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"De pibes la llamamos: “la vedera” Y a ella le gustó que la
quisiéramos, En su torno sufrido dibujamos Tantas rayuelas.

Después, ya más compadres, taconeando Dimos vuelta manzana
con la barra, Silbando fuerte para que la rubia Del almacén saliera,

con sus lindas trenzas A la ventana.

A mí me tocó un día irme muy lejos Pero no me olvidé de las
“vederas” Pero no me olvidé de las “vederas”. Aquí o allá, las siento

en los tamangos Como la fiel caricia de mi tierra. ¡Cuánto andaré
por “ ái ” hasta que pueda volver a verlas...! "

"Veredas de Buenos Aires" de Julio Cortázar

En aquest poema, Cortázar narra les seves memòries sobre la seva vida a les
voreres de Buenos Aires. Sense tractar de focalitzar-se en la tipologia d'habitatges
o en l'ocupació de l'espai públic, explica minuciosament els vincles i relacions
típiques de la primera meitat del segle XX. On eren habituals les cases-taller o
cases-comerç vinculades al carrer, com quan parla de xiular perquè la nena de la
botiga tregui el cap per la finestra de casa. Per tant, el poema mostra un context, on
hi ha un vincle natural entre l'espai domèstic, el productiu i el públic, i on el límit
entre els diferents espais es difumina creant una única atmosfera.

Aquest treball tracta sobre les relacions entre l'espai domèstic, el productiu i el
públic, des de l'anàlisi d'una tipologia d'habitatge concreta, les cases-taller o
cases-comerç vinculades al carrer. Aquest busca quines característiques i elements
proporcionen a aquests espais mixtos la sensació d'atmosfera única, sense perdre
la diversitat i riquesa de les diferents accions realitzades a cada espai.

In this poem, Cortázar narrates his memoires about his life on the sidewalks of
Buenos Aires. Without trying to focus on the housing typology or the public space
occupation, he explains in detail the typical links and relationships of the first half
of the 20th century. Where the house-workshop or house-store linked to the
street were common, as when he speaks of whistling to get the shop girl to look
out the window of her house. Therefore, the poem shows a context, where there is
a natural link between domestic, productive and public space, and where the
limits between the different spaces are blurred creating a single atmosphere.

This work is about the relationships between the domestic, productive and public
space, from the analysis of a specific housing typology, the houses-workshop or
houses-store linked to the street. It looks for what characteristics and elements
provide to these mixed spaces the feeling of a unique atmosphere without losing
the diversity and richness of the different actions developed in each space.
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INTRODUCCIÓ

Els nascuts a final del segle XX, hem crescut en la societat de consum, on la gent
fa hores de desplaçament per arribar a la seva feina, on a les ciutats la gent no es
saluda pel carrer, on els carrers només es transiten per connectar el punt A amb el
B, on l'artesania i el petit comerç perden espai, etc. Però, també som les
generacions que s'han plantejat si aquest és el bon camí. Ens hem replantejat, el
petit comerç, el producte de proximitat, prioritzar el vianant a la via pública, etc.
Conceptes que semblen molt nous, però que si escoltem aquella gent gran que va
néixer a la primera meitat del segle XX, podem observar que no és tan innovador
que molts dels costums que ara considerem moderns, perquè contribueixen a
l'ecologia i a l'economia local, són una còpia de costums anteriors que van ser
substituïts a causa de la societat de consum.

Un exemple arquitectònic de tendències que s'havien perdut i que ara estan
tornant a ressorgir són les tipologies de cases-taller. Antigament era molt normal,
que la persona que era propietària-dependenta d'una botiga visques a la part de
darrere d'aquesta o al seu altell. Això permetia que aquesta persona pogués
conciliar la seva vida laboral i familiar, ja que el límit entre els espais era difós. Però,
en les cultures occidentals aquesta tendència es va anar perdent a conseqüència
de les grans cadenes de la indústria alimentària o tèxtil, entre altres. Els últims anys,
aquesta tendència han anat revivant-se, molts artistes han reformat locals en planta
baixa per convertir-los en cases-taller o cases-estudio, recuperant aquella antiga
relació entre l'espai domèstic, el productiu i el públic. També s'ha començat a
reservar espais de treball dins els habitatges, fet que es va convertir en una
necessitat durant la pandèmia. Com a conseqüència, en aquest estudi, es decideix
treballar la relació entre aquest tres tipus d'espais, els seus vincles i la difuminació
dels seus límits, concretament sobre les cases-taller, cases-comerç i
cases-estudio.

Per realitzar una investigació més completa es dividirà el treball en dues parts. La
primera serà una aproximació a la teoria, es llegiran unes obres, tesis doctorals i
articles periodístics que constituiran un marc de coneixements bàsics.
Posteriorment, s'analitzaran a partir del dibuix 16 casos d'estudi, entre el que hi
haurà, cases-taller, cases-estudi, cases-comerç, tallers, estudis i habitatges en
plantes baixes urbanes.

D'aquesta manera, a partir de la lectura i l'anàlisi a través del dibuix, es pretén
indagar en les relacions entre espais d'aquesta tipologia mixta; entenent la
investigació, més com una aproximació a les qüestions plantejades que com una
recerca d'una resposta tancada.
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PARAULES CLAU
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ESPAI DOMÈSTIC. Si es busca domèstic al diccionari, es troba següent definició:
"Relatiu o pertanyent a la casa en tant que és seu de la família.". Per tant, un espai
domèstic serien tots aquells espais que formen una casa o habitatge, on resideix i
habita una família, entenent família com un conjunt de persones que conviuen
juntes. Però, en aquest estudi on els límits de l'habitatge són difusos, limitaré una
mica més el significat d'espai domèstic, determinant només amb aquesta definició,
aquells en què a part de complir els requisits anteriors, s'hi executin activitats
pròpies de la llar, com netejar, cuinar, dormir, menjar, etc.

ESPAI PRODUCTIU. Si es busca productiu al diccionari, es troba la següent
definició: "Que produeix, que té virtut de produir.". Considerant productiu
qualsevol acció que generi alguna cosa, però en aquest estudi utilitzaré aquesta
paraula amb un significat més limitat. Consideraré productiu només allò que generi
guanys econòmics i/o lucratius. Per tant, quan em refereixi a un espai productiu,
em referiré aquell espai on l'acció que es desenvolupa aporta diners i/o supleix
algun tipus d'inquietud personal, generalment artística.

ESPAI PÚBLIC. Si es busca públic al diccionari, es troba la següent definició:
"Relatiu o pertanyent a la societat, a la comunitat (per oposició a privat).". Per tant,
un espai públic seria qualsevol lloc que pertanyis a la societat o comunicat. Però,
en aquest estudi, aquestes paraules tindran un significat encara més concret, ja
que s'utilitzaran per referir-se només aquells espais públics exteriors com carrers,
places o jardins.



MOTIVACIÓ ACADÈMICA. Durant els meus estudis a l'Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona i el meu any d'intercanvi a la Universitat de la
República d'Uruguai, he treballat gran varietat d'edificis residencials i equipaments,
i algun cas aïllat de fàbriques i oficines. Però, mai havia treballat dissenyant edificis
o espais pel petit comerç o tallers, ni tampoc amb cases-taller o cases amb un
comerç vinculat. Per aquest motiu, investigar sobre aquesta temàtica em va
semblar enriquidor.

MOTIVACIÓ PERSONAL. Aquest any 2020 ens ha obligat a tots a tancar-nos a
casa i a teletreballar. Això ha comportat el tancament de molts espais de
restauració i comerços, convertint els carrers en espais exclusius de pas sense vida
ni intercanvi. A més, ens ha obligat a conciliar l'espai domèstic i el productiu. El fet
de treballar des de casa ha estat caòtic, perquè la majoria de la població no tenia
un espai per aquest ús dins el domicili. Però, també ha ajudat a evitar els grans
desplaçaments de motiu laboral, reduint la pol·lució i permeten gaudir de més
temps per passar amb la família. Per tant, treballar sobre cases-taller o cases amb
comerç vinculat en planta baixa em va semblar encertat. Ja que, provocava la
reocupació de les plantes baixes de les ciutats i permetia repensar l'espai productiu
i el domèstic i la relació entre ells i la ciutat.

MOTIVACIÓ PROFESSIONAL. Aquest any se'm va presentar l'oportunitat de fer un
encàrrec arquitectònic per un conegut. Aquest tenia la propietat de la planta baixa
+ altell d'una antiga casa-taller al barri de Sants, Barcelona. La propietat es troba
en un estat força deficient actualment, però la volien arreglar conservant l'ús
original, ja que el nou propietari és músic i volia convertir-la en la seva casa i estudi
de gravació. La casa es situa a la cantonada d'un carrer poc transitat, però molt a
prop del carrer de Sants, el que li donava una relació interessant amb la ciutat. Per
tant, donades les meves motivacions acadèmiques i preocupacions personals, vaig
veure oportú realitzar una investigació sobre aquest tipus d'intervencions per poder
desenvolupar a posterior una proposta interessant i suficientment estudiada.

MOTIVACIÓ PER LA TEMÀTICA
Motivació acadèmica, personal i laboral
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MOTIU PROFESSIONAL
Estat Actual del futur habitatge-estudi

de gravació. Encàrrec profesional
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OBJECTIUS

L'objectiu de la investigació és estudiar la relació entre l'espai domèstic, el
productiu i el públic, en cases-taller, cases-estudio o cases-comerç urbanes en
planta baixa d'interès històric i/o arquitectònic. Indagant en la relació entre espais,
a partir de l'anàlisi del funcionament i les característiques d'aquesta tipologia, amb
la intenció de reflexionar sobre les qüestions plantejades i extreure uns criteris
d'intervenció. De manera que es puguin treure unes conclusions positives i/o
negatives sobre el disseny històric i actual d'aquesta tipologia i la seva aportació a
la vida personal de l'usuari i la societat. A la vegada que es determinen unes
directrius que puguin ser aplicades a casos concrets com l'encàrrec de la
casa/estudi de gravació del barri de Sants. Per aconseguir els objectius anotats,
l'estudi tractarà de respondre, o si més no meditar, sobre les qüestions següents:
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Quin paper juga l'espai domèstic amb relació a l'espai
productiu i el públic en cases-taller en planta baixa?

És l'espai productiu el vincle encertat entre la
domesticitat i la ciutat?

Incrementa l'apropiació de l'espai públic a conseqüència
de la connexió amb les cases-taller en planta baixa?



DES DE LA TEORIA

Amb la intenció d'adquirir una base teòrica per poder desenvolupar la temàtica
amb uns coneixements de base, es decideix fer la lectura i un petit comentari de
text d'alguns llibres, tesis acadèmiques i articles periodístics. Donada la falta de
llibres específics sobre la qüestió plantejada, es comentaran fragments de textos o
capítols que tracten sobre la temàtica plantejada o algun aspecte relacionat, però
que formen part de llibres amb temàtiques més amplies i/o generals. En aquests
comentaris de text, no es pretén fer un resum del contingut. Més aviat, s'intenta
analitzar i sintetitzar un ventall de conceptes que puguin ser útils pel
desenvolupament del treball. Les obres són les següents:
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A Pattern Language
Christopher Alexander, Sara Ishikawa i Murray Silverstein (1977)

Habitar la inspiración, construir el mito
Jorge Tárrago Mingo (2007)

Le Corbusier. Desarrollo de la doble altura como
mecanismo de orden 1920-1930

Mario Narváez - TDM (2007)

Rehabitar en Nueve Episodios
Xavier Monteys (2012)

Comerç, ciutat, paisatges arran de terra
Eulàlia Gómez Escoda - TDX (2015)

Articles periodistics sobre el teletreball i la conciliació
familiar:

Conciliación familiar y laboral: ¿una utopía?
La Vanguardia (2018)

El reto de la conciliación más allá del teletrabajo
El Periódico (2021)

Artículos imprescindibles para teletrabajar
El Periódico (2021)
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A PATTERN LANGUAGE
Christopher Alexander, Sara Ishikawa i Murray Silverstein (1977)

"La contemplación de l'acción es un incentivo para l'acción. Cuando es possible
ver el interior de los espacios desde la calle, el mundo de las personas se amplía y
enriquece, y hay más entendimiento; nace la posibilidad de la comunicación, del

aprendizaje." (Pàg. 692)

"Pasábamos ante el taller todos los días, camino de casa desde la escuela. Era un
taller de muebles y nos quedábamos parados ante la puerta viendo cómo los

hombres hacían sillas y mesas, formaban patas con el torno y hacían volar el serrín.
Había un murete, y el capatáz nos dijo que no lo pasáramos; pero nos dejaba estar

allí, y allí estábamos a veces durante horas" (Pàg. 692)
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En el capítol Obrir-se al carrer d'aquest llibre Un llenguatge de Patrons, els autors
tracten la relació entre els comerços, tallers o equipaments i el carrer des del punt
de vista de la contemplació, enriquiment i aprenentatge.

El capítol divideix els vincles amb el carrer en tres categories segons la interacció
amb el vianant. El primer tipus és el de la mera observació que ofereixen els
aparadors vidriats de les botigues; el segon és aquell que et permet veure,
escoltar i si vols comunicar-te, ja que no compta amb cap classe de parament que
separi el local del carrer; i el tercer és aquell que penetra el carrer i et fa partícip
del negoci, ja que es col·loca a un costat i a l'altre del pas transitat pels vianants i
acostuma a cobrir-lo generant un umbracle. Segons els autors, la tercera és la
millor opció, perquè crea un intercanvi més ric entre el comerciant o artesà i el
vianant, generant un vincle que dóna lloc a l'enteniment, aprenentatge i la
comunicació. També menciona la necessitat de murets o superfícies de
recolzament en els límits dels espais que permetin a la gent detenir-se de manera
còmoda, fomentant l'intercanvi.

Es va escollir el capítol d'aquest text perquè, relata molt bé les diferents relacions
que es poden produir entre un espai productiu i un públic, i quins podrien ser els
avantatges de difuminar els límits entre un i l'altre. I especialment, es va triar
aquests fragments del text perquè mostren les dues maneres que tenen els autors
d'analitzar les connexions entre els espais. Una més reflexiva on es valoren les
virtuts d'aquest intercanvi i l'altre molt més sensitiva, on s'explica una situació
representativa on el lector quasi pot imaginar-se en l'espai narrat.



HABITAR LA INSPIRACIÓN. CONSTRUIR EL MITO
Jorge Tárrago Mingo (2007)

"Esta vez se trata de mostrar un taller-tipo, despersonalizado, para señalar que el
mismo análisis y la misma experimentación de la  que se vale el mundo de la

industria son tácticas factibles que aplicara la producción en massa de viviendas.
La ilustración nos demuestra que los pintores modernos trabajan ya en una

atmósfera de ciencia e industria, en un interior vaciado, higiénico y por supuesto,
estandarizado." (Pàg . 277)

"Todo, porque las lecturas de la casa-taller del artista como lugar inventado,
creado e imaginado por él, o con la colaboración del arquitecto, ya sea alejado del

mundo o intensamente unido a él, sugiere quiméricos espacios en continua
transformación donde al movimiento de contracción e introversión de su morador

le sigue la dilatación, la expansión, donde los arquitectos y la sociedad, tras
haberse reconocido bajo el mito del artista y de su casa-taller, vueleven a salir

renovados para proponer y construir sus propias moradas. La casa-taller se ofrece
al habitante moderno.

...el arte es vida, y síntesis de la vida actual (Jean Badovici)" (Pàg.388)
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En aquest llibre "Habitar la inspiració. Construir el mite", l'autor tracta l'evolució de
les cases-taller per artistes, segons els corrents estètics i els moviments artístics.
Exposa minuciosament, les característiques de cada moviment i les seves
repercussions en el concepte d'artista i en la concepció i recerca de la decoració i
composició de l'espai taller, a la vegada que els equipara a la societat del moment.

Després de la lectura, no és difícil deduir que la societat i els moviments
socioeconòmics marquen totes les èpoques i tots els àmbits, sense excloure ni l'art
ni l'arquitectura. No és d'estranyar que aquests moviments hagin fet canviar també
la configuració de les cases-taller, fent-les adaptar a les tendències del moment. El
primer fragment, per exemple, mostra l'experimentació realitzada en el disseny
d'aquesta tipologia a conseqüència de la revolució industrial.

El segon fragment, en canvi, no és un exemple, sinó el mateix concepte de
l'adaptabilitat d'una tipologia arquitectònica segons els corrents de pensament
expressada pel mateix autor a les conclusions del llibre. On deixa clar que per molt
que la societat mitifiqui a l'artista o l'arquitecte, aquests es mou dins d'un context
sociopolític i artístic i les seves regulacions i contradiccions. És per això que acaba
amb la frase de Jean Badovici, on conclou que l'art no és més ni menys que una
síntesi de la vida.

Per tant, si l'arquitectura és art i l'art canvia i es desenvolupa amb els canvis
socials i culturals. Seria convenient que les noves cases-taller s'adaptessin als
moviments socials actuals com podria ser l'ecologia, l'eficiència, el feminisme o el
patrimoni, entre molts altres.



LE CORBUSIER. DESARROLLO DE LA DOBLE ALTURA
COMO MECANISMO DEL ORDEN 1920 - 1930

Mario Narváez - TDX (2007)

"Comemos en un pequeño restaurante de cocheros del centro de Paris, al fondo
están el bar y la cocina. Un altillo corta en dos la altura del local, su parte anterior
da a la calle. Un día se descubre esto y se ven las pruebas de que facilita todo un

mecanismo arquitectónico que puede corresponder a la organización de una
vivienda humana."

1920 Le Corbusier explicando de donde surge la idea de la doble altura como mecanismo de orden. W.
Boesiger, O. Stonorov. Le Corbusier y Pierre Jeanneret, obra completa de 1910-1929. Zurich, 1937.

Fragment citat a la tesi doctoral (Pàg .16)

"Le Corbusier con respecto a la doble altura manifiesta la intención 24 de
establecer un mecanismo arquitectónico de organización para la vivienda,

logrando definir en tres esquemas de organización, en donde principalmente se
logra: un manejo de la luz natural a partir del tratamiento de los cerramientos,

simplificando las fuentes luminosas y generando contrastes de luz y sombra en el
interior de la vivienda, además a partir del mecanismo se desarrolla un escenario

de gran dinamismo visual tanto interior como exterior logrando en este ultimo
generar un espacio que funcione como articulador con la escala urbana a gracias a

la escala que brinda el vacío de la doble altura. " (Pàg.55)
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En aquesta tesina de màster de Mario Narvaéz, estudia el treball que va fer Le
cobusier sobre la doble alçada. La tesina es titula "Desenvolupament de la doble
alçada com a mecanisme d'ordre", perquè realment Le Corbusier va estudiar la
doble alçada com a element regulador, el qual podia canviar la dinàmica de
tensions espacials, la relació exterior-interior, la manera treballar la il·luminació i la
penombra i de compondre la façana.

A la tesina s'exposa també els 3 tipus d'esquemes del mecanisme que va
consolidar Le Corbusier: l'esquema bàsic, l'esquema creuat i l'esquema de
repetició i buidat. Considerant esquema bàsic, aquell que funciona
unidireccionalment, on el que dóna joc és el altell enfrontat al gran finestral, deixant
que les parets laterals siguin segues. L'esquema creuat, en canvi, introduïa la
bidireccionalitat dels possibles múltiples altells i la relació amb l'espai buit. Per
últim, l'esquema de repetició i buidat, incorpora el desplaçament de l'espai buit i la
possibilitat d'invertir i buidar l'esquema original, permeten el joc interior-exterior
amb la introducció de terrasses.

Concloent, la tesina estudia quines sons les proporcions, les mides, els elements i
les composicions treballades per Le Corbusier en relació amb la doble alçada i quin
tipus d'espais generen segons com es combinin els diferents aspectes. Fet que
genera un ampli ventall de possibilitats d'anàlisi i projecció en les cases-taller. Ja
que encara que Le Corbusier va treballar aquest aspecte en l'habitatge, aquest és
un mecanisme que ell va observar sobre els comerços de París, com es mostra el
primer fragment extret de la tesi. Per tant, no és d'estranyar que a l'anàlisi de les
cases-comerç antigues apareguin moltes botigues que treballin la doble alçada.
Tampoc, és sorprenent que sigui un aspecte conservat o afegit a les cases-taller
rehabilitades o de nova creació, ja que com bé s'exposa a la tesina, aquesta
característica permet establir una relació diferent entre els espais i un major marge
de joc pel que fa a la il·luminació i la façana, aspectes clau en cases-taller en planta
baixes entre mitgeres.



REHABITAR EN NUEVE EPISODIOS
Xavier Monteys (2012)

"Rehabitar las plantas bajas es parte de una estrategia para revitalizar las calles
extendiendo hacia ellas la riqueza de las actividades interiores, contagiando en
ocasiones el carácter de lo doméstico; diluyendo, en definitiva, los límites con lo

público. Tiene por objetivo incentivar usos que consideren las antiguas pero cada
vez más vigentes relaciones entre el trabajo y el hogar, capaces de sacar partido a

las cualidades distintivas de la planta baja y evitar el deterioro de la vida social,
dando nuevo uso a tantos locales desocupados."

"La vida y la calidad de las calles dependen de la integración de las personas y de
las actividades que forman parte del vecindario. Sólo cuando las viviendas están
entremezcladas con otras funciones, la actividad doméstica presta su energía a

talleres, oficinas y servicios."
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Aquest llibre anomenat "Rehabitar en nou episodis", tracta de noves maneres
d'habitar espais arquitectònics i urbanístics. Cada episodi estudia un espai o
context concret, analitzant totes les seves característiques i possibilitats. Pel caire
del treball, va ser interessant focalitzar-se en el capítol de "Rehabitar Plantes
Baixes". Aquest exposava diversos temes que afectaven aquests espais, com la
desocupació, el tipus d'habitatge, les cases-taller, els comerços a les voreres, els
espais d'umbracle o la necessitat de domesticar el carrer. Temàtiques diverses,
però que acaben confluint en una idea general que és que les plantes baixes són i
sempre han estat espais mixtos i heterogenis i aquesta és la seva riquesa. Ja que,
són les que uneixen l'habitatge amb els negocis o tallers i els tallers amb el carrer.
De manera que el carrer es contagia de la domesticitat i la tendresa de la llar, a la
vegada que la llar guanya vitalitat i contacte amb la societat, permeten que la ciutat
es converteixi a poc a poc en un espai cuidador.

És indiscutible, per tant, que la reocupació de les plantes baixes amb habitatge,
comerç i tallers, especialment aquells negocis d'escala de barri, nodreixen el carrer,
el revitalitzen i permeten crear una xarxa de vincles pròpia d'un veïnat. Però, la
vinculació entre aquest tipus de negocis i l'habitatge també és imprescindible. Ja
que, genera que el comerç esdevingui realment de proximitat i que el botiguer/a
tingui una preocupació real pel client/a, el veí/a, el carrer i el barri. A la vegada,
tenir el negoci vinculat a l'habitatge permet flexibilitzar els horaris, estalviar temps i
estalviar-se la mobilitat derivada. Per tant, les interrelacions derivades de les
connexions entre espais són especialment valuoses, potencien la identitat del barri,
permeten la integració de totes les activitats i generen la possibilitat de
comunicació i aprenentatge.



COMERÇ, CIUTAT, PAISATGES ARRAN DE TERRA
Eulàlia Gómez Escoda - TDX (2015)

"En moltes ocasions la frontera entre l'edifici i el carrer, l'espai de la socialització,
queda cobert o a l'interior. És igual el lloc de creuaments de mirades, de fer els

altres partícips d'individualitats, i particularitats i d'intercanvi de molts intangibles,
però fonamentalment i quan queda a recer, és lloc d'intercanvi de materials. Uns
intercanvis que estan en l'origen de les civilitzacions i que són responsables de la
fundació de les primeres ciutats:eren la base de la subsistència per agricultors i
artesans i la garantia de supervivència per als ciutadans; sortir a comprar com a

activitat, allunyat de la condició de satisfacció de necessitat bàsiques i convertit en
activitat d'oci urbà, en canvi, és un invent modern." (Pàg. 15)

"Al mateix temps, els tallers d'artesans es concentraven a l'espai domèstic: el
coneixement dels oficis es transmetia de mestres a aprenents en obradors

adaptats a les plantes baixes dels edificis aprofitant la sortida directa al carrer. Les
activitats de fabricació i venda no sempre es diferenciaven, i l'àmbit dels taller
s'estenia sovint cap enfora, segons les necessitats, on s'hi instal·laven bancs i

taules, al principi guardats amb veles. Aquesta invasió del carrer buscava
compensar la falta de llum o d'espai de l'interior: els primers aparadors de la ciutat
eren en realitat finestres que il·luminaven els obradors i, de retruc, els mostraven al

carrer."(Pàg.100)
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En aquesta tesi, l'Eulàlia Gómez Escoda, tracta les diferents formes de comerç
segons la seva relació amb la ciutat. Aquesta exposa el funcionament dels
comerços en plantes baixes, dels passatges comercials, els espais comercials
porxats, els mercats i, fins i tot, els centres comercials. Tots comentats des d'una
perspectiva sociocultural però, també, des d'un punt de vista històric. És habitual
que analitzi els espais segons el seu origen i posterior evolució, quasi com si
busques l'etimologia de cada tipus d'espai capacitat per encabir comerç, per així
comprendre la seva manera de relacionar-se amb la ciutat i la societat.

El primer fragment extret de la tesi es va escollir pel seu incís en la importància de
l'intercanvi en la societat. Demostrant que el comerç és, en si mateix, un intercanvi,
que esdevé una necessitat bàsica de supervivència. Però, a la vegada que
proporciona allò que el ciutadà necessita, també el nodreix de molts altres
coneixements com poden ser cultures, llengües, etc. A part, com bé afegeix
l'autora de la tesi, actualment s'afegeix a l'interès d'intercanvi, la condició d'oci
urbà en què s'ha convertit anar de compres.

Per últim, s'ha volgut mostrar també com tots aquests aspectes d'intercanvi que
són tan obvis en el comerç esdevenen també important en els treballs artesans. Els
quals són idonis per les plantes baixes, ja que poden aprofitar els grans finestrals
propis d'aquests espais i podrien recuperar el caràcter mestre-aprenent que tenien
en els seus orígens, adoptant als ciutadans com individus disposats aprendre.
Perquè, és molt més fàcil connectar amb el possible client, si aquest coneix el
procés que ha sigut necessari per crear allò que compra i el fa molt més amable al
comerç de proximitat.



ARTICLES PERIODÍSTICS SOBRE EL TELETREBALL I
LA CONCILIACIÓ FAMILIAR

"En esta agencia, los empleados trabajan desde su casa. “Elegimos la opción del
teletrabajo porque para los empleados es más cómodo y les permite una

conciliación más real. También ahorran tiempo y dinero al no tener que desplazarse
a la oficina física. En segundo lugar, porque para la empresa era un ahorro
importante de costes fijos. Ellos ganan, la empresa también”, concluye."

Conciliación familiar y laboral: ¿una utopía? (Diciembre 2020) - La Vanguardia

"Los expertos señalan la importancia de aplicar medidas de conciliación, aunque el
trabajador pueda pensar en un primer momento que no las necesita o que puede

con todo. Desde el portal Infojobs aseguran que tener tiempo para la vida personal
y familiar puede aumentar la productividad laboral, ya que «al reducir o dedicar

menos horas al ámbito laboral, el trabajador optimiza al máximo su tiempo y da lo
mejor de sí para cumplir con unos objetivos concretos y no solo para cubrir la

totalidad del horario»."

El reto de la conciliación más allá del teletrabajo (Abril 2021) - El Periódico

"Con la crisis sanitaria del coronavirus, el teletrabajo ha llegado para quedarse en
las empresas. Así, son muchos los empleados que cumplen escrupulosamente con
su labor desde sus casas. Más allá de las cuestiones sanitarias, trabajar a distancia
tiene múltiples ventajas, pero también es cierto que aparecen ciertos desajustes a
los que tenemos que hacer frente para desempeñar nuestras funciones de la forma

más cómoda y eficiente posible."

Artículos imprescindibles para teletrabajar (Marzo 2021) - El Periódico
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En aquests articles, escrits majoritàriament arran de la pandèmia, es parla del
teletreball i la conciliació familiar, tractant d'exposar les seves virtuts i defectes. La
majoria dels textos periodístics, inclosos els exposats, mostren que el teletreball és
una millora per a la conciliació familiar. Ja que permet horaris més flexibles i evita
temps de desplaçament. Però, també es fa accent en la necessitat de què la
flexibilitat horària sigui real, la càrrega de feina sigui igual que a l'oficina i que el
treballador tingui un espai adequat per fer les seves tasques. És en l'últim requisit
on l'arquitectura juga un paper important. Per aquest motiu, s'adjunta també el
fragment de l'últim article, el qual va més ambientat a la venda de productes, però
demostra la necessitat de tenir un espai de qualitat per acomplir les diferents
activitats laborals amb eficiència. Per tant, és essencial pensar que el disseny de
l'espai, on les persones passen unes 40 h aproximadament a la setmana, sigui idoni
per la feina que hi desenvoluparan.

D'altra banda, no seria d'estranyar preguntar-se que té a veure això amb les
cases-taller, però si seria una conclusió errònia. Ja que, al final una casa-taller, no
s'allunya tant d'una casa-estudi. I aquesta, potser una casa amb un estudi de
fotografia o d'arquitectura, però també respondria a la definició d'una casa amb un
petit despatx, on els membres adults de l'habitatge desenvolupen la seva activitat
laboral. Si bé és veritat, que aquests tipus d'estudis no necessiten, en la seva
majoria, una relació directa amb el carrer per la seva funció. És real, que la relació
amb aquest, permet a la persona treballadora tenir contacte, encara que sigui
només visual, amb el barri. Fet que s'ha demostrat que és sa, perquè permetria
crear vincles amb el veí del barri, de la mateixa manera que ho faria amb algú que
seies al seu costat a l'oficina. A la vegada, el contacte amb el carrer permetria que
ocasionalment aquest espai pogués encabir reunions sense necessitat d'envair la
intimitat de la llar i solucionaria el sempre problemàtic trobament entre l'habitatge
de planta baixa i el carrer.



DES DE LES OBRES
Criteris de Selecció i Metodologia d'estudi

CRITERIS DE SELECCIÓ.Els criteris de selecció dels casos d'estudi han estat: la
relació amb l'espai públic urbà, el vincle entre els ambients domèstics i productius i
el seu interès arquitectònic i/o històric. Com interessava observar l'evolució
cronològica i funcional dels casos d'estudi, les dates i la funcionalitat són diverses.
A conseqüència calia uniformitzar al màxim les altres característiques. Per aquest
motiu, es decideix estudiar només projectes d'edificis entre mitjaneres en plantes
baixes urbanes de ciutats catalanes, majoritàriament ubicats a Barcelona.
D'aquesta manera, s'aconsegueix un recull que segueix un mateix fil conductor i
que s'assimila a l'encàrrec de rehabilitació, consistent en projectar una casa-estudi
de gravació al barri de Sants.

METODOLOGIA D'ESTUDI. En aquesta part del treball es desenvolupa el redibuix
de setze casos d'estudi seleccionats, on s'han pres en consideració tres conceptes
Tipos, Topos i Tectònica. Aquests s'han representat en planta i en secció, posant
èmfasi en la relació entre els espais i la seva concatenació [Tipos], el vincle amb el
carrer i connexió amb els espais pati o terrassa [Topos] i els aspectes constructius,
estructurals i de materialitat [Tectònica].

En l'àmbit de la composició tots els casos consten de dues pàgines. La primera on
apareix un esquema espacial en secció a escala [1:100], sota el qual es troben les
dades generals del projecte i l'anàlisi escrit segons els tres conceptes, ja exposats
[Tipos,Topos i Tectònica]. La segona mostra l'anàlisi a partir del redibuix detallat de
les plantes i la secció presentades a escala [1.500].

Els casos s'ordenen en ordre cronològic per tenir un criteri objectiu i veure
l'evolució de la tipologia. Tots els casos es redibuixen amb el carrer al mateix
costat i amb la planta referenciada, per una millor comparació. Com a
conseqüència, a les plantes s'assenyala l'orientació. I per últim, s'exposen tots els
casos a una mateixa escala i a un mateix grau de detall per poder-los comparar
millor, ja que s'aprofita el format digital del treball el qual permet que el lector faci
zoom en els casos que ho consideri.
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Complicacions  i  adaptacions  de l'estudi. La recerca dels  casos  ha estat  una complicació
afegida a  la  investigació, a  causa de no tenir  a  l'abast  cap llibre que investigués sobre
aquesta  temàtica en concret, ni  molt  menys  que fes  un recull  de casos  d'aquesta  tipologia.
També, certs  casos han hagut  de ser  descartats  per  no poder  obtenir  la  ubicació de l'edifici
i, a  conseqüència, no poder  analitzar  la  relació amb la  ciutat. Això ha implicat  sumar  certs
casos, que no constaven amb la  relació entre l'espai  domèstic i  el  productiu, ja  que només
eren tallers, estudis  o habitatges, però que creaven relacions  interessant  amb l'espai  públic
i  tenien interès  arquitectònic. Per  aquest  motiu, va resultar  interessant  afegir-los, i  no
analitzar  només l'evolució històrica, sinó també els  canvis  en el  tractament  de l'espai
segons la seva funció.
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TIPOS. Aquest és el projecte original d'una
casa-comerç en una cantonada de l'Eixample Esquerre,
actualment reconvertida en dos comerços
independents de l'edifici d'habitatges. En el projecte
original, com era habitual en el moment, l'espai més
generós i més vinculat a l'exterior, es destinava al
negoci. I a partir d'aquest, s'accedia a l'habitatge, on
s'entrava al menjador, antigament la part central de les
cases modestes. Aquest habitatge, en concret, es
caracteritza en ventilar en una sola façana pel fet de
trobar-se al xamfrà de l'illa. A conseqüència d'això,
només dues de les seves estances es vinculen amb
l'exterior, la botiga i el dormitori principal. La resta es
vincula a un petit i allargat pati de llums molt típic del
moment, generant petites estances d'il·luminació
natural escassa.

TOPOS. La casa-comerç es troba a l'Eixample
Esquerre, un barri amb bastant densitat de població, i a
un carrer ample i bastant transitat. Fet que és un gran
al·licient comercial, ja que té una ubicació bastant
cèntrica, ben connectada i amb molta circulació de
vianants. Però, a la vegada aquesta situació incomoda
o resta intimitat la part residencial de l'habitatge en
planta baixa, motius possibles de la seva reconversió
posterior.

TECTÒNICA. L'edifici es sosté per amples murs de
càrrega, entre ells el que conforma la façana. En
aquest cas, l'habitatge-comerç es situa enterament
dins d'una crugia i els forjats es solucionen amb
biguetes metàl·liques i cassetons ceràmics.

CASA-COMERÇ AL CARRER CONSELL DE CENT 101
(EIXAMPLE, 1895)

Carrer Consell de Cent, 101
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TIPOS. El projecte exposat és una antiga casa-comerç
del carrer Aragó. En el projecte original, aquesta
constava d'un espai a doble alçada a l'entrada del local,
destinat a la botiga, i darrere d'aquest es desenvolupava
l'habitatge en dos nivells. L'entrada a l'habitatge
s'efectuava a través del comerç a la sala-menjador, la
qual tenia una mida reduïda. Aquesta sala funcionava
com a peça central de l'habitatge, connectant-se amb la
cuina, un rober, l'escala i la zona d'habitacions, situada
a la part posterior del local. L'habitatge repeteix el
mateix esquema compositiu en ambdues plantes, el que
fa pensar que segurament en aquest habitatge-comerç
hi vivien dos nuclis familiars, segurament emparentats
entre ells i que treballaven conjuntament en el negoci.

TOPOS. L'edifici es troba en un dels carrers més
cèntrics i transitats de Barcelona. Fet que té un gran
interès comercial, però que pot incomodar, en una
ocupació residencial de la planta baixa. Però, en aquest
cas, l'obertura al pati interior d'illa, on ventilen les
habitacions principals, permet una major privacitat i
desconnecta la part més domèstica de la casa-comerç
de l'aldarull del carrer. D'altra banda, l'estança principal
de la casa manca d'il·luminació i ventilació directa i la
resta d'estances ventilen a un pati de llums una mica
escàs donada l'alçada de l'edifici.

TECTÒNICA. L'edifici es sosté per amples murs de
càrrega i forjats de biguetes metàl·liques i revoltons
ceràmics. En aquest cas els murs estructuren l'espai,
separen l'espai productiu, la zona de dia i la zona de
nit, generant tres subespais segons l'ús.

CASA-COMERÇ AL CARRER ARAGÓ 40
(EIXAMPLE, 1915)
Carrer Aragó, 40
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TIPOS. Aquest projecte és una antiga casa-comerç al
carrer Aragó. El projecte original estava distribuït en tres
espais diferenciats: el primer situat a la façana principal
on s'ubicava la botiga, el segon a la part central on
s'ubicava l'habitatge, i el tercer la part posterior del local
amb sortida al pati interior on s'ubicava un gran
magatzem. En aquest cas, el local gaudia d'una bona
alçada, però no suficientment generosa per a encabir-hi
els dos nivells de l'habitatge. Per aquest motiu, es baixa
el nivell del terra a la zona central de manera que
l'habitatge es pugui desenvolupar en dues alçades, fent
que la planta altell, on es troben les habitacions, faci de
mirador a la botiga i el magatzem.

TOPOS. L'habitatge-comerç es troba al carrer Aragó un
dels carrers més cèntrics i transitats de Barcelona.
Característica positiva per la part comercial del local,
però que podria ser més perjudicial en la residencial. En
aquest cas, però aquest no és un problema, ja que
l'habitatge es situa a la part central del local. Per contra,
aquest només adquireix il·luminació a través de la
botiga, el magatzem i dos patis de llums d'una mida
molt reduïda.

TECTÒNICA. L'edifici es sosté per murs de càrrega i
forjats de biguetes metàl·liques i revoltons ceràmics. En
aquest cas, els murs de càrrega queden un a cada
costat de l'habitatge-comerç, permeten llibertat
absoluta en la distribució en planta.

CASA-COMERÇ AL CARRER ARAGÓ 65
(EIXAMPLE, 1926)
Carrer Aragó, 65
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TIPOS. La Casa-Taller de Tàpies és una obra
d'arquitectura distingida que sorgeix de la remodelació
d'una antiga casa entre mitgeres. El disseny d'aquesta és
complex, però es regeix per tres elements principals: els
patis, les persianes de llibret i l'escala central de
l'habitatge. El paper dels patis és essencial. En planta
baixa, els dos patis intercalats il·luminen i creen un
recorregut no lineal per la zona d'exposicions des de
l'entrada fins al taller, el qual queda entrevist des de l'inici,
però no es descobreix fins al final. En planta primera, es
troba el pati més important de la casa, el qual segrega i
vincula a través d'un recorregut d'ombres, l'espai
domèstic del productiu. Per últim, el pati en alçada de
planta tercera, genera la sensació que la biblioteca és un
element independent. D'altra banda, l'escala, col·locada
transversal a les crugies, també és un element de
segregació que organitza l'espai. A planta baixa, separa
l'entrada al taller de l'accés a l'habitatge; a la primera, la
zona d'estar i la de servei; a la segona, les habitacions de
la família de les altres; i a la tercera, els dos patis en
alçada. A la biblioteca a falta d'una escala central, la
xemeneia pren aquesta condició segregadora.

TOPOS. L'edifici es troba a un carrer tranquil i amable de
la zona de Sarrià-Sant Gervasi. Però, Coderch en
comptes de crear-hi una relació, opta per dissenyar una
casa tancada en si mateixa, la qual només es deixa entre
veure a través de les gelosies. A més, aïlla l'habitatge,
dissenyat en les plantes superiors, i el taller, col·locat a la
part posterior de la parcel·la, del carrer, ubicant a la part
davantera de la planta baixa, la casa del porter i una
entrada/garatge de gran amplitud. Tot i així, el projecte
tracta de tenir sintonia amb l'entorn, respectant l'alçada
reguladora, a partir de recular volum de la biblioteca, i
quedant al mateix nivell que els edificis veïns.

TECTÒNICA. La nova construcció respecta les llums de
les dues crugies originals amb el nou sistema de pòrtics
metàl·lics. Però, l'element que marca el caràcter de la
casa són les persianes de llibret, les quals generen tots
els paraments verticals i horitzontals exteriors (les
façanes, pèrgoles dels patis i el sostre del taller, sota les
claraboies).

CASA-TALLER TÀPIES
Josep Antoni Coderch

(SARRIÀ, 1960)
Carrer de Saragossa, 57

Alba Sánchez Sandoval Treball Final de Grau - Curs 2020/21 26



Alba Sánchez Sandoval Treball Final de Grau - Curs 2020/21 27

0 10



TIPOS. Aquest és el projecte original d'un antic
habitatge-comerç a Nou Barris, actualment reconvertit
tot a un sol comerç més gran. Aquest habitatge-comerç
es caracteritzava per tenir només una façana a l'exterior,
on feia desembocar els dos espais més grans que tenia,
una petita botiga i la sala d'estar-menjador-cuina. En
canvi, la zona de nit estava col·locada al sector interior
del local i ventilava i s'il·luminava per dos petits patis de
llums. A l'habitatge si podia accedir des de la botiga,
però també constava d'una entrada independent des del
vestíbul comunitari.

TOPOS. L'edifici es troba al districte de Nou Barris, una
zona perifèrica de la ciutat, però l'habitatge-comerç
s'ubicava en un dels seus carrers més actius i
transitats. Fet que el dotava d'un interès comercial,
però que perjudicava la intimitat de la zona de dia
situada a la façana del local. Possible raó per la qual, el
local va ser reconvertit exclusivament en comercial.

TECTÒNICA. L'edifici es regeix per una trama reticular
de pilars de 30 x 40 cm, la qual definia les obertures de
façana i els espais col·locats a la zona frontal de
l'edifici. A la zona central, la retícula és lleugerament
modificada per ubicar-hi l'escala comunitària i els patis
de llums. Això permetia que en aquesta zona interior, la
distribució estigues menys lligada al sistema
estructural.

CASA-COMERÇ AL CARRER DOCTOR PI MOLIST 12
(NOU BARRIS, 1961)

Carrer Dr Pi Molist, 12
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TIPOS. Aquest projecte es basa en la rehabilitació d'una
antiga casa del barri de Sants que tenia múltiples
problemes d'estanquitat i il·luminació. En reformar-la es
va decidir estintolar la paret que separava la cuina de la
sala-menjador i les façanes posteriors, les quals fins al
moment tenien obertures força reduïdes. I en comptes,
de substituir les façanes per grans finestrals, es crea un
nou espai davant de cada estança que donava al pati,
creant un hivernacle/ umbracle que funciona com a
extensió de l'habitatge. D'aquesta manera, es guanya
millor relació amb el pati i més superfície habitable els
365 dies de l'any. D'altra banda, s'elimina la
compartimentació de l'estança situada en façana a la
planta baixa, creant un despatx molt més gran que
gaudeix d'una molt bona connexió amb el carrer. A
contraposició amb el despatx situat al pati, el qual té
una gran desconnexió amb l'habitatge i la vida urbana.

TOPOS. La casa-estudi està ubicada al barri de Sants,
un veïnat cooperatiu i de gran dinamisme.
Concretament, aquesta es troba en un carrer estret i
d'edificacions baixes del casc antic del barri. Això
converteix l'habitatge-estudi en un lloc tranquil, que
permet una vinculació natural interior-exterior, sense por
a absorbir l'aldarull del carrer.

TECTÒNICA. Es manté l'estructura i tipologia
constructiva de l'edifici original. Només es realitzen
estintolaments a la paret de la cuina i les façanes i
s'afegeix el sistema estructural de l'hivernacle/
umbracle. El qual consta d'una estructura base d’acer
galvanitzat que fa alhora de suport i de recollida
d’aigua; unes cobertes de policarbonat ondulat i uns
bastidors correders d’acer galvanitzat i metacrilat.

REFORMA DE LA CASA PATI AL BARRI DE SANTS
 JORDI ALDELL

(SANTS 2009/2010)
Carrer Sagunt, 67
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TIPOS. La planta baixa d'aquest habitatge que
originalment va ser un taller i, posteriorment, un
garatge amb una piscina al pati interior. Actualment, és
un estudi d'arquitectura que funciona com a espai
diàfan únic. Ha estat seleccionat, malgrat no tenir espai
domèstic, pel seu interès arquitectònic i la seva relació
interior-exterior. L'edifici correspon a la tipologia típica
residencial catalana de principis del segle XX, un espai
allargat i estret, amb un bany al porxo exterior,
comunicat amb el pati. Quan es realitza la rehabilitació,
es cobreix el porxo generant un nou espai per a
reunions i incloent el bany a l'espai interior. A més, es
col·loquen unes escales que el connecten amb el pati,
el qual funciona com espai de descans o maquetació.

TOPOS. L'habitatge es situa a Sabadell, molt a prop
del centre històric, en un carrer estret i tranquil. És una
zona amb caràcter de barri, fent interessant la relació
amb el carrer. Però aquest consta de voreres estretes,
a conseqüència, es genera un llindar a partir de
retrocedir i elevar una mica l'estudi. D'altra banda, el
pati interior és gran i ben solejat, donada la baixa
alçada de les edificacions de la zona. De manera que
la generació d'un espai hivernacle/umbracle sota
l'antic porxo, com a connector interior-exterior i sortida
al pati orientat a sud, és una idea encertada.

TECTÒNICA. En aquesta rehabilitació es tracta de
conservar l'estança diàfana conformada pels murs de
càrrega que limiten l'espai i les biguetes i bovades a la
catalana. A més, tots els elements estructurals
existents es pinten de blanc i es restaura la fusteria de
l'entrada. Per últim, es col·loca al porxo una estructura
metàl·lica vidriada, amb un tendal per l'estiu, i una
escala d'acer que connecta amb el pati, on s'ha deixat
l'estructura de l'antiga piscina i els murs de maó vistos.

ESTUDI LACY
ROGER SAUQUET ARQUITECTE

(SABADELL, 2010)
Carrer de Lacy, 38
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TIPOS. MAIO Studio  és un antic safareig transformat en
un estudi de disseny i arquitectura. Consegüentment
prescindeix de la relació entre l'espai domèstic i el
productiu. Però, ha estat seleccionat per la suggerent
relació que construeix amb l'espai públic i la interessant
connexió entre els dos grans espais interiors. Espais
que estan vinculats a través d'un pati que esdevé un
element clau per la il·luminació interior i es concep com
una estança exterior. Altres singularitats del projecte són
les seves variacions en secció i l'aposta pel
protagonisme de la taula, especialment en l'últim espai,
on lidera l'estança convertint-se en una peça fonamental
per l'esperit cooperatiu del despatx.

TOPOS. L'estudi es troba al barri de Gràcia a un carrer
d'edificacions baixes no peatonal, però poc transitat
per vehicles. El projecte dissenya la zona frontal oberta
al carrer i la deixa buida per allotjar activitats
relacionades amb el públic (reunions, esdeveniments,
exposicions...), fet que ocasionalment pot permetre
l'apropiació veïnal de l'espai.

TECTÒNICA. Es manté l'estructura i tipologia
constructiva de l'edifici. Només es pinta algunes parets
de blanc i altres es revesteixen de fusta, però es
preserva substancialment el lloc, ja que encara és
present a la memòria del barri.

MAIO STUDIO
MAIO

(GRÀCIA, 2011/12)
Carrer de Bruniquer, 23
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TIPOS. El Taller  Toormix  és la reforma d'un antic local
comercial, per convertir-lo en un espai polivalent per un
equip de dissenyadors. El qual volia un espai versàtil
d'experimentació que pogués servir d'estudi, però
també de showroom, de sala d'exposicions o
d'aparador. Aquest projecte no té connexió amb
l'ambient domèstic, però s'inclou pel seu interès
arquitectònic i treball de la versatilitat. En aquest, tots
els elements són mòbils i canviants, a causa de la
dimensió reduïda de l'espai. Tot i això, es dissenyen
tres espais diferenciats: la zona de treball, situada a
l'entrada, on hi ha les grans taules plegables; la zona
de descans, situada sobre la tarima; i la zona
d'emmagatzematge i serveis, amagada darrere
l'estanteria del fons.

TOPOS. L'estudi es situa Gràcia, un barri amb ambient
i moviment ciutadà de Barcelona. Específicament,
s'ubica en un carrer comercial estret amb força trànsit
de vianants. Però, just davant de l'estudi, aquest es fa
més generós a causa de l'encontre amb la cantonada.
Això genera un espai més amable, on es troba un bar i
una font urbana. Això, afecta positivament al caràcter
expositiu de l'espai, el qual s'aboca completament a la
façana com un aparador vidrat. També, influeix el fet
de ser l'única obertura a l'exterior del local, el que
converteix aquest vidre en l'única font de llum natural.

TECTÒNICA. Aquest projecte es va basar en la
intervenció mínima, deixant els murs crus, pintant el
paviment i solucionant totes les compartimentacions/
mobiliari amb panells de contraxapat. La clau de
l'espai és la versatilitat, així que tots els elements tenen
diverses posicions i funcions: la tarima serveix
d'emmagatzematge; els taulons desplegables són
taules, pisares o espais de guardat de cadires, llums i
suports; i el revister funciona com a porta a la zona de
serveis.

TALLER TOORMIX
VORA ARQUITECTES

(GRÀCIA, 2012)
Carrer torrent de l’olla, 15
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TIPOS. L'Apartament  Gaudí  és un projecte de
rehabilitació d'una planta baixa de l'Eixample. Aquesta
no consta d'espai productiu, però s'ha inclòs pel seu
interès arquitectònic i relació amb el carrer i el pati.
L'habitatge té una alçada considerable, però no suficient
per a generar dues plantes habitables. Per aquest motiu,
es desenvolupa en una sola, però es projecten un parell
d'altells de baixa alçada que poden ser utilitzats per
activitats complementàries. D'altra banda, l'apartament
marca bé dues zones: la zona de dia vinculada al pati i la
zona de nit situada a l'entrada. Aquests dos espais
queden clarament diferenciats, per la ubicació que té el
pati central, amb el qual no es vincula a cap estança de
l'habitatge per il·luminar ni ventilar.

TOPOS. L'habitatge es troba a l'Eixample Dret, al barri
de la Sagrada Família, un barri actiu i dinàmic amb
carrers de gran secció. Però, en aquest cas l'habitatge
es situa en un passatge que creua una illa, el qual es
desvincula del trànsit i el moviment accelerat dels
carrers del voltant. De manera que la ubicació es fa molt
més amable per l'ús residencial. Tot i això, a
conseqüència de col·locar la zona de nit a l'entrada i
donada la mida reduïda de les voreres del passatge, és
necessari retrocedir una mica l'accés, generant un petit
llindar. D'altra banda, la inhabitual ubicació de la zona
de nit, permet a la zona de dia vincular-se amb el pati
d'interior d'illa, provocant que els límits entre l'espai
interior-exterior es difuminin, ampliant així, la sala
d'estar-menjador.

TECTÒNICA. Es manté el sistema estructural original,
es deixen els murs de càrrega que limiten l'espai
parcialment vistos i parcialment revestits de pladur
blanc. Només s'afegeixen estructures metàl·liques
revestides amb fusta per limitar el bany i l'habitació, i
generar un altell per altres usos a sobre d'aquests.

APARTAMENT GAUDÍ
METASTUDIO

(EIXAMPLE, 2012)
Passatge Maiol, 7
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TIPOS. Patio House  és una antiga bugaderia
reconvertida en habitatge. Consegüentment prescindeix
de la relació entre l'espai domèstic i el productiu. Però,
ha estat seleccionat per la interessant concatenació
dels espais del carrer al pati interior d'illa i el suggerent
treball en secció. El projecte proposa un gran espai
obert, exceptuant el bany, i la reconversió d'un traster
de la part posterior com habitació satèl·lit, convertint el
pati en un element central.

TOPOS. L'habitatge es situa en un carrer estret
pràcticament peatonal, amb edificis d'alçada mitjana i
majoritàriament antics (típics del barri de Gràcia). Tot i
la tranquil·litat del carrer, el projecte preveu un espai
llindar entre l'espai domèstic i el públic. Tot el contrari
del pati situat a l'interior d'illa, el qual adopta un paper
central, quasi com una continuació de la sala, gràcies
a l'entramat de canyes i la vegetació que ofereixen
privacitat i control climàtic.

TECTÒNICA. En aquesta intervenció s'elimina tota la
compartimentació interior i es recuperen els grans
espais configurats entre els murs de càrrega. A més,
es realitza una excavació parcial de la planta que
permet la inserció d'una estructura metàl·lica que
configurarà una habitació extra en planta altell gràcies
a l'alçada de l'habitatge. Consegüentment, els espais
es separen amb els desnivells i el mobiliari,
aconseguint certa privacitat sense necessitat d'envans.

PATIO HOUSE IN GRÀCIA
CARLES ENRICH
(GRÀCIA, 2013)

Carrer de la Fraternitat, 38
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TIPOS. Aquesta és una antiga casa de la ciutat de
Terrassa, tenia alguns problemes estructurals i múltiples
problemes de condicionament. Quan és intervinguda, es
decideix buidar-la per dins i enderrocar tots els
adossats que tenia, deixant únicament el cos principal
nu i sanejat. Es manté l'escala al mateix lloc i
s'introdueixen tres caixes que organitzaran l'espai. La
primera divideix la planta baixa per la meitat, l'estudi
situat a l'entrada i la cuina-menjador, a la vegada que
resol el programa de serveis, bany, despensa i
bugaderia. La segona es col·loca en direcció contrària a
la planta primera, on es resol el programa de les
habitacions, el bany i el vestidor, i deixa un espai de
doble alçada que funciona com zona de jocs. I l'última
es troba just davant de la cuina-menjador a la planta
baixa i funciona com ampliació de l'habitatge original i
com a sala d'estar connectada amb el jardí, al final del
qual es construeix un petit traster.

TOPOS. L'habitatge es troba a un carrer estret,
d'edificacions baixes i poc trànsit. Tot i la falta d'arbrat
i voreres generoses es percep com una via agradable.
Per aquest motiu, és encertada la ubicació de la zona
d'estudi a l'accés. D'altra banda, aquest habitatge té
un jardí generós ben relacionat amb la sala
d'estar-menjador. Davant de la qual, es col·loca una
pèrgola vegetal que funciona com a umbracle de la
sala a l'estiu. A més, en aquesta mateixa façana i
costat de la coberta, es col·loca una doble pell, que
funciona com a mur trombe, escalfant la casa a l'hivern
i ventilant-la a l'estiu.

TECTÒNICA. En aquest cas, es conserva l'estructura
original de la casa: els murs de càrrega, bigues de
fusta i entrebigat ceràmic. Però, s'enderroca tota la
resta de construccions i s'introdueixen caixes
d'entramat de fusta que funcionen com a
compartidores de l'espai i reforç estructural per les
zones amb més fletxa.

REFORMA CASA CARRER SALMERÓN
H ARQUITECTES

(TERRASSA, 2016)
Carrer Salmerón, 261
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TIPOS. Aquest projecte és una antiga nau industrial convertida en
estudi d'arquitectura. El local constava d'una coberta a dues aigües i
dues plantes, on els forjats de planta primera no ocupaven tota la
superfície. A la zona més propera a façana el forjat era de revoltons
ceràmics, la part central mancava de forjat i a la posterior es trobava
un forjat de biguetes de fusta ubicat uns quants centímetres per
sobre del ceràmic. A la intervenció es saneja i condiciona la nau,
però no es canvia l'estructura original. Només s'introdueix una
passarel·la de fusta que connecta els dos forjats i salva l'alçada entre
ells. A més, s'utilitza la passarel·la per ubicar-hi les escales de
pujada, es cobreix el doble espai amb una xarxa que funciona com a
zona de descans i es mobla l'espai amb taules i estanteries
modulars. Finalment, el despatx funciona com un espai únic. On a la
planta baixa es troba: a l'entrada la zona de reunions o treball, sota el
doble espai la zona de maquetació i sota l'últim forjat la zona de
cuina i serveis. I a la planta primera es troben dues zones de treball,
connectades per la passarel·la i la xarxa com espai de descans.

TOPOS. L'estudi es troba en un passatge privat al qual s'accedeix
des del carrer Mèxic, situat a la zona de plaça Espanya. Aquesta
zona es caracteritza pel trànsit constant de vehicles i vianants, amb
carrers estressants i sorollosos. I tot i que el carrer Mèxic és un
carrer força amable, la situació de l'estudi, en un passatge interior on
es troben molts altres tallers i activitats professionals similars, és
molt més agradable per un espai de treball. Ja que crea un
microambient d'escala humana que proporciona seguretat i llibertat
per l'intercanvi. L'objectable de les relacions generades en aquest
passatge seria la desconnexió respecte a la vida domèstica i pública,
generada per la privacitat del "carrer" i homogeneïtat de l'activitat
vinculada a ell.

TECTÒNICA. El disseny aposta per mantenir el sistema estructural
existent: el paviment, els murs de càrrega, el forjat de fusta, el
ceràmic, l'encavallada i la coberta. Només es fa una neteja dels
elements existents i s'afegeix la passarel·la i l'escala de fusta. I com
a elements no estructurals, s'introdueix el mobiliari, estanteries i
taules, fetes bàsicament a partir de fusta de bedoll i acer pintat.

LOCA STUDIO OFFICE
LO-CA STUDIO

(SANTS-MONTJUÏC, 2018)
Carrer de Mèxic, 19
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TIPOS. L'Habitatge-Taller  Sants  es situa a planta baixa, on s'intenta
conciliar l'àmbit domèstic amb el productiu. Aquest s'adapta a la
geometria en xamfran existent, col·locant l'estar-taller a l'espai diàfan
en contacte amb el carrer i l'àmbit domèstic als espais més recollits,
il·luminats pel pati obert a l'interior d'illa.

TOPOS. La casa-taller es situa a Sants, un barri amb un gran llinatge
en habitatges per obres i artesans. Aquest es troba a la planta baixa
d'un edifici del segle XX, situat a un carrer amb tràfic però poc
transitat. Aquest no consta de voreres amples ni arbrat, però es
disposa d'una filera d'aparcament que et protegeix del pas ocasional
d'algun vehicle. Tot i això, el disseny preveu una reculada a l'entrada
que articula la relació interior-exterior.

TECTÒNICA. El disseny aposta per mantenir pràcticament intacte i
vist l'esquelet de l'edifici, deixant els murs de càrrega com
estructuradors de la distribució i les instal·lacions vistes. Els
escassos elements adherits es treballen amb materials econòmics,
de fàcil col·locació i baix manteniment, utilitzant formigó estès pel
paviment, bloc de formigó pels nous envans, fusta de pi per
paraments horitzontals i tancaments i alicatat ceràmic als banys i
cuines. Finalment, per uniformitzar i aprofitar la il·luminació natural
es pinten els paraments verticals en blanc.

HABITATGE - TALLER SANTS
JOAN I MAR ARQUITECTES

(SANTS, 2019)
Carrer 26 de Gener 1641, 4
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TIPOS. L'Apartament  Dan i  Imma  era una casa de 1906
a planta altell vinculada a un comerç a planta baixa al
barri de Poblenou. A la intervenció, el local es
converteix en una casa-estudi de fotografia i es
decideix connectar molt més l'espai domèstic i el
productiu. Per fer-ho, es situa la cuina-menjador a la
part davantera del local i es col·loca la sala d'estar i
estudi a la part posterior. L'estudi de fotografia es
col·loca sota la terrassa, la zona més fosca, com és
necessari per al seu ús. Però, la sala d'estar es
desenvolupa com a doble espai vinculant-la amb la
zona de nit situada a planta primera, però sobretot amb
la terrassa orientada a sud que inunda de llum
l'estança.

TOPOS. L'habitatge-estudi es troba en un carrer ample
amb edificis d'alçada considerable i tràfic relatiu. Si bé,
no és un dels carrers més transitat de Barcelona. Es
decideix enretirar lleugerament l'entrada per millorar
l'acústica. Creant una doble façana i utilitzant aquest
espai per situar l'escomesa, els comptadors, un espai
de guardat de bicicleta...

TECTÒNICA. En l'àmbit estructural es deixa lliure el
gran espai entre mitjaneres i es conserven pràcticament
sense alteracions els forjats originals. Només es canvia
l'escala de lloc, vinculant-la al doble espai. La
compartimentació interior es configura a partir de
caixes de fusta que en planta primera no arriben al
sostre, permetent tenir una percepció total de l'espai.
En l'àmbit d'acabats es combinen enguixats amb obra
vista, però es pinta tot de blanc que juntament amb la
fusta de bedoll donà lluminositat a l'espai.

APARTAMENT DAN I IMMA
VORA ARQUITECTES
(POBLENOU, 2019)

Carrer roc boronat, 21
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TIPOS. Aquest projecte és la rehabilitació d'un antic
taller transformat en habitatge. La intervenció partia de
l'enderrocament de tots els adossats que no formessin
part del volum original, recuperant així el gran pati
posterior i millorant les condicions de ventilació i
il·luminació. També, s'elimina el forjat intermedi i es
rebaixa 50 cm la rasant de planta baixa, per complir els
mínims d'alçada. Després del buidatge s'afegeix una
estructura metàl·lica, que organitza la planta baixa i
altell, i en la secció transversal, separa la franja
servidora de proporció 1/3 i la servida de proporció 2/3.
Aquest nou forjat queda enretirat 6 metres, generant
una entrada amplia a doble alçada que funciona com a
filtre entre el carrer i l'habitatge i es connecta
visualment amb l'estudi situat a la planta altell.

TOPOS. L'habitatge es troba en un carrer tranquil, amb
arbrat, de voreres mitjanes i d'edificacions no gaire
altes al barri de Sants, molt a prop d'Hostafrancs.
Ubicació idònia per viure, ja que és un carrer molt
agradable i tranquil en un barri amb un gran esperit
veïnal. Però, a la vegada es troba a prop d'un eix urbà
molt transitat que li aporta dinamisme a la zona. Tot i
les condicions favorables del carrer, l'habitatge genera
un llindar d'entrada per conservar la privacitat, a causa
del seu estatus residencial. D'altra banda, la planta
baixa del local funciona com a gran espai connector
entre el carrer i el pati, el qual funciona com a extensió i
regulador tèrmic de la sala.

TECTÒNICA. En l'àmbit estructural, es mantenen els
murs de càrrega originals i el forjat de planta primera
intacte. Però es canvia el forjat intermedi i es rebaixa el
terra. Per tant, la materialitat del projecte es concep
com un diàleg, entre les textures dels paraments
originals i les superfícies blanques i escèptiques de
l'obra nova, dos estils diferents que es toquen, però no
es contaminen.

HABITATGE ENTRE MITJANERES A HOSTAFRANC
ADRIÀ GUARDIET I SANDRA TORRES

(SANTS, 2020)
Carrer del Rector Triadó, 14
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CONCLUSIÓ

La investigació ha tingut un objectiu clar: estudiar la relació entre l'espai domèstic, el productiu i el
públic, en cases-taller, cases-estudio o cases-comerç en plantes baixes urbanes.

El bloc teòric permet assentar els coneixements claus sobre els aspectes estudiats, i l'anàlisi de
les obres, observar el funcionament i relacions establertes entre els diferents tipus d'espais en la
tipologia escollida per l'estudi, les cases-taller.

Després de la recerca, es remarca la importància de tenir l'espai domèstic ben connectat amb
l'espai productiu per aconseguir una veritable conciliació com s'exposa a diversos articles
periodístics. "...Elegimos la opción del teletrabajo porque para los empleados es más cómodo y les permite
una conciliación más real. También ahorran tiempo y dinero al no tener que desplazarse a la oficina física..."1 De
la mateixa manera que és valuós tenir l'espai domèstic ben vinculat a l'espai públic. Ja que
genera una domesticació del carrer, fent-lo més amable pel vianant i el veïnat."Rehabitar las plantas
bajas es parte de una estrategia para revitalizar las calles extendiendo hacia ellas la riqueza de las actividades
interiores, contagiando en ocasiones el carácter de lo doméstico; diluyendo, en definitiva, los límites con lo
público."2

Diverses lectures i exemples, mostren que sovint l'espai productiu pot ser el vincle més encertat
per connectar la domesticitat i la ciutat. Ja que és un espai normalment menys privat que
l'habitatge sense arribar a ser públic. El qual col·locat enfrontat al carrer pot servir com a filtre cap
a l'espai més domèstic i a la vegada generar un intercanvi de coneixements amb el vianant."La
contemplación de l'acción es un incentivo para l'acción. Cuando es possible ver el interior de los espacios
desde la calle, el mundo de las personas se amplía y enriquece, y hay más entendimiento; nace la posibilidad
de la comunicación, del aprendizaje."3 Com passa a l'Habitatge-taller  a  Sants  o el Taller  Toormix . Però
altres fonts de l'estudi ens demostren que aquesta posició del taller o estudi, no és sempre la
solució més encertada. A vegades, es necessita intimitat o un control acurat de la llum o el so. "El
artista decimonónico se encuentra aislado entre unos y otros en su posición centrada y apartado del mundo
que le rodea. En su taller-laboratorio recrea, escoge y combina el mundo sin l'asistència de éste."4 En aquests
casos, és més favorable col·locar l'espai productiu en llocs més recollits i menys exposats al
carrer i/o l'espai domèstic. Aquest és el cas de la Casa-Taller Tàpies  o l'Apartament Dan i Imma .

A partir de l'estudi, es pot determinar que l'ocupació de les plantes baixes genera una millor
apropiació de l'espai públic. Els tallers, estudis i comerços aporten al carrer moviment, activitat i
presencia diürna. En canvi, els habitatges es fan cuidadors del carrer i dels seus vianants,
especialment a la nit."En moltes ocasions la frontera entre l'edifici i el carrer, l'espai de la socialització, queda
cobert o a l'interior. És igual el lloc de creuaments de mirades, de fer els altres partícips d'individualitats, i
particularitats i d'intercanvi de molts intangibles, ..."5

La resposta o meditació sobre les qüestions plantejades als objectius, condueix cap a un millor
coneixement dels diferents espais i sinergies generades en les cases-taller en plantes baixes
urbanes. Però, no buscava una resposta tancada sinó uns criteris o directrius segons les
característiques de cada cas. Per fer-ho, es fa un atles resum dels projectes estudiats, el qual no
té la intenció de mostrar un patró base per aquesta tipologia, ni de ser un document finalitzat. Si
no que pretén ser un recull ordenat d'exemples variats de la tipologia, en constant creixement.

L'Atles resum divideix els casos en quatre grups, segons la relació entre els espais i la seva
concatenació [Tipos], el vincle amb el carrer i/o connexió amb els espais pati o terrassa [Topos] i
els aspectes constructius i/o estructurals [Tectònica].

- Organització respecte al pati, connexió i organització entre els espais amb relació al pati.
[Tipos i Topos]

- Organització en secció, sinergia entre els espais amb relació als desnivells i dobles alçades.
[Tipos i Tectònica]

- Organització com a concatenació d'espais, relació entre els espais i la seva concatenació
[Tipos]

- Organització com a espai únic, relació entre els espais i vincle amb el carrer i/o pati. [Tipos i
Topos]

A més a l'atles, s'afegeix un comentari sobre el tipus de local (Casa-taller, Taller o Habitatge) i el
seu vincle amb el carrer (amb o sense llindar d'entrada/ a través de l'espai domèstic o el
productiu). Aquestes característiques juntament amb el seu tipus d'organització permeten tenir
una mirada general de la dinàmica de cada cas i faciliten la comparació.
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A continuació, com a conclusió gràfica es presenten
les setze seccions de les cases-taller, cases-comerç,
habitatges i estudis en planta baixa totes a la mateixa
escala en una mateixa pàgina a escala [1.750] amb un
format sintètic i classificades en quatre grups segons
el seu esquema compositiu i analitzades segons la
relació amb el carrer i la ubicació de l'espai productiu.
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Cases-Taller amb espai productiu enfrontat al carrer

Habitatges amb llindar d'entrada

Casa-Taller amb espai productiu enfrontat al carrer Casa-Taller amb espai productiu aïllat del carrer

Organització respecte al pati

Organització en secció

Casa-Taller amb espai productiu aïllat del carrer Habitatges amb llindar d'entrada

Estudi amb llindar d'entrada

Casa-Taller Tàpies

Reforma de la Casa Pati al Barri de SantsCasa-comerç al carrer Aragó 40

Apartament Gaudí

MAIO Studio

Casa-comerç al carrer Aragó 65 Apartament Dan i Imma

 Patio House in Gràcia Habitatge entre mitjaneres Hostafrancs



Alba Sánchez Sandoval Treball Final de Grau - Curs 2020/21 55

Cases-Taller amb espai productiu enfrontat al carrer

Estudi sense llindar d'entrada

Organització com a concatenació d'espais

Organització com a espai únic

Estudi amb llindar d'entrada Estudi sense llindar d'entrada

Estudi Lacy Taller Toormix

Loca Studio Office

Reforma Casa Carrer Salmerón Habitatge-Taller Sants

Casa-comerç al carrer Consell de Cent 101 Casa-comerç al carrer Doctor Pi Molist 12



TIPOS. Aquest local és un antic habitatge-comerç en
cantonada, que tenia diversos problemes d'alçada,
ventilació i il·luminació. L'habitatge original s'evocava
completament sobre el carrer Finlàndia a través del
comerç, ja que el carrer Fernández Duró té pendent
ascendent, deixant la zona més estreta del local
considerablement soterrada respecte al carrer. A la
intervenció es canvia el forjat intermedi per un de menys
gruix i situat menys alt que l'original. Ja que, es tracta de
guanyar l'alçada mínima habitable a la planta altell i
col·locar a sota el bany i l'estudi. La zona de l'estudi de
gravació es rebaixa 30 cm, d'aquesta manera l'espai
queda convenientment soterrat, condició favorable per les
seves necessitats d'aïllament acústic. D'altra banda, es
tornen a obrir les grans obertures originals que banyen de
llum les habitacions i la sala-menjador-cuina, la qual es
col·loca en el doble espai en cantonada, centre neuràlgic
de la casa-estudi i on es col·loca la nova escala.

TOPOS. L'habitatge té una situació immillorable. Està
ubicat en cantonada entre el carrer Finlàndia, considerat el
carrer més habitable de Barcelona pel projecte ciència
ciutadana Mercè1, i el carrer Fernández Duró. Ambdós,
carrers tranquils de Sants, un barri amb gran caràcter
veïnal. Les condicions extremadament favorables del
carrer Finlàndia i el sentit de pertinència dels seus
habitants, és un dels motius pels quals la casa s'encara
especialment cap aquest carrer, malgrat ser la façana
estreta del local. A més, a la intervenció s'afegeix una
petita galeria verda que funciona com a llindar amb aquest
carrer, elevada a la cantonada per relacionar-se millor
amb la finestra més privilegiada de l'habitatge. Aquesta
reculada dota al local d'un espai semiexterior, que es
difumina amb el carrer i que funciona com a regulador
tèrmic (hivernacle/umbracle).

TECTÒNICA. En l'àmbit estructural, es mantenen els murs
de càrrega de pedra. Però es substitueix el forjat ceràmic
intermedi per un forjat de fusta sostingut per bigues
metàl·liques que funcionen com enriostament dels murs.
Materialment, es combinen els paraments originals amb
els nous elements estructurals metàl·lics i la fusta.

PROPOSTA: HABITATGE-ESTUDI DE GRAVACIÓ A SANTS
ALBA SÁNCHEZ SANDOVAL

(SANTS, 2021)
Carrer Finlàndia, 20
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