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1.Resum 

 

Partint de la voluntat de realitzar un treball rigorós, conseqüent i respectuós, considero que la manera més objectiva i 

realista de tractar el tema de la vivenda mínima es centrar-nos en un cas concret que exemplifiqui, fins i tot en certes 

qüestions de forma exagerada, la realitat d’una societat que davant de la falta d’espai horitzontal a les grans ciutats posa 

en marxa la seva creativitat per replantejar-se les necessitats de l’esser humà des de la seva base. Aquest anàlisi el 

realitzaré des d’un punt de vista teòric que estudiï, analitzi, avaluï i contrasti la gran quantitat d’informació existent però 

també des d’un punt de vista analític que intenti arribar més enllà del que s’arriba en el gran nombre de publicacions 

(sorprenentment semblants) que existeixen sobre el tema. D’aquesta manera i mitjançant els recursos que obtingui de la 

recerca d’informació i els que extregui de l’estudi analític de la torre Nakagin espero poder extreure conclusions vàlides 

que ens ajudin a comprendre i evolucionar el nostre coneixement a l’hora que la nostra iniciativa en un tema tant imperible 

com es l’escassetat d’espai a la metròpoli. 

Començaré exposant de forma sintètica d’on prové, quin es l’estat actual i com creiem que evolucionarà el concepte 

d’habitatge mínim i partint d’aquí debatré en forma de soliloqui però amb el recurs de la informació adquirida de forma 

externa sobre la necessitat d’espai en el temps actual... és real o prové d’una necessitat fomentada per la comoditat i la 

desídia? Quin es l’espai realment necessari per a que un esser humà satisfaci les seves necessitats?  
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A continuació, posaré en antecedents l’origen de la columna vertebral d’aquest treball, la Nakagin Capsule Tower, el 

sorgiment del moviment metabolista que l’originà i al seu arquitecte, el japonès Kisho Kurokawa, que avançat a la seva 

època revolucionà l’arquitectura amb una visió futurista i utòpica de la ciutat. Per tancar el capítol m’agradaria comentar 

de forma individual com aquesta revolució a nivell arquitectònic va influir en el moviment que, bastants anys després, 

s’està generant arreu del món, l’habitatge mínim o les tiny houses. Va ser aquest edifici, l’espurna desencadenant de tot 

aquest moviment o podem trobar exemples anteriors que hi van posar les bases? 

Entrant ja a l’estudi arquitectònic de l’edifici, voldria parlar de com, en el present cas, l’arquitectura es flexibilitza per 

donar lloc a gran quantitat de funcions en un mateix espai i de com el mobiliari es relaciona de forma directa e indivisible 

amb aquesta flexibilització convertint-se en multifuncional i donant peu a nombroses activitats, de forma que un mateix 

espai pugui convertir-se de menjador a dormitori, per exemple. També es molt interessant estudiar com la torre funciona 

intrínsecament, com es distribueixen les instal·lacions en una geometria tant complexa, com s’accedeix a les vivendes, 

com s’accedeix al propi edifici... I de forma irremeiablement derivativa també m’agradaria entendre com s’hi viu, quines 

son les comoditats i les desavantatges d’un espai tant reduït, en certa manera, desactualitzat, quin es l’estat real de l’edifici 

actualment i quines propostes existeixen per a la seva conservació o destrucció. M’agradaria, a més a més, fer un apunt 

sobre la controvèrsia que suposa, actualment el futur pròxim de l’edifici ja que te fervents detractors i entusiastes 

defensors de la seva conservació.  

Seguidament realitzaré el redibuix de plantes, seccions i alçats de totes aquelles visuals de l’edifici que aconsegueixi 

trobar tant referint-me a la càpsula com a l’estructura general de la torre per tal d’observar de la forma més propera que 

em sigui possible com aquesta funciona. A aquest apartat pretenc afegir fotografies rellevants, e imperdibles des del punt 

de vista d’un amant de l’arquitectura e imprescindibles per entendre l’edifici. Per tal de facilitar aquest comès realitzaré 

un dibuix en tres dimensions de la totalitat de l’edifici que ens permeti formar-nos una imatge més realista de la poc 

convencional construcció.  

Ja acabant, m’agradaria comentar alguns casos concrets d’arquitectures que, de forma molt més humil, representen també 

la tendència a l’habitatge mínim de forma idealitzada. Altres temes que no podrien quedar-se per comentar seria el de la 

constant i molt present actualment diatriba entre privacitat i espai; la vivenda reduïda en temps del COVID-19: com 

afecta això a l’esser humà? És psicològica i físicament possible compartir espais mínims durant un període llarg de 

temps? Sobre això i de forma molt gràfica han reflexionat el grup “arquitectes de capçalera” i també ho hem fet a 

l’assignatura de Teoria II. Per últim, abans de realitzar unes conclusions esquemàtiques sobre tot lo anteriorment tractat, 

cal fer la reflexió sobre si aquest tipus de vivendes que suposen una inversió de recursos econòmics molt inferior a la 

d’una vivenda normal pot solucionar problemes socials com el de la població en risc d’exclusió que existeix en els grans 

nuclis urbans.  

 

Paraules clau: vivenda mínima, privacitat, Kisho Kurokawa, Nakagin capsule tower, espais multifuncionals, mobiliari versàtil, emergència. 
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2.Prefaci 

 

Es un fet imperatiu que les ciutats estan cada cop més, ocupades fins al límit de les seves possibilitats convertint-se 

conscient o inconscientment en un tema d’actualitat recurrent en els últims anys i més en els últims mesos amb la crisis 

sanitària que ha obligat a gran part del primer món a confinar-se dins la seva vivenda sigui quina sigui. Així doncs, una 

disminució de la mida dels habitatges disponibles amb la conseqüent adaptació del modus vivendi a aquestes, acompanyat 

d’un augment del preu del metre quadrat han sigut les conseqüències immediates a tot el procés que estan patint els 

principals nuclis urbans. Tot i això, el sector del moble i el de l’arquitectura aparentment ho dona per sabut quan realment 

les possibilitats que ens atorga aquest fet a nivell creatiu tant a nosaltres com als dissenyadors de mobiliari són molt més 

interessants que les que atorga una vivenda on l’espai no es un límit per a la creativitat i on les principals preocupacions 

radiquen en allunyar la cuina del dormitori o que cada habitació tingui accés directe a un bany. Deixant enrere les anteriors 

radicalitzacions, el que és innegable es que aquest ingeni i creativitat que requereix el poder ocupar espais ínfims de 

forma que no només satisfaci les nostres necessitats bàsiques si no que doti d’una habitabilitat confortable no estan, en 

la meva opinió personal, suficientment explotades, si més no a la nostre carrera.  

La multifuncionalitat del mobiliari, l’aprofitament de cada centímetre habitable, la versatilitat d’espais que 

tradicionalment estaven dedicats a una sola tasca i la minimització d’espais segregats són temes que, havent-se tractat de 

forma superficial a la carrera i observant que són suficientment potents per restar presents al savoir-faire inconscient de 

tot arquitecte, m’agradaria investigar e introduir-m‘hi ja que aquest aspecte de l’arquitectura i l’interiorisme combinats 

es tant o més ampli i complex que el de la vivenda convencional a la que generacions i generacions han estat més que 

habituades. 
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4.El treball 

4.1.Objectius 

 

Amb el present treball pretenc abordar, a l’hora que aprofundir, sobre diversos temes:  

La meva principal intenció radica en estudiar el concepte de vivenda mínima, com aquest s’ha format i ha evolucionat, 

com influeix un mobiliari multifuncional i correctament adaptat en l’habitabilitat de l’espai mínim i com l’esser humà 

pot satisfer totes les seves necessitats a través d’un espai que, segons els conceptes tradicionals d’habitabilitat no ho 

podria fer. D’aquesta manera pretenc abordar el tema del futur de la vivenda a la metròpolis urbana, com l’espai 

disponible, cada cop menor, limita les opcions o contràriament força la creativitat humana per trobar noves maneres de 

donar resposta a les necessitats humanes. Com els espais, convertits en “multiespais” poden afectar a la privacitat personal 

quan no es un sol individu qui ha de residir-hi. Quin es l’espai mínim que necessita cada esser humà com a individu per 

a considerar que la seva residència li atorga aquella privacitat tant desitjada per molts? Es una qüestió de metres, de 

separacions o simplement de fer un ús correcte e intel·ligent de l’espai disponible (això sempre amb certs límits molt 

clars com es el nombre de residents)? 

Per a poder tractar i aprofundir sobre aquests i molts altres temes cal fer-ho de forma exemplificada mitjançant una fita 

arquitectònica com es la “Nakagin Capsule Tower” de l’arquitecte japonès Kisho Kurokawa ja que es tracta d’un clar 

exemple de vivenda reduïda portada a la seva mínima expressió i pot ajudar-nos molt a comprendre com i perquè la 

multifuncionalitat d’espai i del mobiliari pot suplir la falta d’espai disponible. 

També pretenc abordar el tema de la vivenda en moments o situacions d’emergència com poden ser un estat de reclusió 

com el del COVID-19 o el de les persones amb pocs recursos o en estat d’exclusió social. Poden espais ben resolts però 

que impliquin mínims recursos econòmics solucionar el problema social que suposa l’estat de les persones de recursos 

reduïts? Pot l’esser humà confinar-se, en situacions extremes, en espais reduïts durant períodes relativament llargs de 

temps? Pot afectar això a la nostre salut mental i física? Es el sentiment d’ofec que ens pot causar passar temps prolongats 

en un habitatge dimensionalment limitat fins i tot en situacions habituals un motiu per al rebuig de la vivenda mínima?  

Per finalitzar, em plantejo conclusivament: n’hi ha suficient amb que una vivenda cobreixi les necessitats bàsiques de 

l’esser humà o es un requisit mínim cobrir aquells desitjos que no ens afectaran significativament a la nostre 

supervivència? Es possible cobrir més que les necessitats bàsiques amb un espai tant reduït? 
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4.2.Cas d’estudi 

 

De forma molt intencionada pretenc focalitzar-me en un cas d’estudi molt concret, la Nakagin Capsule Tower de 

l’arquitecta metabolista japonès Kisho Kurokawa qui l’any 1960 va fundar, juntament amb altres arquitectes, el moviment 

metabolista per al 1972 construir, el que ell creia, el futur de la metròpolis convencional en decadència d’espai lliure. La 

cultura del país ja constitueix per si sola un precedent amb clara influencia en el que seria la torre de les càpsules ja que 

la cultura japonesa ,ja sigui per necessitat a causa de la falta d’espai o per cultura de generacions anteriors, s’han introduït 

(o fins i tot podria dir creat) de forma voluntària o involuntària la tendència cap a el minimalisme en tots els sentits. La 

qüestió de l’espai en quant a metres quadrats perd importància quan a aquests se’ls hi treu el màxim profit, i aquest es 

precisament el tema que jo pretenc abordar intrínsecament amb aquest treball, pretenc fer una reflexió sobre la veritable 

necessitat que te l’esser humà en qüestió de vivenda, realment necessitem tants metres per habitar com creiem o això es 

fruit simplement de la falta de voluntat o la mandra de pensar maneres de resoldre els problemes? Es aquesta tendència 

natural de l’esser humà a buscar les solucions més senzilles en comptes de les més eficients una gran pedra anomenada 

“espai disponible” que estem construint davant nostre i amb la que xocarem tard o d’hora? Els japonesos ja hi van xocar 

fa molt i això va ser el perquè del sorgiment de molts moviments com per exemple el metabolisme que intentava visionar 

i solucionar un futur encara incert. La disponibilitat d’espai urbà i per tant el motiu per el qual sorgeix la motivació per 

viure en espais reduïts, vivendes mínimes on l’espai porta la paraula límit a les seves últimes conseqüències, només cal 

observar la creixent aparició dels hotels càpsula a ciutats com Tokio on la cultura del individualisme redueix les famílies 

al mínim. També hi observem una clara tendència cap al minimalisme, tret que es manifesta de forma remarcable a la 

distribució, organització i moblament d’aquestes vivendes limitades en espai però dotades d’una il·limitada capacitat 

creativa.  

Breument també m’agradaria comentar uns pocs casos més, simplement a mode informatiu, per veure com aquest 

moviment que inicià la torre Nakagin ja als anys 60 s’ha estès de forma conscient o inconscient i amb més o menys 

similituds, arreu del món arran possiblement, de la visió d’aquest futur, ja no tant incert, on l’espai disponible es 

converteix més en un luxe que en un dret.  
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Imatge 1: La torre Nakagin en els seus primers anys de vida. 
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5.L’habitatge mínim 

En el present treball i mitjançant un exemple molt clar i extrem analitzarem aquella vessant de l’arquitectura que s’ha 

vist reforçada i desenvolupada al apropar la seva escala al límit del cos humà, l’arquitectura de l’habitatge mínim.  

L’optimització del recurs espaial mitjançant la condensació de les idees de projecte genera nombroses i noves possibilitats 

que permeten donar resposta a les creixents problemàtiques de l’àmbit urbà modern. Ja el Modulor de Le Corbusier va 

apropar l’espai a l’esser humà posant de manifest la inherent relació funcional que existeix entre ambdós conceptes i que 

podria substituir, de forma molt eficient, la relació amb l’espai que predominava fins al moment: “com més, millor”. 

Aquesta nova relació que s’està obrint pas de forma innegable e imprescindible a les societats es basa sobretot en el 

foment de la qualitat de l’espai en decrement de la quantitat que se’n disposi i es fonamenta en la recerca de mecanismes 

que puguin aportar tant o mes confort i satisfer el màxim de necessitats quan la disponibilitat d’espai es veu reduïda a lo 

essencial.   

 

5.1.Passat, present i futur. Concepte o realitat 

Als últims anys s’està posant de manifest, cada cop més, el valor de l’espai construït destinat a ser habitat. La masificació 

de les ciutats ha confluït en una successió de projectes en els quals el disseny i la creació d’espais de qualitat es veuen 

subordinats a les i si hi afegim una submissió a condicions altament restrictives això es converteix en un veritable repte. 

Aquesta situació ha donat com a resultat una estandardització dels resultats, uns projectes que ben be podrien estar fets 

per enginyers sense cap coneixement sobre habitabilitat ni funcionalitat espaial, uns dissenys rígids i una usabilitat 

especifica gens adaptable a les noves situacions. Tot això fa que la ment de l’arquitecte, modulada per a solucionar 

problemes al llarg de tota la nostre carrera es rigiditzi i eviti buscar solucions creatives recorrent instintivament al que ja 

s’ha fet, al que ja s’ha vist o al que ja està socialment acceptat. L’acceptació de l’evolució, és un factor complicat a l’hora 

que necessari per a la supervivència de l’esser humà, tot i això, certes evolucions semblen més socialment acceptades 

que altres i la reducció de l’espai necessari es un concepte que l’esser humà no sempre assimila de forma immediata fins 

que no l’experimenta de forma personal. Però cal que l’arquitectura, encarregada d’una part fonamental de l’evolució 

social humana no es tanqui al, cada cop mes limitat, ventall de possibilitats existents si no que ofereixi a la societat 

l’oportunitat de generar situacions únicament possibles en l’experimentació de la vivenda mínima e inconcebibles en 

l’habitatge convencional.  

Aquest es el fet que vertebra tot el treball fent que ens preguntem: Quant espai es necessari per viure?  
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Ja al 1972 l'arquitecte japonès Kisho Kurokawa s’atreví a contestar aquesta pregunta amb números més precisos del que 

ningú ho havia fet fins al moment: 8,74 metres quadrats, poc més de 18 metres cúbics es tot el que l’esser humà requereix 

per, no només sobreviure, si no satisfer totes les seves necessitats.  

Tot i això, segueix semblant una necessitat de l’espècie humana en termes generals el disposar d‘una vivenda que permeti 

no trobar-se als seus ocupants i gran part de la societat, tot i que cada cop menys, segueix reaccionant de forma reticent 

en vers a reduir al mínim la disponibilitat d’espai. Cert és que històricament podríem trobar diversos exemples 

d’arquitectura mínima funcional ja que per un motiu o un altre sempre hi ha hagut un brancall de la societat que no ha 

deixat de cercar la millor i mes eficient forma d’habitar i gràcies a això, nosaltres, en ple segle XXI, contem amb 

nombrosos punts de vista que ens ajuden a respondre de forma molt mes contrastada y precisa a la present necessitat.  

Observant, per exemple, el continent Africà trobem l’edifici del poble de la tribu Mursi (Etiòpia) lloc on es decideixen 

assumptes de vital importància pel clan i que compta amb una alçada reduïda amb l’objectiu de prevenir la violència 

entre els membres del grup al impedir que s’incorporin. També a les tribus nòmades trobem nombrosos exemples de 

formes d’habitar mínimes; les Yurtes d’Àsia Central, modulars i fàcilment desmuntables, les tendes berebers que, 

cobertes de pells, protegeixen de les turmentes de sorra i els canvis de temperatura als seus ocupants o els chozos mòbils 

castellans que resguardaven als pastors transhumants en les seves travesses.  

Nombrosos pensadors com Vitruvi, Rousseau o inclús Da Vinci teoritzaren respecte a la necessitat de que l’espai del que 

disposa el pensador o artista fos el necessari, no el disponible, ja que com molt encertadament opinava aquest últim; “són 

les petites habitacions i refugis qui disciplinen la ment, mentre les grans la debiliten”. 

Històricament l’esser humà ha recorregut a la vivenda mínima com a simple refugi encaminat a la funcionalitat de protegir 

als seus ocupants de possibles perills, així siguin elements naturals, animals o humans, però sempre encarat cap a la 

practicitat i sense donar excessiva importància a la satisfacció d’aquelles necessitats malauradament considerades no 

imprescindibles. La vivenda havia de ser desmuntable, transportable i, habitualment modulable, degut a les activitats 

nòmades que exercien, però aquestes poc a poc han anat desapareixen i amb elles la necessitat de vivendes enfocades a 

la supervivència. Així mateix, la vivenda mínima enfocada a satisfer totes les nostres necessitats de la forma més eficient, 

autosuficient i funcional possible ha anat fent-se lloc a la societat actual de forma imparable.    
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6.Kisho Kurokawa, el moviment metabolisa i la torre Nakagin 

 

 

 

“建築は演劇の舞台であり、主演俳優は人々であり、これらの人々と空間との対

話を劇的に演出することがデザインの手法です”, “黒川紀章” 

 

 

“L’arquitectura (és) un escenari teatral on els actors principals són les persones, i dirigir dramàticament el diàleg entre aquestes 

persones i l’espai és la tècnica de dissenyar”, “Kisho Kurokawa” 

 

 

 

 

6.1.Fonaments del metabolisme. Kurokawa; visionari del futur metropolità o futurista utòpic 

Es conegut per tothom el fet que una societat forta, amb uns fonaments resistents surt reforçada dels seus pitjors moments 

i això va passar a un Japó on la fi de la Segona Guerra Mundial va deixar el país reduït a la seva mínima expressió. Va 

ser això el que va fer sorgir de dins la societat un seguit de transformacions socioeconòmiques (mitjançant la premissa 

d’absorbir, igualar i superar en referencia a les tecnologies i tendències en molts àmbits) amb l’objectiu d’impulsar un 

país caigut en la desgracia i experimentant, així mateix, un fortíssim creixement de la població amb les conseqüents 

problemàtiques que això comporta en relació al territori de les ciutats. D’aquí sorgí el metabolisme, un moviment artístic, 

arquitectònic i urbanístic creat a la dècada dels 60 arrel de la falta de planificació urbana i que segons alguns dels seus 

postulants tenia la intenció de produir un sistema mitjançant el qual les persones poguessin controlar la tecnologia. El 

metabolisme representa la reunió d’aspectes racionalistes molt forts que milloren amb l’ajuda d’algunes lleis biològiques, 

i analogies a la naturalesa. Els defensors del moviment insistiren en la importància del moviment, del creixement orgànic 

i del canvi ja que aquests són els principals motors dels dissenys. Habitualment parlaven d’estructures vives, modificables 

i que evolucionessin a la vegada que la societat així com les seves necessitats funcionals ho feien. Els metabolistes es 

caracteritzaven per una exaltació estructural brutalista, tecnològica i agregativa i defensaven que tot edifici ha de mostrar-

se tal com son els seus materials: el ferro com a ferro i la fusta com a fusta... 
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Tots aquest conceptes es conjuminen en un de sòl “megaestructura” que sorgí en diversos països de forma simulatanea 

però que fou una fita per als metabolistes. Alguns dels seus representants més rellevants defineixen el concepte de 

megaestructura com:  

▪ “... una gran estructura a la que tenen cabuda totes les funcions d’una ciutat o de part d’ella... El 

desenvolupament de la tecnologia actual ha fet possible la seva existència... es, en certa manera un tret 

artificial del paisatge...” – Fumihiko Maki, “Investigations in Collective Form”, St. Louis,1964, p. 8 

▪ “... una forma a escala de la massa humana, que inclou una Mega-Forma i unitats discretes, ràpidament 

combinables, que encaixen dins d’una estructura major...” – Kenzo Tange 

A més de Fumihiko Maki i Kenzo Tange el grup dels metabolistes l’integraven també: Takashi Asada, Kiyonori Kikutake 

Arate Isozaki, i Kisho Kurokawa qui varen defensar i projectar dissenycs urbans que discernien radicalment de 

l’arquitectura tradicional, ja no només japonesa si no mundial.  

Els joves arquitectes no es conformaven amb adaptar tradicions alienes, si no que van començar una carrera per erigir un 

edifici-manifest, equivalent a un prototip industrial sobre el que inspirar-se d’un mode més realista ja que el moviment 

metabolista concebia les societats com un procés a desenvolupar des de nodes primaris, atomitzats, fins a nebuloses o 

estructures complexes en ordre ascendent: grup, tribu, senyoria, poble, societat. La corrent busca la síntesis de l’espai 

públic amb l’espai privat reduït, ara sí, a la seva mínima expressió, càpsules que es produeixen industrialment i que, tot 

i aportar un teòric confort al seu ocupant, no l’aïllin, a nivell mental, de l’exterior. Com podem observar a la pròpia 

cultura japonesa, el metabolisme planteja una relació directe amb la naturalesa, una impermanencia dels elements físics 

que canvien i s’adapten igual que ho fa aquesta, quasi comportant-se com un esser viu on es pot distingir fàcilment una 

part més monumental a la que se li adossen cèl·lules, assimilant-se fàcilment a l’idea d’un rusc. 

“La societat humana es com un procés vital, un desenvolupament del àtom a la nebulosa. La raó per la qual utilitzem el 

terme biològic metabolisme es que creiem que el disseny i la tecnologia haurien de denotar la vitalitat humana” 

- Kisho Kurokawa-  

Els anys 70 del segle passat barrejaren la gosadia i llibertat del pop amb la tecnologia molt visible, de grans tubs, que fou 

l’avantsala de la nanotecnologia actual. Parlar del futur era parlar de coets espacials, moviment, espais petits i un clàssic 

futurible; la utopia. Una barreja de tot això ocorregué al moviment metabolista japonès que arrancà l’any 1959 de la mà 

del crític Naburo Kawazoe i congregà grans arquitectes per pensar en la flexibilitat al disseny de les ciutats.  

L’auge del metabolisme es focalitza en una sola dècada emmarcada per dos importants esdeveniments: el manifest de 

1960 i la Expo70 a Osaka però durant aquests deu anys dona vida (de forma física però sobretot teòrica) a nombrosos i 

rellevants projectes:  
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▪ El Pla de Tokio; dissenyat per Kenzo Tange per acomodar l’expansió de la ciutat connectant la baia de Tokio, 

dona vida a una nova manera de plantejar el disseny urbà. 

▪ El projecte de Marine City; del visionari Kiyonori Kikutake contemplava la creació d’una ciutat flotant a l’oceà, 

auto sustentable i neta. Resistent a les inundacions i als sismes s’ubicaria lluny de la vida urbana de l’illa i es 

sustentaria mitjançat tecnologia molt innovadora que permetria que les superfícies modulars habitables 

flotessin. 

▪ La “Ciutat a l’aire” o Joint System core, d’Arata Isozaki consistia en una ciutat en diversos nivells que contessin 

amb autopistes, aparcaments, oficines i apartaments que reproduïen l’estètica d’arbres que creixien un al costat 

de l’altre creant una xarxa estructural similar a la d’un bosc.  

▪ L’Helix City va ser un dels projectes estrella del nostre arquitecte, Kisho Kurokawa, consistent en una sèrie 

d’estructures vinculades en espiral, el projecte es fonamenta en una infraestructura de ponts sobre terra i mar 

amb edificis residencials entre mig creant un patró (inspirat per el descobriment de l’ADN pocs anys abans) 

que teòricament podria continuar de forma infinita.  

Nascut a Nagoya i graduat a La universitat de Kioto, Kisho Kurokawa va ser un arquitecte, filòsof, professor, fabricant 

d’impressions, entusiasta de les embarcacions i traductor de llibres al japonès que va arribar a lo més alt de l’arquitectura 

japonesa del segle passat. Imbuït tant en l’arquitectura moderna occidental com en la tradició japonesa i oriental més 

lleugera i conscient del que l’envolta: corrents d’aire, llum, transitorietat de l’existència humana (i del edifici) fundà 

Kisho Kurokawa Architect & Associates al 1962 i finalment morí l’any 2007 deixant en llegat el seu amor per 

l’arquitectura al seu fill Mikio.  

Altres projectes de l’arquitecte serien, per exemple, la Ciutat Agrícola pensada per evitar que un habitat fos inundat 

després de la mala experiència de l’arquitecte amb el tifó de la baia de Ise, o el que tractarem molt en profunditat més 

endavant: La Torre Nakagin, primer disseny arquitectònic de càpsula de l’historia que va representar el prototip per a una 

arquitectura que es centraria en la sostenibilitat i el reciclatge.  

“Nakagin Capsule Tower represents the dream of a new type of urban living and a completely new urban form,” 

- Zhongjie Lin - 

 

 

 

 

Imatge 2: Grup impulsor del metabolisme, respectivament; Kenzo Tange, Fumihiko Maki, Kisho Kurokawa, Takashi Asada, Arata Isozaki, Kiyonori Kikutake.  



TFG: MARTA TORRENTE CASES - HABITAR ESPAIS REDUÏTS  

 

16 
Universitat Politècnica de Catalunya / Escola Tècnica Superior D’arquitectura de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3: Expo70 Takara Beautilion; Kisho Kurokawa; Suita, Prefectura de Osaka, 

Japón; 1968 – 1970. 

 

Imatge 4: Clusters in the air, “Ciudad en el aire”; Arata Isozaki, modelo, 1962. 

 

Imatge 5: Marine City Capsules, “Ciudad marina”; Kiyonori Kikutake, modelo, 1960. 
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6.2.Què, on i perquè de la torre. La revolució de la torre Nakagin 

La Nakagin Capsule Tower es situa a la densa ciutat japonesa de Tokio, més concretament al barri de Ginza (barri de la 

Plata), redundantment un dels més cars de la ciutat i punt neuràlgic on es concentra tant l’activitat comercial com 

l’econòmica. Precisament aquest fet fou un dels principals impulsors de la seva construcció; des d’un inici, la torre fou 

pensada especialment per a aquelles persones que treballen al centre de la ciutat però que viuen a distancies considerables 

d’aquest, per això l’edifici serviria com a edifici dormitori o estudi per a aquests individus.  

“…Els estudis a les torres s’utilitzen normalment per companyies que necessiten que els seus empleats estiguin a 

Tokio. També s’utilitzen com estudis d’artistes o cuines…”  

- Kisho Kurokawa - 

El projecte neix durant l’exposició universal d’arquitectura de 1970 a Osaka que folrada d’estructures metabòliques sota 

el concepte de la ciutat futurista va atraure l’atenció de Watanabe Torizo, president de la Nakagin Corporation, una de 

les immobiliàries més grans de Japó, cap al pavelló Takara Beautilion dissenyat anys abans per Kurokawa, encarregant-

li, finalment, el projecte de la torre. Només 4 mesos (d’agost a desembre) va necessitar l’arquitecte per finalitzar el 

disseny de la torre i un any després, l’obra representant del moviment metabolista ja estava construïda per a un ús 

permanent i pràctic que encara roman avui en dia. La Nakagin Capsule Tower sorgeix directament del concepte de 

mobilitat que a Japó arriba al 20% cada any i va ser pensada precisament, no com un condomini, sinó com una nova 

forma d’espai de treball per als habitants de Tokio. L’edifici dels que romanen a l’oficina fins les 2 del matí, d’aquells 

individus amb un alt perfil karoshi (mort per excés de treball) avui en dia tant comuns a Japó, Kukorawa es va avançar 

al seu temps citant tendències minimalistes, estils de vida nòmades i l’abraçada de koya (cabanyes) com a espais per 

viure-hi.  

“... La càpsula es la vivenda per a la gent en moviment...” 

- Kisho Kurokawa - 

Parlem del primer edifici basat en la idea de modularitat capsular i es que el moviment metabolista va articular un conjunt 

de nou vocabulari arquitectònic per poder descriure aquesta primigènia nova arquitectura. La torre, exemple perfecte 

Arquitecte: Kisho Kurokawa Pisos: 13 

Disseny: 1970 Area del terreny: 429,51 m2 

Any de construcció: 1972 Area construida: 3.091,23 m2 

Alçada: 52 metres Ubicació: Ginza, Tokio, Japó 

Estructura: Gengo Matsui + ORS Contractistes: Taisei Construction CO., LTD. 

Tipologia: Residencial / Micro-oficines Materials: Acer i formigó armat 
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d’aquest nou vocabulari es va construir, l’any 1972, sota la concepció de megaestructura en la que s’inserien mòduls 

habitables prefabricats que mostren a través del seu disseny les idees de intercanviabilitat, reciclabilitat i sostenibilitat. 

Estructura utòpica inèdita l’edifici es convertiria, quasi des del moment de la seva concepció en un fascinant tot i que  

anacrònic romanent  d’un futur passat lluitant per sobreviure.  

El projecte, molt més petit que els projectes teòrics del arquitecte, es composa de dues torres o nuclis estructurals d’onze 

i tretze pisos que incorporen serveis e instal·lacions, a aquests s’hi adossen 140 càpsules de 8 tipologies diferents. El 

conjunt es veu completat amb una planta baixa on s’hi incorpora una cafeteria i una primera planta d’oficines. Cada 

càpsula compta amb varies instal·lacions que es trobarien en una habitació individual d’hotel.  

Mentre el moviment de la façana, la proporció de la base i la coronació de les torres van ser dissenyades per atorgar una 

imatge natural i orgànica, això es va quedar en mera teoria. L’arquitecte pretenia que cada habitant contribuís a la identitat 

mutant de l’edifici però en realitat va ser Kurokawa qui va fusionar totes les decisions. El disseny anticipa el canvi, així 

dons al substituir o retirar les càpsules la aparença de l’arquitectura canviaria amb el temps però no va ser així, tampoc 

posteriorment a la construcció de l’edifici les intencions teòriques de l’arquitecte van fer-se realitat ja que aquesta estètica 

d’avantguarda que proposava una qualitat mutant adaptant-se al temps teòricament augmentava la durabilitat de l’edifici 

configurant-lo a un món que s’accelera i canvia però a la pràctica constituïa una obligació monetària pels propietaris de 

substituir les càpsules cada 20 anys amb un cost aproximat de 8,8 milions de iens (7.128 €) per càpsula que, en cap cas, 

va poder portar-se a terme.  

Visible des de lluny, el seu aspecte de ciència-ficció constituïa, per a Kurokawa, part d’un futur skyline de Tokio constituït 

per múltiples exemples d’arquitectura metabòlica. Malgrat això, la torre, ubicada al centre d’una de les ciutats més 

extenses i densament poblades del món, representa a dia d’avui una excepció, un element que destaca més per el seu 

aspecte decadent que per la seva forma única. Al seu voltant han anat apareixent edificis que res a veure tenen amb la 

seva forma o alineació superant-lo en alçada, funcionalitat i contemporaneïtat i ocultant-lo progressivament sota els seus 

defectes. L’autovia en alçada que hi passa per davant des de la construcció de la torre no ha ajudat a potenciar la imatge 

de la Torre, tot i això, el creixement constant del barri de Ginza ha estat imperible des que als anys 70, moment de 

construcció de la torre, aquest s’assemblava més a un suburbi industrial que a un barri residencial al centre de Tokio. 

Malgrat l’abundància d’asfalt, acer i vidre que rodeja la nostre ubicació trobem una gran àrea verda i la desembocadura 

del riu Sumida a escassos 5 minuts a peu, un luxe poc comú en locacions com la que ens ocupa.  

El disseny de l'arquitectura de la càpsula, la inserció de la càpsula en una megaestructura i l'establiment de la càpsula 

com a sala, expressen la contemporaneïtat amb altres obres d'arquitectura innovadora de finals dels anys 60, en particular 

el Grup Archigram d'Anglaterra, el Paul Memon de França. i Yona Friedman d’Hongria. L’arquitecte japonès va 

aconseguir, mitjançant la torre, que el moviment del que formava part no es quedés en una simple declaració de principis, 

en una tímida aplicació a la vida real, la Nakagin Capsule Tower assumeix el repte de si la producció en massa pot 

expressar una nova qualitat diversa. La Torre també s'esforça per establir un espai per a l'individu com una crítica al Japó 
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que es va modernitzar sense experimentar cap establiment d'un "jo". Kurokawa remet a la tradició japonesa dels cofres 

shinto, de forma tradicionalment prototípica, l’origen de la seva originalitat es completament independent de la seva 

materialitat, en el cas de la torre; una capacitat d’adaptació flexible dels sistemes estructurals semblava la transcripció 

correcte d’aquesta tradició cultural-filosòfica front a l’accelerada i inevitable dissolució de les estructures urbanes 

tradicionals.  

El preu de les càpsules també ha variat molt al llarg dels seus quasi 50 anys; en el moment posterior a la seva construcció, 

el preu de la càpsula era d’aproximadament 3,4 milions de Iens cadascuna (aprox. 28.500 €; 2.850 €/m2) i en 6 mesos ja 

no en quedava cap a la venta dels 8 tipus que n’existien. Existien dos opcions de color interior; negre o blanc i les finestres 

circulars de grans dimensions tenien persianes fetes a mida. A finals de la dècada de 1980, quan la bombolla immobiliària 

japonesa estava arribant a la seva fi, les càpsules es venien per un preu aproximat d’entre 20 i 25 milions de Iens cadascuna 

(entre 167.000 € i 209.000 €; entre 16.700 €/m2 i 20.900 €/m2). Entre 2012 i 2013, quan el mercat immobiliari japonès 

experimentava una depressió el preu va descendir fins als 2 y 3 milions de Iens (entre 16.212 € i 24.319 €; entre 1.621 

€/m2 i 2.431 €/m2) i a dia d’avui, les càpsules de 10 metres quadrats i quasi sense tecnologia operativa tenen un preu 

d’entre 8 i 9 milions de Iens (entre 67.000 € i 75.000 €; entre 6.700 €/m2 i 7.500 €/m2), el que representa un augment del 

preu d’entre el 160% i el 350% en els últims 5 anys. Els lloguers típics oscil·len al voltant dels 45.000 i els 70.000 Ien/mes 

(376 €/mes i 586 €/mes; 37,6 €/m2 i 58,6 €/m2) però a causa del mal estat de les instal·lacions i de les fugues d’aigua es 

diu que menys de la meitat de les càpsules resten ocupades a dia d’avui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 6: La torre a la seva ubicació actual rodejada d’edificis, carreteres i autopistes. 

 

Imatge 7: La torre Nakagin a la seva ubicació on ja s’observava l’inici futur urbanitzat 

rodejant-la 
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 Imatges 8, 9 i 10: Cartells de promoció originals de la torre Nakagin on la frase estrella 

era “la teva residencia del demà”. 
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 Plànols 1 i 2: Ubicació de la torre al barri de Ginza de la superpoblada ciutat de Tokio.                                       Escala: 1/1500. 
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7.Exploració constructiva 

A nivell estructural, la Nakagin Capsule Tower, avui en dia potser no destacaria en qüestions de modernitat o avenç 

tecnològic però a principis dels anys 70 i a causa de la falta d’experiència en aquest tipus de construccions, la torre va 

ser tota innovació.  

L’edifici es composa de dos torres de formigó interconnectades, d’onze i tretze pisos respectivament alberguen un total 

de 140 càpsules prefabricades e independents que pengen de les torres i funcionen com a comunicadors verticals. 

Les càpsules son, en essència, cel·les d’acer quasi idèntiques construïdes a Osaka i transportades a Tokio en camió. El 

temps de muntatge per a cada càpsula fou de tres hores i es possible connectar-les i combinar-les per crear espais mes 

grans. Cadascuna de les càpsules es connecta a un dels dos eixos principals mitjançant únicament quatre perns d’alta 

tensió ja que està dissenyada per ser extreta i reemplaçada sense afectar a les demés. La càpsula es una caixa amb 

armadura d’acer lleuger totalment soldada i revestida amb panells (normalitzats en mida i pes perquè un treballador 

pogués manipular-los a fàbrica) d’acer galvanitzat de 1 m x 2 m o de 2 m x 3 m reforçat amb costelles protegides amb 

pintura anticorrosiva i finalitzades amb una capa d’esprai brillant Kenitex per evitar la formació de floridures i la corrosió 

després del processament. Per augmentar la resistència al foc del edifici, els elements estructurals van ser recoberts amb 

una capa d’esprai de fibrociment d’uns 45 mm de gruix. Els panells exteriors, així mateix es van cobrir de 30 mm de del 

mateix material. 

Els nuclis de les torres són de marc-rígid i es composen de marcs d’acer rigiditzats amb formigó armat; des del soterrani 

fins al segon pis es va utilitzar formigó ordinari, per als pisos superiors, formigó lleuger. L’encofrat consisteix en grans 

panells de l’altura d’un pis de la torre. Per reduir al mínim el temps d’espera per poder fer us de l’escala varen utilitzar 

formigó prefabricat en els diversos replans d’escala i en els pous d’ascensor deixant espai per passar-hi les instal·lacions. 

El patró marcat per la constructora va ser que dos dies de feina en l’estructura d’acer estiguessin seguits de dos dies de 

treball en els prefabricats de forma que l’escala fos completament operativa per quan el marc estigués acabat. La 

construcció in situ dels ascensors es va retallar incorporant els marcs tridimensionals, els riells i les caixes indicadores 

d’ancoratge als elements de formigó prefabricat i utilitzant gàbies prefabricades. 

L’execució de l’obra també va estar plena de problemes; l’emplaçament, situat al centre de la ciutat, dificultava molt 

l’arribada dels camions i la mida del propi solar era insuficient per poder rebre i emmagatzemar la gran quantitat 

d’elements prefabricats de gran mida que devien esperar fins a la seva posada en obra. Per això es va tenir que imposar 

l’arribada i col·locació d’un nombre concret de càpsules al dia, alentint així el procés de posada en obra.  

Es important considerar que Japó es una zona especialment sísmica per lo que en una reunió de propietaris l’any 2015 es 

va decidir portar a terme una inspecció de resistència a terratrèmols per determinar la integritat estructural de l’edifici. 
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En el cas que aquest no compleixi amb el reglament els propietaris van considerar demolir l’edifici però avui en dia, tot 

i haver-se comprovat la seva falta de resistència estructural, encara no s’ha demolit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 11: Fase de producció i muntatge a fàbrica de l’estructura metàl·lica de la 

càpsula. 

 

Imatge 12: Fase de producció i muntatge a fàbrica del parament exterior de la càpsula. 
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7.1.Estructura modular 

Kurokawa va desenvolupar la tecnologia per instal·lar les càpsules, mitjançant una grua, en un nucli de formigó amb 4 

perns d’alta tensió a dalt i a baix de la càpsula; dos perns per cada costat superior e inferior. Cada unitat es subjecta de 

tal forma que sogui possible inclinar-la lleugerament amb l’objectiu de facilitar la inserció d’instal·lacions i suports tot i 

que aquest fet en si mateix pogués suposar un futur problema a l’hora de substituir-les. L’arquitecte les va dissenyar per 

permetre l’acomodament de l’individu com si d’un apartament o espai d’estudi es tractés o, al connectar unitats entre si, 

per poder acomodar a una família al complert sempre i quan mantinguessin la coherència respecte a la pressió sostinguda 

per l’estructura i la compatibilitat amb el sistema d’ancoratges.  

Materials, disseny interior i exterior i espais comuns no van fer concessions a l’hora d’adaptar-se a les demandes del gran 

públic de l’època i destacaven pel seu aspecte futurista i minimalista. Corrien els anys setanta i, mes enllà de 

descontextualitzar el sistema de fabricació i disseny interior dels vaixells portant-lo al terreny de la vivenda, el disseny 

parlava de construcció en sec i de portar la producció en sèrie a l’arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plànol 3: Funcionament i especejat de la torre i del sistema modular que uneix torre i càpsules.                                       Escala: 1/200 i 1/500. 
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Imatge 13: Adhesió de la primera càpsula mentre s’eleva l’estructura d’acer i formigó 

de les torres. 

 

Imatge 14: Procés de construcció de la torre. 

 



TFG: MARTA TORRENTE CASES - HABITAR ESPAIS REDUÏTS  

 

26 
Universitat Politècnica de Catalunya / Escola Tècnica Superior D’arquitectura de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 15: Col·locació de les càpsules a l’estructura de la torre. 

 

Imatge 16: Visió completa de la modularitat. 
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7.2.Avantatges e inconvenients de la modularitat 

Com a pioner de la modularitat al terreny de l’arquitectura, el sistema, molt ben ideat sobre plànol comportava certs 

problemes a nivell pràctic que es van anar manifestant al llarg dels anys posteriors a la seva posada en ús. Podríem deduir, 

d’un evident estat deteriorat actual, que els arquitectes metabolistes tendien a excedir-se ja que moltes de les seves idees 

no eren compatibles amb la tecnologia disponible a l’època. 

La possibilitat d’inclinar les càpsules lleugerament per facilitar la inserció d’instal·lacions i suports suposava un gran 

avantatge a nivell constructiu però, com ja em comentat, també suposava un problema al moment de la seva teòrica 

substitució: el sistema de canonades es va acoblar a un bastidor i s’instal·là in situ. Aquest mètode de construcció es va 

escollir per tal de permetre l’existència diferenciada de tres sistemes independents: el terra artificial, la pròpia càpsula i 

les instal·lacions degut a les diferencies entre el previst cicle de vida de l’edifici i la naturalesa dels treballs de construcció 

i també amb el propòsit de prefabricar el sistema d’instal·lacions. De forma provablement poc assertiva, aquest sistema 

d’instal·lacions es va col·locar en petits espais entre les càpsules i fora dels eixos de manera que, a dia d’avui, aquestes 

canonades s’estan deteriorant ràpidament després de quasi 50 anys d’us.  

Un altre problema que també ha motivat l’abandonament de l’idea de substitució de les càpsules es el fet que aquestes 

s’instal·laren de baix cap a dalt i per tant, per moure una es necessari moure totes les que estan per sobre. Aquesta 

modularitat planificada tampoc s’ha complert en altres edificis del mateix caire ideològic com és el Centre de Premsa i 

Radiodifusió Shizuoka de Tange, també ubicat a Ginza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 17: La protecció solar d’algunes càpsules obstaculitza la visual d’altres mòduls. 
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7.3.El sistema d’instal·lacions 

La qüestió de les instal·lacions es interessant i veritablement complexa en un edifici tant original i amb un cicle de vida 

tant poc corrent com el de la Nakagin Capsule Tower.  

Com ja em comentat anteriorment, les instal·lacions no es van introduir al cos de la torre si no que es van ubicar en un 

ínfim espai entre aquesta i les càpsules, fet que ha degradat clara i ràpidament el seu estat. Es vas utilitzar un sistema 

estratificat de canonades que transportaven aigua calenta, freda i desaigües. Cada unitat servia a tres plantes i es van unir 

a les càpsules mitjançant tubs flexibles d’un metre de longitud accessibles des de apertures al terra de les cèl·lules per a 

la seva unió, comprovació i reparació.  

En quan a la ventilació, el fet que en fase de construcció les càpsules fossin aïllades amb amiant per tal de proporcionar 

protecció contra incendis impossibilita l’ús actual del sistema integrat de ventilació ja que aquest material fou prohibit 

l’any 1975, per aquest motiu, avui en dia, aquesta capa aïllant en inútil i les càpsules pateixen grans variacions de 

temperatura. L’amiant hauria de ser retirat per experts i en cas de no fer-ho ser molt curosos en les reparacions, les 

variacions en la temperatura són únicament contrarestables mitjançant l’ajuda d’un fort escalfador i una unitat d’aire 

condicionat addicional. Mes d’un terç de les càpsules compten amb aparells d’aire a l’exterior nous trencant així la 

originalment molt ortogonal estètica de l’edifici però quasi imprescindibles ja que l’aire acondicionat original resta fora 

de servei degut a la dispersió de l’amiant anteriorment esmentat.  

La naturalesa de les càpsules (i el conjunt de l’edifici) ha portat als residents a apropiar-se d’elles i modificar-les de 

curioses i diferents maneres, per exemple, al projecte original les persianes estaven fetes de paper japonès per lo que van 

durar molt poc temps en bones condicions i a dia d’avui cap càpsula les conserva. Des de l’exterior podem observar les 

diferents alternatives que els residents han adoptat per combatre l’excessiva llum i aconseguir certa privacitat: cortines, 

roba, fulles de diari ... També des de l’exterior observem com els ocupants han desenvolupat tota la seva creativitat 

inserint finestres alternatives per tal d’aportar il·luminació natural als banys, obtenir la millor il·luminació solar possible 

o per poder ventilar de forma natural ja que les finestres practicables eren un extra quan les càpsules eren noves i molts 

compradors en van prescindir.  

La qüestió de l’aigua calenta també ocasiona un problema greu a dia d’avui; les càpsules individuals no disposen de 

subministrament i per tal de banyar-se els residents disposen de dues opcions, cap d’elles massa agradable: obtenir un 

escalfador d’aigua propi o utilitzar la dutxa portàtil comunitària de planta baixa, essent aquesta segona opció la més 

socorreguda pels residents que volen una dutxa calenta. Degut a la degradació de les canonades fa uns anys va resultar 

imprescindible la instal·lació d’un nou sistema de canonades (només per a l’aigua freda) ja que les velles havien ocasionat 

nombroses fugues amb la conseqüent inutilització de moltes de les càpsules que es podrien des de l’interior. Els treballs 
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de renovació tampoc es varen realitzar amb cap consideració serrant-se portes per passar i connectar les noves canonades 

degradant així, encara més, l’estat de l’edifici.  

A dia d’avui no existeixen plans realistes per substituir l’amiant utilitzat a la construcció ni per reparar el sistema d’aigua 

calent de l’edifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imatge 18, 19 i 20: Visual de l’estat deficient de les instal·lacions, situades a la part 

inferior de les càpsules, instal·lades de forma descuidada i poc protegides dels elements. 

 



TFG: MARTA TORRENTE CASES - HABITAR ESPAIS REDUÏTS  

 

30 
Universitat Politècnica de Catalunya / Escola Tècnica Superior D’arquitectura de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 21: Ubicació del sistema central d’instal·lacions de l’edifici a la part inferior de 

la torre. 

 

Imatge 22: Ubicació dels dipòsits d’aigua de l’edifici a la coronació de les torres. 
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7.4.Materialitat 

Crec que tractant-se d’un sistema modular (del primer sistema modular) cal comentar seriosament la materialitat que el 

caracteritza i que, en certa manera, també pot haver causat l’estat en el que es troba actualment. 

- Exterior de la càpsula: caixa d’acer recoberta de planxes d’acer galvanitzat amb tractament anti-òxid i una capa 

de Kenitex. 

- Interior de la càpsula: acer amb revestiment de tela al sostre i moqueta al terra. 

- Plantes inferiors: formigó lleuger per poder fer un us quasi immediat de les escales.  

- Interior de les torres: formigó prefabricat per al terra de les plantes i les entrades dels ascensors. 

- Torres: estructura d’acer estructural vist polit i formigó armat 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.Estat actual 

Tristament l’estat actual de la torre es deplorable, la falta de reparacions i el nul interès per substituir les càpsules (després 

de quasi 30 anys de la data en que hagués tingut que fer-se) l’han deixat irremeiablement desactualitzada. Es troba en la 

dual posició de ser la primera i ultima arquitectura de la seva mena en arribar a completar-se però han passat prop de 50 

anys i avui es fàcil veure com ha perdut la màgia que la caracteritzava. L’edifici està encallat, vell i en procés de 

podriment, una  ombra del que algun dia tenia que ser i no va ser, un recordatori vibrant d’un camí que s’ha perdut en les 

il·lusions del seu arquitecte. 

Imatge 23: Exemple de la qualitat deficient dels materials i el nul manteniment de la 

torre en general, caiguda en decadència amb el pas dels anys. 
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Les poques llums que l’encenien a la nit (avui cobertes per la xarxa de protecció que s’ha col·locat sobre l’edifici 

posteriorment a que una de les finestres caigués sobre la vorer), denoten la poca vida que hi existeix. En dies plujosos, 

les filtracions apareixen en aquelles juntes que s’han deteriorat i l’aigua flueix lliurement a través de les portes. No resulta 

ja estrany per cap dels seus ocupants veure al porter corrent amunt i avall col·locant cubs per recollir l’aigua en aquells 

punts on les filtracions resulten critiques. Les sortides d’incendis d’emergència s’han transformat en sales de fumadors 

on el mobiliari radica en cendrers i cadires. Les escales resulten un món tranquil en el que a cada planta et trobes amb 

una sorpresa diferent; roba penjada de filferros, prestatges amb llibres vells i amb floridures, piles de caixes, grans maletes 

barrant el pas, bicicletes, taquilles i fins i tot tanques rodejant algunes de les portes. El balcó del tercer pis, es una 

plataforma quasi abandonada que només serveix, molt ocasionalment, per realitzar reunions per qui utilitzen les càpsules 

com oficines rodejats d’aigua bruta i restes de càpsules podrides.  

El porter, quasi part del propi edifici, està a la porta durant el dia, tractant d’evitar que el nombrosos turistes encuriosits 

s’endinsin dins les torres, però per la nit la porta queda oberta. 

En quant a les càpsules, més de la meitat romanen abandonades i tancades i algunes d’elles segellades des de l’exterior 

degut als riscos que comporten però d’altres, tot i el risc, es possible entrar-hi per observar els diversos nivells de 

degradació, les floridures, la vegetació (en certs casos cultivada) i el podriment general se’n han apoderat fent caure, fins 

i tot, terres i sostres. Les càpsules ocupades es mantenen en bon estat mitjançant diverses intervencions al més pur estil 

metabolista (l’edifici evoluciona com ho fa la vida que hi ha en ell).  

De les 140 càpsules inicials, 40 han caigut en un estat de deteriorament extrem que les ha deixat inutilitzables, altres 

s’han utilitzat com a vivers per al cultiu de plantes (memoràndum de l’ideal metabolista de l’edifici), 80 més s’utilitzen 

com a oficines, segones residències o sales de passatemps (la insonorització presta a practicar instruments musicals) i 

només 20 persones (a dia 16 de febrer de l’any 2016) hi resideixen permanentment. Tot i això, la preocupació pel futur 

de l’edifici es general a tots els que en fan ús. 

“...Per resoldre (els problemes), bàsicament l’única solució que queda es intercanviar les càpsules...” 

- Tatsuyuki Maeda (cap del projecte per preservar l’edifici) - 

Fa poc més de 40 anys aquest heroi caigut era l’edifici més alt del bari, visible des de lluny e imatge futurista de la ciutat. 

Avui, la visió de la torre ha estat bloquejada, amagada rere l’ombra dels nous gratacels, vella, abandonada.  

Kurokawa, qui encara restava viu quan el projecte ja era imatge viva de la decadència, va criticar durament la mentalitat 

capitalista amb la que se’l mira i el poc manteniment que se’n ha fet i proposà seguir la filosofia de l’edifici “desendollant” 

les càpsules per substituir-les per altres, deixant així les torres com a arquitectura perdurable. Però després de la seva 

mort al 2007, l’edifici ha quedat desemparat quasi per complet convertint-se en un dels últims edificis metabolistes en 

peu que molts trobariem a faltar si desaparegués.  

 



TFG: MARTA TORRENTE CASES - HABITAR ESPAIS REDUÏTS  

 

33 
Universitat Politècnica de Catalunya / Escola Tècnica Superior D’arquitectura de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 24: L’any 2014 es va col·locar una xarxa de seguretat cobrint la torre amb l’objectiu 

de protegir als vianants de les peces que es desprenen de les càpsules en mal estat. 

 

Imatge 25: Les sortides projectades per al manteniment de l’edifici han estat ocupades 

per altres usos més recreatius.  

 

Imatge 26: Vista de l’estat deficient de la superfície superior de les càpsules greument 

maltractada pel pas del temps i els elements. 
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Imatge 27: Les defectuoses tasques de reparació de les instal·lacions han provocat 

innumerables situacions problemàtiques com aquesta als espais comunitaris de la torre. 

 

Imatge 28: L’estat interior de moltes de les càpsules es encara més dolent que el de les 

zones comuns amb nombroses aparicions de floridures, despreniment de paraments... 
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8.Funcionament de la torre 

Agafes el cotxe per anar a visitar la torre, però ràpidament te’n adones que no, no ha estat una bona decisió, l’edifici no 

te aparcament propi i arribar-hi només es possible per un lateral de la via ràpida que hi passa just davant, definitivament 

hauràs de buscar aparcament pels atapeïts carrers que rodegen la Torre i arribar-hi a peu, no hi ha més opció.  

Abans d’entrar mires amunt, imprescindible per fer-te una idea del símbol històricament contemporani al que entraràs 

degut a que la visió a l’alçada dels teus ulls no convida a donar un pas més en direcció a les portes de vidre, marcs d’acer 

i al gran atri que es situa en front teu. Poc en queda ja de la primigènia intenció de Kurokawa de fer un espai que servis, 

no només als residents de l’edifici, sinó a tot el veïnat, avui en dia una tenda de queviures es l’únic reminiscent d’aquell 

passat on la planta baixa es fonia amb el carrer a través dels grans aparadors de vidre que cobreixen encara avui en dia 

(tot i que tapats amb estors blancs) la superfície de la planta baixa. Un home d’avançada edat netejant les àrees comuns 

i les escales amb un drap humit es qui et dona la benvinguda. Tot i el gran atri, el “terra artificial”, com anomenava 

Kurokawa al eix central de la torre no te àrees comuns pels usuaris ni espai per l’esbarjo. Es va considerar com un nucli 

tancat de circulació on les persones amb mobilitat reduïda no poden entrar ja que existeixen diversos desnivells per poder 

arribar a les càpsules. 

Si puges a planta primera et trobaràs amb un complex d’oficines tradicional que monopolitza l’espai. L’edifici compta 

amb dos nuclis de formigó d’accés vertical de 68 i 64 càpsules respectivament per lo que t’has de decantar per un d’ells. 

Et dirigeixes cap a un dels accessos als nuclis verticals i agafes els perfectament funcionals ascensors o les escales de 

cargol que et portaran directament als multifuncionals passadissos que serveixen de rebedor a les portes de les càpsules 

suspeses per un sistema de perns i cables metàl·lics.  

 

8.1.Com s’hi viu: funcionalitat real 

(Càpsula B807). Despertar-se en una càpsula es despertar-se diferent a qualsevol altre despertar. Veig la part inferior del 

llit, la finestra, molta roba per tot arreu e immediatament puc sentir el soroll del transit matinal de Tokio. Però hi ha també 

alguna cosa menys tangible; potser es la brillantor del gran ull de bou que m’il·lumina o l’encant tranquil de la taula, 

oberta i completament coberta de brossa, altres cops, tancada i silenciosa, serà potser la porta del bany massa similar a 

l’entrada a un submarí o l’escala de l’habitació que estranyament em sembla encertada. Cada despertar porta amb ell un 

sentit feliç de lo sublim (Boullosa, 2015). 
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Com a arquitectes, hem passat anys estudiant els edificis més rellevants: els seus plànols, les seves idees e ideals. Tot i 

això veure’ls en planta i viure’ls no es ni tan sols comparable. Viure-ho es únicament comparable a viure una part activa 

dels llibres d’història i teoria però sent a penes conscient d’un significat tant ampli (Boullosa, 2015).  

En aquelles unitats que conserven el disseny original, l’ergonomia es completa: un gabinet de 35 cm de profunditat 

cobreix una paret per complet proporcionant emmagatzematge per tota la càpsula. Pot ser una estanteria, una taula de 

menjador, un escriptori per treballar, un armari on guardar la roba, i un joc de trapes per altres objectes. La taula s’amaga 

quan no s’utilitza i, com la pica, es relativament baixa. El televisor ocupa el seu propi estant, i la radio també, tot i que 

en ben poques unitats aquesta encara funciona. El refrigerador es petit i compacte com un minibar i el congelador funciona 

també com a unitat de refredament. La càpsula està plena de petits detalls que, de manera quasi imperceptible, milloren 

la qualitat de vida a la càpsula.  

La finestra es gran i circular, fet que donades les dimensions totals de l’espai, resulta realment generós i denota una clara 

voluntat d’augmentar la relació de l’interior amb la ciutat. El marc es fixe en aquest cas concreto, per evitar accidents 

però això impedeix la ventilació natural. Totes les superfícies estan en contacte amb l’exterior i el resultat es un estiu 

massa calorós i un hivern massa fred ja que el gran espai destinat al sistema de ventilació es inutilitzable (Boullosa, 2015). 

El bany es encara més ergonòmic, parets de plàstic rentable que donen la sensació d’estar en una càpsula dins d’una 

càpsula, una mica redundant tot plegat. Degut a que l’espai original no disposa d’obertures a l’exterior, la porta conta 

amb una obertura rodona de vidre esmerilat per què entri llum natural. Tant la banyera com l’inodor i la pica conformen 

una peça de plàstic única que organitza l’espai. El dispensador de sabó, la llum, el tovalloler i els petits estants estan 

col·locats suaument a la paret, evitant la necessitat d’armari.  

L’espai dins de la càpsula no es sent tant petit, de fet, la seva mida t’arriba a semblar irrellevant ja que la unitat compleix 

la desitjada funció de “màquina per viure” e inclús per a una parella permet una rutina normal (Boullosa, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Imatge 29: Visual nocturna d’algunes de les càpsules, metàfora perfecte de com la vida 

de la torre s’apaga dia a dia amb la seva progressiva degradació. 
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Imatge 30, 31 i 32: Residents permanents de les càpsules i com les han anat adaptant al 

llarg dels anys als seus modus vivendi particulars. 
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8.2.Arquitectura flexible? Flexibilitat de mobiliari? 

"...La càpsula es arquitectura cyborg. L’home, la màquina y l’espai construeixen un nou cos orgànic que transcendeix el 

confrontament. (…) Un mecanisme que s’ha convertit en un espai habitable en el sentit que un home no pot esperar 

viure en un altre lloc, es una càpsula..."  

- Kisho Kurokawa – 

A la seva “Capsule declaration” l’arquitecte japonès va predir dos tipus de càpsula: un on la vivenda es veia convertida 

en eina i s’adheria a una estructura donant com a resultat un espai habitable i el equipament integrat a l’interior de la 

càpsula, a l’altre, les eines i mecanismes es convertien en vivenda independentment de l’espai habitable, resultant en un 

ambient flexible en el qual tots els mobles poden desplaçar-se o amagar-se en el moment en que no són necessaris.  

La torre Nakagin forma part d’aquest segon grup ja que un mateix espai actua com a contenidor de tota classe de mobiliari 

i aparells electrònics integrats en una banda d’emmagatzematge. És precisament aquest aspecte de l’edifici un dels més 

rellevants a l’hora de defensar la seva perdurabilitat ja que l’idea que va donar-hi forma encara pertany a la concepció 

futurista actual. La càpsula al complet es blanca (o negre) atorgant-li un aspecte futurista/minimalista que sumat al 

mobiliari, concebut per superar l’efecte sorpresa que acostuma a acompanyar a les propostes radicals és útil a llarg termini 

com bé s’ha demostrat. Per exemple: la posició de tots els elements del bany (dutxa, pica, inodor i comandaments) és 

senzilla, confortable i fàcil de reparar des de l’interior, o també el gabinet que ocupa gran part de l’espai disponible de 

paret pot semblar aparentment supeditat al disseny degut a que mobles i parets convergeixen en angles de 90º però posant-

hi una mica més d’atenció ens fixem que l’obertura de l’escriptori (centre del mobiliari superior) s’obre cap a baix i el 

seu fons encaixa a la perfecció amb la part superior del moble immediatament inferior, evitant així potes que restaren 

espai disponible. Així doncs, mitjançant aquests i molts altres exemples ens adonem que en casos com aquest no es tracta 

tant d’obtenir el màxim rendiment de cada centímetre quadrat si no d’obtenir-lo de cada centímetre cúbic.  

El disseny anticipa el canvi i al retirar o substituir les càpsules l’aparença de l’edifici havia de canviar al llarg dels anys, 

una arquitectura que canvia, que evoluciona contenint el potencial participatiu del seu ocupant a l’hora de definir-ne la 

forma. La flexibilitat en us i forma es un potencial que un baix percentatge d’obres arquitectòniques posseeix i, a l’hora, 

es un factor que atorga la possibilitat d’allargar molts anys la seva vida útil, com Kisho Kurokawa defenia.  
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Imatge 33: Moble modular multifuncional que ocupa tota una paret de la càpsula. 

 

Imatge 34: Interacció del mobiliari i els elements arquitectònics de la càpsula. 
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8.3.Present controversial, futur incert 

Com a arquitectes tots aspirem a que les nostres obres perdurin al llarg del temps, puguin adaptar-se a noves situacions i 

necessitats i per tot això es que un arquitecte rebusca dins del seu cap com integrar aquestes qualitats juntament amb un 

edifici que sigui funcional, estètic i adaptable a una societat que canvia a un ritme vertiginós. Estic completament segura 

que Kisho Kurokawa va plantejar-se tot això quan va projectar la Nakagin Capsule Tower però, com a molts casos sense 

precedents en els quals poder basar-se, el que l’arquitecte es planteja pot no arribar a ser mai una realitat complerta ja 

que hi intervenen gran quantitat de factors difícils de controlar.  

"...Si substitueixen les càpsules cada 25 anys, l'edifici podria reciclar-se fins a 200 anys..." "...Vaig dissenyar l'edifici 

perquè fos un exemple d'arquitectura sostenible, i va ser el primer del seu tipus al món..." "...Vaig dissenyar l'edifici per 

reemplaçar les seves càpsules cada 25 anys, de manera que és ridícul que hagin passat 25 anys i no s'hagi fet res..." 

- Kisho Kurokawa - 

Actualment apareixen 40 persones registrades com a usuaris de les càpsules però molts d’aquests les utilitzen com 

oficines o com a segones direccions per lo que l’ús de les escasses zones comuns es poc intens. També existeixen càpsules 

completament rehabilitades que es lloguen a través de plataformes informàtiques a tot aquell turista que estigui disposat 

a pagar-ne el preu. Tot i això, la gran majoria dels residents restants realment desitgen quedar-se allà on han viscut els 

últims 40 anys, alguns han desenvolupat una estima cap a l’edifici, d’altres es veuen atrets per la seva abundant 

excentricitat. Sigui com sigui, tots tenen una història i connexió emocional amb la torre, tots expressen la seva 

preocupació pel futur d’aquesta però el consens sobre què s’hi ha de fer, no arriba. N’hi que han restaurat  les velles 

càpsules, generalment, només a l’interior, altres intenten recuperar l’estat original de la seva unitat i es precisament aquest 

el motiu de que no s’arribi a cap consens, la implicació emocional que fa que sigui difícil ser imparcial i decidir que es 

el que te més lògica fer.  

Mitjançant entrevistes als habitants, arribem a la clara conclusió que la tipologia es considera un aspecte positiu, ningú 

veu com un problema la quantitat de metres quadrats de que disposen ja que, potser a causa de haver experimentat aquest 

tipus de vivenda, són conscients de que és aquesta opció la que més sentit te en una ciutat com Tokio, els hi proporciona 

ubicació central i estratègica a expenses d’una habitació més o un jardí i la ciutat compleix aquest paper, comentava un 

resident de la torre.  

Molts defensen la necessitat d’aportar cultura moderna als propis habitants de Tokio, ja que fins i tot veïns de la mateixa, 

no coneixen la seva rellevància històrica i, de vegades, ni tan sols sobre la seva existència. Esdeveniments de portes 

obertes podrien augmentar l’apreciació de l’edifici tot i que també podrien tenir implicacions sobre com ha de dur-se a 

terme la conservació ja que existeixen dos tipus d’apreciació possibles: l’apreciació com a preservació de l’historia ja 
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passada o l’apreciació del edifici com a part del teixit urbà. El problema en aquest cas es que aquests dos tipus no es 

poden reconciliar.  

D’altre banda, els residents han apartat completament l’idea de substituir les càpsules; la inversió econòmica, el temps 

requerit i la idea de que això seria, de nou, una solució temporal fa que aquesta opció sigui descartada. La càpsula va ser 

concebuda per ser habitada per un tipus concret d’usuari que tenia que adaptar-se a ella però, amb el temps, l’usuari va 

canviar i va necessitar adaptar la càpsula a les seves necessitats sense que es pugui complir amb el concepte de flexibilitat 

i adaptabilitat. Aquest concepte en concret va ser només teòric des del moment de la seva construcció ja que la substitució 

d’una càpsula, feina, difícil, feixuga i cara només és possible a la ment de Kurokawa qui fins els seus últims dies va 

defensar la substitució de les càpsules en contra de l’especulació econòmica que regna al país amb un pla que va morir 

amb ell tot i ser recolzat per les principals associacions d’arquitectura de Japó.  

Les normes de construcció també han patit canvis al llarg de l’historia de l’edifici, avui en dia, als seus 48 anys ha superat 

ja el punt en el que la majoria d’edificis estan programats per la demolició (30 anys) però ja li queda a prop la possibilitat 

de qualificar-se com a tema d’interès públic (50 anys) tot i que sembla que a gran part de la població li costi considerar 

un edifici d’estètica futurista com a patrimoni històric.  

Tot i l’impacte i audàcia de l’edifici, l’historial de Japó en preservació d’arquitectura moderna col·loca una ombra sobre 

el projecte per salvar Nakagin. Dels 226 edificis proposats com a dignes de preservació, 21 han estat demolits ja. 

“...La preservació de l'arquitectura moderna és bàsicament un fracàs... “"...Japó està inevitablement atrapat en una 

cultura de desballestament i construcció..." 

- Tatsuyuki Maeda - 

La idea de mutació mai va arrelar del tot, la realitat es va desviar del futur previsible, tant de l’edifici com de la societat 

i sembla que, a dia d’avui, el seu valor històrico-cultural no te gaires adeptes, fet que fa encara més imprevisible el seu 

futur proper. Aquest model japonès de vivenda urbana produïda en massa segueix sent novetat, estimada per arquitectes 

però rebutjada pel mercat immobiliari degut a la seva poca rendibilitat.  

"...De ser possible, la intenció resideix en aplanar el camí cap a registrar les torres com a part del Patrimoni Mundial, o 

como una Propietat Cultural Tangible..." 

- Tatsuyuki Maeda - 

Se’ls hi comprarà la propietat als residents, el terreny serà venut al millor postor i la torre derruïda per donar pas a un nou 

gratacels sense caràcter? L’edifici serà restaurat nostàlgicament al seu estat original convertint-se en museu de si mateix 

i del moviment metabolista? Potser simplement no succeirà res i el consens seguirà sense existir permetent així que la 

torre segueixi degradant-se amb el pas dels anys. També existeix la remota possibilitat de que triomfi l’ideal metabolista 

i la substitució de les càpsules arribi per fi. Qualsevol d’aquestes opcions és possible i complicada a la vegada. Sigui quin 
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sigui el futur de la torre, fins a aquell moment un dels edificis més emblemàtics de Japó segueix sent una perspectiva del 

passat descansant incòmodament esperant que el reconeixement arribi algun dia. 

"...Si la torre és enderrocada, en realitat seria un testimoni de la teoria del 'metabolisme: que la ciutat està en constant 

canvi...” 

- Zhongjie Lin - 

Corrien finals de la dècada de 1990 quan l’estudi de Kurokawa i la Corporació Taisei realitzaren propostes per a la 

reparació de les càpsules sense obtenir l’acord dels propietaris degut al cost de la intervenció. 

L’any 2006, una nova proposta oferia substituir les càpsules i col·locar-ne de noves solucionant molts dels problemes 

existents.   

Al 2007, el suport a la demolició va arribar a un necessari 80% dels vots dels propietaris però Nakagin Capsule Tower 

va trobar un salvador poc comú; la crisis financera mundial que va evitar que l’original edifici es convertís en un bloc 

residencial molt estandaritzat. 

A mitjans de 2010 es va prendre una segona decisió de reurbanització, tot i que encara no se’n han definit els detalls a 

dia d’avui, cada dia existeix una línia divisòria més gran entre els propietaris que volen reconstruir i els que volen protegir 

l’edifici. 

L’any 2015, el projecte de preservació va llençar una petició al, en aquell moment, governador de Tokio Yuriko Koike 

demanant ajuda econòmica per a la substitució de les càpsules però només es van poder aconseguir menys de 8.500 firmes 

que no foren suficients perquè el Govern Metropolità de Tokio passes per alt la consideració que la propietat no es de 

caràcter públic i la rebutgés. Un fons de reparació de 100 milions de Iens no era suficient per cobrir la reurbanització ni 

tampoc per reequipar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 35: Actualment la torre roman eclipsada per desenes d’edificis molt més alts al seu 

voltant. 
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Imatge 36: Evolució de la torre durant l’última dècada (abril 2012, abril 2015, març 2016, setembre 2017, octubre 2017, març 2018, abril 2018, maig 2019, febrer 2020). 
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9.Redibuix i dibuix propi 

Abordaré el tema del dibuix propi des de tres vessants diferents; en primer lloc redibuixaré plantes i alçats àmpliament 

coneguts per tots però imprescindibles per entendre i endinsar-nos en un edifici tant fora de lo corrent com es la Nakagin 

Capsule Tower. En segon lloc, pretenc realitzar el meu propi dibuix que ens ajudi a entendre una mica més el que poden 

mostrar els clàssics dibuixos de la torre i les seves canviants distribucions, vull endinsar-me en els intestins de la torre; 

com funciona el tema de les instal·lacions? quants ascensors existeixen? Com es fixen les càpsules al cos de la torre? I 

moltes més preguntes que ens sorgeixen intrínsecament quan es tracta d’un edifici tan fora de lo comú que la història ha 

tractat com un símbol, un símbol futurista, decadentment caigut en desgràcia. Finalment pretenc fer un dibuix 3D 

mitjançant el qual puguem observar la torre des de qualsevol de les seves angles de forma clara i senzilla.  

  

9.1.Arquitectura i estructura de la torre. Del redibuix a l’extracció pròpia 

Formalment, la torre Nakagin, i seguint les prescripcions del moviment metabòlista, evita un patró excessivament regular 

a partir del concepte de creixement i adaptació de les estructures orgàniques. La posició asimètrica de les unitats, marcada 

tant pel dinamisme dels dos possibles plans contraposats (frontal i lateral) com per la gran finestra rodona, que ens recorda 

directament a un ull de bou, del frontal de la càpsula atorguen al conjunt una aparença dinàmica i de transitorietat; canvi 

en l’espai a través del temps.  

Les càpsules, tot i haver-n’hi 8 de diferents són quasi idèntiques entre elles, per lo que l’estructura es l’encarregada 

d’assolir el caràcter orgànic amb una col·locació irregular i un nucli que la segueix amb una estructura cilíndrica que 

ascendeix en espiral. Aquests nuclis compten amb 3 nivells separats per escales en cadascuna de les plantes d’ascensor 

(fet que complica la, ja de per si difícil, accessibilitat de l’edifici) i dos accessos a càpsules per nivell. A més a més, cada 

planta compta amb una porta d’accés a l’exterior del edifici, concretament a la part superior d’una càpsula, es tractava 

idealment d’una sortida per a possibles tasques de manteniment però avui en dia es accessible per a tothom i se’n fa un 

us malauradament recreatiu malgrat les evidents deficiències en seguretat que caracteritzen aquest petit espai. 

Contràriament, no només es compliren els requeriments legals de seguretat en l’edifici, sinó que se’l va dotar de rutes de 

Imatges 37, 38 i 39: Estils de dibuix que pretenc incorporar a continuació per millorar la comprensió del projecte. 
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fugida extra en cas d’incendi, això va ser possible gràcies a tenir dos nuclis de comunicació vertical units per diversos 

punts en certes plantes i quedant independents en altres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 4: Els quatre alçats de la Torre Nakagin.                                       Escala: 1/750. 
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Plànols 5 i 6: Vista de la torre amb diferenciació per colors dels diferents tipus de càpsules.                                       Escala: 1/750 i 1/200. 
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Plànol 7: Visió seccionada del nucli d’escales d’una de les torres.                                       Escala: 1/150. 

 

Plànol 8: Composició de les càpsules al voltant del nucli de la torre.                                       Escala: 1/100. 
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 Plànols 9, 10, 11 i 12: De dalt a baix: Planta coberta, Planta tipus, Planta primera, Planta Baixa.                                       Escala: 1/350. 
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Plànols 13 i 14: Dos de les diverses configuracions de càpsules presents a la torre.                                       Escala: 1/150. 
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Plànols 15: Perspectiva d’una planta seccionada de la torre.                                       Escala: 1/150. 

 

Plànol 16: Doble secció, transversal i longitudinal, de la torre.                                       Escala: 1/400. 
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Plànol 18: Anàlisi de vents de l’edifici.                                       Escala: 1/800. 

 

Plànol 17: Anàlisi solar i d’ombres projectades. Blau, setembre; Vermell, desembre; Groc, Maig.                                     Escala: Sense escala. 
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9.2.Arquitectura i estructura de la càpsula. Del redibuix a l’extracció pròpia 

Les càpsules, varen ser ideades com a mòduls que cobreixen les necessitats bàsiques d’un habitacle, son concebudes com 

peça completament prefabricada (fet que abarateix el seu cost) i transportada al emplaçament per ser inserida in situ, per 

aquest motiu, les unitats han de ser lleugeres i fàcilment transportables. Donat que es preveia que les càpsules tinguessin 

una vida útil de, únicament, 20 anys també era imprescindible que fossin fàcilment reemplaçables. 

La cèl·lula individual consta d’unes dimensions de 3 m x 3,8 m x 2,1 m per tant, incorporar-se i realitzar els moviments 

habituals de l’esser humà era completament possible i aparentment còmode. Com ja hem comentat amb anterioritat, es 

projecten 8 models de càpsula (no tots van arribar a fabricar-se) en funció de la posició de l’entrada, de la finestra, els 

materials dels acabats i la col·locació del mobiliari sorgint així càpsules super-deluxe, deluxe i estàndard. La posició dels 

elements anteriorment mencionats (porta i finestra) representa molt més que un nombre determinat de possibilitats en la 

disposició del mobiliari interior, suposa també una qualitat imprescindible quan es tracta d’una unitat d’habitatge, la 

orientació. No casualment la majoria de les càpsules estan orientades a la façana sud-oest, sent aquestes també les que 

posseeixen una visió més llunyana per l’ull de bou reconcebut com finestra. D’altre banda, les úniques càpsules que 

posseeixen, ja des de la seva col·locació, protecció solar es troben a la façana posterior, orientada al nord-est. Es tracta 

de la façana dotada de menys finestres orientades per dos factors ja comentats: la deficient estabilitat energètica de les 

càpsules gens beneficiada per aquest orientació i les pitjors visuals, directament a l’edifici posterior allunyat, en el millor 

dels casos, per uns 10 metres d’aire lliure.  

En referencia a l’equipació de cada càpsula, aquesta varia segons el cas però sempre es mantenen els elements bàsics: 

bany complert, llit, armaris per la roba, taula de treball, telèfon, equip d’àudio, llençols, aire condicionat, televisió plana 

(encastada) a color, nevera, un fogó, mantes, raspall de dents i utensilis habitualment oferts en establiments hotelers. 

Cadascuna de les càpsules consta de dos espais dividits; un bany amb dutxa, banyera, pica i vàter, situat al costat de la 

porta d’entrada i al que s’accedeix per una mena de porta-escotilla, i un habitacle central on un moble únic cobreix tota 

la paret oposada al bany on hi podem trobar calaixos, portes, panell de comandaments per controlar els elements 

tecnològics i un escriptori abatible, tot molt ben integrat i seguint el precepte de maximització de funcions minimitzant 

l’espai utilitzat. A l’altre paret, la que es troba just a continuació del bany, trobem un llit amb vistes a la gran finestra o 

ull de bou capaç de vèncer qualsevol indici de claustrofòbia amb els seus 1,3 metres de diàmetre i una profunditat que la 

permet funcionar com a petita sala u oficina.  

Tot el conjunt es clarament un recordatori de la passió del arquitecte per els vaixells i provablement va ser justament 

aquesta maximització de funcionalitats en un mateix espai, imprescindible per a l’habitabilitat dels vaixells, el que va 

inspirar la distribució i molts aspectes estètics de la càpsula de Kurokawa.  
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Tot i que van presentar la càpsula com “la casa del futur”, el disseny de la càpsula es va basar també en diverses 

referencies de la cultura tradicional japonesa: el càlcul de l’àrea es va derivar de la mida d’una sala tradicional per a la 

cerimònia del tè. La forma i proporció de la finestra eren una reinterpretació de la “finestra de la il·luminació” del Temple 

Genkoan de Kioto i el cicle de vida suggerit per l’arquitecte era una al·lusió directe al Santuari de Ise, reconstruït cada 

20 anys. Fins i tot el bany, que compta amb un espai molt limitat, va ser dissenyat amb una banyera tradicional. Amb 

aquests petits detalls realment rellevants el futur metabolista proclamat s’alimentava d’una interpretació del seu passat. 

Seguint la ideologia moderna dels metabolistes el mobiliari es suposava construït amb materials lleugers, avantguardistes 

e innovadors, en canvi, s’hi va utilitzar fusta de pi lacada, menys exigent tecnològicament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 19: Planta de la càpsula amb detall de l’estructura metàl·lica.                                       Escala: 1/20. 
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Plànol 20: Planta seccionada de la càpsula i del replà de la torre.                                       Escala: 1/50. 

 

Plànol 21: Planta del bany de la càpsula.                                       Escala: 1/20. 
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Plànol 22: Estructura metàl·lica de la càpsula.                                       Escala: 1/50. 

 

Plànol 23: Secció de la càpsula amb detall de l’estructura metàl·lica.                                       Escala: 1/50. 
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Plànol 24 i 25: Perspectives de la càpsula i el replà corresponent de la torre.                                       Escala: 1/50. 
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Plànol 26: Realitzar activitats a la càpsula; dormir, dutxar-se, cuinar, estudiar, veure la televisió.                                       Escala: 1/60. 
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9.3.Fotografies interessants 

La torre: exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 40: Ubicació de la torre a un dels districtes més transitats de Tokio. 

 

Imatge 41: Vista frontal de la torre als seus primers anys. 
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Imatge 44: La urbanització constant de la zona i el gran flux de vehicles eclipsa la 

historicitat de la torre. 

 

Imatge 42: Alçat de la torre on observem el deficient estat de les càpsules. 

 

Imatge 43: Maqueta del projecte original de Kurokawa. 
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Imatge 45: Actualment la torre roman eclipsada per vidre, rètols i formigó on l’edifici 

passa més desapercebut del que Kisho Kurokawa hagués pogut imaginar. 

e 

 

Imatge 46: Les instal·lacions originals, vistes i deteriorades, segueixen exactament on es 

van col·locar en el moment de la construcció de la torre malgrat haver sobrepassat per 

molt el límit de 20 anys establert per la filosofia metabolista.  

 

Imatge 47: Detall de la protecció solar present a algunes de les càpsules, subjecta de 

forma barroera amb un simple filferro trenat. 
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Imatge 48: Vista detallada de la xarxa de seguretat que cobreix l’edifici d’aquí a uns 

anys enrere.  

 

Imatge 49: Observem la xarxa de seguretat, la ocupació personalitzada dels ulls de bou 

de les càpsules i l’escala d’emergències de l’edifici.  
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La torre: espais intermitjos 

 

 

 

 

 

 

 Imatge 52: Visual de la plataforma de la planta 1ª quasi en desús a dia d’avui a causa de 

les acumulacions d’aigua, el mal estat dels paviments i el perill de caiguda d’elements 

provinents dels mòduls superiors. 

 

Imatges 50 i 51: Personalització de la funcionalitat de l’única finestra de la que disposa 

la càpsula. 
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Imatge 53: Visual del mal estat en que es troben algunes de les sortides d’emergència de 

la torre que podrien comportar accidents. 

 

Imatge 54: Situació decadent de les sortides en desús a la plataforma de la 1ª planta. 

 

Imatge 55: Visuals de la ciutat de Tokio des de la plataforma del primer pis. També 

observem antigues (tot i que no substituïdes) canalitzacions de l’edifici.  
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La torre: interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 56: Entrada principal de l’edifici que podria confondre’s fàcilment amb la porta 

d’un hotel modern i on observem un cartell de “NO TRASPASSAR” que te l’objectiu 

d’evitar el pas als poc desitjats curiosos.  

 

Imatge 57: Imatges d’una de les entrades a les càpsules del 5è pis i de com els seus 

habitants han ocupats l’espai comunitari amb estris personals.  

 

Imatge 58: Conductes de ventilació instal·lats, teòricament, de forma temporal però que 

han passat a formar part de les deficiències permanents de l’edifici.  
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Imatges 59, 60 i 61: Apropiació personalitzada dels espais enfront a les portes de les 

diferents càpsules per part dels distints ocupants d’aquestes.  
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Imatges 62 i 63: Diverses solucions adoptades per pal·liar les conseqüències del mal 

estat de les instal·lacions i d’algunes de les càpsules. Filtracions, fugues d’aire i aigua 

són només alguns dels problemes que l’edifici presenta en moltes de les seves plantes.  

 

Imatge 64: Ascensors de les torres. 
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La càpsula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 65: Càpsula en estat decadent on la superfície dels paraments verticals s’està 

desprenent i el sostre ha perdut tota la seva consistència fins al punt de crear-s’hi un forat. 

 

Imatges 66 i 67: Exemple de càpsula abans i després de la seva rehabilitació.  
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Imatges 68, 69 i 70: Càpsules on s’han després els revestiments dels paraments i hi han 

aparegut vegetacions al paviment a causa de les humitats. 

 

Imatge 71: Visual de l’armari multifuncional que ocupa tota una paret al disseny original 

de la càpsula. Hi podem apreciar el sistema de ventilació, multitud d’armaris, un petit 

refrigerador, el sistema de control electrònic i la petita taula plegable.  
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Imatge 72: Armaris encastats al model original de la càpsula.  

 

Imatge 73: Taula plegable integrable dins l’armari principal de la càpsula on hi trobem 

també un parell de petites prestatgeries.  
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Imatges 74, 75, 76 i 77: Algunes formes més d’ocupar la càpsula que han posat en 

pràctica els residents al llarg de tota la seva estada.  
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Altres  

 

 

 

 

 

Imatge 78: Model de televisió original inclòs a les càpsules.  

 

Imatge 79: Visió zenital del bany, un dels espais més ben gestionats en quant a metres 

quadrats de la càpsula. 

 

Imatge 80: Finestra de la il·luminació del Temple Genkoan de Kioto, inspiració de 

l’arquitecte de la torre Nakagin per a la finestra de les seves càpsules.  
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Imatge 81: Cartell promocional de la torre Nakagin com a símbol metabolista.  

 

Imatge 82: L’arquitecte Kisho Kurokawa posant al llit de la seva càpsula l’any de la seva 

construcció.  
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9.4.Imatges i videos 3D 
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*Videos de la torre i la càpsula al web:  https://martatcases.wixsite.com/martarquitectura 

https://martatcases.wixsite.com/martarquitectura


TFG: MARTA TORRENTE CASES - HABITAR ESPAIS REDUÏTS  

 

76 
Universitat Politècnica de Catalunya / Escola Tècnica Superior D’arquitectura de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG: MARTA TORRENTE CASES - HABITAR ESPAIS REDUÏTS  

 

77 
Universitat Politècnica de Catalunya / Escola Tècnica Superior D’arquitectura de Barcelona 

 

 

10.Annexos 

Com ja he comentat, la torre Nakagin configura un cas consistent i exemplificador de l’arquitectura mínima, però 

exemples rellevants, si més no, a nivell teròric, n’existeixen arreu del món. A continuació us en mostraré alguns que 

considero que han marcat un abans i un després dintre la seva particular categoria i que, a la vegada, podrien considerar-

se símbols de l’evolució de la vivenda mínima, des de 1950 fins a l’actualitat.  

 

10.1.Altres casos remarcables de formes d’habitar mínimes 

 

1. Airstream Motorhomes – Wally Byam i Hawley Bowlus – 1955 

La caravana suposa la modernització de les tendes i carros de les antigues poblacions nòmades, l’origen de l’arquitectura 

mínima, condensa tots els usos domèstics essencials en una carcassa lleugera i fàcilment transportable. Conjuga de la 

forma més equilibrada possible, les dos propietats que la caracteritzen: habitabilitat i mobilitat. 

 

 

2. Total Furnishing Unit – Cesare Joe Colombo – 1970 

Microambient integrat o màquines per viure, con anomenava l’autor als seus dissenys d’unitats on el mobiliari tradicional 

es veu substituït per estructures que busquen els principis bàsics de flexibilitat i multifuncionalitat: va dissenyar diverses 

cèl·lules que conjuntament podrien conformar una vivenda completa, bany, dormitori, cuina i sala d’estar. 
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3. Domus Demain – Yves Lion i François Leclerq – 1984 

Mitjançant la mobilització de les instal·lacions i serveis tradicionalment ubicats als nuclis interiors de l’edifici al exterior 

els arquitectes creen una “Banda activa” atorgant-li a un element tradicionalment divisori o estructural com el mur noves 

funcions. L’objectiu: alliberar el màxim espai central possible per distribuir de forma secundaria la resta d’espais.   

 

 

4. Alojamiento para chica nómada – Toyo Ito – 1985 

La intenció de l’arquitecte era la creació d’un nou prototip de forma d’habitar a la dinàmica ciutat de Tokio, el 

desplaçament de la casa cap al objecte; una envoltant translúcida on el mobiliari, transitori, sense sensació de textura o 

existència s’apropia del protagonisme de la proposta fins a constituir ells mateixos la arquitectura.  

 

 

5. Casa en una maleta – Flores i Prats – 1996 

El projecte investiga l’espai mínim imprescindible per a les nostres activitats diàries, el mobiliari es transforma segons 

la nostre necessitat, així un espai únic com es una sala de 9 m x 3m x 3m varia de mida i us al llarg del dia. Els paquets 

alberguen multitud d’usos ocults i fragmenten el gran espai únic en espais mes reduïts a escala humana.  
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6. Prototipo buBble – MMASA + Cipriano Chas – 2009 

Es tracta d’un mecanisme de vivenda autònoma, nòmada i flexible, que permet als seus ocupants donar resposta a 

solucions de temporalitat diversa. Un kit basic per a estàncies de màxim dos dies i diversos kits accessoris que 

complementaran les necessitats per a estàncies prolongades sempre i quan la privacitat no sigui una prioritat. 

 

 

7. PACO – Jo Nagasaka – 2009 

Un cub de 3 m x 3 m x 3 m amb tapadora practicable a un determinat angle, un punt entremig entre arquitectura i mobiliari. 

Constituït com l’arquitectura mes petita on una persona por arribar a viure es capaç de satisfer totes les necessitats que 

un únic ocupant pot requerir en cada moment del dia.  

 

 

8. Barcode room – Studio_01 – 2014 

En aquest espai merament conceptual, els mobles són els murs i els murs constitueixen el mobiliari, traslladables 

fàcilment d’un costat a l’altre permeten una completa personalització del espai a l’usuari. La disposició d’elements 

funcionals com a elements mòbils permet augmentar molt l’àrea habitable del espai.  
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10.2.Habitatge mínim en situacions d’emergència 

Al llarg de l’historia l’habitatge de dimensions reduïdes s’ha associat directament a les classes pobres de la societat: 

(menys espai habitable disponible = menys poder adquisitiu) Aquesta era l’equació que tot esser humà portava impresa 

dins seu fins mitjans del segle passat, quan, com hem vist anteriorment, van començar a sorgir moviments defensors de  

la qualitat espaial front a la quantitat de metres disponibles. Tot i això, en les últimes dècades la societat ha fet un pas 

endavant en quant a aquesta concepció i a la vegada una volta de 180º al concepte d’habitatge mínim que ja no respon 

tant a una disponibilitat econòmica si no a la disponibilitat espaial de la ubicació on es vulgui residir i al tipus de resident 

que en ella hi habiti, disponibilitat i disposició a dedicar temps a la vivenda, a la seva neteja i manteniment. L’estil de 

vida de la societat urbana ha canviat molt en els últims 50 anys, abans la dona es quedava a casa i la seva principal funció 

era cuidar-se’n d’aquesta i dels membres menors de la família. Ara, quasi tothom treballa, ja sigui des del domicili o una 

oficina externa però sigui com sigui la disponibilitat de temps disponible s’ha vist molt reduïda i a la vegada, lògicament, 

enfocada cap a altres prioritats com es l’oci, molt més necessari en aquesta nova societat i molt sovint realitzat fora del 

domicili. Tots aquests factors han fet que la classe mitja es decanti cap a un habitatge que compleixi les necessitats i que 

no requereixi un extra de temps a dedicar al seu manteniment.  

Perquè m’he referit anteriorment a que la societat ha fet una volta de 180º i no de 360º? Perquè a l’hora que el canvi 

social ha donat un nou sentit radicalment diferent a la forma d’habitar, la societat segueix patint de situacions extremes 

on la vivenda mínima pot suposar l’únic mètode de salvació per a un sector de la població i d’altres vegades, una corda 

al voltant del coll. La casuística es infinita però la realitat d’avui en dia molt més limitada.  

D’una banda trobem aquelles situacions on la vivenda social (aquella que les institucions posen a disposició de la societat 

a preus realment assequibles per facilitar que part de la població que no compta amb els recursos per poder accedir a una 

vivenda digne no tingui que viure al carrer), ubicada a ciutats densament demandades, es veu obligada a reduir la seva 

superficie a l’imprescindible i sovint passa que la falta de recursos econòmics resulta en una manca de creativitat e 

inventiva sense les quals l’habitatge mínim es converteix en una simple vivenda massa petita per a ser habitada. Tot i 

així, com a dret mínim, qualsevol vivenda constitueix un bé a la societat i així mateix, aquestes vivendes tant mínimes 

com insuficients representen un sostre sota el que aixoplugar-se, unes parets protectores dels elements i un terra sec sobre 

el que dormir.  

D’altre banda, i com a representant d’una situació que fins no fa tant hauríem qualificat de casuística improbable, trobem 

aquella situació en la que tots, sigui quina sigui la nostre classe social o la mida de la nostre vivenda habitual, hem viscut 

a les nostres pròpies carns en els últims tres mesos de tancament obligat, tres mesos on la baralla diària ha estat qui va a 

comprar el pa, on cada metre quadrat de la vivenda constituïa un metre quadrat mes d’aire que respirar i on la simple 

presencia dels membres la teva pròpia família ha arribat a col·lapsar-te. Aquesta es la situació de confinament obligat a 

causa de l’estat d’alarma pel COVID-19. En aquestes condicions, qualsevol vivenda es queda petita però, que passa amb 
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aquells a qui ja no només la seva vivenda compta amb unes dimensions reduïdes si no que l’espai del que disposen dins 

d’aquesta resulta realment minúscul?  

 

La vivenda mínima en temps de COVID-19: Arquitectes de capçalera 

En aquesta última línia, el grup Arquitectes de Capçalera han realitzat un recopilatori realment interessant d’imatges, 

dibuixos, sketches, i percepcions de tota mena sense cap tipus de limitació sobre la personal forma de viure aquesta 

especial situació de cada persona que ha volgut participar-hi. El resultat és una amalgama de sentiments, impressions i 

informacions que et saturen a l’hora que t’absorbeixen, acabes escoltant situacions, olorant sentiments i tocant emocions 

mitjançant la particular forma expressiva de cada individu. Cadascú te la seva personal manera de VEURE la situació, 

cadascú amb la seva particular manera de VIURE la situació, cadascú amb la seva particular manera de SENTIR la 

situació, cadascú te la seva particular manera d’EXPRESSAR la situació...  

I es gràcies a aquest recopilatori que, si hi ha algú en aquest món que hagi pogut fugir del confinament i no hagi tingut el 

“privilegi” d’experimentar-lo, se’n podrà fer una idea molt clara del que pot sentir un esser humà tancat a un reduït 

nombre de metres quadrats durant un extens període de temps.   

Tot i que jo mateixa hagi escrit a hores d’ara més de 14.000 paraules en defensa de la vivenda mínima, cal reconèixer 

que en una situació com la que hem viscut i sigui quina sigui la configuració funcional de la vivenda, els metres quadrats 

es l’únic factor que acaba semblant important, sobretot si no ets l’únic ocupant de la teva residencia ja que aquests 

configuren tot el teu espai vital disponible diària, setmanal i mensualment.  
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La vivenda mínima en temps de COVID-19: a soles ... Junts 
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L'espai ocupat limita, l'espai lliure possibilita; si partint d'aquesta premissa ens fixem en tots i cadascun dels espais de 

treball en els quals hem estat treballant a l’assignatura de teoria II durant els últims tres mesos observarem que allò 

realment important, allò que evita que caiguem en la monotonia són els espais buits, aquells buits que són aire per als 

nostres pulmons, ens adonem també que de vegades els espais més grans no són els més disponibles, ni els més petits 

els més claustrofòbics. Aquests espais lliures són on de veritat es viu; on posaràs l'estoreta si vas a fer ioga, on ballaràs 

amb la teva parella si t’agafa un rampell, on obriràs els regals el dia de Nadal, on saltaràs d'alegria si et donen una 

notícia inesperada ... i aquestes petites coses que no formen part de la nostra rutina són les que de veritat donen valor a 

la vida. Per tant, l'espai buit és tan o més digne de ser estudiat que l'espai ocupat. 

Com en la vida, passar de "tot sol" a "junts" no és tasca senzilla ni un pas que es doni de forma natural i per això amb 

aquest estudi he pretès extreure, estudiar i analitzar allò que connecta tots dos conceptes. Al meu entendre nosaltres 

som aquest nexe connectiu, nosaltres junts, encara que estiguem a soles. Mai en la història les paraules "junts" o 

"nosaltres" havien adquirit tant sentit a la nostra ment o en el nostre cor com en aquests últims mesos tant extranys: 

nosaltres com a individus als quals la cultura mediterrània ha inoculat la necessitat de relacionar-nos, nosaltres amb 

nosaltres mateixos, nosaltres com a éssers espacials i físics i és que ara, més que mai, som en funció de l'espai de què 
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disposem, l'espai de treball, d'oci, de descans ... i molt sovint, alguns, o fins i tot tots aquests espais conflueixen en un 

de sol. Al seu torn, i a casusa de la situació actual, aquest "nosaltres" que tant significa és menys habitual que mai, 

però: ¿Podríem crear un "nosaltres" per mitjà de la trobada dels nostres espais? M'agradaria poder arribar a convertir el 

TEU estudi, el SEU sofà o la MEVA cadira en el NOSTRE espai perquè conèixer és connectar i connectar és 

ineludiblement ampliar; ampliar el nostre espai, multiplicar nostre aire. És aquesta intenció, essent el més literal del 

present text, el que suscita aquest anàlisi, connectar els nostres espais lliures, espais que no són ni teus ni meus si no ara 

nostres ja que al sortir d'un i entrar en un altre a través d' una porta amb dues cares diferents aquests espais queden 

connectats, per la qual cosa cadascun multiplica el seu espai disponible. 
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11.Conclusions 

Abraçant el concepte de transversalitat, amb aquest treball he aconseguit abastar conceptes vigents en qualsevol temps 

passat, present o futur; habitar el present no es sempre una tasca fàcil, factors socioeconòmics, territorials i ambientals 

dificulten en molts moments l’evolució positiva d’aquesta necessitat tant bàsica dels essers humans, habitar. I sobre això 

oscil·la tot aquest treball que podria reflectir una falsa impressió de banalitat en quan es tracta de l’estudi d’un edifici en 

aparença decadent, fins que te’n adones de quant important és observar el passat i estudiar el present per construir un 

futur millor, quant importants són aquelles visions d’uns pocs que varen quedar marginades per no poder ser concebudes 

en la societat del moment però que ara podrien representar la solució a molts problemes actuals, de quant important és 

reconcebre el terme habitar i fins on, literal i figuradament parlant, aquest arriba. 

M’interessa irremeiablement l’arquitectura però sobretot m’interessa les formes d’habitar i com cada esser humà compta 

amb unes necessitat úniques. Aquest interès irrefrenable acaba més que sovint en plantejar-me una pregunta clau: és la 

vivenda qui s’adapta a l’home, o per contra, és l’home qui s’adapta a la vivenda? Essent la primera opció la més 

socorreguda de forma instintiva, si hi reflexionem, en els temps en els que vivim de crisis socials, econòmiques i 

sanitàries, sous mínims i índexs de natalitat negatius, l’opció més comuna es la segona i potser ja va sent hora que ens ho 

creiem i comencem a adaptar-nos a aquesta situació.  

Més de 4.000 milions de persones viuen actualment en ciutats, un 54% de la població mundial, i aquest nombre creix dia 

a dia, però la capacitat de les metròpolis no segueix el mateix procés, els límits físics resulten difícilment ampliables en 

molts casos i aparentment l’única solució per resoldre la necessitat d’espai és créixer cap amunt. Per qüestions tècniques, 

econòmiques i de salubritat aquest últim també acaba resultant un límit amb lo qual jo proposo que l’única solució real 

es créixer cap a dins. Créixer cap a dins en quan a reduir l’espai de vivenda substituint de forma necessària l’arrelat 

concepte de “a més espai, més confort” per “a millor espai, més confort” reduint així l’espai disponible a l’espai realment 

necessari ben distribuït mitjançant mobiliari versàtil que ens permeti aprofitar al màxim de les seves possibilitats cada 

cm2 del que disposem. Els espais multifuncionals amb mobiliari versàtil són, en la meva opinió, l’únic futur possible per 

què la vida a les metròpolis segueixi satisfent les nostres necessitats.  

Al acabar el present estudi resolc més que mai que per la seva suggestiva data de construcció, el seu aspecte futurista i 

l’aplec de les característiques que hem anomenat anteriorment a cadascuna de les seves unitats habitacionals La Nakagin 

Capsule Tower  de l’arquitecte metabolista japonès Kisho Kurokawa resulta un exemple més que satisfactori i quasi 

imprescindible per parlar de tot el que envolta el concepte d’habitatge mínim. Cada part de l’edifici va estar concebut 

sota uns conceptes molt simples però estrictes, les bases del moviment metabolista del qual la nostre torre n’és quasi 

l’únic exemple construït; brutalisme sincer en la materialitat, tecnologia puntera i agregació d’elements com a línies a 

seguir. Tot això concentrat en un edifici manifest, molt més petit que en la idea original de Kurokawa però amb materials 
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punters considerant que ens trobem als inicis de 1970 i tecnologia de construcció prefabricada amb muntatge al lloc, que 

tot sigui dit, va resultar realment complex. Els projectes metabolistes eren projectes de ciutat, de grans dimensions on la 

interconectivitat i la caducitat dels materials estaven implícits en aquelles megaestructures, contràriament, l’edifici de 

Kurokawa tenia unes dimensions mínimes on va tenir que concentrar totes les seves idees per a un món únicament vist a 

distòpies com la del llibre Un món feliç d’Aldous Huxley. La torre Nakagin resultà en el primer disseny arquitectònic en 

càpsula de la historia que posaria les bases per a una futura arquitectura sostenible i del reciclatge.  

El disseny de 140 càpsules de 8 tipologies que presentaven petites però rellevants diferencies entre elles va suposar un 

xoc social i solució al creixent problema que començava a sorgir a la ciutat de Tokio i que posteriorment, s’estendria 

arreu del globus. El problema, la limitació d’espai a les ciutats que en el cas que ens pertoca es manifestava en treballadors 

que no es podien permetre una residencia dins la ciutat on treballaven i desplaçar-se diàriament fins al seu habitatge 

resultava en una pèrdua de temps i de diners per lo que adquirien una propietat realment petita per passar-hi les hores de 

son. La proposta va funcionar i encara funciona avui en dia amb una vintena de residents ocasionals i el mateix nombre 

de residents premanents i tots ells defenen la practicitat dels habitatges i com, ara per ara, no desitjarien viure a cap altre 

lloc. Tot i això, la caducitat dels materials que estructuren la càpsula es va fer present passats 20 anys de la seva 

construcció y, com l’arquitecte havia predit, les càpsules es tenien que substituir però això no es va fer en cap cas resultant 

en una situació de creixent decadència que va portar a l’edifici a un estat lamentable. Una proposta interessant i ben 

portada a terme però massa idealista en termes econòmic i socials, ningú volia gastar-se més diners en reemplaçar la seva 

càpsula per un preu 3 cops superior al seu cost original. Es inevitable preguntar-se si va ser aquest plantejament caduc el 

que va sentenciar la proposta. Personalment crec que la responsabilitat es compartida entre aquest plantejament finit, la 

falta de coneixement i experiència amb les noves tecnologies que es van aplicar a la construcció de l’edifici i la pressa 

per aplicar els conceptes creats per a una ciutat a un element molt més concret i, depèn de com es miri, complex.  

La condensació de tota una vivenda en 10 metres quadrats resultaria complexa per a qualsevol que s’ho plantegés però 

l’arquitecte aconsegueix una versatilitat en tots els elements que composen l’habitacle que fa que aquest no resulti gens 

claustrofòbic si no acollidor i adaptable sense necessitat de prescindir de cap element que respongui a una necessitat 

bàsica d’una vivenda. Bany complert, refrigerador (i fins i tot congelador), equip calefactor, escriptori, llit doble i armaris 

de sobra moblen la petita vivenda i fins i tot deixen espai per a la creativitat al centre d’aquesta. Kurokawa va crear un 

habitacle que conjuminava els requeriments de l’esser humà amb les teories metabolistes en 2,3 x 3,8 x 2,1 metres. 

L’estructura, conceptualment simple, resulta eficient a la pràctica, fixada al nucli rígid de manera que resulta difícil 

concebre un accident en aquest sentit, en canvi, la materialitat de les càpsules augmenten aquest factor de risc 

exponencialment, materials de dubtosa qualitat que s’han anat desprenent al llarg dels anys e instal·lacions que haurien 

d’haver estat substituïdes però malauradament només s’hi han tapat els pedaços com s’ha pogut.  

L’estructura modulable es un tema que requereix per si mateix un comentari apart ja que personalment considero que es 

un dels factors diferenciadors de l’edifici, és funcional i constructivament pràctic, es a dir, es eficaç a l’hora que eficient. 

Les darreres dècades, tot el moviment dels contenidors sembla que s’hagi apropiat d’aquest concepte com a propi però 
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aquí tenim un clar exemple de que això no només no es cert sinó que la modularitat, potser més ben pensada i sense dubte 

millor aplicada ja la van posar en pràctica els metabolistes a la dècada dels 70 a japó.  

La realitat present de l’edifici ens retorna a terra mostrant-nos obligadament, com si de la mítica escena de “la naranja 

mecànica” es tractés, la decrepita situació de la torre a l’actualitat i el seu llòbrec futur si el govern de la ciutat no decideix 

protegir-la. En qualsevol cas, la torre finalment haurà complert els desitjos del moviment que la va crear; si es conservada 

les càpsules hauran de ser substituïdes, en cas contrari, la seva destrucció demostrarà amb fets que la teoria metabolista 

de que tot te un inici però també un final.  

El fet d’agafar la Torre de Càpsules Nakagin com a cas d’estudi vertebrador no desmereix la gran quantitat d’altres 

exemples d’arquitectures mínimes on cadascuna ha aportat algun tret únic al concepte de vivenda mínima, així sigui el 

minimalisme suficient de Jo Nagasaka o la capacitat de ser transportat del prototip Bubble o el replantejament del 

concepte d’espai cervidor – espai servit dels francesos Yves Lion i François Leclerq. Tots aquests exemples més o menys 

contemporanis van construint una xarxa que representarà els fonaments d’una nova corrent en la que crec fermament 

com a esperança per a un futur millor, la corrent de la vivenda mínima.  

Acabant ja, no volia deixar de considerar el factor que em va fer decantar-me per aquest tema d’estudi, la vigència del 

tema de l’espai disponible a l’habitatge a l’actualitat. Ja abans de la situació present causada per la pandèmia del COVID-

19 l’habitatge mínim repercutia a la societat en quan a vivenda social oferta pels ajuntaments amb l’objectiu de pal·liar 

les desigualtats econòmiques als sectors mes pobres de la societat. Tot i això, ara més que mai, la qüestió de l’espai 

disponible dins la vivenda ens ha fet replantejar-nos com a societat la importància del numero més important en 

l’escriptura d’una casa, però en aquest cas, fins i tot a mi m’ha fet qüestionar-me seriosament la validesa de la meva 

ponència, el vigor de tot allò que he estat defenent al llarg de les darreres 84 pàgines. Segueix vigent la convicció de que 

els metres quadrats d’una vivenda són molt menys rellevants del que creiem? Doncs efectivament sí, en primer lloc 

perquè la vivenda mínima correctament distribuïda i dissenyada no tanca possibilitats ni redueix funcions, l’únic que 

redueix són metres cúbics d’aire, certament molt importants en aquests moments però parcialment remeiables tenint 

sortides o finestres. En segon lloc, reitero la meva posició degut a que la situació actual és (esperem i desitgem) passatgera 

i en uns mesos, quan tot això hagi acabat, els éssers humans podrem tornar a viure en una normalitat relativament semblant 

a l’anterior on el caràcter mediterrani, que es nodreix del temps d’oci a l’exterior, podrà veure una nova primavera.  

Aspectes relatius al Conjunt Residencial       Aspectes relatius a la Unitat Tipològica     

Diversitat d’usos      Espai per al treball productiu     

Equipament comunitari      Espai per al treball reproductiu     

Espai exterior d’oci i terrat      Espai d’emmagatzematge     

Diversitat de tipologies i accessibilitat      Desjerarquització     

Atenció a les orientacions      Adaptabilitat     

Ventilació natural transversal      Possibilitat de creixement     

Dispositius d’aprofitament passiu      Optimització de les instal·lacions     

Incidència de la morfologia constructiva      Flexibilitat     
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