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CREATIVA

Materials
Procés
Raonament
Rigor
Integració

TÈCNICA

El cervell, un òrgan fonamental per al
funcionament del pensament. Una
metàfora de la perspectiva adquirida
per Guillem Rojo, estudiant
d’arquitectura, durant els seus anys
d’estudis.
Així com el cervell està format per
dues parts diferents: l’esquerra, amb les
capacitats racionals i tècniques; i la
dreta amb potencial creatiu.
Comprendre així la visió i les eines
necessàries per dur a terme un projecte i disseny arquitectònic.

EXPERIÈNCIES
Sentir, conèixer, presenciar, explorar, formar,
entendre, descobrir estimula a la creativitat.
IT + GB
tipo: viatges+erasmus
any: 2014-2021
situació: itàlia i regne unit

TÉCNICA

MILANO

ROMA

Desenvolupar capacitats i habilitats a
través de la pràctica en garanteix una
evolució en els resultats.

VENEZIA
LONDON

PRODUCTE // BOUROLLEC
any: 2018
situació: -

SÍNTESI

ANÀLISI CRÍTIC

Associació de tots els elements organitzant
i relacionant entre si.

Examinació detallada per a conèixer les característiques i qualitats. Separa les parts per
extreure’n conclusions.

CASA UGALDE // CODERCH
any: 2019
situació: -

INVESTIGACIÓ
any: 2021
situació: -

PROJECTE
Les idees i les tècniques que segueixen un
mode determinat i un conjunt de mitjans.
REHABILITACIÓ
any: 2020
situació: Recinte industrial Colònia Güell

dels debats de
ctural Review
ionats amb el
uncil housing.

Council
Housing

Casos
d’estudi

Anàlisi dels projectes més
significatius publicats per
Architectural Review a
partrir dels paràmetres
establerts pels debats.

Estudi del context
històric general entre
1960 - 1970

60s

AR

Estudi del paper de la revista
Architectural Review entre
1960 - 1970

HIPÒTESI:
Architectural review influenciava
a la construcció de council housing
a través de les seves publicacions.

Anàlisi dels debats de
Architectural Review
relacionats amb el
council housing.

Council
Housing

Casos
d’estudi

HIPÒTESI:
Architectural review influenciava

Anàlisi dels projectes més
significatius publicats per
Architectural Review a
partrir dels paràmetres
establerts pels debats.

/01/ Context

/c/
Timeline

ARCHITECTURAL REVIEW

Taula 1. Eix cronològic comparatiu entre el context històric
general i la revista Architectural Review entre 1896 i 1937

Architectural
Review
Primera publicació

CONTEXT HISTÒRIC GENERAL

1896

ETAPA 1

ETAPA 2

Es tractava principalment d’una
revista d'arts i oficis inspirada en
Pugin i Ruskin.

La revista va començar a incorporar contingut relacionat amb el
"Moviment Modern".

1919

1928

1929

1930

1937

Aprovació de la llei
‘Addison’

/CIAM I/ La Sarranz

/CIAM II/ Frankfurt

Aprovació de la llei
‘Housing Act’

/CIAM II/ París

Promet subvencions governamentals per a la construcció
d'habitatges per a la classe
treballadora.

Amb l’objectiu de fixar els
horitzons de l’arquitectura
moderna europea,

Es va presentar un catàleg
enfocat a considerar l’escala
mínima d’una unitat d’habitatge.

Permet als Councils de les
ciutats
adquirir
aquestes
vivendes per a enderrocar-les i
començar a crear el que es
coneix com a council housing.

Va insistir en la relació entre
l'oci i l'habitatge. El debat sobre
l'oci va anticipar una de les
línies de recerca més importants
que van sorgir en el CIAM de la
postguerra.

8
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Taula 2. Eix cronològic comparatiu entre el context històric
general i la revista Architectural Review entre 1943 i 1970

ETAPA 3
La tendència de la revista va
canviar a un estat d’autocrítica fins
als anys 80.

1943

1947

1951

1952

1953

1956

Exposició al RIBA
‘Rebuilding Britain’

/CIAM VI/ Bridgwater

/CIAM VII/ Bridgwater

Unité d’habitation
Le Corbusier

/CIAM VII/ Aix-en-Provence

El pic dels blocs de pisos

L'exposició va animar als
arquitectes a dissenyar habitatges prefabricats. Al 1949 se
n’havien construït 156.623.

Té l’objectiu de “Treballar per
a la creació d’un entorn físic
que satisfés les necessitats
emocionals i materials de
l’home i estimulés el seu
creixement espiritual”

Analitzar i reinterpretar les
complexes capes que sorgeixen
del centre de la ciutat entre la
reconstrucció i la recentralització dins del moviment modern
en la dècada de 1950.

L’arquitecte va rebre l'encàrrec
de dissenyar un projecte
d'habitatges plurifamiliars per
als habitants de Marsella
desplaçats després dels bombardejos sobre França.

Van participar-hi amb grups
d’arquitectes rellevants que van
debatre sobre els temes
importants de l’època.

S'introdueix un nou sistema de
subvencions per altura que
anima als ajuntaments a
construir blocs de pisos.
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SPECIAL ISSUES:
Architecture after 1960

SPECIAL ISSUE:
Housing and environment

MANPLAN 8:
Housing

Reyner Banham escriu una sèrie
d’articles establint els debats i
reptes més importants que té
l’arquitectura moderna.

La revista publica un número
especial que permet analitzar
tots els debats i projectes
vinculats amb l’habitatge.

Publicació d’una sèrie de
números especials que permet
reflexionar de com hauran de
ser els projectes post-1970.

1960

1967

1970
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/02/ Council Housing a AR entre 1960-1970

/b/
Antologia d’articles

11966
827

National Resources
Preview: Introduction

#Estudi #Economia #Rehabilitació #Futur #Canvi

#Debat #Estil #Canvi #Renaixement

Llista de totes les publicacions de la revista

L’economia del desenvolupament urbà del Regne Unit
en els pròxims quaranta anys. A partir d’un estudi, es
recolza als que creuen que es necessari un canvi
fonamental en la política governamental de
rehabilitació d’habitatges per tal que no quedin
obsoletes ràpidament.

S’inicia el debat sobre la pèrdua de l’estil, ja que el
món es troba en un canvi constant. Al mateix temps el
renaixement de l’arquitectura a les regions encara no
s’han unit a les noves indústries en creixament.

Architectural Review entre 1960 i 1970 que tenen
relació amb la temàtica de Council Housing.

Preview: Housing
#Debat #BaixaDensitat #ÚsdelSól

Taula 3. Articles de debat d’AR entre 1960-1970

El debat de l’habitatge a partir de la substitució del
tradicional bloc de pisos per les cases de camp en els
centres de les ciutats.

11960
755

Architecture after 1960
#Debat #Propostes #Recerca #Objectius

Architectural Review comença l’etapa dels seixanta
l’any 1957 com un punt d’inflexió per la crisi del
m o v i m e n t m o d e r n , a n u n c i a n t e l fi n a l d e l
“funcionalisme”. Per això la revista té com a objectiu,
durant la dècada, estabilitzar la situació a partir de les
influències científiques, arquitectòniques i històriques.

756

11967
838

#Debat #Crítica #Deterioració #ÚsdelSól

Stocktaking

The future of Universal Man

759

History under revision
#Interpretació #Història #CIAM #Crítica

La valoració i interpretació per part de Reyder del
període, denominat CIAM, que va lluitar per
consolidar i no innovar, generant pocs incentius a les
noves idees del moviment.

760

Propositions
#Debat #Proposicions #Crítica

La serie, no el debat, es tanca a partir dels comentaris
dels mateixos membres del consell de la redacció de
Architectural Review. Per part del equip responen
certes proposicions de Reyder generant un debat.

11965
815

Preview: Housing

#FidelPaternalisme #Necessitats #Proposicions

Les polítiques d’habitatge i les qüestions socials d’on
i com vol la gent allotjar-se estan influenciades pel
transport i la propietat del cotxe. L’aparició de nous
mitjans de transport suggereix que els planificadors
deixin obertes les vies per sistemes locals de
desplaçament dins els barris d’habitatges.

Conclouen com encarar els propers anys apostant per
l’habitatge de qualitat i no la quantitat. Per acabar
amb l’era del paternalisme, l’actitud de l’arquitecte
haurà de satisfer una multiplicitat de necessitats
diferents deixant enrere les fórmules estandaritzades.

In the townscape
#Anàlisi #Planificació #PaisatgeUrbà

Housing and the environment

L’anàlisi, a través de casos d’estudi, del recent fracàs
del Regne Unit pel que fa a la renovació i planificació
d’habitatges i la seva relació amb el paisatge urbà.

#Crítica #Fracás #Rehabilitació #Canviconstant

L’article, en primera instància, critica la forma
d’entendre els projectes sense tenir relació amb una
estructura urbana existent i ho justifica amb el fracàs
de la construcció de l’habitatge de postguerra. En
segona instància, proposa la rehabilitació per davant
del sistema de tabula rasa utilitzat fins el moment; així
mateix, tenint en compte les necessitats per construir
un entorn en canvi constant.

The failure of Housing

#Estudi #Transport #Futur #Canvi

L’anàlisi de la naturalesa de la demanda popular.
L’oferta ha de tenir en compte que la demanda podria
canviar en cas de que es coneguessin alternatives
possibles.

Manifesto: Expo 67
L’exposició de 1967 a Montreal va fer èmfasi en els
aspectes medioambientals i de planificació de
l’arquitectura.

849

Manplan 8: Conclution

#Anàlisi #OfertaiDemanda #Futur

#Expo67 #Medioambient #Planificació

Reyner Banham vol examinar el clima intel·lectual de
la professió d’arquitecte; amb la necessitat d’una
formació científica més general per mantenir sota
control les ciències de la construcció.

Neighbourhood Transport

Housing in a consumer society

El debat i exposició de l’utilització de la construcció
industrialitzada fa que hi hagi una aparició més
extensa al número especial de preview.

#Debat #Arquitecura #SocietatTecnològica

La qüestió fonamental de com construïr avui per les
necessitats del demà tenint en compte la divisió de
l’habitatge entre sector privat i públic. Converteix en
als ajuntaments en propietaris monopolistes de barris
sencers.

L’article aboga a la creació o ampliació de pobles com
a part coherent d’una regió urbana. D’aquesta manera
es crea un programa d’habitatges que tingui una
relació amb el disseny urbà de les ciutats.

#Debat #ConstruccióIndustrialitzada

846

#Debat #Futur #Monopoli #Proposicions

#Debat #Crítica #Futur #DissenyUrbà

Preview: Housing

Reyner Banham proposa un debat per tal de fer un
balanç de l’impacte de la tradició i la tecnologia en
l’arquitectura, essent necessari redefinir els termes.

Manplan 8: Housing

Beyond the green belt

Es comença a partir de la crítica a la monotonia de la
vida quotidiana i a ràpida deterioració dels pobles .El
debat amb l’ús del sòl.

#Debat #Tecnologia #Tradició #Re-pensar

758

Preview: Introduction

11970
883

Rehabilitation
#Anàlisi #Debat #Crítica #Rehabilitació

A vegades és a vegades més desitjable rehabilitar que
enderrocar els infrahabitatges. És per aixó l’article
analitza les desaventatges que pateixen els programes
de rehabilitació i es discuteix la necessitat d’un
recolzament oficial i més positiu.

11969

#Crítica #Fracás #Rehabilitació #Canvi constant

En aquest artícle s’evalua la preocupació per la
repetició cíclica de construir cases no aptes. La seva
obsolescència porta a generar barris marginals.

#Redescobrir #Proposicions

L’article de la “preview” dedicat a l’habitatge
redescobreix l’importància de la planificació seccional
i l’aparició d’una teoria definitiva de la baixa densitat
al Regne Unit.
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Manplan 1: Frustation
#Problema #EdificisObsolets #Proposicions

El denominat problema dels futurs anys setanta:
l’acumulació d’edificis obsolets. Per aquest motiu, la
revista proposa una serie de números especials per a
revisar categories amb l’objectiu d’analitzar i
redefinir.
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/03/ Casos d’estudi

Beyond the Green Belt,
número 849,
especial d’habitatge (1967)

The failure of Housing,
número 849,
especial d’habitatge (1967)

National Resources,
número 849,
especial d’habitatge (1967)

Preview: Housing,
número 849,
especial d’habitatge (1967)

Manplan 8: housing,
número 883,
(1970)

Densitat i
sòl

Contribució en
l’urbanització

Capacitat de
prefabricació

Propietats de
l’habitatge

Número de plantes

PARÀMETRES
D’ANÀLISI

National Resources,
número 849,
especial d’habitatge (1967)

1961

1965

1966

1969

NÚM. 767
Housing, Prestonpans

NÚM. 778
Park Hill housing

NÚM. 815
Mixed development,
Lambeth, London

NÚM. 827
Pentagon Blocks, Lambeth,
London

NÚM. 866
Housing Pimlico London

La proposta s’escull a
partir de l’anàlisi de tots
els projectes de cases
unifamiliars de council
housing. Aportant així,
una tipologia d’arquitectura tradicional de la casa
anglesa
aplicada
a
l’habitatge social.

Un projecte rellevant a la
revista per l’incorporació
de l’experimentació dels
carrers en altura i extensiu
a tot l’edifici. A més
d’incorporar usos de barri
en el disseny urbà del
projecte.

Projecte rellevant a la
meitat
del
període
estudiat, aportant a més
de l’alta densitat, el
mixed-use.
Amb
la
incorporació
d’usos
diferents a les plantes
baixes de l’edifici i la
relació amb l’entorn.

Un concepte arquitectònic
que
defineix
clarament l’exploració en
els projectes de blocs de
pisos; a partir de l’alta
densificació i una gran
alçada, alliberant així
l’espai verd en la seva
planta baixa i un sistema
constructiu prefabricat.

La culminació de la
dècada, a partir d’una
proposta que resol les
preocupacions arquitectòniques del moment amb la
relació de l’habitatge amb
el disseny urbà, afegint
l’alta densificació i la
diversitat tipològica.

#Baixadensitat

#Comunitat

#Mixed-use

#Blocdepisos

#Diversitat

#Casesunifamiliars

#Carrersenalçada

#Altadensitat

#Densificaciópuntual

#Mixed-typology

1961
NÚM. 767

Housing,
Prestonpans
El primer cas estudi és el
resultat
d'una
unitat
d'investigació
sobre
l'habitatge sota la direcció
del professor Robert H.
Mattew.

HAB 1
ACCÉS

P0

1

LAV.

CUINA

SALA D’ESTAR

HAB 2

Superfície útil (mitjana):
70,00 m2

Mitjana d’habitacions:
2 habitacions per habitatge

Densitat per hectàrea:
50,20 habitatges/ha

Sistema constructiu:
Forjat unidireccional de formigó amb
murs de càrrega de maó

Núm. de plantes:
Planta baixa

1961
NÚM. 778

Park Hill housing,
Sheffield

LAV.

HAB 1

SALA D’ESTAR

HAB 2
LAV.

4

WC

P+1

HAB 2
HAB 3

WC

Park Hill és un edifici
singular,
amb
dues
façanes principals una
pública i l'altra privada,
permetent així la integració d'un streets in the sky
formalitzat a través del
passadís continu de cada
planta.

ACCÉS

PASSADÍS

3

HAB 1

CUINA

SALA D’ESTAR

P0

2
ACCÉS

LAV.

CUINA

CUINA

HAB 1

Densitat per hectàrea:

SALA D’ESTAR

Sistema constructiu:
Forjat unidireccional i pilars de
formigó armat

P-1

83,00 habitatges/ha

HAB 2
HAB 1

LAV.

CUINA

Núm. de plantes (mitjana):
Planta baixa + 9

Superfície útil (mitjana):
80,00 m2

Mitjana d’habitacions:
2,15 habitacions per habitatge

1965
NÚM. 815

Mixed development

Lambeth, London

WC
LAV.

Un projecte que mescla
un client privat i el Council. Permetent així resoldre el conjunt d’edificis a
partir de l’equilibri entre
l’habitatge i l’equipament.

HAB 1

Densitat per hectàrea:
138 habitatges/ha

Sistema constructiu:

HAB 2

Forjat unidireccional i pilars de
formigó armat

Núm. de plantes (mitjana):

LAV.
WC

P+1

Planta baixa + 9

HAB 2

HAB 1

SALA D’ESTAR

P0

SALA D’ESTAR

CUINA

CUINA

Superfície útil (mitjana):
110,000 m2

Mitjana d’habitacions:
2,25 d’habitacions per habitatge

1966
NÚM. 827

Pentagon Blocks,

Lambeth, London
Un projecte que explora
amb la tipologia de torre
per incorporar-la en tres
parcel·les ubicades en
punts diferents; Solon
New Road, Hamilton
Road i Claerence Avenue.

A

IN
A

L
SA

Planta baixa + 13

3

.
LAV

A
CUIN

A

CUIN

4
2

CU
IN
A

SALA

ACC
ÉS

S
CÉ
AC

S
CÉ
C
A

LA
V.

B1
HA

LA
V.

LA
SA

D

HAB

2

D’ES

1

.
LAV

ACCÉS
HAB 1

HAB

1

Ptipo

Núm. de plantes (mitjana):

R
TA

’ES

SALA D’ESTAR

Allbentong, caixons de formigó in
situ amb façana prefabricada.

PASSADÍS

Sistema constructiu:

B1
A
H

R
TA
ES

133,80 habitatges/ha

CU

D’

Densitat per hectàrea:

Superfície útil (mitjana):
58,75 m2

Mitjana d’habitacions:
1,25 habitació per habitatge

TAR

1969
NÚM. 866

Housing Pimlico,

London

Un pla d'habitatges a
Lillington
Street,
construït pel Council de
Westminster,
va
ser
objecte d'un concurs obert
el 1961. Amb el repte
d’incorporar equipaments
i habitatges per a 2.000
persones.
ACCÉS

P+1

HAB 1

LAV.

CUINA

Densitat per hectàrea:
82 habitatges/ha

HAB 2

HAB 3
LAV.
WC

Forjat unidireccional de formigó amb
murs de càrrega de maó

HAB 1

P0

Sistema constructiu:

HAB 4

Núm. de plantes (mitjana):
Planta baixa + 6

P-1

ACCÉS

SALA D’ESTAR

MENJ.

CUINA

Superfície útil (mitjana):
85,75 m2

Mitjana d’habitacions:
2,75 habitacions per habitatge

1

conformen un entorn per tal que es puguin produir
sinèrgies entre l'entorn i els mateixos ciutadans a
través de l'arquitectura.

I, finalment el primer projecte d’estudi de cases
unifamiliars, no fa cap aportació urbanística, ja que
considera que cada casa té el seu jardí, és a dir, el
seu espai d'ús privat.

/c/ Capacitat de prefabricació

En aquest sentit, a partir de l'estudi dels mètodes de
construcció dels casos, es podrien dividir en tres
estadis de menys a més segons la capacitat de
prefabricació i la valoració en efectivitat.

Progressivament es va doblant la concentració
/d/ Propietats de l'habitatge
d'habitatges per hectàrea.

Pel que fa a la comprovació en l'evolució dels
140
/c/
habitatges s'han
estudiat dosparàmetres-casos
conceptes que són
Comparació
rellevants
105 respecte a la lectura de les tendències

curiosament el Housing Pimlico London a
Westminster (1969).

El segon estadi apareix la utilització del formigó
armat in situ en aquell moment innovador, gràcies a
la seva amorfologia permetia una llibertat important
en termes projectuals. Utilitzaven aquest sistema a
Park Hill, Sheffield (1961) i a Mixed development,
Lambeth, London (1965).

A l'últim estadi, el cas de Pentagon Blocks, els

projecte de Park Hill (1961) ja que fa una proposta
10,5

Número de plantes i Casos d’estudi (per any de

semblant es reprodueix en Housing Pimlico London
El primer grup, streets in the sky,29
està format pel
0,7
projecte de Park Hill (1961) ja que fa una proposta

140

27,5
0

Habitacions (ud)

d'habitatges unifamiliars a Prestonpans (1961) i,

14 in the sky, està format pel
El primer grup, streets

Al segon grup, mixed-use, presenta un publicació)
concepte de

/a/ Densitat i sòl

1961

Densitat (hab/ha)

projectes que incorporen aquest sistema, el

streets in the sky o mixed-use.

combinar l'habitatge amb equipaments, escoles i/o
A partir
de l'estudi
comprova d'una
L'altre paràmetre
qualificatiu
que dels
s'ha casos,
utilitzatesper
/b/ Contribució en la urbanització
2,8 el cas del projecte de Mixed
comerços.
Així
doncs,
110
forma pronunciada,
en és
la densitat dels
comprovar l’evolució
(fig.7) de lesl'augment
edificacions
development de Lambeth (1965) es produeix a
com
s’observa
al gràfic fig.6.
el nombre dehabitatges,
plantes dels
edificis;
una dada
Respecte a la comparació en la contribució
2,1baixa on convergeixen l'ús d'un
través
d'una
planta
82,5
es va predominant
doblant la concentració
important perProgressivament
extreure la tendència
urbanística, es poden agrupar (per concepte) en:
centre de pràctiques mèdiques, espais per
hectàrea.
que s'estableixd'habitatges
a partir delsper
anys
seixanta.
streets in the sky o mixed-use.
1,4 als habitatges. D'una forma
workshops i l'accés
55

Superfície Útil (m2)

un forjat de bigues de formigó armat. Hi ha dos

urbanística, es poden agrupar (per concepte) en:

primers.

Densitat (habitatges per hectàrea) i Casos d’estudi (per
any de publicació)

Regne Unit, és a dir, murs de càrrega de maó amb

Respecte a la comparació en la contribució

uniforme d'accés, en el pla horitzontal, a tots els
L'anàlisi
de social
cinc casos
d'estudi
dimensionals de
l'habitatge
a la dècada
delspublicats per
habitatges amb
idea d'apilar
"carrers"
amb a partir de la
El la
següent
gràfic els
(fig.9)
s’estudia
Architectural
Review
durant
la
dècada
dels
anys
60
7
60. 70
correspondència
a l'alçada
de l'edifici.
D'altra
mitjana
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