el que es refl-
exa directament en la producció en massa d’electrodomèstics. Erna Meyer i 
Jacobus J. Pieter Oud són els encarregats de portar aquesta modernitat cap 
a Europa durant els anys 20. 
Erna Meyer parla de la cuina com la “fàbrica més petita del món”6 i defensa 
que no cal tanta tecnologia sinó millor organització. Parla dels moviments 
dins la cuina com quelcom a tenir present a l’hora de dissenyar-la així com 
de les mides adequades d’un espai de treball. També descriu la importància 
de la il·luminació adaptada a cada espai i la seva ventilació. 
Destaca d’ella però, la seva implicació sobre el paper de la dona a la societat. 
Parla obertament de la “histèria” i explica que aquesta ve de les necessitats 
domèstiques no satisfetes. 6 També reivindica que la dona deixi de ser esclava 
per convertir-se en creativa i recomana l’esport i la bona forma física.
La cuina Munich d’Erna Meyer destaca per la seva posició en L, les connex-
ions amb els altres espais de l’habitatge que permeten una major integració 
del paper de la dona, i la ventilació directa a l’exterior. 

Imatge de la cuina de Peter Beherens a Darmstadt, Heidelberger historische Bestände.

Imatge del disseny de cuina i recorreguts de Christine Frederick per “The New Housekeep-
ing: Efficiency studies in House Management”

Cuina Munich de Erna Meyer i la relació d’aquesta amb l’apartament, Archdaily.

5. Kitchen sink dramas: women, modernity and space in 
Weimar Germany, Leif  Jerram.
6. Das Küchenproblem auf  der Werkbundausstellung, 
Erna Meyer.



• Frankfurter Küche 1926

Margarete Schütte-Lihotzky és l’altra arquitecta a tenir present a l’Europa 
dels anys 20.
“El problema de racionalitzar el treball de la mestressa de casa és igual-
ment important per a totes les classes de la societat. Les dones de la classe 
mitjana, que treballen sovint sense cap ajuda (és a dir, sense servitud) a casa 
seva, i també les dones de classe treballadora classifiquen, que han de tre-
ballar sovint en altres treballs, sobre exposant-se al punt que la seva tensió 
està al límit, podent tenir conseqüències serioses per a la salut pública a la 
llarga”.7

Si es pot criticar algun aspecte a Margarete, és la no negació de la dona 
com a mestressa de la llar. Malgrat això, les seves idees eren molt revo-
lucionàries per l’època. Entre d’altres, projecta apartaments per a dones 
treballadores i solteres on els serveis estaven inclosos al lloguer, però no 
s’arriben a construir pel crack del 29. Juntament amb Mohr, a Viena, con-
strueixen trenta habitatges per a parelles treballadores on els gestos fossin 
compartits: bugaderia, cuina, guarderia, ets. 
És la primera a separar la funció de la cuina de moltes altres com la de men-
jar, i pensa aquest espai com a un laboratori de màxima eficiència. Dissen-
ya la cuina separant-la de l’acte de viure amb la intenció d’higienitzar-la. 
També creia que la mida de la cuina aniria disminuint cada cop més amb 
el pas del temps.

La Frankfurter Küche es va dissenyar com un element a implementar a 
10.000 habitatges socials de la ciutat. Era una peça de mides mínimes (3,44 
x 1,9 metres) on cada detall estava pensat en relació amb la funció i l’ús. 
La neteja de l’espai era un punt bàsic a tenir en compte, per això fa servir 
nous materials com el metall per facilitar la higiene. Introdueix el forn de 
gas al projecte, cosa que ajuda a la disminució de l’espai tant com mobiliari 
flexible i plegable. 
Aquesta cuina representa un dels punts d’inflexió a l’arquitectura ja que 
Margarete dedica grans esforços a l’estudi del cos de la dona. Gràcies a 
aquesta dedicació adapta alçades i mides a l’alçada mitja de la dona a 
Europa. 
Aquesta peça s’ha d’explicar com un espai únic i no en relació a cap sala, 
ja que ella no treballa en el disseny de la resta dels habitatges. Malgrat 
tot, s’ha de tenir present la seva insistència en la ventilació i il·luminació 
natural de la cuina. Hi ha diferents modificacions d’aquesta cuina fetes per 
la mateixa Margarete per tal d’adaptar-la a diferents projectes que fa amb 
Ernst May.
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7. Margarete Schütte-Lihotzky, Neue Frankfurt l’any 
1926.



Armari i despensa
500 x 500 mm

Tamboret giratori
r = 180 mm

Superfície de treball
50 x 900 mm

Post de planxar
1500 x 300 mm

Post de planxar
370 x 90 mm

Pica
400 x 400 mm x 2

Armaris per plats i
utensilis
850 x 450 mm

Calaixos d'alumini / rebost
100 x 100 mm x 15

Post de planxar
1500 x 300 mm

Punt de cocció
550 x 300 mm

Superfície de treball
550 x 200 mm

Cuina de gas
550 x 550 mm

Armari per escombres
450 x 450 mm

Post de planxar
1500 x 300 mm

H = 1000 mm

H = 750 mm

H = 750 mm

H = 810 mmH = 770 mm
H = 720 mm

H = 2500 mm H = 2500 mm

Redibuixat propi de la Planta de la cuina Frankfurt 1:20
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Sopa d’espàrrecs

Ingredients per a 4 racions:
• 5oo g d’espàrrecs verds i blancs
• Sal i Sucre
• 2  branques d’estragó
• 1 ceba
• 2 patates cuites
• 2 cullerades soperes d’oli d’oliva
• 100 g de nata líquida
• Pebre negre mòlt al moment
• 150 g de truita de riu fumada i tallada en trossos petits  

Elaboració: 
1. Peleu els espàrrecs blancs i talleu els verds en terços. Talleu els extrems 
més lletjos per descartar-los. Talleu els espàrrecs blancs en peces de 3cm. 
Netegeu tots els espàrrecs i coeu-los a foc mig durant 15 minuts a l’aigua bar-
rejada amb l’estragó, la sal i un xic de sucre.
2. Coleu l’aigua de la cocció i porteu-ho a ebullició. Coeu els espàrrecs 
blancs durant 5 minuts i retirar-los, deixeu els espàrrecs verds 10 minuts més. 
Treieu els espàrrecs i deixeu-los reposar embolicats en un drap.
3. Peleu i talleu la ceba en daus petits. Peleu la patata, netegeu-la i tall-
eu-la en daus. Escalfeu oli a una paella i feu que la ceba es torni transparent, 
a continuació hi afegiu la patata. Afegiu-hi un xic de sal i una mica de l’aigua 
del pas 1 i deixeu-ho coure durant 10 minuts. 
4. Barregeu tot plegat i afegiu-hi la nata i la truita de riu. 

∗ Aquests plats d’espàrrecs són molt típics de la regió sud de Frankfurt, 
on vaig fer el meu Erasmus. És una zona coneguda pel cultiu d’espàrrecs i la 
seva temporada és al Febrer i Març.

17
Recepta de “Spargel & Rucola”, de Zabert Sandmann.
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Axonometria explicativa de la cuina Frankfurt.
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4.2.2.  Espanya

Fins ara el dilema de defensar una cuina que mantingués una relació directa-
amb el menjador, estava relacionat amb la manca de recursos calorífics dels 
habitatges de classe mitjana i baixa. La cuina acostumava a ser l’únic espai 
amb punt de calor dins d’aquestes tipologies i per tant convenia que acollissin 
més activitats que no només la de cuinar. Per tant, es buscava una cuina ober-
ta que pogués traspassar la calor cap a altres espais de la llar. 
Amb l’aparició del gas cau la prohibició de no poder escalfar més d’un espai 
de l’habitatge, i amb ell la cuina Frankfurt. Aquesta cuina anava molt lliga-
da a la idea d’una sola activitat a la cuina, o més aviat una sola persona a la 
cuina, la dona. D’aquesta se’n criticava aspectes com el fet que la dona no 
pogués vigilar als nens mentre es treballa a la cuina. Ja que, evidentment, era 
l’única responsable de dur a terme aquestes tasques.
Per tant un dels majors dubtes seguia sent si la cuina havia de ser oberta o 
tancada. 

A Espanya però, encara teníem feina en pensar en l’habitatge social en si, i 
com aquest havia de ser desenvolupat. A partir de la segona dècada del segle 
XX, comencen a sorgir lleis sobre “Cases Barates”. La Societat Cívica pre-
senta diversos informes sobre les terribles condicions de vida amb les que es 
troben els veïns dels blocs d’habitatge obrer al país. Així doncs, els arquitectes 
enfoquen els seus esforços en tractar l’habitatge social. 
Durant la dictadura de Primo de Rivera, es construeix habitatge obrer a tota 
la península, i el “Patronato de Vivienda de Barcelona” construeix diversos 
barris obrers a la ciutat per acompanyar la crescuda de la indústria. Tot i així, 
hi ha una gran diferència amb Alemanya: la densitat. Espanya pren com a 
model la ciutat jardí britànica i no el model en bloc Alemany. Això no només 
afectava directament en el cost del sol sinó que també convertia els espais re-
siduals entre construccions en l’espai públic, que evidentment era molt escàs 
i poc pensat. A més a més, la relació amb la resta del teixit urbà era quasi 
inexistent.8 

Durant la dècada dels anys 30, el GATEPAC juntament amb Le Corbusier 
treballen al voltant de la millora d’aquesta tipologia d’habitatge. Busquen 
la millora de les condicions de vida de la classe obrera treballant sobre la 
higiene, ventilació, il·luminació i aïllament tant tèrmic com acústic. També 
parlen de la dificultat d’adaptació de la població que passa de viure en barra-
ques a grans edificis en alçada, per això els seus primers treballs seguiran sent 
construccions de baixa alçada.  
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Imatges de la Casa Bloc, Museu del Disseny de Barcelona.Imatges del barri de cases barates d’Eduard Aunós, La Ciutat Horitzontal.



• Casa Bloc 1936

Després de diversos experiments d’habitatge, es construeix la casa Bloc l’any 
1936. Aquest es projecta fora de Barcelona solucionant programa i funció. 
Integra habitatges de dues plantes en un edifici en alçada on la planta baixa 
és molt permeable i acull comerç. A més a més busca la integració amb la 
resta de la ciutat creant espais públics als seus peus gràcies a la implantació 
edificatòria. Aquesta és la que també permet una fàcil ventilació dels habi-
tatges. Una de les idees del GATCPAC era la de fer un edifici independent, 
per això dins del mateix apareixen serveis de guarderia, biblioteca, esport, 
etc. D’altra banda individualitza safareigs i lavabos, fet molt innovador a 
l’arquitectura social del moment i el país. El fet de construir els habitatges 
en dúplex facilitava la ventilació així com l’assolellament dels espais per tal 
d’higienitzar-los. 

L’any 1936, amb la Guerra Civil, s’aturà la construcció de l’edifici; que serà 
acabat més tard per altres tècnics.

Les cuines d’aquests apartaments ja mostren grans avenços amb les cuines 
de les colònies industrials. La introducció de la cuina econòmica amb ex-
tracció és el major d’ells, tot i que no influeix directament en els amidaments 
de l’espai. D’altra banda però, es pot apreciar que la manca d’espai d’em-
magatzematge segueix present. Però el que més s’enyora és la superfície de 
treball, ja que és quasi inexistent o està mal organitzada.

23
Redibuixat propi de la Casa Bloc 1:40

8. La cocina moderna en la vivienda colectiva española a 
través de los concursos de arquitectura del período 1929- 
1956, M. Carreiro-Otero i C. López-González.



Redibuixat propi de la planta de la cuina de la Casa Bloc 1:20

Cuina de maó
amb superfície de
cocció de ferro per a
la transmissió de calor
i porta de ferro.
Funcionava amb llenya
o carbó.

Pica de Predra
és una peça de pedra
tallada amb forma de

pica i amb aigua
corrent.

2900 mm

≈ 800 mm 700 mm 750 mm 400 mm

600 mm

Cuina econòmica
de ferro per a una
millor transmissió de
calor i porta de ferro.
Combustió amb llenya o
carbó.

Ventilació a l'exterior
finestres altes amb
ventilació a la passarel·la.

Armari
disposa de gran capacitat
d'enmagatzematge.

Paviment únic a tot
el pis
paviment hidràulic de
200 x 200 mm igual a
tot l'habitatge

600 mm

1000 mm

800 mm
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Empedrat de Bacallà

Ingredients per a 4 racions:
• 600 g de bacallà dessalat, sense pell ni espines
• 500 g de fesols del ganxet cuits
• 100 g de tomàquet madur tallat a daus petits
• 100 g de ceba tendra picada a daus petits
• 100 g de pebrot verd picat a daus petits
• 100 g de pebrot vermell picat a daus petits
• 2 ous durs
• 100 g d’olives verdes picades a daus petits
• 100 g d’olives negres d’Aragó picades a daus petits
• 50 ml d’oli d’oliva verge extra
• 10 ml de vinagre de xerès
• 10 tiges de porradell picat
• 10 g de mostassa de Meaux
• Sal i pebre

Elaboració: 
1. Porteu aigua al punt d’ebullició i afegiu-hi els ous amb una cullera 
per evitar que es trenquin. Deixeu-los bullir deu minuts i peleu-los.
2. Mentre espereu als ous, talleu els ingredients de la forma indicada.
3. En un bol gran, poseu tots els ingredients anteriors i mescleu delica-
dament per no desfer ni trencar els productes. Reserveu-ho a la nevera. 

25
Adaptació d’una recepta de “La Màgia de la Cuina”, de Carme Ruscalleda.
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Axonometria explicativa de la cuina de la Casa Bloc



4.3.  Postguerra i Dictadura

Després de la Guerra Civil Espanyola el país es troba un altre cop en una 
situació precària respecte a l’habitatge. La falta de diners i la gran exigència 
social són dos aspectes que empenyeran l’arquitectura cap a la construcció 
d’habitatge social sota la dictadura de Francisco Franco.
A partir llavors, apareix la modernització del camp amb projectes de refor-
ma agrícola, on treballa la meitat de la població activa. És per això que es 
construeixen colònies agrícoles por tot el país. El fet que Espanya es trobi 
aïllada de la resta d’Europa i la poca experiència dels arquitectes més joves 
provoquen diversos fracassos arquitectònics. 
El Franquisme però, s’encarrega de fer propaganda de l’habitatge digne per 
a les classes més baixes. En només deu anys (1940-1950) es reconstrueixen 
300.000 habitatges socials a Espanya. Un d’aquests exemples és el Barri de la 
Mercè a Barcelona, actualment un dels barris de renda més alta de la ciutat. 
Encara s’insisteix en la construcció d’habitatge unifamiliar i que fos fàcilment 
adaptable a cada topografia. Hem de tenir present que els projectes no es dis-
senyaven per al lloc concret, sinó que es projectaven a Madrid per a diferents 
ciutats i s’adaptaven al lloc durant l’execució. El que sí que es tenia present 
però era la categoria de cada casa, ja que depenent del lloc que s’ocupés a la 
societat es podria adquirir un habitatge adaptat a cada renda. El Barri de la 
Mercè, que era obrer, no tenia equipaments i depenia directament dels del 
Barri de Pedralbes. A més els espais públics no estaven pensats des d’un inici, 
sinó que s’aprofitaven els espais més residuals per ubicar-los.

A partir dels anys 50, s’entén que el cost del sòl és massa elevat, i amb la idea 
de reduir pressupostos es comença a construir en alçada. Durant la mateixa 
època es produeix un abandonament del camp, ja que la inactivitat deixava 
gran part de la seva població sense feina. Aquest fet produeix grans movi-
ments migratoris cap a les ciutats. 

També, a les classes mitjanes, el paper de la dona es comença a manipular. 
La cuina ja no s’entén només com l’espai on preparar menjar, també es veu 
com l’espai on la dona passarà més hores i on ha d’estar còmode. Això, per 
als homes que influïen en el disseny d’aquests espais, volia dir aconseguir que 
la dona s’ho passés bé a la cuina. Per a ells, la dona era feliç si complaïa al 
seu marit i família, i per tant necessitava la més avançada tecnologia per dur 
a terme la seva missió. 

La cuina passa a ser el centre de totes les mirades de la indústria i hi apa-
reixen tot tipus d’aparells. Tots aquets avenços s’enfocaven a la idea de facil-
itar les tasques de la dona i estalviar-li feina, així potser podria gaudir d’uns 
minuts més passant el seu nou aspirador al menjador.9

És a dir, la cuina es mecanitza, racionalitza i hi apareixen nous materials. 
Es busca la modernitat a l’espai però sense perdre de vista la tradició. Es 
dissenyen mobles “all included”, en els que es pot cuinar, emmagatzemar i 
netejar alhora. La cuina passa a ser un cúmul de màquines diferents que, se 
suposa, milloren la vida de la dona.
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Imatges del barri de la Mercè a Barcelona, Obra Sindical del Hogar.

Imatges del barri de la Mercè a Barcelona, La Vanguàrdia.

Anuncis de diferents productes dels anys 50-60.Plàno original de la planta d’un bloc de pisos de Montbau. Siluetes.



• Montbau 1961

La construcció de Montbau respon a la problemàtica de les barraques a 
Barcelona, causades pels moviments migratoris provinents del camp. L’edi-
fici s’inspira en la Interbau del 1953 a Hansviertel Berlin, la qual van visitar 
els arquitectes (Giráldez - López Iñigo – Subías) del projecte de Mont-
bau.10 El plan de Montbau incloïa 1.440 habitatges socials amb gran vari-
etat tipològica per acollir diferents perfils socials. Per tal de crear un espai 
equilibrat socialment i no una ciutat dormitori, els pisos es dissenyaren per 
ser repartits entre barraquistes, treballadors qualificats, dependents, fun-
cionaris, comerciants, militars i un 5% d’habitants de classes altes. El barri 
també gaudia d’un centre cívic entre d’altres equipaments socials, donant 
gran importància al comerç, l’educació i la cultura. 
En la construcció s’introduïren materials innovadors i noves tècniques con-
structives com peces prefabricades i ceràmica. Els blocs eren curts d’amp-
lada evitant la construcció de patis i facilitant l’assolellament i la ventilació 
a façana.
Un fet molt interessant dels arquitectes d’aquest barri és la decisió d’expli-
car l’ús de l’espai amb siluetes diferents a cada sala. Curiosament, al llit de 
matrimoni hi apareixeran una silueta d’un home i una dona, a la sala un 
home llegint, a la cuina una dona treballant, i en algun d’ells s’hi veu un 
home amb barret entrant a l’habitatge com si tot just arribés de la feina.
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Redibuixat propi de la planta d’un pis del Bloc R de Montbau 1:50

9. The Evolution of  Kitchen Design, A Yearning for a 
Modern Stone Age Cave, Antonia Surmann.
10. De Interbau en Berlín a Montbau en Barcelona, Mar-
ta Sequeira, Tesis Doctoral.
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Redibuixat propi de la cuina d’un pis del Bloc R de Montbau 1:20
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Peus de Porc amb Naps

Ingredients per a 4 racions:
• 4 peus de porc, tallades per la meitat i en dos trossos a la direcció am-
ple
• 1 ceba gran
• 2 dents d’all
• ½ culleradeta de farigola seca
• ½ culleradeta d’orenga seca
• 1 fulla de llorer.
• 200 g de tomàquet triturat
• 1 got d’aiguardent
• 2 gots de vi blanc sec
• 50 g d’ametlles torrades
• caldo
• 5oo g de naps
• oli d’oliva 
• sal i pebre mòlta

Elaboració: 
1. Cremar els pelets que puguin tenir els peus de porc, netejar-les bé i 
salpebrar-les. Posar una cassola de fang a foc lent amb l’oli i sofregir les mans 
fins a que comencin a tenir color, treure-les i reservar-les. Al mateix oli, sof-
regir la ceba i els alls, picats. Quan comencin a dorar-se, tornar a posar a la 
cassola els peus i afegir-hi les espècies. Ofegar uns moments i afegir-hi l’ai-
guardent i el vi. Remenar i deixar reduir, agregar-hi el tomàquet i les ametlles 
un cop maxacades al morter, cobrir amb el caldo. Tapar la cassola amb paper 
d’alumini i introduir al forn fort durant dues hores. 
2. Mentrestant, pelar i tallar els naps. Afegir-los a la cassola passades les 
dues hores de cocció aproximades i continuar-la durant una hora més. Fins 
que les mans estiguin ben tendres. 
3. Rectificar la sal i servir calent. 
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Recepta inspirada en el llibre “Sabores Cocina del Hogar”, de Victoria Serra.
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Axonometria explicativa de la cuina del Bloc R de Montbau



4.4.  Modernització

A principis dels anys 60, Friedensreich Hundertwasser escriu un manifest en 
contra del racionalisme a l’arquitectura, on afirma que “Com a mínim hem 
de parar de tenir gent movent-se a les cambres com gallines i conills dins de 
les seves galledes”11. Amb tot plegat, Hundertwasser volia criticar que amb 
l’arquitectura del moment els esforços se centraven a complaure més a la in-
dústria que els interessos l’usuari.

A partir de llavors, s’obre una discussió espacial a l’arquitectura, on es busca 
personalitzar i flexibilitzar l’espai. Aquests debats arquitectònics es traslladen 
ràpidament a la cuina, i s’obre un nou front mai explorat fins llavors: la cuina 
flexible, mòbil i personalitzable. Cuinar ja no s’entenia com quelcom bàsic 
i obligatori, sinó que també podia formar part d’una acció social en la qual 
l’home podia voler participar.12

La producció en massa d’electrodomèstics com la nevera, el rentaplats, mi-
croones i forns fan que es normalitzi la seva presència a la cuina. La cuina 
s’omple de màquines i petits aparells. També, a mitjans dels anys 60 apareix 
el congelador i amb ell el menjar congelat. Canvia el ritme de vida: ja no 
cal sortir a comprar cada dia. No només això, sinó que també es creen els 
supermercats i amb ells el menjar preparat. Per no parlar de l’aparició de la 
televisió. I així, poc a poc, mentre apareixen tots aquests avenços, desapareix 
el costum de menjar en família.
Tot plegat crea un gran interès en la renovació i nous dissenys de cuines, el 
que provoca una gran demanda de nous pensaments cap a aquests espais. 
La indústria i l’arquitectura se centren en l’estalvi de materials i acords en els 
amidaments de cada aparell i superfície depenent de la funció i l’usuari. 
S’estudien les mides dels utensilis: plats 30cm, calaixos 45cm, safates de forn 
45cm, neveres i rentaplats 60cm, etc. Poc a poc s’arriba a acords d’alçades, 
profunditats, amplades i distàncies necessàries per fer més còmode la cuina. 
L’any 1969 es determina que l’alçada correcte d’una superfície de treball serà 
de 85-90cm amb un sòcol de 10-15cm. 13

Les últimes dècades del segle XX són tranquil·les, ja no hi ha guerres ni gana 
a Europa. Això vol dir que la cuina pot deixar enrere el seu caràcter de lab-
oratori on es du a terme una acció bàsica per a sobreviure. Ara té un paper 
social, s’hi passa temps amb amics i familiars; o com a mínim no s’hi vol estar 
aïllat mentre es preparen els àpats per a aquestes reunions. La discussió de la 
cuina oberta ja no té tant a veure amb poder vigilar als nens que són al men-
jador sinó amb no aïllar a qui cuina. A partir de llavors, i amb l’obertura de 
la cuina cap a altres espais, s’introdueix el luxe a l’espai. El Marbre, les fustes 
de qualitat i els bons acabats entren a ser un bàsic a les cuines de la classe 
mitjana. 
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Mobile Kitchen Unit, Virgilio Forchiassin, Spazio Vivo (Living Space), 1968. Moma.

MiniKitchen, Joe Colombo 1963. Pinterest.

Kugelküche, Luigi Colani,1970. Poggenpohl.

Coop Himmelblau, 1974, EWE.
German Bulthaup, KWB, 1988.



• Walden 7 1973
L’any 1970, entre psicòlegs, enginyers, filòsofs i arquitectes es treballa en el 
disseny d’una obra d’habitatges que fos d’allò més sensible cap a l’usuari. La 
primera idea era que l’edifici es construís a Madrid i s’inspirava en l’obra 
utòpica de Burrhus Frederic Skinner: Walden 2. Burrhus era un psicòleg 
americà especialitzat en psicologia experimental que defensava que el com-
portament era una funció de les històries ambientals de reforç. És a dir, que 
aquest comportament humà es veia directament influenciat per l’entorn on 
es trobava la persona.
L’edifici dels germans Bofill tenia l’objectiu de ser, en si mateix, una ciutat a 
l’espai. On l’espai públic estigués inclòs a dins del mateix edifici i on els veïns 
es poguessin creuar i fer vida en comú amb facilitat. La intenció era crear un 
edifici d’habitatges que funciones per ell mateix, amb carrers, jardins, places, 
comerç i tot el que calgués per la màxima comoditat i comunitat dels veïns. 
Es tracta d’una construcció d’habitatges socials de diverses tipologies amb 
l’objectiu d’acollir molt diferents perfils. Es van construir des d’habitatges de 
30m2 fins a dúplex de 120 m2 , incloent tot el ventall de possibilitats entre un 
extrem i l’altre. Amb tot això, es buscava la diversitat d’opcions i d’habitants 
que viurien l’edifici. 

“Fue un intento de romper con las viviendas sociales del franquismo, un edificio para otro 
tipo de sociedad más avanzada”.14
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Redibuixat propi de la planta d’un habitatge del Walden 7 1:50

11. Friedensreich Hundertwasser.
12. The Kitchen Life World, Usage, Perspectives; Klaus 
Spechtenhauser.
13. The Evolution of  Kitchen Design, A Yearning for a 
Modern Stone Age Cave, Antonia Surmann 
14. Ricardo Bofill, El País.
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Redibuixat propi de la cuina d’un habitatge de l’edifici Walden 7 1:20
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Butifarra a la Catalana

Ingredients per a 4 racions:
• 6oo g de botifarra crua
• 1 copeta de jerez sec
• manteca de porc
• farina

Elaboració: 
1. Es punxa la botifarra crua amb una forquilla i s’enfarina .
2. A una paella s’hi posa oli i la manteca; un cop calent s’hi sofregeix la 
botifarra i s’hi tira el gotet de jerez. Es tapa bé la paella i, a foc lent, es cou 
durant uns quinze minuts.
∗ Aquests plats és molt típic català i queda molt bé si s’acompanya de 
verdures, llegum cuita o arròs blanc.
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Recepta inspirada en el llibre “Sabores Cocina del Hogar”, de Victoria Serra.
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Axonometria explicativa de la cuina d’un habitatge de l’edifici Walden 7



23
46



47

5. Comparació
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Can Vidal:                                                                         1:150
                   superfície habitatge: 72m² 
                   superfície cuina: 13m² = 18%
                   superfície habitacions: 30m² = 41%
                   superfície menjador/sala: 18m² = 25%

percentatge d’ocupació referenciat a la superfície de l’habitatge

Casa Bloc:                                                                                               1:150
                   superfície habitatge: 70m² 
                   superfície cuina: 4,6m² = 6,6%
                   superfície habitacions: 37m² = 55%
                   superfície menjador/sala: 16m² = 20%

percentatge d’ocupació referenciat a la superfície de l’habitatge

Montbau:                                                                                                1:150
                   superfície habitatge: 67m² 
                   superfície cuina: 7,8m² = 11,6%
                   superfície habitacions: 37m² = 55%
                   superfície menjador/sala: 16m² = 24%

percentatge d’ocupació referenciat a la superfície de l’habitatge

Can Vidal:                                                                                              1:150
                   superfície habitatge: 65m² 
                   superfície cuina: 10,7m² = 16,6%
                   superfície habitacions: 25m² = 38,5%
                   superfície menjador/sala: 17m² = 26%

percentatge d’ocupació referenciat a la superfície de l’habitatge

• Relacions a l’habitatge

Per tal d’entendre l’evolució de la arquitectura de la cuina des de Can Vidal 
fins al Walden 7, analitzo aspectes que entenc que influencien directament 
en aquests espais. El primer que trio estudiar és la jerarquia d’espais dins 
d’aquests habitatges, d’aquesta forma puc entendre quina importància es 
donava a la cuina. 

El fet de recuperar poc a poc el protagonisme de la cuina dins dels habitat-
ges socials només pot voler dir que es pretén retornar el paper de les rela-
cions socials a l’habitatge. Si ens fixem en els habitatges de la casa bloc, el 
principal interès és el d’acollir el màxim nombre d’hostes possibles. En una 
superfície similar, l’edifici Walden 7 està acollint la meitat d’habitants però 
prioritzant-ne les zones comunes. És evident que hem de pensar sempre en 
el període social que es viu durant la construcció de cada edifici. És curiós 
també veure com a la colònia tèxtil, la relació amb la resta de l’habitatge 
és molt més immediata que a la Casa Bloc, on s’intenta apartar les zones 
humides. També és veritat que la cuina llavors patia una problemàtica d’hi-
giene exagerada i que, a la Casa Bloc, és on s’incorpora per primera vega-
da el lavabo i safareig dins l’habitatge. 
Mirant la superfície, podem veure com després de la primera guerra mun-
dial i amb l’aparició d’electrodomèstics a la llar o simplement nous avenços, 
anem reduint la mida de la cuina.
Una dada que trobo molt curiosa i, suposo, és d’alguna forma casual, és 
el fet que totes quatre cuines es relacionen d’una forma molt similar amb 
el safareig. Si ens hi fixem, a Can Vidal el trobem just a l’altra banda del 
mur de la cuina, tot i que per accedir-hi s’ha de fer la volta pel menjador. 
La Casa Bloc, a l’integrar les zones humides en un mateix bloc, la relació 
amb aquest és força immediat. A Montbau el trobem directament dins de 
la cuina, tot i que per estendre es pot sortir al balcó directament des de la 
cuina. I per últim, al Walden 7, trobem tot el sistema de bugaderia inclòs 
dins de la mateixa cuina. És a dir, el segle XX començava amb la intenció 
de reduir la cuina a l’acte de cuinar, i poc a poc hem anat incorporant-hi 
noves funcions que quasi ni existien als habitatges; com la bugaderia.
D’altre banda, també veiem com a partir de Montbau, es va recuperant la 
connexió amb el menjador. I al Walden, aquesta és tan exagerada que fins 
i tot és difícil de diferenciar aquest segon espai. La cuina és punt de trobada 
com ho era a Can Vidal.
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Can Vidal:                                                                                                1:50
                   superfície cuina: 13m² 
                   superfície circulació: 8,4m² = 64,6%
                   superfície cuina: 0,85m² = 6,54%
                   superfície de treball: 1,25m² = 9,6% *
                   superfície pica: 0,8m² = 6,15%
                   superfície emmagatzematge: 1,95m² = 64,6**

percentatge d’ocupació referenciat a la superfície de la cuina      

Frankfurt Küche:                                                                                      1:50
                   superfície cuina: 6,7m² 
                   superfície circulació: 3,4m² = 50,7 %
                   superfície cuina: 0,6m² =8,95%
                   superfície de treball: 1,2m² = 17,9% 
                   superfície pica: 0,4m² = 5,95%
                   superfície emmagatzematge: 2,1m² = 31,35 **

percentatge d’ocupació referenciat a la superfície de la cuina      

Casa Bloc:                                                                                                 1:50
                   superfície cuina: 4,6m² 
                   superfície circulació: 2,45m² = 53,3 %
                   superfície cuina: 0,65m² =14,1%
                   superfície de treball: 0,65m² = 14,1% *
                   superfície pica: 0,5m² = 10,9%
                   superfície emmagatzematge: 0,64m² = 13,9 **

percentatge d’ocupació referenciat a la superfície de la cuina      

Montbau:                                                                                                  1:50
                   superfície cuina: 7,8m² 
                   superfície circulació: 5,9m² = 75%
                   superfície cuina: 0,3m² = 3,85%
                   superfície de treball: 0,7m² = 9,0% 
                   superfície pica: 0,3m² = 3,85%
                   superfície emmagatzematge: 1,6m² = 20,51**

percentatge d’ocupació referenciat a la superfície de la cuina      

Walden 7:                                                                                                  1:50
                   superfície cuina: 10,7m² 
                   superfície circulació:7,6m² = 71%
                   superfície cuina: 0,3m² = 2,8%
                   superfície de treball: 0,7m² = 6,55% 
                   superfície pica: 0,65m² = 6,1%
                   superfície emmagatzematge: 1,6m² = 20,51**

percentatge d’ocupació referenciat a la superfície de la cuina

* La superfície de treball tant a Can Vidal com a la Casa Bloc es comparteixen amb l’espai de cuina, quan es cuina es 
redueix la superfície de treball. A la Casa Bloc la segona superfície de treball es troba en cantonada de difícil accés. 

** La superficie d’emmagatzematge s’ha de contar en alçada també. En tots els casos es troba elevada sense interròm-
prer altres superfícies.     

• Evolució de l’interior

Després de la posició de la cuina dins de l’habitatge, em disposo a estudiar 
la posició de les peces que componen aquesta i el paper que ocupen dins 
l’espai. D’aquesta manera puc intentar entendre quins aspectes eren els 
més importants al construir una cuina. Tot i així, com sempre, s’han de 
tenir en compte les possibilitats de cada època així com els costums. 
Si comencem per Can Vidal, veurem que la cuina és un espai configurat 
de forma similar a les cases de pagès antigues. Encara conserva una petita 
taula on dur a terme labors que no té res a veure amb la del Walden 7. 
Aquesta segona és una taula pensada com a menjador principal de la casa, 
cosa que demostra el prestigi que es volia donar a la cuina. 
Seguint amb la colònia industrial, i centrant-nos en l’emmagatzematge, 
trobem un únic armari que ocupa tota la secció de la sala. Segurament 
també aprofitaven la zona de sota de la cuina així com l’escorredor de so-
bre la pica. Entenc que l’estil de vida de l’època, i més parlant d’habitatge 
obrer, era força més auster. Això volia dir no dependre de molts objectes 
que més endavant ens semblarien imprescindibles. D’altra banda, la falta 
d’espais despensa es deu a la falta d’aliments no frescos a les dietes de l’èpo-
ca. Era costum comprar quasi a diari a les botigues de la colònia. 
És amb l’aparició dels supermercats quan realment veiem una transfor-
mació directa en l’emmagatzematge de les cuines. El fet de poder tenir 
menjar a l’abast de la mà sense haver d’anar a comprar a diari suposa un 
gran augment de les superfícies d’emmagatzematge a les cuines, com es pot 
veure a Montbau. A més a més, com ja va fer Margarete Schütte-Lihotzky, 
veiem que els armaris no han de treure espai a la resta de funcions de la cu-
ina. Al només haver-se d’utilitzar en breus moments, aquests acostumaran 
a ocupar els espais menys desitjats de la cuina. 
Un element que també evoluciona força dins l’espai cuina és el safareig, 
aquest cop veient-se profundament afectat per la tecnologia. Si a Can Vidal 
era una pica exempta de la cuina, al Walden 7 acaba sent tot un espai res-
ervat per als electrodomèstics destinats a la bugada. La transició la veiem 
en Montbau, on el safareig passa de ser una pica exempta de la cuina a un 
espai reservat per a aquesta i amb connexió directa al balcó. 
Per últim, i el que jo trobo més important, és la convivència entre espai 
de cuina (és a dir, cocció) i superfície de treball. A Can Vidal podríem dir 
que directament no es diferencien aquestes dues, mentre es cuina no es pot 
treballar. La Casa Bloc no suposa cap canvi en aquest aspecte, simplement 
apareix a una cantonada una superfície quasi inutilitzable que, en cas de 
desesperació, podríem utilitzar. El més curiós és l’enorme diferència amb 
la cuina Frankfurt en aquest aspecte, i suposo que no cal recordar que qui 
la dissenya és una usuària. Molt contrari als altres dos casos. 
Si passem a Montbau, podem veure que ja apareix una superfície de treball 
molt superior i ininterrompuda. L’únic defecte d’aquest és que els armaris 
superiors es troben a poca alçada i el treball pot fer-se incòmode. Per últim, 
al Walden 7, la superfície de treball no és gaire diferent a la de Montbau. 
En aquest cas però els armaris superiors ja s’escurcen i alcen per facilitar 
la feina. 
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• Can Vidal 1892:

Can Vidal hereta la funció de les cuines antigues, on no només s’hi cuinava 
sinó que s’hi vivia. L’espai pensat per a cuinar ocupa una superfície molt 
mínima del total, deixant lliure gran part per a altres labors. No és difícil 
d’imaginar que era d’agrair que fos un espai compacte, ja que així la calor 
no marxaria i es podria aprofitar millor.
La peça dedicada a cuinar, és austera i senzilla. Possiblement era d’obra i 
acabada amb rajola ceràmica per facilitar-ne la neteja. Com ja hem vist 
a l’anàlisis anterior la superfície de treball és escassa i es comparteix amb 
l’espai de cocció. També hem de tenir present que cuinar no era una de les 
prioritats a les colònies industrials, ja que la manca de temps no els perme-
tia dedicar-hi molta estona.
A més, no hi ha ventilació directa. Aquesta es produeix o a través de la sala 
contigua o a través de l’espai safareig. Això també ens indica que prob-
ablement pateix falta d’il·luminació natural, i imaginant l’època i classe 
econòmica de la qual parlem, d’artificial. És evident que les condicions 
higièniques no eren una prioritat a l’hora de pensar aquest espai.
Per últim, i com ja he enumerat anteriorment, la falta d’espai d’em-
magatzematge és un clar reflex de les tradicions del moment. Gran part 
del menjar que es consumia era fresc, ja que no existia encara el concepte 
de rebost.

• Frankfurt 1926:

La cuina Frankfurt és la prova de la implicació de la dona a l’arquitectura dels 
anys 20 a Europa. Ella és la usuària i la millor coneixedora de les necessitats 
de l’espai. Clarament influenciada per la situació de postguerra del continent, 
i amb el clar objectiu de minimitzar el cost, crea un model de referència no 
comparable amb la Casa Bloc. 
La importància que dóna a la ventilació i llum, així com el gest de posar da-
vant de la finestra una gran superfície de treball, indica l’interès per fer més 
atractiva l’activitat. Tot i així no perd de vista l’eficiència i porta cada detall al 
màxim. El forat per tirar les escombraries, els armaris per escombres, la post 
de planxar plegables o els calaixets on guardar-hi aliments específics demost-
ren la delicadesa amb la qual treballa.
És veritat que la falta de connexió amb els espais que l’envolten pot ser crit-
icable, però si tornem a pensar en el principal objectiu de reduir el cost o 
maximitzar l’eficiència es pot entendre la decisió. A més a més, Margarete 
era plenament conscient que el fet d’obrir la cuina a altres espais no suposava 
una relació social sinó la responsabilitat d’encarregar-se també de tot allò que 
hi passava; com vigilar els fills. 

Axonometria militar 1:100 Axonometria militar 1:100



51

• Casa Bloc 1936:

La Casa Bloc no segueix per a res l’exemple de la cuina Frankfurt, de fet, 
l’evolució entre Can Vidal i aquesta són mínimes. 
L’espai de treball és encara més deficient que a les colònies industrials, l’em-
magatzematge no sembla estar gaire ben desenvolupat, i la pica no mostra 
cap evolució. Tot i la incorporació de la nova cuina econòmica no es pre-
scindeix de la ceràmica, dificultant així l’aprofitament de l’espai. 
La ventilació i il·luminació de l’espai es redueix a una finestra alta i difícil de 
manipular, i la connexió amb els altres espais depèn del passadís d’entrada. 
L’espai està encara més aïllat que la cuina Frankfurt o Can Vidal. 
És evident la diferència cultural que podia marcar Catalunya d’Alemanya, 
però potser és exagerat el resultat  de cada cuina. No puc treure més con-
clusió que el fet que al centre d’Europa s’hi impliquessin tant les dones va 
aportar grans avenços a l’arquitectura. 

• Montbau 1960:

Si ens fixem en Montbau, podem veure clarament que els avenços tecnològics 
condicionen l’espai. La nova cuina de gas, els espais per electrodomèstics, 
l’augment d’espai d’emmagatzematge... Les condicions socials conviden a 
portar una vida molt més còmoda que als projectes anteriors. La possibilitat 
de conservar menjar a casa fa que augmenti exponencialment la superfície 
d’armaris, així com el fet de deixar enrere les èpoques de postguerra. 
Tot i així seguim veient com l’espai està dissenyat per arquitectes no usuaris 
d’aquest. La posició dels elements principals com la cuina o la pica generen 
uns espais residuals quasi inaprofitables, on no cap ni una fusta per tallar. Tot 
i que creix l’espai de treball aquest sembla força incòmode per la poca alçada 
entre els elements. 
On sí que veiem una certa evolució és en la ventilació de l’espai, ja que 
aquest no només està connectat al balcó (a través de l’espai safareig), sinó 
que gaudeix també d’obertures a la part alta del mur que comunica amb el 
menjador.

• Walden 7 1973:

La cuina del Walden 7 marca una clara diferència amb totes les anteriors 
al situar aquesta com a nucli de l’habitatge. És una peça molt permeable i 
amb un paper social molt destacable. La cuina ja no s’entén com una bàsica 
necessitat sinó com a punt de trobada funcional. 
Ventila i rep llum natural tant de la petita finestra com de les diferents ober-
tures a la resta de l’habitatge, és amplia i millor organitzada que Montbau. 
Els espais residuals han desaparegut, i diferencia espais per funció: treball, 
neteja, cuina, emmagatzematge i safareig. Entenc que la separació de la cu-
ina té a veure amb les olors i contaminació de la resta de l’espai, ja que està 
connectat amb sala i zones de pas. 

Axonometria militar 1:100 Axonometria militar 1:100 Axonometria militar 1:100
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6. Conclusions
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• Inclusió i gènere

Tot i tenir bons exemples que l’usuari és la millor eina a l’hora de projectar 
espais funcionals, queda clar que no sempre se’l té present. 

La dona va ser i encara és la principal víctima d’aquests errors. Tot i que 
tenim grans dones que intentaven corregir aquests problemes, no sembla 
que n’aprenguéssim gaire. És curiosa la gran diferència entre la cuina Frank-
furt i els projectes realitzats posteriorment a Catalunya. No només veiem 
la diferència tecnològica i econòmica entre les dues cultures, sinó la manca 
d’esforç per entendre els esforços que es duen a terme a una cuina. 

“Vosaltres, homes, simplement no enteneu res sobre treballar a una llar. Un 
dia la dona escombra i treu la pols, i al següent planxa, i el següent cuina, i 
mentrestant cuida els nens, i cus i atén les trucades, i va a la compra i li ar-
regla l’abric al marit i fa un pastís de coco pel Diumenge”.15 

Avui encara molts homes no entenen com funciona una casa, perquè mai 
han intentat ser-ne l’usuari i responsable màxim d’aquesta. Segurament, si a 
la Casa Bloc hagués participat una dona, o li haguessin encarregat el disseny 
de la cuina a una d’elles, veuríem un resultat ben diferent. 

La cuina doncs, així com tota l’arquitectura, ha de prendre consciència de 
qui és el real usuari de cada espai. Si centrem els nostres esforços en crear 
espais compatibles per a tothom, construirem obres més segures i inclusives 
per a tots.
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• La cuina com a eina

A més, hauríem de pensar més sovint en el paper social que poden tenir 
espais com la cuina. Dins de l’habitatge social sempre existeix la discussió 
sobre els espais compartits, ja que aquest s’entenen com un problema i no 
com una solució. Al projectar habitatge públic de seguida es pensa en la falta 
de responsabilitat dels usuaris front un espai compartit, i com això pot des-
embocar en problemes de convivència. 

Aquesta falta de confiança en qui habita el lloc treu l’oportunitat directa de 
posar a prova espais que, a l’habitatge cooperatiu, està comprovat que fun-
ciona. La cuina, tant l’acció com l’espai, és un node de trobada social en tots 
els aspectes. 

Qui no ha anat a una festa i s’ha passat la major part de la nit a la cuina? 

Quantes hores hi hem passat cuinant amb família o companys de pis durant 
aquesta quarantena? 

També és veritat que molts entenen la cuina com una acció molt privada i 
íntima, ja que en molts casos és una estona per pensar i estar amb nosaltres 
mateixos. 

Tot i així, penso que es podria reflexionar més sobre quin és el paper que 
volem que tingui una acció tan bàsica en les nostres vides. Cursos de cuina, 
aprofitament del menjar, educació alimentària, etc. Són factors que influeix-
en directament en el nostre desenvolupament com a societat.

• Mirada cap a la sostenibilitat

Per tal de facilitar que els usuaris portin una vida sostenible o menys per-
judicial pel medi ambient, els hem de facilitar la feina. Combatre l’esforç, 
mandra, incomoditat o falta de recursos que es pot trobar qualsevol habitant 
amb al reciclatge o aprofitament d’energia està a les nostres mans. 

És per això que, dins de la cuina podem reflexionar sobre les possibles solu-
cions tant espacials com tecnològiques que l’arquitectura ha d’oferir. Pensar 
en punts estratègics on acumular el reciclatge per fer més còmode l’activitat 
pot ser essencial. Així com proposar espais per filtres d’aigua amb els quals 
evitar la compra d’aigua embotellada, o mecanismes d’aprofitament de calor 
i ventilació ràpida dels espais.
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• Pensament eficient

Quan preguntem a qualsevol persona què és el que més costa de portar una 
vida sostenible o menys perjudicial cap al medi ambient, la primera resposta 
és la mandra. Esforç, incomoditat, temps, manca de recursos... Des de l’ar-
quitectura podem intentar facilitar aquesta tasca tan important avui en dia. 

Per últim, parlem de comoditat. Igual que passa amb el reciclatge també 
pot succeir amb les ganes de cuinar. Menjar àpats que coneixem i preparem 
nosaltres mateixos influencia en la nostra salut, ja que així evitarem el con-
sum de menjars preparats amb ingredients poc nutritius i fins i tot perjudi-
cials. 
Per això mateix hem d’intentar facilitar la feina a l’hora de cuinar. Un espai 
còmode i atractiu resulta en més cuina. 

15. The New Housekeeping Efficiency Studies In Home, 
Christine Frederick.
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• La meva cuina.

Per tancar aquest treball, m’agradaria parlar de la importància que té la 
cuina per a mi. Molts moments importants que m’han influenciat profunda-
ment els he viscut a aquest espai: relacions familiars, estones amb persones 
que m’estimo, hores preparant àpats, etc. També, veure a l’àvia passar hores 
i hores a dins la seva petita cuina per regalar-nos les seves obres d’art com 
a gest d’amor. Als seus 87 anys, durant aquesta quarantena, cada dimecres 
ens agraïa la compra que fèiem per ells amb un flam, un pa de pessic, o un 
pastís de pinya com només ella sap fer. D’alguna forma, tot i quedar esgotada 
després de fer-ho, gaudia i es relaxava amb l’art de cuinar. 
D’altra banda, durant aquests últims dos anys, he après com la cuina no 
només pot ser una gran eina terapèutica per a mi; sinó que també és essen-
cial controlar-la per no perdre de vista la meva salut física. 

• Gaspatxo

1. A l’entrar a casa després de fer la compra, guardem els ingredients a la 
zona d’emmagatzematge. 
            INGREDIENTS: 
            tomàquets pera madurs (80% del total)
            una dent d’all sense el cor
            una ceba de figueres mitjana
            un pebrot verd llarg, traient-ne les pipetes i l’arrel
            mig cogombre pelat
            un tall de sindria
            oli d’oliva
            vinagre de vi blanc
            sal
            
2. Abans de disposar-nos a cuinar-los, netejarem els ingredients amb aigua 
a la pica.

3. Zona de treball assegut. Personalment, m’agrada tallar asseguda per evi-
tar els mals d’esquena que em provoquen fer-les dreta. Deixem reposar els 
ingredients tallats a un bol tantes hores com tinguem per tal de treure el 
màxim suc de les verdures. (mínim 2 hores)

4. A l’últim moment podem afegir un petit tall de síndria que alegrarà el 
gust. Batem la barreja amb la batedora i la passem pel xino per aconseguir 
la textura desitjada.

5. El gaspatxo pot aguantar força dies a la nevera i es pot congelar fins i tot.

6. Espai de neteja.

1
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Imatges d’un pis de Can Vidal, Museu Can Vidal.1 Cuina Frankfurt, Margarete Schütte-Lihotzky.

House 8, Erna Meyer.
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Casa Bloc, GATCPAC.

Montbau, Giráldez - López Iñigo – Subías.

Walden 7, germans Bofill.




