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 “Vaig quedar, embriagada de llibertat. Vaig quedar per aquelles 
platges grans d’arena rossa que m’esperaven, per aquella aparició a trenc 
d’alba d’un home sobre el seu cavall en l’escuma blanca de la mar. Vaig 
quedar per seguir sentint aquelles olors mediterrànies. (...) Lliure. La vida era 
bella i jo la respirava a ple pulmó.” [traduït del francès] 1

(PERRIAND, 1998, p. 51) 

© Imatge publicada a l’exposició “Le Corbusier a Mallorca, 1932” 
Col· legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, 2009

Charlotte Perriand en canoa a l’illa de Mallorca, Estiu 1931
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RESUM

 Al llarg del meu període de formació acadèmica he pogut 
constatar una manca de visibilització de referents femenins 
en l’arquitectura. No es deu al desconeixement de les seves 
aportacions, més aviat a una manca d’investigació i divulgació 
d’aquestes. Entre els últims 10 i 15 anys, algunes arquitectes 
han decidit donar veu a la trajectòria de Charlotte Perriand a 
través de l’elaboració de tesis doctorals, treballs finals d’estudis 
i publicacions que posen de manifest les seves nombroses 
aportacions a l’arquitectura del segle XX.

 Un dels temes que encara queda per tractar i que, sens 
dubte, és de gran interès donada la situació actual, és el disseny 
que fa Perriand de l’espai de treball. Es parteix d’una primera 
anàlisi de les zones d’estudi i de treball que incorpora en l’àmbit 
domèstic a través d’alguns projectes. Aquests són referents de 
l’atenció a les singularitats de l’usuari, l’adaptabilitat i flexibilitat 
dels espais, la possibilitat d’usos i funcions simultànies o l’ús del 
color com a eina per personalitzar el mobiliari.

 El segon punt passa per una anàlisi i redibuix dels tres 
projectes d’agències que desenvolupa per la companyia 
aèria Air France a Londres, París i Tokyo entre el 1956 i el 1960. 
Es tracta de casos independents i desvinculats de l’habitatge, 
però que ja incorporen conceptes de flexibilitat i versatilitat 
propis dels espais d’atenció al públic de les oficines tal com els 
coneixem avui dia.

 La situació de crisi sanitària actual, ens ha portat a introduir de 
manera necessària l’oficina en l’àmbit domèstic i, en la majoria 
dels casos, amb gran dificultat per la manca de previsió d’un 
espai adequat per aquesta funció. Tot mirant a un futur no molt 
llunyà, en què es recuperaran els espais de treball col· lectiu 
perduts durant la pandèmia, aquests s’hauran de repensar i 
redissenyar per no haver de renunciar als beneficis i comoditats 
que la domesticitat ens ha demostrat aquests últims mesos.

 Les conclusions de l’estudi, per tant, acaben abordant un 
cas hipotètic d’aquest nou model d’espais de reunió i d’atenció 
al públic aplicant les aportacions de Charlotte Perriand per 
reflexionar sobre el possible futur d’aquesta tipologia d’espais.

ABSTRACT

 During my academic period, I have noticed a lack of 
visibility of female references in architecture. This is not due to 
an ignorance of their contributions, rather it is the consequence 
of a lack of research and dissemination of them. Between the 
last 10 and 15 years, some female architects have decided to 
give voice to the career path of Charlotte Perriand through the 
elaboration of thesis, final degree projects and publications 
that show her many contributions to the architecture of the 20th 
century.

 One of the issues that still needs to be addressed is Perriand’s 
design of the workspace. Undoubtedly, it is of great interest given 
the current situation. The project is based on a first analysis of 
the study and work areas that she incorporates in the domestic 
sphere through some projects. These are references of attention 
to the singularities of the user, the adaptability and flexibility of 
the spaces, the possibility of simultaneous uses and functions or 
the use of colour as a tool to personalize the furniture.

The second point involves an analysis and redrawing of the 
three agency projects developed by the airline Air France in 
London, Paris and Tokyo between 1956 and 1960. These three 
examples are cases where the workspace is independent from 
the house, but they already incorporate concepts of flexibility 
and versatility typical of office customer service spaces as we 
know them today.

The current situation of health crisis has led us to necessarily 
introduce the office at home and, in most cases, with great 
difficulty due to the lack of provision of a suitable space for 
this function. Looking to the not too distant future, in which 
the collective workspaces lost during the pandemic will be 
recovered, they will have to be rethought and redesigned so 
as not to give up the benefits and comforts that domesticity has 
shown us in recent months.

The conclusions of the study end up addressing a hypothetical 
case of this new model of meeting and customer service spaces 
applying Charlotte Perriand’s contributions to reflect upon the 
possible future of these types of spaces.

A la pàgina següent:

© Imatge publicada al llibre Charlotte Perriand. Un art d’habiter

Charlotte Perriand amb la mà de Le Corbusier al darrera sostenint un plat com aurèola, 1928



6 7

SUMARI

0. PREFACI

1. OBJECTIUS I METODOLOGIA

2. INTRODUCCIÓ

3. CHARLOTTE PERRIAND. Introducció de l’espai de treball a 
l’àmbit domèstic

 3.1. ADAPTACIÓ I FLEXIBILITAT
 An affordable Living Room for the Masses, 1936
 3.2. ATENCIÓ A LA SINGULARITAT DE L’USUARI
 Espai de treball per Jean Richard Bloch, 1938
 3.3. USOS COL· LECTIUS SIMULTANIS D’UN MATEIX ESPAI
 Zona d’estar i estudi a la sala de Le Vieux Matelot, 1938
 3.4. HABITAR L’INTERIOR DE LES FAÇANES
 Espai lineal sota les finestres al Coquatrix Apartment, 1950
 3.5. L’ÚS DEL COLOR: PERSONALITZACIÓ DEL MOBILIARI
 Maison de la Tunisie a la Ciutat Universitària de París, 1952

4. CHARLOTTE PERRIAND. L’oficina desvinculada de l’habitatge: 
anàlisi de tres casos de disseny d’espais de reunió i d’atenció 
al públic

 4.1. L’agència d’AIR FRANCE a Londres, 1956-57 
 4.2. L’agència d’AIR FRANCE a París, 1957-59 
 4.3. L’agència d’AIR FRANCE a Tokyo, 1960
 4.4. Comparació dels tres casos: relació amb el carrer

5. LA DOMESTICITAT A L’OFICINA. Introducció de l’habitatge als 
espais de treball

 5.1. L’OFICINA A L’HABITATGE: una necessitat
 Introducció de l’oficina a l’àmbit domèstic
 5.2. L’HABITATGE A L’OFICINA: una nova concepció
 Els beneficis de la domesticitat en l’àmbit del treball
 5.3. UN FUTUR POSSIBLE PELS ESPAIS DE TREBALL

6. CONCLUSIONS I DISCUSSIÓ

7. NOTES I BIBLIOGRAFIA

8. ANNEXOS

 8.1. Què s’ha publicat fins ara sobre Charlotte Perriand? 
 Recull bibliogràfic de tesis doctorals i treballs finals d’estudis
 
 8.2. Recull de notícies i articles d’actualitat al voltant de   
 l’oficina, el treball i la pandèmia

8

12

14

22

24

26

28

30

32

36

44
64
88

110

114

115

117

118

120

122

134

134

137



8 9

0. PREFACI

Justificació de la temàtica escollida, motivació i encaix del 
treball en els estudis

L’any 2018, un grup d’arquitectes espanyoles crea 
l’associació AMAE (Asociación de Mujeres Arquitectas de 
España) justificant el seu naixement amb dades contundents al 
voltant de la situació de les dones en l’arquitectura. La primera 
presidenta de l’associació, Inés Sánchez de Madariaga, en 
una conversa amb el CSCAE, explicava el següent:

“A día de hoy hay más mujeres que hombres estudiando arquitectura 
en España (56% del alumnado en Madrid) y sin embargo su presencia no 
es reconocida por el conjunto de la profesión en el ejercicio de su trabajo 
diario.” 2

(SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 2018, text en línia)

Aporten també, que només tres de les 33 escoles 
d’arquitectura espanyoles tenen al front una directora o 
degana i, que en tot el conjunt de l’estat, només hi ha tres 
catedràtiques de projectes arquitectònics i una d’urbanisme. 
A més, en l’àmbit professional, la situació no millora:

“Según la última Encuesta de la Profesión realizada a nivel del Estado, 
las mujeres se concentran en los empleos más precarios y peor pagados, 
con una muy alta tasa de abandono de la profesión.” 3

(SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 2018, text en línia)

Al llarg de la meva formació acadèmica he pogut detectar 
una clara manca de referents femenins. Això no es deu a que 
no hi hagi presència de dones en la història de l’arquitectura o 
que les seves aportacions no hagin estat importants. Tampoc 
és un desconeixement d’elles, més aviat es deu a una manca 
d’investigació i divulgació, especialment en l’àmbit acadèmic, 
bé sigui com a referents projectuals, parlant-ne a les sessions 
teòriques o, tenint en compte el tema que ens escau, fent ús 
dels treballs de recerca per fer d’altaveu.

S’obté, per tant, que front a una majoria de dones 
estudiants d’arquitectura a les escoles, la presència d’aquestes 
en les pròpies institucions universitàries i en l’àmbit professional 
continua sent preocupantment minoritària.

Des de l’acadèmia, per tant, s’ha d’assumir la responsabilitat 
de portar a terme tasques d’investigació que difonguin i donin 
a conèixer el paper de les dones en l’arquitectura. Aquesta és 
la motivació d’aquest Treball de Fi de Grau, visibilitzar aquestes 
grans aportacions a l’arquitectura de les que no se n’ha fet 
prou difusió a l’àmbit acadèmic.

© Imatge publicada a l’exposició “Le Corbusier a Mallorca, 1932” 
Col· legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, 2009

Charlotte Perriand en canoa a Cala Figuera, Mallorca, 1931
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Per què Charlotte Perriand?

Vaig descobrir la figura de Perriand a través d’un dels seus 
projectes de refugi de muntanya a la Savoia francesa i, de 
seguida, em va cridar l’atenció el seu tractament interior dels 
espais domèstics. Des d’aquell moment, vaig seguir consultant 
els seus projectes i ha estat una de les arquitectes que m’ha 
acompanyat en els últims anys dels meus estudis.

En primer lloc, el més segur és que hi hagi un rerefons 
d’interessos comuns en la manera de pensar i caracteritzar 
l’espai, apostant sovint per la modularitat com a eina de 
projecte, parant atenció als usuaris i les seves singularitats 
per definir les propostes o en la possibilitat de crear espais 
que permetin usos i funcions simultànies atenent a criteris de 
flexibilitat i adaptabilitat.

D’altra banda, també per la vessant més social de Charlotte 
Perriand i el seu afany de creure que l’arquitectura ha d’estar a 
l’abast de tothom i que qualsevol usuari s’ha de poder apropiar 
dels espais que concebem, posant-los al servei de la comunitat 
i dels habitants d’aquesta.
 

Tots acabem generant inquietuds per uns temes concrets 
que ens fan decantar-nos per unes maneres o altres de fer 
arquitectura. Així, entenent el paper del TFG com aquell 
document que posa fi al període de formació acadèmica i 
recull una part dels interessos i motivacions que ens emportem 
d’aquesta etapa, em semblava important escollir un tema 
que posi de manifest aquestes inquietuds arquitectòniques 
personals.
 

Finalment, l’última coincidència que em va fer decantar-
me per Perriand com a protagonista del treball va ser que, 
llegint les seves memòries, vaig descobrir que l’any 1931 va 
viatjar a Mallorca. Perriand, a més de les aportacions en l’àmbit 
del disseny i de l’arquitectura, també va deixar un gran llegat 
fotogràfic. En aquest viatge, va immortalitzar els paisatges de 
l’illa, que ella mateixa descriu com paradisíacs.

Poc a veure tenen aquelles imatges idíliques que Perriand 
deixava de la Mallorca rural dels anys 30 amb l’illa on jo vaig 
néixer i viure fins que em vaig traslladar a Barcelona per estudiar 
arquitectura. De ben segur que si alguna cosa es manté 
d’aquells paisatges en l’actualitat, són les aigües mediterrànies 
que m’han vist créixer i que Charlotte Perriand va fotografiar 
recorrent-les durant dies en canoa.

© Imatge publicada a l’exposició “Le Corbusier a Mallorca, 1932” 
Col· legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, 2009

Fotografia de Charlotte Perriand del Cap de Formentor, Mallorca, 1931

© Imatge publicada a l’exposició “Le Corbusier a Mallorca, 1932” 
Col· legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, 2009

Charlotte Perriand a la platja de Ca’n Pere Antoni, Mallorca, 1931
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1. OBJECTIUS I METODOLOGIA

L’objectiu principal del treball és aprofundir en el disseny 
dels espais d’oficina destinats a la reunió i l’atenció al públic 
de Charlotte Perriand. Es desenvolupa, principalment, a través 
de tres casos d’estudi: les agències d’Air France a Londres, 
París i Tokyo (1956 - 1960). A partir d’aquesta anàlisi, es vinculen 
aquests àmbits amb la situació actual per tal de convidar a 
repensar-los de cara al futur. 

La metodologia a seguir per assolir l’objectiu que es 
desenvoluparà al llarg del cos del treball consta de diverses 
fases:

FASE 00. Tria de l’àmbit de recerca

Partint d’una temàtica general, que és l’interès per 
l’arquitecta Charlotte Perriand i les seves obres, especialment 
en relació a l’espaialitat interior, i una motivació personal, 
s’aprofundeix en la recerca d’informació per definir quin serà 
l’àmbit concret de treball. 

FASE 01. Recerca bibliogràfica acurada per saber què s’ha 
publicat fins ara sobre Charlotte Perriand

Més enllà de la recerca de llibres, catàlegs, articles o 
conferències, també és de gran importància una segona 
recerca de tesis doctorals i treballs finals d’estudis: què s’ha 
produït fins ara des de l’àmbit acadèmic sobre Charlotte 
Perriand? 

*Annex del treball: 

8.1. Què s’ha publicat fins ara sobre Charlotte Perriand? Recull 
bibliogràfic de tesis doctorals i treballs finals d’estudis

FASE 02. Definició de tema, objectius i casos

Un cop elaborat l’annex anterior i, després de descartar 
els àmbits de la trajectòria de Perriand ja analitzats des de 
l’acadèmia, es decideix buscar un tema de treball que aporti 
nou contingut. 

El tema escollit, a més, també ha de tenir per objectiu 
permetre que la visió de l’arquitecta es pugui confrontar amb 
una situació d’actualitat. 

Així, s’opta per un estudi de casos de projectes de Charlotte 
Perriand poc investigats: el disseny dels espais de treball i les 
zones de reunió i atenció al públic de les oficines.

FASE 03. Casos previs: Introducció de l’espai de treball en 
l’àmbit domèstic

La primera fase de desenvolupament del cos del treball 
passa per l’anàlisi de diferents dissenys de Charlotte Perriand 
de zones de treball vinculades a la domesticitat. A través d’ells, 
s’estableixen els principals criteris i valors arquitectònics que 
aporta la incorporació d’aquesta tipologia d’espais en l’àmbit 
de l’habitatge.

FASE 04. Casos d’estudi principals: l’oficina desvinculada de 
l’habitatge, disseny d’espais de reunió i d’atenció al públic 

La segona part es centra en una anàlisi més extensa i, des 
d’un punt de vista de desenvolupament gràfic, de tres casos 
d’estudi concrets: l’agència per la companyia aèria Air France 
de Londres (1956-57), la de París (1957-59) i la de Tokyo (1960).

En aquests casos, es combina la reflexió al voltant del disseny 
de l’espai interior amb una altra part que afecta més a l’escala 
de carrer i la continuïtat en planta baixa entre l’àmbit privat i 
l’espai públic.

FASE 05. Vinculació al context actual: la domesticitat a l’oficina, 
introducció de l’habitatge als espais de treball
 

Aquesta tercera part del desenvolupament del treball 
exposa la reflexió que es pot establir enfrontant aquests casos 
amb una situació d’actualitat.

Arran de la crisi sanitària de la Covid-19, l’oficina ha entrat 
per imposició dins l’habitatge. Tot mirant a un futur no molt 
llunyà, en què es recuperaran els espais de treball col· lectiu 
perduts durant la pandèmia, el treball aborda com s’hauria 
de plantejar aquesta nova concepció dels espais de reunió i 
d’atenció al públic.
 
FASE 06. Conclusions i discussió: plantejament d’un cas hipotètic

Les conclusions i la discussió que s’obren en el punt final, 
passen per una reflexió sobre els aspectes que haurien de tenir 
aquestes tipologies d’espais d’oficina en el futur.

Tot això, sense deixar de banda els aprenentatges dels 
casos de Charlotte Perriand analitzats en el cos del treball, que 
permetran incorporar-hi els beneficis de la domesticitat.
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2. INTRODUCCIÓ

Qui va ser Charlotte Perriand?

 Tot i la trajectòria destacada de Charlotte Perriand i 
d’altres dones en el món de l’arquitectura, i retornant al que 
s’argumentava en el prefaci sobre la manca de visibilització i 
desconeixement fins i tot en el seu àmbit específic de treball, es 
considera adient aquest apartat introductori per conèixer qui 
va ser Perriand abans de centrar-se en les seves aportacions.

Charlotte Perriand va néixer el 24 d’octubre de 1903 a París. 
La seva formació va tenir lloc entre el 1920 i 1926 a l’École de la 
Union Central des Arts Décoratifs i a l’Académie de la Grande 
Chaumière. Després d’aquesta etapa formativa, va participar 
en diverses edicions del Salon des artistes décorateurs que 
organitzava la SAD (Société des artistes décorateurs) a París.

L’any 1926, va intentar entrar a treballar a l’estudi de Le 
Corbusier però aquest la va rebutjar en un primer moment. 
Tot i així, quan va veure exposat un dels primers projectes de 
Perriand, el Bar sous le toit, va haver de canviar d’opinió. Així 
ho recull Carmen Espegel en el seu llibre Heroínas del Espacio: 

“Ese mismo año intentó trabajar con Le Corbusier, aunque la recepción 
por parte del arquitecto fue poco amistosa: ‘desgraciadamente, en este 
taller no bordamos cojines’, pero la pieza que expuso en el Salon d’Automne 
de 1927,  titulada Bar sous le toit, únicamente construida con acero cromado 
y aluminio anodizado, hizo cambiar de opinión al maestro que declaró a 
varios amigos comunes: ‘esa estudiante de arquitectura puede iniciar un 
periodo de prueba desarrollando algunos equipamientos’.” 4

(ESPEGEL, 2016, p. 202)

Així és com es va iniciar la col· laboració a l’estudi de Le 
Corbusier i Pierre Jeanneret. Perriand fou l’encarregada de 
diversos projectes, uns que directament li eren cedits i altres en 
els que s’associava amb el propi Le Corbusier. Un dels projectes 
en els que la intervenció de Charlotte Perriand fou clau va ser 
l’habitatge mínim L’élément biologique: la cellule de 14 m2 par 
habitant que es presentà en el Salon d’Automne de 1931.

Aquesta col· laboració va perdurar fins l’any 1937. Tot i això, 
ella sempre va mantenir un estudi propi, en paral· lel amb els 
altres estudis d’arquitectura en els que treballava.

L’any 1930 es va crear la UAM (Union des Artistes Modernes) 
com una escissió de la Société des Artistes Décorateurs i amb la 
intenció d’experimentar repensant els materials i les tècniques 
aplicades amb una visió contemporània. Charlotte Perriand fou 
una de les fundadores i hi incorporà arquitectes i artistes com 
René Herbst, Pierre Chareau, Robert Mallet-Stevens, Fernand 
Léger, Sonia Delaunay, els cosins Jeanneret: Pierre i Charles 
Édouard (Le Corbusier) o Eileen Gray, entre d’altres.

© Imatge publicada al llibre Une vie de création

Projecte de Charlotte Perriand Bar sous le toit exposat al Salon d’Automme, 1927
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A l’Exposició Internacional de París de 1937, Perriand va 
col· laborar amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret i mostraren 
un prototip d’una unitat de sanitari que podia fabricar-se en 
sèrie. També hi va dissenyar el Pavelló del Ministeri d’Agricultura 
amb Fernand Léger, artista amb el que Charlotte Perriand tenia 
una gran amistat i que va estar molt present al llarg de tota 
la seva trajectòria. Al llibre Charlotte Perriand. An Art of Living 
editat per Mary McLeod, Danilo Udovicki-Selb escriu el capítol 
“C’était dans l’air du temps: Charlotte Perriand and the Popular 
Front”. En aquest, es decriu així el pavelló:

“A l’entrada del pavelló, el fotomural feia referència de manera 
emblemàtica a les arrels de la nació. Un gall gegant amb una cresta 
vermella extravagant evocava simultàniament la cultura de la Gàl· lia, 
el capell vermell frigi de la República i França com a país de tradició 
agrària. Les imatges que representaven els programes del Front Popular 
per a la industrialització de l’agricultura es van exposar davant dels panells 
d’entrada.” [traduït de l’anglès] 5

(UDOVICKI-SELB, 2003, p. 86)

A títol individual, també hi va presentar diferents elements 
de mobiliari i el disseny del Refuge Bivouac a la secció 
d’equipament d’alta muntanya. A més d’aquest, a finals dels 
anys 30, va dissenyar altres models de refugis de muntanya 
com el Refuge Tonneau o el Cable Shelter.

A finals de 1939, fundà l’Atelier Rue Las Cases amb Jean 
Prouvé i Pierre Jeanneret i es dedicaren a investigar sobre 
edificis temporals prefabricats.

Poc després, a principis de 1940, va rebre una petició 
del Ministeri d’Indústria i Comerç japonés per exercir com a 
Consellera Tècnica i Perriand es traslladà al Japó aquell mateix 
any. Va realitzar importants aportacions a l’arquitectura d’un 
país que aspirava a integrar la modernitat sense perdre la seva 
essència més tradicional. Les experimentacions amb noves 
materialitats i la passió per la cultura i el mode de vida japonès, 
perdurà per sempre en Charlotte Perriand i marcà clares 
influències en la resta de la seva producció arquitectònica.

Després de fugir de la guerra i passar uns anys a Indoxina, 
l’any 1946 va tornar a França. En el seu llibre autobiogràfic Una 
vie de création publicat l’any 1998, la pròpia Charlotte Perriand 
descriu així la seva arribada:

“Retrobar França a Toulon, el meu bressol mediterrani que havia deixat 
a Marsella. Trobar a Jacques feliç després d’esperar ansiós per mi. Per fi 
retrobats! Vam agafar immediatament el tren cap a París, sense vagons amb 
lliteres, massificat. El viatge semblava inacabable, incòmode, la multitud 
europea sense miraments, sense encant. Gare de Lyon, a l’andana, els 
meus pares m’esperaven, ens esperaven. (...) Havia tornat a casa.” [traduït 
del francès] 6

(PERRIAND, 1998, p. 215)

© Fotografia de François Kollar publicada al llibre Charlotte Perriand: an Art of Living

Pavelló del Ministeri d’Agricultura, Perriand + Léger, Exposició Internacional de París, 1937
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A la seva tornada, va iniciar una col· laboració amb Jean 
Prouvé. Fruït d’aquesta varen sorgir diversos dissenys, però ella 
seguia mantenint l’estudi on elaborava els seus propis projectes 
i també treballava de manera puntual amb Le Corbusier o 
Fernand Léger, entre d’altres. 

De finals dels anys 40 i de la primera meitat dels 50 daten 
projectes com les habitacions per estudiants de la Cité 
Universitaire de París, el disseny interior de l’Unité d’Habitation 
de Marsella o l’exposició de la Synthesis of Arts a Tokyo. Així recull 
Jacques Barsac al llibre Charlotte Perriand. Un art d’habiter, 
les nombroses dificultats amb les que es troba l’arquitecta per 
poder portar a terme l’exposició de la Synthesis of Arts:

“Charlotte Perriand adapta el programa de l’exposició a les possibilitats 
financeres i a diverses limitacions. Contra tot pronòstic, continua el seu 
projecte. Com a la Triennale de Milà, vol ‘colpejar fort’, però aquesta 
vegada amb mobles propis, adaptats a totes les necessitats d’un habitatge 
contemporani. Encara caldrà més d’un any de treball dur per portar-ho a 
bon port. Les terribles dificultats endarrereixen l’obertura de l’exposició de 
juny a octubre i després fins a finals d’any.”[traduït del francès] 7

     (BARSAC, 2005, p. 394)

Entre 1957 i 1958 dissenyà l’agència per la companyia 
aèria Air France a Londres, un dels tres casos d’estudi principals 
d’aquest Treball de Fi de Grau, iniciant així tot un seguit de 
projectes d’oficines i espais d’atenció al públic que deixaven 
de banda el concepte de ‘l’art d’habiter’ per donar pas a ‘l’art 
de la rue’.

L’any 1961 va construir-se una casa a la muntanya, el 
Chalet Méribel, on va saber jugar amb l’estructura i l’espai per 
aconseguir amplitud en les estances interiors sense incomplir les 
normatives de construcció tradicional del lloc. Aquest projecte 
va suposar un retrobament amb sí mateixa, amb la natura i 
amb les seves arrels de la Savoia francesa.

Durant la dècada dels anys 60 va projectar l’apartament 
a Rio de Janeiro pel seu marit Jacques Martin, les oficines de 
l’aerolínia Air France a la mateixa ciutat, diversos elements 
museístics pel Musée National d’Art Moderne de Paris o la 
Maison Japonaise pel Salon des arts ménagers de París, entre 
d’altres.

A partir d’aquí, inicià un projecte que va ocupar gairebé 
la totalitat dels anys 70 i 80. Si, fins aquell moment, l’arquitecta 
sempre treballava en diversos projectes alhora, a partir de 
1967, es va centrar gairebé en exclusiva en Les Arcs Ski Resort, 
projecte on posà de manifest tots els aspectes que havia 
treballat per separat al llarg de la seva vida.  

© Imatge publicada al llibre Charlotte Perriand: an Art of Living

Exposició Synthesis of Arts al Takashimaya department store de Tokyo, Perriand + Sakakura + Villiger, 1955
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Les Arcs és arquitectura de muntanya i de contacte amb 
la natura i amb la seva Savoia francesa, però també és 
estandaritzar i optar per la prefabricació i la industrialització 
sense renunciar a la flexibilitat i a l’adaptació a l’usuari, també 
és habitatge mínim però sense deixar de banda totes les 
comoditats que requereix un espai domèstic.

Un dels seus últims projectes va ser la Maison du Thé, un 
encàrrec de Hiroshi Teshigahara consistent en construir una 
casa del tè japonesa que s’ubicaria a la Seu de l’UNESCO amb 
motiu del Festival de la Cultura de Japó a París l’any 1993.

Charlotte Perriand va treballar activament en el seu estudi 
d’arquitectura a París pràcticament fins que va morir l’any 1999 
amb 96 anys. El 1998, just un any abans, va publicar les seves 
memòries a través del llibre Una vie de création que acaba 
amb les següents paraules:

“De tornada a Méribel, deserta, és el final de les vacances d’aquest 
mes d’agost de 1997. Mentre, al meu petit xalet, gaudeixo el silenci i l’aire 
fresc que em mancava a París, a la matinada, com és habitual, el gat 
Moustache es troba en el marc de la porta, observant el moment sublim 
de l’aparició del sol darrere del cim de Burgin. Un miracle, inunda el meu llit 
tancat amb els seus raigs càlids, on encara somnio desperta. Comença un 
nou dia.” [traduït del francès] 8

(PERRIAND, 1998, p. 413)

 

 

© Fotografia de Pernette Perriand publicada al llibre Charlotte Perriand: an Art of Living

Maison du Thé pel Festival de la Cutura del Japó, Seu de l’UNESCO a París, 1993
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3. CHARLOTTE PERRIAND. Introducció de l’espai de treball 
a l’àmbit domèstic

En aquest primer capítol del cos del treball, s’analitzen 
cinc dissenys d’àmbits domèstics de Charlotte Perriand que 
incorporen un espai dedicat al treball o a l’estudi dins de 
l’habitatge.

Es tracta de casos previs que no s’arriben  a desenvolupar 
amb la mateixa profunditat que els casos d’estudi principals, 
però que permeten treure unes línies d’investigació o temes 
sobre els quals centrar l’anàlisi. 

Aquests cinc temes es van tractant de diferent manera al 
llarg de tota la producció arquitectònica de Perriand i s’ha 
escollit el projecte on es considera que queda més palès cada 
un d’ells:

3.1. ADAPTACIÓ I FLEXIBILITAT
An affordable Living Room for the Masses, 1936

3.2. ATENCIÓ A LA SINGULARITAT DE L’USUARI
Espai de treball per Jean Richard Bloch, 1938

3.3. USOS COL· LECTIUS SIMULTANIS D’UN MATEIX ESPAI
Zona d’estar i estudi a la sala de Le Vieux Matelot, 1938

3.4. HABITAR L’INTERIOR DE LES FAÇANES
Espai lineal sota les finestres al Coquatrix Apartment, 1950

3.5. L’ÚS DEL COLOR: PERSONALITZACIÓ DEL MOBILIARI
Maison de la Tunisie a la Ciutat Universitària de París, 1952

A la pàgina següent:

© Imatge publicada al catàleg Charlotte Perriand: inventing a new world

Charlotte Perriand d’esquena amb el paisatge de la Savoia francesa de fons, 1930
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3.1. ADAPTABILITAT I FLEXIBILITAT

An affordable Living Room for the Masses, 1936

El febrer de 1936, la revista L’Architecture d’aujourd’hui 
va preparar una exposició al Salon des Arts Ménagers que 
pretenia demostrar com un espai de 3 x 4 metres es podia 
convertir en dormitori, sala d’estar o menjador. Els elements 
de mobiliari que s’hi exhibiren havien de ser moderns i produïts 
en sèrie de manera industrialitzada, per tal de defensar que el 
disseny podia estar també a l’abast de la classe treballadora 
de l’època.

Aquesta premisa era una de les que Charlotte Perriand 
va perseguir al llarg de tota la seva trajectòria en els dissenys 
d’espais domèstics. Així, Perriand i André Hermant es van 
encarregar de projectar l’espai destinat a sala d’estar i d’estudi 
de l’exposició.

Els elements de mobiliari foren de creació pròpia o els 
escolliren dels que ja es comercialitzaven al mercat. Al llibre 
Charlotte Perriand. An Art of Living editat per Mary McLeod,  
Danilo Udovicki-Selb escriu el capítol “C’était dans l’air du 
temps: Charlotte Perriand and the Popular Front”, on explica la 
intenció de Perriand i Hermant en l’exposició:

“A més d’incloure peces pròpies, també van utilitzar elements 
disponibles comercialment, com ara prestatgeries metàl· liques Flambo de 
color blau clar, gris i marró i una cadira de fusta corbada Thonet de recent 
producció. La seva intenció era abordar la idea del disseny d’interiors (o 
arquitectura d’interiors, com Perriand va preferir descriure-la) i el mobiliari 
en termes de Le Corbusier com a eines o ‘equipament domèstic’ en lloc de 
mobles, òbviament aquest últim no era adequat per servir al propòsit d’una 
ben concebuda ‘màquina d’habitar’.” [traduït de l’anglès] 9

(UDOVICKI-SELB, 2003, p. 76 i 78)

Tal com es pot observar en les imatges de la pàgina anterior, 
varen optar per col· locar una sèrie d’elements d’organització 
i emmagatzematge que es recolzaven sobre els plans verticals. 
Tots ells eren mòbils, desplegables o permetien afegir i treure-
hi unitats, facilitant així una adaptabilitat i flexibilitat segons 
les necessitats de l’usuari. L’estructura de les cadires permetia 
treure’n els coixins i apilar-les per tal d’optimitzar l’espai quan no 
es necessitessin. L’exposició, per aportacions com aquestes, fou 
entesa com un esforç col· lectiu per demostrar que també es 
podien concebre espais moderns i funcionals sense necessitat 
de gran pressupost ni luxe.

 

© Imatge propietat dels 
Archives Charlotte Perriand 

Diagrama explicant els elements 
de mobiliari del projecte, 1936

© Fotografies de la revista 
Architecture d’aujourd’hui  

Diferents mobiliaris i elements 
decoratius exposats, Salon des 
Arts Ménagers de París, 1936

© Imatge propietat dels
Archives Charlotte Perriand 

Planta de la proposta de la sala 
d’estar i la zona d’estudi, 1936
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3.2. ATENCIÓ A LA SINGULARITAT DE L’USUARI

Espai de treball per Jean Richard Bloch, 1938

Un dels aspectes que tenia molt en compte Charlotte 
Perriand a l’hora de dissenyar elements de mobiliari era 
atendre a les singularitats dels seus usuaris. Aquest cas concret 
del “boomerang desk” per Jean Richard Bloch, probablement 
sigui un dels més significatius per exemplificar-ho.

Tot i que no es trobés en un àmbit estrictament domèstic, 
va ser un encàrrec molt específic per atendre a una necessitat 
d’un espai reduït on l’usuari hi passava gran part del seu dia a 
dia. En certa manera, el despatx de Jean Richard Bloch a la 
seu del diari Ce soir, podia considerar-se un espai tan habitat 
i personalitzat que s’apropava més a la domesticitat que a 
l’oficina.

Perriand va acabar dissenyant un model de taula de forma 
lliure que responia a les necessitats concretes del seu client. 
En la publicació de la Fondation Louis Vuitton de l’any 2019 
Charlotte Perriand: inventing a new world, hi ha un apartat de 
Jacques Barsac sobre el Boomerang desk per Jean Richard 
Bloch, on s’explica el següent:

“Cada dia, Jean-Richard Bloch, redactor en cap del diari Ce soir, reunia 
l’equip de redacció, una desena de periodistes, per decidir el contingut 
del diari. Perriand va inventar un escriptori que li permetia parlar cara a 
cara sense cap jerarquia, situant el personal en un semicercle al voltant de 
l’editor, que seia al mig sobre una butaca pivotant i, per tant, es podia girar 
cap a cada individu.” [traduït de l’anglès] 10

(BARSAC, 2019, p. 200)

Així, doncs, la necessitat d’atendre simultàniament als 
diferents periodistes i poder-ho fer cara a cara amb tots i 
cada un d’ells, sense establir en cap moment de la reunió una 
jerarquia, és el que acaba determinant la forma de l’espai de 
treball. La funció, però no una funció genèrica si no la d’un 
usuari molt concret, una funció gairebé única i irrepetible, és la 
que en determina la forma. 

© Fotografia de François Kollar publicada 
al llibre Charlotte Perriand. Un art d’habiter

Boomerang desk per Jean Richard Bloch 
al despatx de la seu del diari Ce Soir, 1938

© Fotografia de François Kollar publicada 
al llibre Charlotte Perriand. Un art d’habiter

Boomerang desk per Jean Richard Bloch 
al despatx de la seu del diari Ce Soir, 1938

© Imatge dels Archives Charlotte Perriand  

Dibuix en planta de l’estudi ergonòmic 
de l’espai de treball (grafit i retolador de 
color groc sobre paper reutilitzat), 1938
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3.3. USOS COL· LECTIUS SIMULTANIS D’UN MATEIX ESPAI

Zona d’estar i estudi a la sala de Le Vieux Matelot, 1938

El disseny que Charlotte Perriand fa dels interiors de Le Vieux 
Matelot és, en realitat, una experimentació espaial i material. 
D’una banda, aprofundeix en la idea de generar zones d’ús 
comunitari que combinin sala d’estar, menjador, espais de 
treball i d’estudi en l’àmbit domèstic. D’altra, també suposa 
una investigació al voltant de  la transformació, amb una visió 
contemporània, de les construccions tradicionals de refugis de 
muntanya, sense perdre’n la seva essència.

En el primer volum de Charlotte Perriand: complete works 
(1903-1940), Jacques Barsac aporta la següent descripció del 
projecte:

“A la planta baixa, va reunir les funcions de cuina, menjador i sala 
d’estar en un sol espai obert a la muntanya. (...) Rebutjant la idea d’un espai 
tancat sense vistes enmig d’un entorn tan extraordinari, va fer una obertura 
de quatre metres a la façana sud (una porta francesa pivotant d’un sol 
tram) i va dissenyar una gran terrassa més enllà.” [traduït de l’anglès] 11

(BARSAC, 2014, p. 438)

Quan la porta pivotant s’obria, aquesta deixava totalment 
lliure la transició entre la terrassa i la zona d’estar-estudi-
menjador, ampliant-la i obrint-la en continuïtat cap a l’exterior. 
Així, quan feia bon temps, es podia organitzar tota l’activitat 
fent ús dels dos espais, interior i exterior, redistribuint el mobiliari 
per ocupar-los per complet.

Tal com es pot observar en els plànols i imatges de la pàgina 
anterior, aquesta reflexió al voltant d’usos col· lectius simultanis 
d’un mateix espai, també anava acompanyada del disseny 
d’una taula de la pròpia Perriand. Aquesta, organitzava tot al 
seu voltant i, gràcies a generar una gran superfície de treball 
contínua, feia possible l’adaptació a les múltiples activitats que 
s’hi poguessin portar a terme alhora. Citant de nou a Jacques 
Barsac en el primer volum de Charlotte Perriand: complete 
works (1903-1940):

“Perriand va crear una gran taula de sis costats al centre de la sala al 
voltant de la qual es podia moure o seure i que feia de centre d’aquest 
espai obert.” [traduït de l’anglès] 12

(BARSAC, 2014, p. 438)

© Imatge dels Archives Charlotte Perriand  

Dibuix a tinta sobre paper. Secció en planta baixa de la cuina, l’estudi-estar-menjador i la llar de foc, 1938 

© Ambdues fotografies propietat 
dels Archives Charlotte Perriand

Espai interior i visuals cap a l’exterior  
a través de la porta pivotant, 1938

© Imatge dels Archives Charlotte Perriand

Dibuix a tinta sobre paper. Planta 
baixa de la continuïtat de l’espai d’ús 
col· lectiu  interior cap a la terrassa 
a través de la porta pivotant, 1938
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3.4. HABITAR L’INTERIOR DE LES FAÇANES

Espai lineal sota les finestres al Coquatrix Apartment, 1950

A través de l’apartament que Charlotte Perriand va dissenyar 
per Mr. Coquatrix l’any 1950 a París, es pot analitzar la relació 
que s’establia entre les zones destinades al treball i l’estudi dels 
habitatges i la façana.

Més enllà que aquesta tipologia d’espai requeria de bones 
condicions d’il· luminació natural, Perriand també pensava que 
posar-lo en relació a una finestra afavoria el desenvolupament 
d’aquestes activitats perquè l’usuari comptava amb visuals 
cap a l’exterior. 

En aquest cas concret, totes les obertures en façana de 
l’habitatge estaven en relació a un element lineal que es 
desplegava per tot l’alçat interior a través de les diferents 
estances. Aquest combinava espais d’emmagatzematge amb 
portes corredisses, calaixos i compartiments i altres que servien 
de suport o taula.

En el segon volum de Charlotte Perriand: complete works 
(1940-1955), Jacques Barsac aporta la següent descripció del 
projecte:

“El saló-menjador i el dormitori es col· loquen un darrera l’altre al llarg 
de la façana. Per tal de retornar proporcions interessants a aquesta paret 
les finestres de la qual es trobaven a un metre del terra, segons l’estàndard 
inepte imposat a França, va col· locar una llarga consola massissa de pi 
nord de 7,20 metres de llargada. (...) Pel dormitori, que era una extensió de 
la sala d’estar, va fer una segona part superior de forma lliure en forma de 
L de 3,10 metres de llarg i recolzada per una sola cama rodona contra la 
paret del bany per utilitzar-la com a tocador.” [traduït de l’anglès] 13

(BARSAC, 2015, p. 262 i 264)

A les imatges es pot observar la continuïtat de l’element 
dissenyat per Charlotte Perriand al llarg de tot l’habitatge, 
generant aquests espais d’oportunitat que es podien convertir 
en zones de treball o d’estudi apropant un seient o un tamboret. 
Quan aquests no estaven en ús, permetien emmagatzemar-hi 
els diferents estris o deixar-hi a sobre elements decoratius i llibres 
com si fos un prestatge. 
 
 
 

© Imatge dels Archives Charlotte Perriand  

Esbós a mà alçada en grafit sobre paper reciclat, 1950. 
Alçat interior de la façana del Coquatrix Apartment amb l’element de mobiliari lineal sota les finestres.

© Fotografia de  Jacques Delacroix     
per la Laffanour - Galerie Downtown/Paris

Taula de la sala d’estar de l’apartament 
Coquatrix de 7.20 metres de longitud , 1950

© Il· lustració publicada al número de 
maig de 1952 de  la  revista Arts ménagers

Projecció axonomètrica de l’apartament 
Coquatrix. En primer pla, la façana 
amb l’element de mobiliari lineal.
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© Fotografies de la Galerie Patrick Seguin de París

Simulacions de combinacions de colors de la prestatgeria Tunisie de la Maison de la Tunisie, 1952

Fabricació de les parts de fusta per André and Pierre Chetaille i de les metàl· liques per Atelier Jean Prouvé.

Esquema de color nº 1 (Silvano Bozzolini) Esquema de color nº 2 (Nicolas Schöffer)

Esquema de color nº 3 (Sonia Delaunay) Esquema de color nº 4 (Charlotte Perriand)

Esquema de color nº 5 (Charlotte Perriand) Esquema de color nº 6 (Charlotte Perriand)

Esquema de color nº 8 (Charlotte Perriand)Esquema de color nº 7 (Charlotte Perriand)

3.5. L’ÚS DEL COLOR: PERSONALITZACIÓ DEL MOBILIARI

Maison de la Tunisie a la Ciutat Universitària de París, 1952

Els elements de mobiliari dissenyats per Charlotte Perriand 
que, probablement, millor expliquen l’ús del color són les 
prestatgeries Mexique i Tunisie. Ambdues varen ser dissenyades 
per les habitacions d’estudiants de la Ciutat Universitària de 
París i foren fabricades per l’Atelier Jean Prouvé, amb qui 
Perriand col· laborava activament en aquells anys. 

Les dues prestatgeries partien d’uns principis materials i 
constructius molt similars però la principal diferència entre 
elles era que la Mexique estava pensada per col· locar-se en 
el centre, organitzant l’espai al seu voltant i podent fer-ne ús 
per ambdós costats; mentre que la Tunisie estava pensada per 
recolzar-se sobre un pla vertical.
 

Aquesta breu anàlisi es centra en la Maison Tunisie, on 
Charlotte Perriand hi va dissenyar l’element de mobiliari 
homònim. Tal com es pot veure en les imatges adjuntes a la 
pàgina següent, gairebé tota l’habitació quedava resolta per 
aquest element de prestatgeria amb superfícies horitzontals 
annexes per utilitzar-les com a seient i com a escriptori.

En la publicació de la Fondation Louis Vuitton de l’any 2019 
Charlotte Perriand: inventing a new world, hi ha un article de 
Jacques Barsac sobre la Maison de la Tunisie, on s’explica el 
següent:

“Als dormitoris, va col· locar una de les seves prestatgeries (que consta 
de tres nivells) sobre una àmplia superfície que es podia utilitzar com a seient 
i va afegir una segona superfície perpendicular sota la finestra per utilitzar-la 
com a escriptori. (...) El grup de Perriand incloïa tres artistes als quals se’ls va 
demanar que inventessin diferents combinacions de colors per a les parets i 
el mobiliari: deu habitacions van ser realitzades per Silvano Bozzolini, deu per 
Nicolas Schöffer, deu per Sonia Delaunay, que va triar els tons de gris i deu 
per la pròpia Perriand.” [traduït de l’anglès] 14

(BARSAC, 2019, p. 266)

A la pàgina anterior, es pot observar la recopil· lació de les 
múltiples possibilitats de personalització de l’element mitjançant 
les variacions de colors, fet que possibilitava que cada estudiant 
s’hi identifiqués i en facilitava la seva apropiació a través de 
l’ús. Això va suposar aconseguir un procés de fabricació en 
sèrie, i amb un pressupost força acurat, però sense renunciar a 
la capacitat de generar singularitats en l’element. 
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A la pàgina següent:

© Imatge publicada al llibre Charlotte Perriand de Laure Adler

Fotografia de Jacques Martin de Charlotte Perriand al Japó, 1954

© Imatge dels Archives Charlotte Perriand

Dibuix en grafit sobre paper. Projecció 
axonomètrica de  l’habitació d’estudiants 
de la Maison de la Tunisie, 1952

© Imatge dels Archives Charlotte Perriand

Dibuix en grafit i llapissos de colors 
sobre paper. Esbós de prova pel 
disseny de la prestatgeria Tunisie, 1952

© Imatge dels Archives Charlotte Perriand

Dibuix en grafit sobre paper. Perspectiva 
a mà alçada de l’habitació d’estudiants 
de la Maison de la Tunisie, 1952
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4. CHARLOTTE PERRIAND. L’oficina desvinculada de 
l’habitatge: anàlisi de tres casos de disseny d’espais de 
reunió i d’atenció al públic

Els tres casos d’estudi escollits per analitzar els espais 
d’oficina desvinculats de l’habitatge, són tres de les agències 
que Charlotte Perriand va dissenyar per la companyia aèria 
Air France. L’any 1957, es decideix modernitzar les oficines 
d’atenció i venda de bitllets de la companyia. S’aposta per un 
nou tractament dels seus clients, permetent així espais d’atenció 
més individualitzats i altres de caire més col· lectiu i repensant 
les zones d’estada i d’espera. En la publicació de la Fondation 
Louis Vuitton de l’any 2019 Charlotte Perriand: inventing a new 
world, apareix un article de Romy Golan titulat The Mural and 
the “Art de la Rue” on s’explica el següent:

“Una dècada i mitja després, el 1957, Air France va començar a reformar 
o dissenyar nous espais per a les seves oficines a tot el món. En un camp de 
ferotge competència entre les companyies aèries nacionals, Air France en 
aquell moment va poder presumir de “la xarxa més llarga del món”; va ser 
una de les primeres empreses europees a equipar-se amb avions Boeing 707 
per a vols intercontinentals. Aquests van ser els dies daurats d’Air France.” 
[traduït de l’anglès] 15

(GOLAN, 2019, p. 342)

En el llibre de Dominique Baqué Air France: l’envol de 
la modernité, també es recull aquesta aposta per una 
modernització dels edificis de la companyia a través de 
Charlotte Perriand:

“Tornem, doncs, a Air France, que tenia la intenció d’estar “a 
l’avantguarda”, una consigna que, òbviament, agradava a Perriand. El 
1957 l’empresa va decidir modernitzar les seves oficines i es va adreçar a 
ella després d’un primer experiment a Brazzaville.” [traduït de l’anglès] 16

(BAQUÉ, 2013, p. 73)

D’entre tots els projectes d’Air France en els que Perriand 
va intervenir en major o menor mesura, es troben les agències 
de ciutats com Brazzaville, Londres, París, Rio de Janeiro, Tokyo, 
Osaka... Els tres casos d’estudi escollits són les tres seus principals 
de Londres, París i Tokyo que es projecten entre els anys 1956 i 
1960.

Però la vinculació de Charlotte Perriand amb el món de 
l’aviació, i més concretament amb Air France, es remunta 
al període en que l’arquitecta col· laborà a l’estudi de Le 
Corbusier. L’any 1930, la Société de Transports Aériens Rapides 
(STAR) contracta a Le Corbusier per construir un pavelló a 
l’aeroport Le Bourget de París. Le Corbusier delega el projecte 
en Perriand i l’any 1933, aquest pavelló passa a ser la terminal 
d’Air France, convertint-se en el primer projecte de Perriand 
per la companyia.

© Imatge cedida de la Collection Musée Air France

Pavelló STAR - Primera terminal d’Air France a l’aeroport de Le Bourget, 1933
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© Regal de l’autor a la col· lecció del MoMA de Nova York

Cartell de Jacques Nathan-Garamond per l’exposició Formes Utiles de l’UAM, 1949

La passió de Charlotte Perriand per l’aviació, però, també 
està present en altres aspectes de la seva vida.  Perriand fou una 
viatgera incansable, va aventurar-se a conéixer noves cultures i 
va passar períodes de la seva vida en diferents racons del món: 
Corea, Índia, Xina, Brasil, Xile, Perú... i, la que es va convertir en 
la seva segona casa, Japó. Aquest interès per cultures diverses 
el plasmarà en els projectes dels tres casos d’estudi, convidant 
als clients de la companyia aèria a imaginar i somiar en les 
seves futures destinacions.

A més, Perriand es va casar amb Jacques Martin, que 
fou director del departament de vendes d’Air France en tres 
continents diferents; fet que, inevitablement, també la va 
vincular a la companyia i la va portar a viure i conéixer encara 
més països.

Una altra de les anècdotes que demostra la relació de 
Perriand amb l’aviació al llarg de tota la seva trajectòria, citant 
de nou Air France: l’envol de la modernité de Baqué, és la 
següent:

“Un altre episodi, important en el seu impacte en la història de l’art 
modern, va incloure l’espectacle Formes Utiles (Formes Útils), que Perriand 
va cofundar com a part de la UAM (Union des Artistes Modernes) i que es va 
celebrar al Musée des Arts Decorátifs el 1949: no només va mostrar els seus 
propis mobles, sinó també el disseny de l’exposició, va fer una declaració 
provocativa de la seva passió per l’aviació plantant una hèlix d’avió, com 
un tòtem, al centre de la mostra.” [traduït de l’anglès] 17

(BAQUÉ, 2013, p. 80)

A més, al llarg dels anys 30, tota l’experimentació material 
de Perriand es va basar en l’ús de materials com l’acer cromat 
i l’alumini, clarament vinculats a una vocació mecanicista i 
molt relacionada amb tot el món de la producció d’elements 
d’aviació. Alguns mobiliaris dissenyats en aquells anys, així 
com també els projectes de refugis de muntanya a la Savoia 
francesa (el Refuge Tonneau i el Refuge Bivouac) en són clars 
exemples.
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‘L’ART DE LA RUE’

Abans d’aprofundir en cada un dels tres casos d’estudi, 
convé atendre també al concepte de ‘l’art de la rue’ que 
Charlotte Perriand va posar en pràctica en els seus projectes 
per Air France. Ella mateixa el defineix d’aquesta manera 
en l’apartat Air France: Londres-Paris-Tokyo del seu llibre 
autobiogràfic Una vie de création:

“L’eslògan ‘a l’avantguarda del progrés’ em va impulsar, després de 
‘l’art de viure’, a interessar-me pel que jo anomenava ‘art de carrer’: fer 
baixar l’art contemporani a les voreres, atreure la mirada dels vianants, al 
primer pla de les façanes – la publicitat obliga –, després, un cop aprop, es 
capta la seva atenció cap a dins.” [traduït del francès] 18

(PERRIAND, 1998, p. 291)

Portar l’art contemporani al carrer i posar-lo a l’abast de 
qualsevol vianant que el transiti es converteix, per tant, en un 
objectiu clau per Perriand. 

La posada en pràctica és sempre a través de grans façanes 
vidriades que permetin una visió total dels interiors des del carrer, 
trencant així la barrera que en molts casos suposa la façana de 
l’edifici com a element separador entre interior i exterior, entre 
privat i públic, entre dins i fora, en definitiva, entre l’art a l’abast 
d’uns pocs privilegiats o a l’abast de tothom.

Aquest concepte de ‘l’art del carrer’ es remunta al projecte 
de la Galeria Steph Simon de l’any 1956, on ja es pot apreciar 
una façana que actúa com a aparador, com un contenidor 
de l’art de la galeria que el posa al servei de l’espai públic 
immediat. Es tracta d’un projecte situat al número 145 del 
boulevard Saint-Germain de París encarregat pel propietari 
Steph Simon a Charlotte Perriand i Jean Prouvé. A més, el 
tàndem Prouvé-Perriand també  hi exposarà els seus dissenys al 
llarg de diversos anys.

En el tercer volum de Charlotte Perriand: complete works 
(1956-1968), Jacques Barsac recull el següent escrit que envia 
Pierre Jeanneret a Charlotte Perriand amb motiu de la seva 
visita a la galeria: 

“Vaig passar un dia a París a principis d’agost i dos dies a principis de 
setembre. Malauradament, encara no havíeu tornat de Savoia. Tot i això, 
vaig anar a respirar l’aire a la vostra botiga del boulevard Saint-Germain. Va 
ser vigoritzant i la confiança i l’admiració que sempre he tingut pel vostre art 
continuen intactes. Coneixes la cançó? ‘I no t’oblidaré mai’. Pierre.”[traduït 
del francès] 19

(JEANNERET, 2017, p. 32)

© Imatge de l’arxiu de Laffanour - Galerie Downtown/Paris 

Façana de la galeria Steph Simon de Perriand i Prouvé, París, 1960
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FONTS CONSULTADES:

Un cop realitzada la fase d’investigació dels casos 
d’estudi escollits, es descobreix que en cap de les nombroses 
publicacions apareixen els projectes en el context de l’edifici 
en el que s’ubiquen ni en el context urbà de la ciutat. Donada 
la importància que suposa aquest espai de carrer per Perriand, 
tal com s’ha explicat en l’apartat anterior titulat ‘L’ART DE LA 
RUE’, sembla important que gran part dels redibuixos aportin 
aquesta contextualització dels projectes.

Per obtenir informació i documentació gràfica dels tres casos 
que s’analitzaran, es contacta amb diverses entitats. Algunes 
d’elles són de caràcter específic per un únic cas d’estudi i es 
detallen en la primera pàgina de cada apartat. 

Les fonts consultades que aporten documentació pel 
conjunt dels tres casos i per a l’elaboració de la resta del treball 
són les següents:

- Bibliografia del treball: publicacions sobre l’obra de Charlotte 
Perriand, tesis doctorals i treballs finals d’estudis recollits en 
l’apartat de bibliografia i en els annexos.

- Musée Air France: es contacta amb Béatrice Despax que 
proporciona el següent llibre que es converteix en una de les 
publicacions de capçalera del treball.

BAQUÉ, Dominique; Air France: l’envol de la modernité: Prouvé, 
Perriand, Loewy, Gautier - Delaye, Putman; Éd. du Regard, 2013

D’altra banda, també es facilita tot un conjunt d’imatges 
digitalitzades dels arxius històrics d’Air France que s’adjunten 
en diverses pàgines d’aquest treball.

- Louis Vuitton Fondation: es contacta amb el Centre de 
Ressources de la fundació en motiu de l’exposició Le monde 
nouveau de Charlotte Perriand que van organitzar l’any 2019.

- Col· legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB): es 
contacta amb l’arxiu del col· legi en relació a l’exposició Le 
Corbusier a Mallorca, 1932 organitzada l’any 2009.

A la pàgina anterior:

© Fotografia dels Archives Charlotte Perriand

Charlotte Perriand en una de les cadires dissenyades per ella mateixa, 1961
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© Imatge cedida de la Collection Musée Air France

Façana de l’agència d‘Air France a Londres, 1957

4.1. L’AGÈNCIA D’AIR FRANCE A LONDRES (1956-57)

New Bond Street, 158 (Westminster borough, London)
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FONTS CONSULTADES:

La bibliografia consultada proporciona múltiples fotografies 
en blanc i negre i a color del projecte que permeten analitzar-
lo i, una selecció d’aquestes, s’adjunta al llarg del treball.

En algunes publicacions, apareix la ubicació exacta de 
l’agència a la ciutat de Londres (New Bond Street 158). Així, 
es pot buscar la direcció i dibuixar el context del carrer i de la 
ciutat i comprovar-ne l’estat actual.

Tota la documentació gràfica publicada es pot veure a la 
pàgina contigua: 

- Imatge 01. Una fotografia en planta de la maqueta realitzada 
per Charlotte Perriand.

- Imatges 02 i 03. Dues fotografies d’alguns elements de 
mobiliari d’atenció al públic de l’agència també maquetats 
per l’arquitecta.

- Imatge 04. Un croquis a mà alçada de l’alçat d’un dels espais 
principals del projecte (tinta xinesa, retoladors de colors i grafit 
sobre paper vegetal).

Els quatre documents daten de l’any 1956 i són propietat 
de Archives Charlotte Perriand, encara avui dia custodiats per 
la família de l’arquitecta, especialment la seva filla Pernette i el 
seu marit Jacques Barsac, autor de la publicació de les obres 
completes de Charlotte Perriand.

Per obtenir més informació i documentació gràfica sobre el 
cas d’estudi de l’agència de Londres, també es contacta amb 
les següents entitats:

- The National Archives of United Kingdom

- London Metropolitan Archives

- RIBA (Royal Institute of British Architects)

- London Design Museum Library

Imatge 01.

Imatge 02.

Imatge 04.

Imatge 03.
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Plànol d’emplaçament de creació pròpia de l’agència d’Air France a la ciutat de Londres. 

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT: EL CONTEXT DE LA CIUTAT
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Imatge aèria de la ciutat de Londres l’any 1945 _ Ubicació de l’agència d’Air France

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT: EL CONTEXT DE LA CIUTAT
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RECOPIL· LACIÓ FOTOGRÀFICA

Amb tota la informació obtinguda i amb la recopil· lació de 
fotografies de l’agència de Londres que es recull a continuació, 
es pot redibuixar la planta i algunes seccions que expliquen el 
funcionament del projecte i com treballadors i clients fan ús de 
l’espai.

Abans d’aprofundir en la fase d’anàlisi d’aquestes zones de 
reunió i d’atenció al públic del cas d’estudi, cal conèixer una 
mica el context. 

Arran del boom del món de l’aviació en els anys 50, va arribar 
el turisme global, que permetia viatjar per Europa i la resta de 
continents amb durades molt inferiors a les del transport marítim 
o terrestre. Air France, en aquell moment passava per la seva 
millor etapa, i es convertí en la companyia aèria pionera i la 
que va incorporar els models d’aeronaus més punters.

Cal també mencionar que els tres projectes escollits com a 
casos d’estudi estaven en permanent revisió pel departament 
Bases and Buildings d’Air France, que s’encarregava de la 
modernització de les seus de la companyia en aquells anys.

En tot aquest context, i després de diversos projectes 
d’altres arquitectes i dissenyadors que no van convèncer el 
departament, i donada la vinculació de Charlotte Perriand 
amb la companyia, van decidir encarregar-li la seu principal a 
la ciutat de Londres.

La seva ubicació era a la planta baixa del 158 de New 
Bond Street, un carrer principal del centre de la ciutat, al 
“borough” de Westminster, que creua perpendicularment des 
d’Oxford Street fins al carrer Piccadilly. Es tractava d’un edifici 
entre mitgeres, així que tenia el condicionant de ser un espai 
amb una proporció molt allargada, poca façana al carrer i 42 
metres de profunditat.

© Imatge cedida de la Collection Musée Air France

Mostrador d’atenció per vols europeus a l’entrada de l’agència de Londres. 
En primer pla, el banc de forma lliure que configura la zona d’espera, 1957
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© Fotografia  publicada al catàleg Charlotte Perriand: inventing a new world

Els tres panells expositius de transició cap a l’espai de venda de bitllets  
intercontinentals. En primer pla, la zona informal d’estada i d’espera, 1957

© Fotografia publicada al llibre Charlotte Perriand. Un art d’habiter

Taules en dent de serra per la venda de bitllets intercontinentals a l’espai central 
de l’agència. Al fons, el mural de la deessa Khmer escollit per Perriand, 1957
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© Fotografia de Gaston Karquel publicada a Charlotte Perriand: complete works

Distribució de la part central de l’agència de Londres amb la zona d’espera, les 
taules de venda de bitllets i la prestatgeria Mexique que distribueix l’espai, 1957

  © Fotografia de Gaston Karquel publicada a Charlotte Perriand: complete works

Despatx del director de l’agència amb un escriptori de forma lliure, seients 
disseny dels Eames i elements de prestatgeria i emmagatzematge al fons, 1957
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ZONES DE TRANSICIÓ

Seriació exterior - interior del projecte

La condició formal de la planta baixa on s’ubicava 
l’agència d’Air France a Londres, va propiciar que Charlotte 
Perriand hagués de prendre unes decisions espaials al respecte. 
Es tractava d’un edifici entre mitgeres amb només 9,5 metres 
de façana a carrer i una profunditat de 42 metres. 

Així, Perriand va acabar concebent l’agència com un 
espai continu però que, alhora, es fragmentava en tres zones 
especialitzades que responien a diferents usos. Així ho recull 
Jacques Barsac en el tercer volum de Charlotte Perriand: 
complete works (1956-1968):

“Primer va crear tres espais especialitzats dins de l’espai allargat tipus 
túnel de New Bond Street. El primer d’ells, a l’entrada, era per a la venda de 
bitllets europeus; el segon, al centre, per a vols de llarg recorregut; i el tercer, 
a la part posterior amb vistes al pati, per al director de l’agència i el personal 
administratiu.” [traduït de l’anglès] 20

 (BARSAC, 2017, p. 139)

Aquesta divisió d’usos de l’espai, però, no es correspon amb 
una fragmentació física del mateix. Perriand pretén aconseguir 
transparència i visuals de tot el projecte des del carrer, així que 
les divisions d’aquests tres espais es porten a terme a través de 
filtres permeables.

En els dibuixos de creació pròpia adjunts, es poden observar 
aquests tres àmbits en planta, així com el detall en alçat d’un 
dels filtres intermitjos entre ells. 

La primera de les transicions és resolta per Perriand amb la 
col· locació d’un arc de fusta elevat 2,5 metres respecte del 
terra on hi exposa tres pòsters. Aquests s’anaven canviant de 
manera regular i eren dissenys que la companyia Air France 
encarregava a artistes de l’època per promocionar les diferents 
destinacions que ofertava. La segona de les transicions és un 
dels dissenys de la pròpia Perriand, la prestatgeria Mexique, 
que s’explica amb major detall al següent apartat.

© Fotografia propietat del fons d’imatges 
del RIBA (Royal Institute of British Architects)

Imatge dels tres panells expositius per pòsters que 
actuen de transició entre ambdós espais, 1957

ESPAIS D’EMMAGATZEMATGE

Una prestatgeria que organitza al seu voltant

Com s’explica en l’apartat anterior, un dels gestos més 
importants de Charlotte Perriand pel que fa a la distribució de 
l’espai interior de l’agència és prendre la decisió de col· locar 
una prestatgeria Mexique com a transició entre l’espai central 
i el de direcció-administració.

Aquesta prestatgeria havia estat concebuda per Perriand 
en projectes anteriors, tal com s’explicava en el punt 3 del 
treball, amb la vocació de ser un element aïllat en l’espai capaç 
d’organitzar un davant i un darrera amb la seva presència. 
Al disseny de l’agència de Londres, actúa amb un caràcter 
totèmic que organitza tota la resta de l’espai diàfan i de planta 
oberta al seu voltant.

En aquest cas, la prestatgeria mesura gairebé 4 metres 
d’alçada i permet una transparència i una permeabilitat 
entre els dos espais que divideix. La quadrícula variable que 
conforma l’element combina un joc de buits i plens, deixant 
així que la meitat dels prestatges tinguin tancaments opacs i 
l’altra meitat siguin buits.

Els tancaments opacs eren metàl· lics i podien servir com 
espai d’emmagatzematge si estaven tancats o, al contrari, 
podien obrir-se. Comptaven amb un sistema d’il· luminació 
artificial que permetia que oberts servissin com a expositors 
de petites escultures i objectes de diferents cultures del món, 
convidant així als clients de l’agència a viatjar i conèixer-les.

Al dibuix adjunt de creació pròpia, es pot observar aquest 
element en alçat, remarcant amb una trama la dualitat buit-ple 
que suposa, així com dues fotografies on es pot veure l’element 
des de l’espai anterior i posterior.

 

© Fotografies de Gaston Karquel publicades 
al llibre Charlotte Perriand: complete works

Ambients al davant i al darrera de la prestatgeria 
Mexique. A la imatge superior, la zona administrativa 
i, a la inferior, la d’espai de venda de bitllets, 1957
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ELECCIÓ DEL MOBILIARI - L’ÚS DEL COLOR

Els seients dels Eames

Com veurem més endavant en el cas d’estudi de Tokyo, 
Charlotte Perriand va escollir seients dissenyats per Ray & Charles 
Eames per l’agència de Londres. Es tractava dels models DSR 
i DAR en una edició produïda per l’empresa Herman Miller 
durant els anys 50 i 60.

La majoria dels seients eren del model DSR i variaven el 
color i el tipus de suport en contacte amb el terra depenent del 
seu ús. En el cas dels seients pels treballadors dels mostradors 
d’atenció al públic, aquests eren de teixit de color blanc 
i comptaven amb rodes per tal de facilitar el moviment per 
l’espai de treball. 

Els dels clients, en canvi, eren fixes i podien ser de color 
turquesa o vermell. Aquests últims, aportaven les notes de color 
a un ambient interior on dominaven els tons de gris, els blancs i 
els colors de les fustes naturals.

En alguns espais concrets del projecte, Perriand va utilitzar 
seients del model DAR. A diferència del model DSR, aquests 
eren més amplis i comptaven amb recolzabraços en ambdós 
costats, proporcionant així major comoditat. A més, aquests 
eren del model de fibra de vidre gris obscur, a diferència dels 
anteriors que comptaven amb un acabat tèxtil. Per aquest 
motiu, els DAR amb suports fixes ocupaven la zona d’espera 
informal de l’espai central de l’agència. 

Com a espai diferenciat pel que fa a l’elecció dels seients, 
es trobava el despatx del director, en aquest es va utilitzar el 
model DAR amb suports amb rodes per ell i un model DSR en 
color verd i suports fixes pels clients.

En els dibuixos de creació pròpia adjunts es mostren les 
diferents casuístiques de seients de l’agència. Tenint en compte 
les quatre variacions de colors del teixits, el model de fibra de 
vidre i els dos tipus de suports, s’obtenen 6 models diferents. En 
la planta baixa, basat en les diferents fotografies de l’interior 
de l’agència, es porta a terme la simulació de la ubicació de 
cada un d’ells.

© Fotografia de Gaston Karquel publicada 
al llibre Charlotte Perriand: complete works

Seients zona d’espera de l’agència de Londres, 1957

TRACTAMENT DE LA FAÇANA

Una continuïtat del carrer

La classificació d’espais que es recull en el primer apartat 
de l’anàlisi podria considerar-se quàdruple en lloc de triple. 
L’àmbit d’accés a l’agència des del carrer pot comptar com 
un espai inicial previ als tres interiors que s’hi descriuen. 

En realitat, la façana vidriada actuaria com a filtre o transició 
entre el carrer i l’interior de l’agència i aquest filtre conté tota 
una sèrie de matissos que enriqueixen l’acte d’entrar. 

Per una banda, la porta d’accés està enretirada 3 metres 
respecte del pla de façana, generant un espai de porxo que 
actúa com a mediador entre el carrer i l’agència. D’altra 
banda, la resta de façana es destina a un espai expositiu a 
mode de vitrina que s’explica citant de nou a Jacques Barsac 
en el tercer volum de Charlotte Perriand: complete works (1956-
1968):

“L’aparador en si consistia en un llarg panell de vidre transparent, que 
revelava tota l’agència i donava una impressió d’immensitat. Darrera de la 
finestra, un esvelt avió de plexiglàs estava envoltat per quatre grans anells 
el· líptics que mostraven les rutes d’Air France arreu del món.” [traduït de 
l’anglès] 21

 (BARSAC, 2017, p. 142)

La partició entre la porta i l’aparador era a través d’un vidre 
translúcid de color vermell. A més, el paviment d’aquesta vitrina 
estava resolt amb maons grisos que, amb els els dos vidres que 
la tancaven a banda i banda, generaven una sèrie de reflexos 
que donaven la sensació de continuïtat entre interior i exterior. 

Aquest tractament de la façana està molt relacionat amb 
el concepte de l’art de la rue que posà en pràctica Charlotte 
Perriand, amb l’objectiu d’eliminar la barrera entre públic i 
privat, entre el carrer i la planta baixa. 

En les fotografies adjuntes, es pot observar la riquesa 
d’aquesta façana i com s’aconsegueix evocar la sensació de 
continuïtat entre dins i fora.

© Fotografies de Gaston Karquel publicades 
al llibre Charlotte Perriand: complete works

Diferents vistes de la porta d’accés a l’agència 
i de la vitrina expositiva en façana, 1957



4.2. L’AGÈNCIA D’AIR FRANCE A PARÍS (1957-59)

Rue Scribe, 2 (9e arrondissement, Paris)

A continuació, a doble pàgina:

© Imatge cedida de la Collection Musée Air France

Façana de l’agència d‘Air France a París, 1959
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FONTS CONSULTADES:

La bibliografia consultada proporciona múltiples fotografies 
en blanc i negre del projecte que permeten analitzar-lo i, una 
selecció d’aquestes, s’adjunta al llarg del treball.

En totes les publicacions, apareix la ubicació exacta de 
l’agència a la ciutat de París (Rue Scribe 2). Així, es pot buscar la 
direcció i dibuixar el context del carrer i de la ciutat i comprovar-
ne l’estat actual.

Tota la documentació gràfica publicada es pot veure a la 
pàgina contigua: 

- Imatge 01. Plànols de planta baixa, planta mezzanine, planta 
primera i secció transversal de l’agència. Al projecte també 
hi va col· laborar l’Atelier LWD (Lagneau, Weill, Dimitrijevic) i el 
document es va publicar l’any 1960 a la revista Aujourd’hui, art 
et architecture. 

Per obtenir més informació i documentació gràfica sobre el 
cas d’estudi de l’agència de París, també es contacta amb les 
següents entitats:

- Archives de Paris

- Archives Nationales France

- Hotel Intercontinental Paris Le Grand

Imatge 01.
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Plànol d’emplaçament de creació pròpia de l’agència d’Air France a la ciutat de París. 
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Imatge aèria de la ciutat de París als anys 50 _ Ubicació de l’agència d’Air France

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT: EL CONTEXT DE LA CIUTAT
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Plànol de creació pròpia de l’agència d’Air France en l’àmbit del carrer Rue Scribe. 

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT: EL CONTEXT DEL CARRER

 En el cas d’estudi de París, a diferència dels altres dos, es 
compta amb la informació suficient per poder desenvolupar un 
emplaçament a escala de ciutat i un més concret a escala de 
carrer. El fet que l’edifici en el que es trobava ubicada l’agència, 
tal com s’explicarà més endavant, estigui pràcticament en el 
mateix estat en l’actualitat que en els anys 60, ha fet possible 
obtenir-ne més documentació que del cas de Londres o el de 
Tokyo.

 Això, sumat a que l’edifici és, encara avui dia, l’Hotel 
Intercontinental Paris Le Grand, ha permès poder elaborar 
aquest redibuix de l’agència en el context de plantes baixes 
de la resta del carrer i de l’espai públic immediat, tot explicant 
l’ambient i el trànsit i recorreguts rodats i de vianants del lloc.
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RECOPIL· LACIÓ FOTOGRÀFICA

Amb tota la informació obtinguda i amb la recopil· lació de 
fotografies de l’agència de París que es recull a continuació, 
es pot redibuixar la planta i algunes seccions que expliquen el 
funcionament del projecte i com treballadors i clients fan ús de 
l’espai.

A diferència de Londres i Tokyo, totes les fotografies que 
s’han pogut obtenir del projecte de París són en blanc i negre. 
Tot i així, amb les descripcions escrites, s’ha pogut esbrinar que 
no hi havia una presència de color gaire rellevant en el disseny.

En els altres dos casos d’estudi, la presència de vermells, 
turqueses i marrons és molt important per fer-se una idea de 
l’ambient interior de l’agència. En aquest cas, en canvi, imperen 
els blancs i els grisos i els únics elements que destaquen són els 
de fusta. A continuació, es poden observar algunes fotografies 
originals en les que s’han remarcat aquestes tonalitats de les 
fustes quan suposen una variació destacable en l’escena.

En primer lloc, però, cal posar en context el projecte de 
l’agència de París. Aquesta es trobava situada en la planta 
baixa del número 2 de Rue Scribe, un carrer del centre de 
la ciutat que creua perpendicularment des del Boulevard 
des Italiens fins al Boulevard Haussmann. Forma part del 9è 
districte, és de poca llargària i un dels 4 carrers que tanquen 
perimetralment l’edifici de l’Òpera Garnier.

A finals de l’any 1957, l’Atelier LWD (integrat per Guy 
Lagneau, Michel Weill i Jean Dimitrijevic) va elaborar un primer 
projecte per la renovació de l’agència de la companyia a 
París. L’any 1958, van recórrer a Charlotte Perriand en busca 
d’ajuda, degut a l’èxit del seu disseny de l’agència de Londres. 

Perriand va rebutjar l’oferta en un primer moment però 
després de l’insistència de Weill, va decidir col· laborar amb 
ells. Quan va mirar amb deteniment el projecte, al que ella 
pensava que únicament li devien mancar alguns retocs, va 
decidir refer-lo pràcticament per complet. En el tercer volum 
del llibre Charlotte Perriand: complete works (1956-1968) es 
recull el fragment d’una carta que escriu la pròpia arquitecta 
a Weill el desembre de 1958, on ho explica:

“Quan vaig assumir el projecte de disseny de mobiliari i equipament 
interior, el que pretenia era aplicar els principis de Londres i crear un ambient 
especial mitjançant l’elecció de materials i gràfics. Vaig suposar que el treball 
estructural estava acabat. Però vam trobar que encara calia dissenyar les 
escales i que el paviment no estava ben fet. La façana proposada ha estat 
completament repensada, així com l’organització interna de l’agència, 
que no em permetia aplicar l’estandarització que volia l’empresa.” [traduït 
de l’anglès]22

(PERRIAND, 2017, p. 154  i 155)

Imatge retocada digitalment en base a la següent fotografia original:

© Fotografia de Gilles Ehrmann publicada a Charlotte Perriand. Un art d’habiter

Banc tipus boomerang dissenyat per la pròpia Charlotte Perriand i 
situat al costat de l’accés en planta baixa de l’agència de París, 1960
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© Fotografia de Gilles Ehrmann publicada a Charlotte Perriand: complete works

Part del darrera del mostrador situat a la planta baixa de l’agència per a 
la venda dels bitllets amb destinació a Europa i al nord d’Àfrica, 1958/1959

© Fotografia de Gilles Ehrmann publicada a Charlotte Perriand. Un art d’habiter

Disseny del nucli de comunicació vertical de forma oval i amb materialitat 
de formigó vist que connecta els diferents nivells de l’agència, 1958/1959
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Imatge retocada digitalment en base a la següent fotografia original:

© Fotografia de Gilles Ehrmann publicada a Charlotte Perriand: complete works

Imatge del doble espai entre la mezzanine i la planta primera. En primer pla, les 
taules en forma d’ala d’avió per a la venda de bitllets intercontinentals, 1958/1959

Imatge retocada digitalment en base a la següent fotografia original:

© Fotografia de Gilles Ehrmann publicada a Charlotte Perriand: complete works

Àrea administrativa i de direcció de la planta superior de l’agència. Al centre 
de la fotografia, la zona d’estada i espera en relació al doble espai, 1958/1959
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NUCLI DE COMUNICACIÓ VERTICAL

Seriació en alçada del projecte

Tot el projecte de l’agència de París gira al voltant d’aprofitar 
l’alçada de la planta baixa existent per poder generar 3 
nivells relacionats en secció. Charlotte Perriand projecta des 
d’aquesta secció per tal d’aconseguir que es generin dobles 
espais entre sí, dos a dos. 

Per assolir l’objectiu, para especial atenció a les relacions 
que s’estableixen a través d’aquestes dobles alçades, a les 
visuals amb la façana i al nucli de comunicació vertical que les 
connecta.

De la mateixa manera que en el cas de Londres, la seriació 
d’usos de l’agència avançava de manera lineal a mesura 
que es guanyava profunditat, a París ho treballa en alçada, 
generant una jerarquia d’usos des de la planta baixa fins a la 
planta primera.

Així, la distribució dels espais d’atenció als clients 
s’especialitzen a mesura que es guanya alçada, tal com 
explica la pròpia Perriand en l’apartat Air France: Londres-Paris-
Tokyo del seu llibre autobiogràfic Una vie de création:

“Si l’agència de Londres era un tub, l’agència de París era una 
façana, era necessari guanyar metres quadrats de terra. La solució: fer 
dues mezzanines invertides de 2,2 m d’alçada, una partint de la façana, el 
buit cap a l’interior, l’altre partint del mur, el buit cap a la façana, que va 
crear una volumetria d’espai. L’escala inclosa en un pou de forma ovoide 
connectava la classe turista de la planta baixa amb els pisos superiors.” 
[traduït del francès]23

(PERRIAND, 1998, p. 295)

A la secció de creació pròpia adjunta, es poden observar 
aquests tres nivells, així com un detall de la tipologia de mobiliari 
escollit en cada un d’ells. Des d’un únic mostrador lineal a la 
planta baixa, passant per les taules amb forma d’ala d’avió de 
la mezzanine, fins arribar a la centraleta, zona administrativa i 
de direcció de la planta primera. 

D’aquesta manera, els espais d’atenció als clients queden 
sempre exposats a la façana vidriada per tal que l’activitat de 
l’interior tingui continuïtat cap al carrer. En canvi, l’interior dels 
mostradors o les zones administratives queden protegides pel 
mur.

 
 © Fotografia de Gilles Ehrmann publicada 

al llibre Charlotte Perriand. Un art d’habiter

Nucli d’escales de forma oval i formigó vist, 1958/1959

ESPAIS D’EMMAGATZEMATGE

Un disseny específic del mobiliari

Un dels dissenys més significatius de l’agència, més enllà de 
les taules en forma d’ala d’avió de la mezzanine, és el gran 
mostrador de la planta baixa. Aquest es disposa de manera 
lineal en paral· lel a la façana vidriada i té una longitud de 
gairebé 6 metres. 

Per Charlotte Perriand, en els tres casos d’estudi, era clau 
preveure un espai adequat per l’emmagatzematge, on la 
documentació i els estris dels treballadors quedessin organitzats 
i endreçats, evitant així estar exposats als clients. 

Aquest element de mostrador, treballa dues superfícies a 
nivells diferents, generant un davant i un darrera. El darrera es 
troba a una alçada de 70 cm respecte del terra, creant un 
pla de treball en el que els agents puguin operar asseguts. El 
davant és una superfície a 1,20 metres d’alçada on els clients 
dempeus es poden recolzar i consultar la documentació.

D’aquesta manera, els 50 cm de diferència entre ambdues 
cotes permeten col· locar-hi tot un espai d’emmagatzematge, 
fent que les dues superfícies quedin lliures. En aquest desnivell 
en secció, Perriand preveu la col· locació del telèfon, una sèrie 
de compartiments verticals per documents i altres de menor 
tamany amb safates mòbils pels estris.

A més, la pròpia superfície de treball inferior genera unes 
formes en V que permeten que la part central contingui una 
calaixera que pot ser utilitzada pels dos treballadors situats a  
banda i banda.

En definitiva, una previsió acurada de tot l’espai que 
necessita l’usuari, tot pensant que ha de ser accessible i 
funcional per facilitar el dia a dia del treballador, però sense 
exposar-ho a la vista del client. 

Als dibuixos de creació pròpia adjunts es pot veure en detall 
el funcionament d’aquest element de mobiliari, així com també 
en la fotografia inferior.

© Fotografia de Gilles Ehrmann publicada 
al llibre Charlotte Perriand: complete works

Zona de treball al taulell de la planta baixa, 1958/1959
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ELECCIÓ DEL MOBILIARI - L’ÚS DE LA FUSTA

Els seients d’Arne Jacobsen

Era habitual que Charlotte Perriand escollís elements de 
mobiliari d’altres arquitectes i dissenyadors per incorporar-los 
als seus projectes. En els tres casos d’estudi, va fer-ho a través 
dels seients: a Londres i Tokyo de la mà de Ray & Charles Eames 
i, a l’agència de París, va optar per Arne Jacobsen.

L’estratègia és similar a la de les altres dues agències, escollir 
dues tipologies de suport, fixes i amb rodes, depenent de si 
l’usuari és el client o el treballador.

La principal diferència respecte de Londres i Tokyo és que,    
en aquest cas, el mobiliari no aporta notes de color a l’ambient. 
A la seu d’Air France a París dominen els tons blancs i grisos 
dels murs, de l’escala de formigó vist, del paviment, d’alguns 
elements de mobiliari... L’únic toc de color es produeix a través 
de la col· locació en superfícies estratègiques d’elements de 
fusta natural.

Així, l’elecció d’aquest model de seient Grand Prix d’Arne 
Jacobsen i produït per Fritz Hansen se suma a l’estratègia de 
l’ús de la materialitat de la fusta. L’empresa produïa el model 
de seient en dues fustes diferents, de roure i de noguera, i els 
suports fixes podien ser d’acer cromat o de fusta.

Perriand va escollir la fusta de roure, de tonalitat més clara 
que la noguera, i els suports fixes del mateix material, pels 
seients dels clients. Pels treballadors va optar per la fusta de 
noguera amb els suports metàl· lics amb rodes. Aquests seients 
se situaven principalment a la mezzanine, acompanyant les 
taules dissenyades per ella mateixa en forma d’ala d’avió. 

A la planta mezzanine de creació pròpia adjunta, es pot 
veure la ubicació dels seients i un detall de les dues tipologies 
escollides. 

© Fotografia de Gilles Ehrmann publicada 
al llibre Charlotte Perriand: complete works

Taules de treball amd seients Grand Prix, 1958/1959

ZONES D’ESTADA I D’ESPERA

Omplir d’ús els espais en secció

La decisió d’establir tota una sèrie de relacions i de dobles 
alçades en secció, es complementa amb l’aprofitament dels 
cantells dels forjats cap aquests dobles espais per generar 
zones d’estada i d’espera.

Tant en la mezzanine com en la planta superior, Charlotte 
Perriand va dissenyar un element de banc lineal a una alçada 
de 45 cm que servia per sentar-se o tombar-se.

Es tracta d’uns espais d’estada informals, en què els clients 
es poden relacionar mentre consulten i llegeixen algunes de les 
guies de viatges de la companyia, a espera de ser atesos pels 
agents per efectuar les reserves dels seus viatges. 

La superfície era de marbre blanc i s’allargava de costat 
a costat de l’agència. La de la planta primera estava 
totalment buida i era contínua, en canvi, la de la mezzanine 
intermitja estava interrompuda per dos grans elements 
d’emmagatzematge amb portes i calaixos. Així ho explica 
Jacques Barsac en el tercer volum de Charlotte Perriand: 
complete works (1956-1968):

“Al cantell del forjat de la mezzanine, format per una ampla i gruixuda 
placa de marbre que formava un banc que recorria tota la longitud de 
l’agència, Perriand va instal· lar dues grans unitats d’emmagatzematge 
rectangulars per a documents, separades l’una de l’altra. Als costats va 
penjar ampliacions de fotografies a contrallum de deïtats índies: el cap d’un 
drac, un elefant vermell, un déu amb una dona al costat i una serp rosa.” 
[traduït de l’anglès]24

(BARSAC, 2017, p. 157)

En els dibuixos de creació pròpia adjunts, es pot veure la 
secció transversal de l’agència on es distingeixen clarament els 
dos elements de banc lineal en relació amb les dobles alçades. 
També s’adjunten alguns dibuixos que mostren com els clients 
podien ocupar i fer ús d’aquests espais.

© Fotografia de Gilles Ehrmann publicada 
al llibre Charlotte Perriand: complete works

Element de banc lineal a la planta superior, 1958/1959



4.3. L’AGÈNCIA D’AIR FRANCE A TOKYO (1960)

1-1-2 Yurakucho (Chiyoda ward, Tokyo)

A continuació, a doble pàgina:

© Fotografia de Yukio Futagawa / GA Photographer

Façana de l’agència d‘Air France a Tokyo, 1960
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FONTS CONSULTADES:

La bibliografia consultada proporciona múltiples fotografies 
en blanc i negre i a color del projecte que permeten analitzar-
lo i, una selecció d’aquestes, s’adjunta al llarg del treball.

En aquest cas, cap de les publicacions fa referència a la 
ubicació exacta de l’agència a la ciutat de Tokyo. Charlotte 
Perriand al seu llibre autobiogràfic Une vie de création menciona 
que es troba en un carrer al darrera de l’Hotel Imperial de Tokyo 
i altres publicacions parlen del districte de Ginza de la ciutat 
però sense especificar cap direcció concreta.

Tota la documentació gràfica publicada es pot veure a la 
pàgina contigua: 

- Imatge 01. Plànols de planta baixa i planta primera de 
l’agència de Ginza, Tokyo.

El document data de l’any 1960 i és propietat de Archives 
Charlotte Perriand.

Per obtenir més informació i documentació gràfica sobre el 
cas d’estudi de l’agència de Tokyo, també es contacta amb 
les següents entitats:

- National Archives of Japan

- National Diet Library of Japan

- Editorial revistes GA (fotògraf i editor: Yukio Futagawa)

- Japan National Archives of Modern Architecture

- Tokyo Metropolitan Archives

Keiko Satoh dels Tokyo Metropolitan Archives porta a terme 
una recerca d’informació i documentació que proporciona 
dades claus per poder treballar en el cas d’estudi. En primer 
lloc, aconsegueix la ubicació exacta de l’agència a la ciutat 
de Tokyo (1-1-2 Yurakucho), el que permet dibuixar-ne el 
context i comprovar-ne l’estat actual. D’altra banda, explica la 
col· laboració en el projecte de dos arquitectes japonesos, Ren 
Suzuki i Junzo Sakakura. Amb aquest últim, Perriand va coincidir 
a l’estudi de Le Corbusier anys enrere i seguiren en contacte 
durant la seva estada al Japó. Finalment, Satoh també facilita 
el número de la revista The International review of architecture 
publicat el mes de desembre de 1960, que conté informació 
del projecte.

Imatge 01.
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Plànol d’emplaçament de creació pròpia de l’agència d’Air France a la ciutat de Tokyo. 

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT: EL CONTEXT DE LA CIUTAT
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Imatge aèria de la ciutat de Tokyo als anys 80 _ Ubicació de l’agència d’Air France

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT: EL CONTEXT DE LA CIUTAT
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RECOPIL· LACIÓ FOTOGRÀFICA

Amb tota la informació obtinguda i amb la recopil· lació de 
fotografies de l’agència de Tokyo que es recull a continuació, 
es pot redibuixar la planta i algunes seccions que expliquen el 
funcionament del projecte i com treballadors i clients fan ús de 
l’espai.

Abans d’aprofundir en la fase d’anàlisi, cal conèixer una 
mica el context de l’encàrrec del projecte a Charlotte Perriand. 
L’arquitecta ja havia viscut alguns anys al Japó, en coneixia 
bé la cultura i les tradicions i s’havien generat sinergies amb 
el país. Ella va realitzar aportacions a l’arquitectura japonesa 
del moment, que buscava una visió contemporània sense 
perdre la seva essència i, alhora, va recollir múltiples influències 
de l’estada, que van marcar tota la seva posterior producció 
arquitectònica. 

La primera de les agències que va dissenyar a Tokyo per la 
companyia Air France va ser juntament amb Junzo Sakakura 
l’any 1953 i es trobava al districte d’Hibiya de la ciutat. Així, 
donada l’experiència de Charlotte Perriand, l’any 1960 
decideixen encarregar-li el projecte de l’agència de Ginza. 

Aquesta es trobava situada a la planta baixa i planta 
primera de l’edifici Hibiya Mitsui Building situat a 1-1-2 Yurakucho. 
Es tractava d’un edifici en cantonada en uns dels carrers més 
cèntrics del principal districte econòmic de Tokyo. En el tercer 
volum del llibre Charlotte Perriand: complete works (1956-1968), 
Jacques Barsac explica l’estratègia de Perriand a l’hora de 
projectar en aquella ubicació:

“ La zona va ser envaïda per multitud de gent, inundada per una gran 
quantitat de cartells de neó intermitents i una allau d’anuncis. (...) Una 
companyia global com Air France, que té com a lema “A l’avantguarda”, 
ha d’adaptar els seus modes d’expressió a les condicions locals i, en el cas 
de Tokyo, on el carrer està ple de cinemes coberts de signes de neó, Air 
France no pot esperar captar l’atenció a través de la llum, el color o les 
lletres, sinó només mitjançant la creació d’un espai tranquil i serè.” [traduït 
de l’anglès] 25

(BARSAC, 2017, p. 170)

Així és com, en contraposició a l’ambient exterior descrit, 
Perriand va voler concebre un petit oasi endreçat i calmat 
que contrastava d’immediat amb l’agitació exterior i el ritme 
frenètic de la ciutat que l’envoltava.

© Fotografia propietat de Yuko Futagawa / GA Photographer 
publicada al tercer volum del llibre Charlotte Perriand: complete works

Entrada principal de l’agència amb una maqueta d’un avió en primer pla, 1960
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© Fotografia de Yuko Futagawa / GA Photographer publicada al catàleg 
de la Fondation Louis Vuitton Charlotte Perriand: inventing a new world

Clients i agents a les taules de la planta baixa amb el mur cinètic de fons, 1960

© Imatge cedida de la Collection Musée Air France

Espai d’atenció de la planta baixa de l’agència de Tokyo. 
A l’esquerra, el mur cinètic i, al fons, l’accés principal a l’agència, 1960
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© Fotografia de Yuko Futagawa / GA Photographer propietat dels Archives 
Charlotte perriand i publicada al llibre Charlotte Perriand. Un art d’habiter

Vista inferior de l’escala de base construida en obra i esglaons de fusta, 1960

© Fotografia propietat de Yuko Futagawa / GA Photographer 
publicada al tercer volum del llibre Charlotte Perriand: complete works

Despatx de la planta superior de l’agència amb visuals cap al carrer, 1960
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ZONES D’ESPERA I D’ESTADA

Cap a una organització informal

Aquestes primeres imatges de creació pròpia, mostren 
alguns dels espais de l’agència de Tokyo dissenyats per Charlotte 
Perriand que anuncien aquestes organitzacions informals de les 
zones d’espera i d’estada. 

A la planta baixa, l’estratègia de Perriand passa per parasitar 
la façana vidriada a través de bancs lineals. Aquests generen 
una superfície totalment lliure a 45 cm d’alçada respecte 
del terra i amb amplada suficient per sentar-se o tombar-se. 
En alguns punts, s’hi col· loquen unes peces tèxtils a mode 
de coixins. Aquests bancs correguts sempre ocupen tota la 
distància coincident amb la llum lliure entre pilars o entre dues 
obertures de la façana, tal com es pot veure en els dibuixos 
adjunts.

A més, també és força rellevant que des del carrer i, un cop 
a l’interior i assegut en un dels bancs, es podia contemplar  la 
paret del davant, totalment ocupada per un element d’art 
cinètic dissenyat per la pròpia Perriand. Així ho recull Dominique 
Baqué al llibre Air France: l’envol de la modernité:

“Charlotte també somiava fer que tota la paret posterior de l’oficina fos 
lluminosa, amb una imatge del pol nord de quaranta-dos peus vista des de 
l’aire. El somni es va fer realitat gràcies a tècniques de projecció fotogràfica: 
pel· lícula, pantalla de difusió, làmpades. La imatge es va projectar a la 
pròpia agència mitjançant l’ús de lames de metall lacat de sis polzades 
col· locades a intervals de dotze polzades i ajustades en angle recte amb 
el feix de projecció. L’efecte així obtingut per Perriand - una gran amiga, 
casualment, de la galerista parisenca Denise René -, va ser involuntàriament 
molt similar a l’art cinètic, aleshores molt de moda: els vianants tenien una 
impressió de moviment mentre passaven.” [traduït de l’anglès] 26

(BAQUÉ, 2013, p. 76 i 77)

A la planta primera, en canvi, l’agrupació es fa al voltant 
de la barana del nucli d’escales on, sobre un suport elevat, 
Perriand hi col· loca un element escultòric de Sôfû Teshigahara. 
Just al darrera de l’escultura, es troba una taula baixa de forma 
lliure envoltada de seients on els clients poden llegir i consultar 
els catàlegs de la companyia aèria mentre esperen ser atesos.
  

Els àmbits remarcats en color vermell, en els dibuixos de 
la planta baixa i la planta tipus de creació pròpia adjuntes, 
indiquen les zones de l’agència que estan destinades a l’espera 
i a l’estada. La majoria d’elles contenen els mostradors de 
recepció i aquestes agrupacions informals de seients al voltant 
de taules baixes.

 
 

© Fotografia de Yukio Futagawa / GA Photographer

Imatge de la zona d’espera a la planta primera i les 
portes d’accés dels diferents despatxos al fons, 1960 

ESPAIS D’EMMAGATZEMATGE

Divisòries interiors que endrecen

Per tal de garantir l’ordre en una oficina d’atenció al 
públic, un dels elements clau era dissenyar uns espais diàfans 
i ben distribuits en planta. L’estratègia de Charlotte Perriand 
a l’agència de Tokyo va consistir en ocupar totes les divisòries 
interiors amb espais on poder emmagatzemar. 

Això, que a dia d’avui està força assumit, especialment 
en les distribucions dels habitatges, en aquell moment era un 
recurs novedós i permetia optimitzar l’espai. El fet d’agrupar 
estructura, emmagatzematge, particions verticals i portes en 
una mateixa franja, li permetia poder disposar lliurement de la 
resta de l’espai.

En els diferents dibuixos de creació pròpia que s’adjunten, 
es poden veure alguns exemples d’aquestes agrupacions i la 
situació de tots aquests espais en les plantes baixa i primera, 
evidenciant de manera clara com estructuren tot l’espai al seu 
voltant.

D’altra banda, tots els elements de mobiliari tipus taula 
o mostrador varen ser dissenyats per la pròpia Perriand i tots 
perseguien un mateix objectiu, ser capaços de generar dues 
alçades en secció. 

Un d’aquests nivells era, depenent del disseny, entre 20 i 
30 centímetres més baix que l’altre. Aquest de menor alçada 
servia pels treballadors mentre que el superior era sobre el 
que el client es podia recolzar, llegir i consultar els diferents 
documents. 

Aquest disseny permetia que el desnivell es dediqués 
a l’emmagatzematge de tots els estris que necessitava el 
treballador, evitant que quedessin a la vista, tal com es pot 
observar en la fotografia inferior.

 
 

© Fotografia de Yukio Futagawa / GA Photographer

Mostrador a doble alçada situat a la recepció de 
l’agència per l’accés principal en planta baixa, 1960 
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ELECCIÓ DEL MOBILIARI - L’ÚS DEL COLOR

Els seients dels Eames

Com en el cas de Londres, Charlotte Perriand va escollir 
seients dissenyats per Ray & Charles Eames per l’agència de 
Tokyo. Es tractava dels models DSR i DAR en una edició produïda 
per l’empresa Herman Miller durant els anys 50 i 60.

La majoria dels seients eren del model DSR i variaven el 
color i el tipus de suport en contacte amb el terra depenent del 
seu ús. En el cas dels seients pels treballadors dels mostradors 
d’atenció al públic, aquests eren de color negre i comptaven 
amb rodes per tal de facilitar el moviment per l’espai de treball. 

Els dels clients, en canvi, eren fixes i podien ser de color 
crema o vermell. Aquests últims aportaven les notes de color a 
un ambient interior on dominaven els tons de gris i els colors de 
les fustes naturals.

En alguns espais concrets del projecte, Perriand va utilitzar 
seients de les mateixes tonalitats del model DAR. A diferència 
del model DSR, aquests eren més amplis i comptaven amb 
recolzabraços en ambdós costats, proporcionant així major 
comoditat. 

Per aquest motiu, els DAR ocupaven les zones d’espera més 
informals en halls i espais de recepció i alguns despatxos del 
primer pis. També se’n van escollir les dues versions, fixes amb 
peus metàl· lics o mòbils amb rodes, depenent de si els seus 
usuaris eren clients o treballadors de l’agència respectivament.

En els dibuixos de creació pròpia adjunts es mostren les 
diferents casuístiques de seients de l’agència. Tenint en compte 
les tres variacions de colors del teixits, els dos tipus de suports 
i els dos models, s’obtenen 12 seients diferents. En les plantes 
baixa i primera, i basat en les diferents fotografies de l’interior 
de l’agència, es porta a terme la simulació de la ubicació de 
cada un d’ells.

 

© Fotografia de Yukio Futagawa / GA Photographer

Imatge de la zona d’espera a la planta baixa amb 
el mostrador d’atenció i el panell cinètic al fons, 1960 

FLUXES DE PERSONES I RECORREGUTS

Una oficina de planta oberta

En la publicació de la Fondation Louis Vuitton Charlotte 
Perriand: inventing a new world, Jacques Barsac recull el 
següent sobre el projecte de l’agència per Air France a Tokyo:

“Perriand sempre va parar especial atenció al disseny del lloc de 
treball; va ser de les primeres en imaginar una oficina de planta oberta. 
Les limitacions d’una agència són complexes, amb funcions diverses en 
un entorn de prestigi: vendes, processament de reserves, publicitat, serveis 
d’informació i administració local, i tot havia d’aparèixer en perfecte ordre, 
sense fitxers visibles, en un moment en què els ordinadors d’oficina encara 
no existien.” [traduït de l’anglès] 27

(BARSAC, 2019, p. 356)

Per garantir aquest ordre del que parla Barsac, més enllà 
de l’acurat disseny de mobiliari i d’espais d’emmagatzematge 
que ja s’ha analitzat en un apartat anterior, també cal parar 
molta atenció als recorreguts. Entendre que hi haurà dos fluxes 
de persones diferenciats (clients i treballadors) i que cada un 
requerirà d’una resposta espaial i d’una disribució en planta 
diferent és una premisa clau en Perriand per aconseguir-ho. 

En els dibuixos de creació pròpia adjunts, s’analitzen les 
dues tipologies de recorregut. Els dels treballadors (marcats en 
línies sinuoses de color negre) es diferencien clarament dels 
realitzats pels clients (de color vermell). Si anem un pas més 
enllà i intentem diferenciar dos àmbits en planta, els dels espais 
als que té accés el client i els que queden més restringits per a 
l’ús del treballador, podem observar com el color vermell i el 
negre ocupen les mateixes zones en planta.

Així, s’observa com els tancaments verticals no divideixen 
estrictament els espais en uns exclusius pels treballadors i uns 
altres pels clients. Al funcionar com espais diàfans i de planta 
oberta, acaba sent el mobiliari el que genera un davant i un 
darrera i determina l’espai equipat i funcional dels primers i 
l’àmbit de comoditat a l’espera de ser atesos dels segons.
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4.4. Comparació dels tres casos: relació amb el carrer

La mirada comú cap als tres casos d’estudi passa, 
inevitablement, per incidir en el concepte que Charlotte 
Perriand denominava ‘L’ART DE LA RUE’. En aquest apartat, que 
conclou l’anàlisi dels casos d’estudi, s’aprofundeix en la relació 
interior-exterior de les agències, sense perdre la perspectiva 
de que es tracta de tres programes pràcticament idèntics que 
en els anys 60 s’emmarquen en tres ciutats tan diferents com 
Londres, París i Tokyo.

 En els tres projectes, tal com s’ha explicat en les anàlisis 
anteriors, la transició de la planta baixa amb l’espai públic 
immediat demostra una intencionalitat clara per part de 
Charlotte Perriand: obrir les agències al carrer de tal manera 
que tant la seva activitat com els elements artístics i de disseny 
que s’hi contenen, siguin visibles per qualsevol vianant de la 
ciutat.

 Els matissos entre ells són diversos. Londres és un projecte 
on la façana agafa un gruix i una doble pell per generar un 
espai expositiu que generi continuïtat cap al carrer. Perriand 
aporta el gest de retranquejar lleugerament la porta del pla de 
façana, enriquint així l’acte d’entrar a través de diferents filtres.  
Un canvi de paviment, l’aparició d’un sostre, un element vertical 
de color vermell que guia i, finalment, un gruix de l’element que 
emmarca la porta. En aquest cas, però, els escassos metres de 
façana en relació amb la profunditat, no impedeixen una total 
permeabilitat i transparència de tot l’interior cap al carrer.

 A París, aposta per un disseny on tota l’activitat interior 
s’aboca directament al carrer a través de la façana, i on, 
per tant, no cal un filtre específic per l’acte d’entrar ja que 
la continuïtat entre interior i exterior és immediata. Un simple 
element totalment vidriat, amb pretensió de desaparèixer, de 
ser invisible, genera els dos lleugers fulls que donen forma a la 
porta.

 S’arriba així a Tokyo, on ja no es retranqueja només la porta, 
sinó la totalitat del perímetre de la façana, fent que la planta 
superior sobresurti, generant un espai de porxo a l’exterior. La 
transició entre el carrer i l’interior de l’agència es resol amb una 
successió de tres espais: l’exterior, l’espai filtre, encara exterior 
però a recer del porxo, i, finalment, l’interior. Entrar, però, no 
acaba a la porta, acaba uns escassos 2 metres més endavant 
quan, ja a l’interior, un panell vertical de color vermell s’interposa 
en el camí i s’ha de decidir girar a dreta o a esquerra per, 
finalment, entrar.

LES TRES UBICACIONS A DIA D’AVUI

New Bond Street, 158, Westminster borough, London

Rue Scribe, 2, 9e arrondissement, Paris

1-1-2 Yurakucho, Chiyoda ward, Tokyo
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A la pàgina següent:

© Imatge publicada al catàleg de la Fondation Louis Vuitton Charlotte Perriand: inventing a new world

Retrat de Charlotte Perriand a la seva casa a Méribel, 1984

 Són tres programes pràcticament idèntics que es col· loquen 
en la mateixa època en tres ciutats diferents. Els tres, però, amb 
els seus matissos, demostren el paper important que juguen els 
espais de reunió i d’atenció al públic de les oficines en planta 
baixa per crear ciutat.

 A la pàgina anterior, es pot observar una recopil· lació de 
fotografies que posen en contrast les tres ubicacions en els anys 
60 i en l’actualitat. 

 En el cas de París, l’edifici es troba pràcticament igual 
i únicament es noten canvis en la planta baixa i l’entresòl. A 
Londres, s’ha annexionat una part de l’edifici contigu, ampliant 
així la planta baixa original i, a més, recentment s’ha transformat 
la façana. A Tokyo, en canvi, es va enderrocar l’edifici original i 
l’any 2011 s’hi va construir un gratacels amb les primeres plantes 
destinades a centre comercial.

 L’estat actual de les tres plantes baixes, posa en evidència 
dues temàtiques que semblen importants. D’una banda, el 
canvi d’ús de la planta baixa, de l’espai de treball i l’oficina 
a un ús comercial en els tres. D’altra banda, la pèrdua de 
permeabilitat i d’interacció entre l’interior d’aquests i el carrer. 

 Tokyo és la ubicació on sembla que més transparència 
es conserva a dia d’avui. Londres i París, en canvi, són clars 
exemples de com les façanes han anat perdent aquella 
activitat que desprenien, s’han anat tancant i tornant-se més 
opaques, deixant cada cop menys trams de façana vidriats 
que permetin que l’activitat de l’edifici s’aboqui a l’espai 
públic.
 
 Les sinergies públic-privat als tres carrers semblen haver 
disminuït respecte de les intervencions de Charlotte Perriand 
als anys 60 del segle passat. El carrer ara acaba pràcticament 
on comença l’edifici, sense permetre que les plantes baixes 
que activen, i haurien de ser continuació de l’espai públic, 
interaccionin i en formin part.

 



115114

5. LA DOMESTICITAT A L’OFICINA. Introducció de l’habitatge 
als espais de treball

 El mes de març de 2020, ja fa més d’un any, la crisi sanitària 
provocada a nivell mundial per la COVID-19 va suposar un 
confinament de la població als seus habitatges.

 Ràpidament, es va demostrar com la immensa majoria 
d’aquests no estaven preparats per poder confinar als seus 
habitants sense que haguessin de renunciar al contacte amb 
l’aire lliure i l’exterior o a poder realitzar en condicions dignes 
totes les seves activitats quotidianes. 

 Entre aquesta mancança d’espais, un dels que es va fer més 
pal· lès (juntament amb el dedicat a l’activitat física, les cures 
i els espais exteriors com terrasses, galeries i balcons) va ser el 
destinat a estudiar i treballar. Pràcticament d’un dia per l’altre, 
la docència i els treballs no essencials van entrar a l’habitatge 
amb una metodologia online. Això va agafar per imprevist a 
moltes persones que, fins el moment, no s’havien adonat que 
no comptaven amb un espai adequat on poder desenvolupar 
les activitats que realitzaven sempre fora de casa.

 Combinar la multitud d’usos diaris amb uns habitatges sovint 
excessivament fragmentats, i pensats des d’una perspectiva de 
correspondència exclusiva d’una estança a una única funció, 
ho dificultaven en molts casos.

 Un dels articles que planteja possibles vies futures d’actuació 
al respecte del que s’esmenta anteriorment és el que escriu 
Xavier Monteys el 02 d’abril de 2020, en ple confinament, que 
porta per títol La Casa, a prova:

 “Però el millor d’aquesta crisi són les persones, elles són les que estan 
sotmetent els habitatges a un ús intensiu que ha trastocat (pel que llegim i 
veiem filmat a les xarxes socials) els usos predeterminats de les estances de 
la casa. Aquests usos, molts dels quals no estaven previstos, fan inajornable 
el fet de pensar els nostres habitatges en termes de peces més que de 
programa, és a dir, de dormitoris, rebedors, sales o menjadors. Peces més 
regulars –més grans– i més indeterminades i que sigui la gent la que les faci 
servir com vulgui, que siguin les persones les que les “bategin” dormint-hi, 
menjant-hi, treballant-hi o jugant-hi.” 28

(MONTEYS, 2020, text en línia)

 Així, el treball i l’estudi van entrar a l’habitatge per imposició 
i gairebé sense previ avís, convertint en una necessitat resoldre 
els requeriments espaials per poder portar a terme aquests usos 
dins l’habitatge.

5.1. L’OFICINA A L’HABITATGE: una necessitat
 
 Un cop arribada aquesta necessitat immediata de donar 
cabuda al treball i l’estudi dins l’habitatge per imposició, s’inicia 
des de l’arquitectura tot un procés per repensar l’habitar i 
camins futurs a l’hora de projectar-lo.

 Tot recordant que un dels objectius a l’escollir el tema per 
aquesta recerca era poder recollir tota una sèrie de reflexions 
aplicables a l’actualitat, és inevitable fer referència a Charlotte 
Perriand.

 Tal com es pot observar en l’estudi de casos del punt 3 del 
TFG, Perriand el segle passat ja preveia, pràcticament en tots 
els seus projectes d’àmbits domèstics, espais adequats per 
l’estudi i el treball. 

 A més, tots aquests responien a conceptes de flexibilitat,  
adaptabilitat i atenció a la singularitat de l’usuari, permetent 
així que aquest se n’apropiés. També tenia en compte la 
personalització a través del color, l’atenció a la relació amb la 
façana i l’exterior o els usos col· lectius, comunitaris i simultanis 
d’aquesta tipologia d’espais. 

 Sens dubte, són molts dels conceptes que, al llarg d’aquests 
mesos, s’han anat tractant per tal de respondre a l’emergència 
domèstica que ha suposat el confinament.

 També és inevitable pensar com haurien respost els 
habitatges actuals d’haver comptat amb els principis aplicats 
per Charlotte Perriand. Al cap i a la fi, els espais indeterminats 
dels que parla, per exemple, Xavier Monteys, per funcionar han 
d’anar acompanyats de tota una infraestructura de mobiliari 
flexible i adaptable que possibiliti la multiplicitat de funcions i 
usos, així com d’un espai adequat per l’emmagatzematge, tal 
com ja enunciava Perriand.

 Altres reflexions al voltant del tema de l’habitatge força 
interessants i més de caire gràfic que també apunten cap a 
aquestes conclusions són, per exemple, el projecte de Mil Casas 
en tu casa o el de Covid Study Houses.

 Mil Casas en tu casa és el projecte de curs dels estudiants 
del Taller Temàtic de l’ETSAB Arquitectes de Capçalera del 
segon quadrimestre de 2020, en ple confinament. Van optar 
per plantejar una alteració en el programa docent davant la 
situació extraordinària de la pandèmia.
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 Així, cada alumne del curs va elaborar la seva pròpia 
cartografia de l’habitar, obrint tota una línia d’investigació al 
voltant de l’àmbit domèstic, especialment en relació als espais 
d’estudi de cada estudiant i als espais d’ús comunitari i col· 
lectiu de les diferents tipologies d’habitatges. Així recullen a la 
seva pàgina web, algunes de les conclusions a les que s’arriba:

 “Del trabajo emergen posibles clasificaciones con las que es fácil 
identificar la propia experiencia:

– La ciudad en casa: Hemos interiorizado actividades urbanas: el deporte 
que hacíamos en parques y gimnasios, las clases que hacíamos en las aulas, 
los encuentros que hacíamos en los bares, las exposiciones en los museos …

– Las casas en casa: Hemos hecho lo necesario para organizar el espacio y 
el tiempo y hacer compatible todos los usos para todas las personas de la 
casa. (...) Las casas compartidas y las casas de las necesarias intimidades.

– De la casa a la ciudad: Hemos activado “las ventanas” reales y virtuales 
y hemos acelerado nuestra capacidad de conectar con los vecinos, de 
balcón a balcones y de pantalla en pantallas. De lo más vecinal a lo más 
global.” 29

(Arquitectes de Capçalera, 2020, text en línia)

 D’altra banda, Covid Study Houses va ser una iniciativa dels 
arquitectes Jonander Aguirre i Ekain Olaizola que, com tantes 
altres, va sorgir a través de xarxes socials. Van decidir amb un 
“call for cartographies” recollir representacions en planta dels 
habitatges de tot tipus d’usuaris, molts d’ells sense cap relació 
amb el món de l’arquitectura.

 Des de l’experiència personal dels seus habitants durant el 
confinament, van poder publicar tot un recull de les múltiples 
casuístiques, on diverses d’elles plantejaven problemàtiques 
i solucions per compaginar l’estudi o el teletreball amb la 
resta d’activitats que es desenvolupaven simultàniament a 
l’habitatge.

 En el meu cas, l’experiència personal fou primer en una 
residència d’estudiants a Donosti, on realitzava una estada 
de mobilitat a l’escola d’arquitectura i, després, en un pis on 
vam conviure tres estudiants. Ens vam sumar a les diferents 
aportacions a través de xarxes socials, cartografiant també com 
adaptàvem i modificàvem els espais amb el pas de les hores 
del dia per tal de poder desenvolupar-hi totes les activitats. 

 El que és cert, després de veure aquests i altres exemples 
que ens van arribar i encara segueixen arribant, és que si alguna 
cosa de la manera de concebre l’habitatge de Charlotte 
Perriand hagués arribat fins els nostres dies, la resposta de molts 
habitatges al confinament o a qualsevol canvi d’ús que se li 
pogués donar en un futur podria tenir lloc en condicions molt 
més òptimes que les actuals.

5.2. L’HABITATGE A L’OFICINA: una nova concepció

 Aquest TFG, sense la pretensió de donar-hi una resposta 
concreta, es planteja anar una mica més enllà i veure la doble 
cara de la relació habitatge-treball. És a dir, assumint que els 
habitatges ja han passat per un procés de reflexió a futur, i 
que, passada la pandèmia, s’hauran de recuperar molts espais 
d’oficines, obrir una línia de reflexió al voltant d’incorporar la 
domesticitat al treball.

 Ja no tant pensar en com l’habitatge ha de respondre a les 
demandes de llocs per estudiar i teletreballar, si no en com tots 
els beneficis que ens ha demostrat la domesticitat en els últims 
mesos s’han d’incorporar als espais de treball per fer de les 
oficines àmbits més flexibles i adaptables als seus treballadors.

 Es planteja que, en un futur pràcticament immediat, s’haurà 
d’assumir el repte de poder incorporar aquestes prestacions 
domèstiques en l’àmbit de les oficines. No perdre els beneficis 
d’aquesta domesticitat implica repensar els programes però 
especialment els seus espais de reunió i d’atenció al públic 
tal com els entenem a dia d’avui, que és la tipologia d’espais 
més present en els casos d’estudi analitzats al llarg d’aquesta 
recerca.

 Així com l’apartat anterior es podia basar tant en la pròpia 
experiència de combinar estudi i treball a casa durant el 
confinament com en les diferents reflexions i articles sorgits al 
voltant de la temàtica, en realitzar la recerca del cas de les 
oficines, es constata que és un tema en el que encara queda 
molt camí per recórrer. Per això, es considera adient elaborar 
un annex del treball, posant de manifest l’estat actual del tema 
i les línies de reflexió obertes a través de notícies, reportatges i 
xerrades recents.

*Annex del treball: 

8.2. Recull de notícies i articles d’actualitat al voltant de l’oficina, 
el treball i la pandèmia

 D’aquesta manera, i partint de tota una sèrie de conceptes 
i temàtiques ja plantejades per Charlotte Perriand i apreses a 
través de l’elaboració d’aquest treball,  es genera el diagrama 
de l’apartat següent. Aquest suposa un recull de totes les 
qüestions i camps d’investigació possibles al voltant d’aquesta 
dualitat entre treball domèstic i domesticitat del treball.
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5.3. UN FUTUR POSSIBLE PELS ESPAIS DE TREBALL
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6. CONCLUSIONS I DISCUSSIÓ
 
 Aquesta recerca que posa fi al meu pas pel Grau en Estudis 
d’Arquitectura a l’ETSAB, des de l’inici, tenia per objectiu 
repensar la nova concepció dels espais de reunió i d’atenció 
al públic de les oficines a través d’una revisió de les aportacions 
de l’arquitecta Charlotte Perriand.

 El bloc inicial, més de caire teòric i d’investigació, es 
centrava en els espais de treball i d’estudi dins de l’àmbit 
domèstic. Aquesta part m’ha permès descobrir més a fons a 
Charlotte Perriand, conéixer i analitzar amb deteniment tots 
aquells projectes que, al llarg de la carrera, m’havien generat 
interès i curiositat i, reivindicar així, la figura d’una arquitecta, 
que com moltes altres, ha estat poc divulgada fins i tot en els 
mitjans especialitzats en arquitectura.

 D’altra banda, el fet d’analitzar-los tenint en ment el que 
aportaven al conjunt de la investigació, ha permès veure’ls 
amb una perspectiva diferent. Aquesta, ha tingut sempre en 
compte les vinculacions i relacions amb l’actualitat. En certa 
manera, ha estat un procés d’aprenentatge del passat aplicat 
al present i amb una mirada al futur de manera permanent al 
llarg de tot el procés d’elaboració d’aquest TFG.

 El segon bloc, amb un enfoc més pràctic, a través de 
l’elecció de tres casos d’estudi d’oficines independents i 
desvinculades del programa d’habitatge, ha permès generar 
contingut gràfic.

 El redibuix, però, no s’utilitza com una imposició que 
pretengui ser exacte i precisa, sinó com una eina més que 
permet entendre, analitzar i interpretar l’espai a mesura que 
es ressegueixen els traços de Perriand. Així, el treball acaba 
posant en relació ambdues parts entre elles i també amb el 
context de l’espai públic i de la ciutat que els envolta.

 El bloc final, a diferència dels anteriors, no té intenció 
d’extreure unes conclusions tancades, és més aviat una sèrie 
de reflexions al voltant d’un problema actual que necessitarà 
del pas del temps per poder-se mirar en perspectiva. 

 Es replantegen els models d’espais de reunió i d’atenció al 
públic de les oficines des d’aquesta doble cara de la moneda 
que suposa concebre’ls dins de l’habitatge i fora d’ell. És a 
dir, no només pensant com la crisi sanitària actual introdueix 
el treball a l’àmbit domèstic sinó també deixant en l’aire la 
possibilitat de que el camí a recórrer a partir d’ara passi per 
incorporar la domesticitat en l’àmbit laboral.

 És per això, que la línia d’investigació no es tanca, si no 
que queda oberta a possibles recerques futures, generant una 
discussió que pugui ser continuada, fins i tot per mi mateixa, en 
aquest aprenentatge continu que suposa prendre la decisió 
de ser arquitecta.

 Així, posant en relació els tres blocs esmentats, es plantegen 
una sèrie de qüestions que, sense una resposta concreta perquè 
aquesta requeriria de diverses recerques d’extensió similar a la 
que ens escau, conviden a la reflexió:

 a. Es podrien revisar els dissenys d’arquitectura interior 
flexible i adaptable de Charlotte Perriand i incorporar-los en els 
nostres espais de treball? 

 b. Podrien ser aquests el complement adequat per acabar 
de definir les tipologies d’habitatge i d’oficina oberts i flexibles 
respecte l’usuari amb els que es treballa actualment?

 c. Passa la recuperació de les plantes baixes i la reactivació 
de l’espai públic en alguns contexts de ciutat per col· locar-hi 
programes de treball, estudi, reunió i oficina que aboquin la 
seva activitat al carrer?

 d. La solució al model d’oficina actual passa per incloure els 
beneficis de la domesticitat en el treball? 

 e. Passa, més aviat, per renunciar a l’oficina com a tal i 
apostar per l’habitatge-estudi o per la casa-taller, agrupant en 
un mateix edifici ambdós programes com s’ha donat en temps 
passats?

 f. Avancem, en canvi, cap a un model híbrid en què es 
combinarà treball domèstic i oficina fora de l’habitatge i on 
el  repte serà que el treballador se senti còmode en ambdós 
contexts? 
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8.  ANNEXOS
 
8.1. Què s’ha publicat fins ara sobre Charlotte Perriand? Recull 
bibliogràfic de tesis doctorals i treballs finals d’estudis

Més enllà de llibres, catàlegs d’exposicions, articles i 
conferències que es recullen a l’apartat de la bibliografia, en 
aquest annex es tracta el cas concret de la producció des de 
l’àmbit acadèmic al voltant de la figura de Charlotte Perriand.

Perriand mor l’any 1999 a l’edat de 96 anys, deixant aquesta 
obra autobiogràfica publicada un any abans:

PERRIAND, Ch., 1998. Une vie de création. París: Éditions Odile Jacob

Entre els últims 10 i 15 anys, algunes arquitectes han decidit 
donar veu a la trajectòria de Charlotte Perriand a través 
de l’elaboració de tesis doctorals, treballs finals d’estudis i 
publicacions que posen de manifest les seves nombroses 
aportacions a l’arquitectura del segle XX. L’inici d’aquestes 
tasques de divulgació en l’àmbit acadèmic de les escoles 
d’arquitectura espanyoles té lloc l’any 2005 amb una tesi 
doctoral de l’ETSAB.

MELGAREJO, M., 2011. La Arquitectura desde el interior, 1925-1937. Lilly 
Reich y Charlotte Perriand. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos

Tot i que la tesi es llegeix l’any 2005, a la bibliografia apareix 
en aquest format perquè la Fundació Arquia l’edita i en fa la 
publicació l’any 2011. María Melgarejo posa l’èmfasi de la seva 
investigació en els espais interiors, analitzant la transformació 
d’aquests entre els anys 1925 i 1937 gràcies a les aportacions 
de Charlotte Perriand i de Lilly Reich. 

La següent publicació arriba l’any 2008 amb un Treball Final 
de Màster de l’ETSAB.

NTELMEKOURA, Georgia, 2008. Analysis of the mountain shelters and 
weekend huts by Charlotte Perriand [en línia]. Treball de Fi de Màster. 
LLoc de publicació: ETSAB (UPC) 

L’autora porta a terme una anàlisi dels refugis de muntanya i 
cabanes de cap de setmana projectats per Perriand vinculant-
los a la història de l’habitatge mínim. En l’àmbit gràfic, tracta 
aspectes com les peces de l’habitatge, les funcions, el paper 
del mobiliari, les obertures, el comfort interior, les pells exteriors…

L’any 2013 té lloc la segona defensa d’una tesi doctoral 
amb Perriand com a protagonista.

RODRÍGUEZ, Marta, 2013. Arquitectura Petite: Charlotte Perriand & 
Kazuyo Sejima. Una historia transnacional [en línia]. Tesis doctoral. LLoc 
de publicació: ETSAM (UPM)

La tesi aprofundeix en el concepte d’arquitectura 
metabolista “petite” comparant la figura de Charlotte Perriand 
a la de Kazuyo Sejima. Tracta aspectes com la nova feminitat, 
l’arquitectura del moble, la creació de productes per una 
nova concepció de la dona o la vessant internacional i amb 
influències diverses de les aportacions d’ambdues arquitectes.

Dos anys més tard, el 2015, es publica la tesi d’Esther Liñán 
que parla de l’evolució de l’espai domèstic al llarg del segle XX 
amb la cuina com a element central de les propostes. 

LIÑÁN, Esther, 2015. La evolución del espacio doméstico en el siglo XX: 
la cocina como elemento articulador de la vivienda [en línia]. Tesis 
doctoral. LLoc de publicació: ETSAM (UPM) 

Tot i no estar centrada exclusivament en Charlotte Perriand, 
dedica un capítol a la “cuina caseller” dissenyada per ella i 
l’explica a través de tres casos d’estudi on Perriand incorpora 
aquest element de mobiliari.

En els últims 5 anys es pot observar un increment en la 
producció de treballs de recerca i d’investigació al voltant de 
la figura de Perriand i, concretament, en forma de Treballs de Fi 
de Grau com el que ens escau.

Els treballs dels anys 2016 i 2017 es centren exclusivament en 
Charlotte Perriand. 

INDART, Alba, 2016. La arquitectura efímera desmontable del Salon des 
Arts Ménagers de París de 1958. Caso de estudio: La Maison Saharienne 
de Jean Prouvé y Charlotte Perriand [en línia]. Treball de Fi de Grau. LLoc 
de publicació: ETSAM (UPM)

PINACH, Judit, 2017. Charlotte Perriand (1903-1999). El ojo en abanico 
[en línia]. Treball de Fi de Grau. LLoc de publicació: ETSAV (UPV) 

En el cas d’Alba Indart, s’aposta per fer un estudi 
pormenoritzat de la Maison Saharienne que sorgeix de la 
col· laboració de Perriand i Jean Prouvé amb un elevat grau 
de detall de l’anàlisi gràfica i atenent temes de construcció, 
transport, industrialització, materials...

En canvi, en el cas de Judit Pinach, es fa un repàs per 
la capacitat de l’arquitecta de projectar atenent a una 
perspectiva múltiple, el que la mateixa Perriand anomenava 
“ojo en abanico”, i desenvolupant un estudi de dos del seus 
projectes. 

Finalment, aquest últim any, s’han defensat dos TFG més 
que mostren a Charlotte Perriand en comparació amb altres  
arquitectes.
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GARCÍA, Beatriz, 2020. Charlotte Perriand, Eileen Gray y la mujer en el 
arte. Estrategias narrativas visibilizadoras [en línia]. Treball de Fi de Grau. 
LLoc de publicació: ETSAM (UPM)

SIMÓ, Mireia, 2020. La projecció de l’espai domèstic com a eina 
emancipadora de la dona: Catherine Beecher, Margarete Lihotzky i 
Charlotte Perriand [en línia]. Treball de Fi de Grau. LLoc de publicació: 
ETSAB (UPC)

Beatriz García fa un repàs del paper de la dona en el món de 
l’art a través de Perriand i d’Eileen Gray. Remarca que les seves 
aportacions es donen a conèixer tard, la poca repercussió que 
tingueren a l’època i la necessitat de difusió i de recuperació 
de referents. 

Mireia Simó analitza els espais domèstics com a eines 
emancipadores de la dona amb les aportacions de Catherine 
Beecher, Margarete Lihotzky i Charlotte Perriand. Destaca 
el tractament d’aspectes com el cicle de la roba, les cuines 
o els espais d’emmagatzematge de l’habitatge i, en el cas 
de Perriand, ho fa a través del disseny de l’interior de l’Unité 
d’Habitation de Marsella.

8.2. Recull de notícies i articles d’actualitat al voltant de l’oficina, 
el treball i la pandèmia

Per tal de poder constatar les temàtiques que actualment 
s’obren com a possibles línies d’investigació al voltant de les 
oficines i de com repensar-les de cara al futur, es fa una recerca 
de notícies, articles, reportatges i xerrades des del període de 
confinament fins a dia d’avui.

El primer dels articles consultats és La casa, a prova de 
Xavier Monteys, publicat el dia 02 d’abril de 2020 al diari El 
País. Tot i la dificultat que comportava en ple confinament 
domiciliari començar a treure conclusions al voltant de 
l’habitatge, Monteys ja posa en crisi el model actual i totes les 
problemàtiques que es demostren durant la pandèmia. Obre 
la porta a fer partícips els usuaris i les seves experiències fent 
ús actiu de l’habitatge per tenir en compte tota una sèrie de 
criteris per replantejar els nostres dissenys com a arquitectes.

“Quan això s’acabi, no hauríem tant de preguntar a la gent què li ha 
faltat a casa com preguntar-los com han fet servir les peces de la casa. 
És d’aquí d’on hauríem d’aprendre. Són lliçons que ensenyen a viure, 
no ensenyen “arquitectura”. Quan algú pren el sol estirat a l’ampit de la 
finestra, no està fent una cosa prohibida, està donant una indicació perquè 
es dissenyi una finestra més gran. Fins i tot per dir-ho més cruament: està 
dissenyant una finestra.” 30

(MONTEYS, 2020, text en línia)

El dia 05 de maig de 2020, Tectónica juntament amb FINSA 
va organitzar una sèrie de trobades i xerrades online al voltant 
de l’arquitectura i la pandèmia. En aquesta tercera trobada, 
en la que van participar Carlos Arroyo y Fermín Vázquez, es va 
debatre el tema de les oficines. 

Els dos coincideixen en què el model d’oficina tal com 
es coneix a dia d’avui es veurà transformat però consideren 
que no es renunciarà totalment a ell, ja que els treballadors 
seguiran necessitant espais físics de trobada i relació. El que 
sí que pot agilitzar són les reunions a llarga distància i evitar 
els grans desplaçaments. Es plantegen el canvi que suposarà 
la transformació del model actual, en que cada treballador 
ocupa un lloc fixe de treball, per fomentar espais més oberts 
i flexibles. També remarquen la necessitat que les normatives 
actuals no impedeixin la creació d’espais exteriors, amb 
vegetació i a l’aire lliure, que seran crucials en aquest canvi de 
paradigma d’aquesta tipologia d’edificis.

A mesura que es produïa de manera gradual la desescalada 
del confinament, es va publicar un article de Miquel Echarri el 
13 de juny de 2020, a la secció ICON d’El País, que portava per 
títol ¿Va a acabar la pandemia con las oficinas?.
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MONTEYS, X., 2020. La casa, a prova. En: El 
País Catalunya [en línia].
Disponible a: https://cat.elpais.com/cat/2020/04/02/
opinion/1585830907_667959.html

ARROYO, C. y VÁZQUEZ, F., 2020. III Encuentro 
online Tectónica by Finsa: OFICINAS [en línia]. 
Disponible a: https://www.youtube.com/
watch?v=RMqzM6xQ2GU

ECHARRI, M., 2020. ¿Va a acabar la pandemia 
con las oficinas? En: ICON (El País) [en línia].
Disponible a: https://elpais.com/elpais/2020/06/10/
icon/1591782109_996411.htm

Aquesta està entre les primeres publicacions a la premsa 
que, enmig de totes les notícies al voltant de l’habitatge, posa 
en crisi l’oficina. Echarri parla de la mort de l’oficina tal com la 
coneixem avui dia i de com la COVID-19 no ha fet més que 
constatar un fet que ja es preveia abans de la crisi sanitària. 
Obre la porta a prescindir en major o menor mesura de la 
presencialitat, optimitzant així els desplaçaments. Tot i això, 
no deixa de banda que moltes persones i els seus habitatges 
no estan adequats per poder assumir-ho, així que s’hauria de 
reestructurar tot plegat amb el pas del temps.

“Peiró cree que nos asomamos a un mucho más estimulante futuro de 
“oficinas paisaje (landscape offices), con espacios abiertos, áreas comunes 
de reunión o relax, confort y gasto energético optimizado”. En ese contexto, 
trabajo a distancia y periódicas reuniones en esta nueva área común 
tenderán a coexistir “en el marco de una nueva cultura de la flexibilidad y 
la confianza en la organización de equipos”.” 31

(ECHARRI, 2020, text en línia)

Ja al llarg de 2021, gairebé un any després i fent una 
crítica de la situació amb una mica més de perspectiva, han 
seguit sorgint notícies a mesura que els treballadors anaven 
recuperant en diferents modalitats i tempos els llocs de treball. 

Amb molta proximitat en el temps, es van publicar dues 
notícies en dos mitjans diferents que començaven a plantejar 
tot un seguit d’aspectes que sembla que afectaran a la 
concepció dels espais de treball i de reunió de les oficines.

Per una banda, el 18 d’abril de 2021, Mayte Rius titula la 
notícia publicada a La Vanguardia amb la pregunta ¿Estamos 
preparados para volver a la oficina?. Planteja algunes dades 
al voltant del nivell de satisfacció dels treballadors amb el 
teletreball. Tot i que percentatges elevats ho han considerat 
satisfactori, la immensa majoria no vol renunciar a acudir als 
llocs de treball tot i que només sigui uns pocs dies per setmana. 
El més interessant sembla ser la proposta de les tres vies possibles 
de retorn a la normalitat pel que fa al treball, que així ho recull:

“1. EMPRESAS PRECOVID. Algunas compañías harán regresar a su 
plantilla a los horarios y rutinas previos al coronavirus, manteniendo la cultura 
del presencialismo.

2. MODELO 3-2-2. Muchas empresas ya están aplicando un escenario 
híbrido que combina teletrabajo y presencialidad. Aconsejan que el 
teletrabajo no exceda el 40% de la jornada semanal (...)

3. NÓMADAS DIGITALES. Los expertos prevén que, en los sectores más 
acostumbrados a contar con talento internacional (...), se permitirá no 
solo trabajar desde casa, sino trasladar la residencia y conectarse desde 
cualquier lugar del mundo. No obstante, advierten, este escenario de 
nómadas digitales seguirá siendo minoritario.” 32

(RIUS, 2021, text en línia)
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Sembla ser que la tendència majoritària implicarà models 
híbrids i que, per tant, l’arquitectura podria haver d’afrontar el 
repte de pensar com es complementa l’espai de treball uns 
dies des de l’habitatge i altres presencialment a l’oficina.

D’altra banda, el 23 d’abril de 2021, Marta Gracia publica a 
El Periódico La pandèmia accelera la nova manera de treballar: 
oficines flexibles en ciutats secundàries. També planteja el tema 
del treball híbrid, així com l’augment del espais de coworking 
flexibles degut a la demanda dels treballadors d’allunyar 
les seves residències de les grans ciutats. Així, els models 
adaptables,  tant pel que fa al propi treball com a l’espai en el 
que es porta a terme, sembla que marcarà el canvi en aquesta 
tipologia de projectes. També explica com el coworking en un 
inici estava més estès entre els autònoms però ara, gairebé tots 
els sectors s’hi han sumat per l’atracció que suposa tant en les 
persones joves com en aquelles que aposten per models més 
sostenibles, tal com es pot veure a continuació:

“Per a Philippe Jiménez un altre dels avantatges de l’espai de treball 
flexible és l’estalvi en la petjada de carboni de les ciutats, ja que al treballar 
a prop de casa i de forma flexible s’utilitzen menys els mitjans de transport 
i, per tant, es contamina menys. «El caràcter sostenible d’aquest model de 
treball atrau molt els joves i les grans empreses», puntualitza.” 33

(GRACIA, 2021, text en línia)

Finalment, una de les últimes notícies que s’ha pogut 
consultar, just uns dies abans de donar per tancat el lliurament 
d’aquest treball de recerca, és una de l’agència EFE del 
dia 12 de juny de 2021 que es titula ¿Cómo transformará la 
pandemia las viviendas, oficinas, hoteles y tiendas?. En aquest 
cas, es parla precisament d’aquesta doble perspectiva que es 
plantejava en la recerca. D’una banda, donant per fet que 
el tractament dels habitatges passarà per donar cabuda al 
treball. D’altra banda, també confirma que, a hores d’ara, la 
principal incògnita encara roman en els espais d’oficina i en 
la seva configuració post-pandèmia. Així es recull en els dos 
apartats destinats a habitatge i oficina:

“Ocho de cada diez profesionales consultados para este estudio creen 
que la flexibilidad del espacio será muy importante para diseñar las nuevas 
viviendas y que la introducción de un concepto como el ‘hoffice’ (home 
office o casa oficina) obligará a planificar los hogares para la conciliación 
entre trabajo y vida personal.(...)

‘La parte de oficinas es la interrogación mas grande que tenemos, es 
lo que falta más por desarrollar’, señala, y recuerda que ‘muchos de los 
proyectos que estaban pensados para 2020 y 2021 se han parado’.” 34

(Agència EFE, 2021, text en línia)

Finalment, aquest últim article també obre un camí força 
interessant per reomplir de programa els equipaments hotelers 
a través d’una combinació d’hotel i oficina.

RIUS, M., 2021. ¿Estamos preparados para 
volver a la oficina?. En: El Periódico [en línia].
Disponible a: https://www.lavanguardia.com/vivo/
psicologia/20210418/6914291/preparados-volver-oficina-
teletrabajo.html

GRACIA, M., 2021. La pandèmia accelera la 
nova manera de treballar: oficines flexibles 
en ciutats secundàries. En: El Periódico [en 
línia].
Disponible a: https://www.elperiodico.cat/ca/actius/
ocupacio/20210423/pandemia-accelera-nova-forma-
treballar-11669197

EFE, 2021. ¿Cómo transformará la pandemia 
las viviendas, oficinas, hoteles y tiendas? En: 
Agencia EFE [en línia].
Disponible a: https://www.efe.com/efe/espana/
economia/como-transformara-la-pandemia-las-viviendas-
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“... davant d’una bella pàgina en blanc, voldria tenir vint anys...” [traduït del francès] 35

(PERRIAND, 1985, p. 74)

A la pàgina anterior:
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Charlotte Perriand treballant al seu estudi a la ciutat de París, 1991


