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0. ABSTRACT
El següent treball comprèn les diferents investigacions i reflexions que busquen descobrir
els vincles que existeixen entre l’arquitectura i la moda. Aquestes no seran sobre les possibles relacions estètiques que es manifesten a la roba, sinó sobre el disseny que mostren les
diverses marques en la seva arquitectura.
Treure a la llum les confluències conceptuals que comparteixen els dos camps i donar-los
a conèixer és el principal objectiu d’aquesta investigació.
Inditex, objecte d’estudi, mostra a la perfecció el procés en el qual l’arquitectura es manifesta com un missatge cap al client, ja que les seves infinites possibilitats li permeten
adaptar-se i modelar davant les necessitats que se li exigeixen.
En aquest cas, l’arquitectura serà l’encarregada de transmetre i produir una sèrie de sensacions i sentiments, darrere dels quals s’amaga un missatge d’acord amb els valors de la
pròpia companyia espanyola.
Paraules clau: estil, ritual, tipologia, sistemes, aparador, arquitectura corporativa, Inditex,
ZARA, moda, botiga, façana, interiorisme, materialitat, tecnologia, innovació, “flagship
store”, espai.
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1. INTRODUCCIÓ
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En paraules d’Albert Einstein:
“L’important és no deixar mai de fer preguntes. No perdre mai la beneïda curiositat.”
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1.1 Justificació del tema escollit
Des de sempre he tingut molt d’interès per la moda, però
això no seria una justificació. La meva passió per l’arquitectura i la meva afició per la moda m’han portat fins aquí.
Em trobava entre Barcelona i Milano, acabant el grau,
quan vaig adonar-me que, en comptes de fixar-me simplement amb la roba de les botigues, també em fixava en
l’arquitectura de les botigues. Vaig començar a fer-me preguntes: “Què m’ha dut fins aquí, la moda o l’arquitectura?
O potser totes dues? Per què? Per què aquesta botiga està
dissenyada així? I l’organització espacial? La recorro com
vull o com volen ells que ho faci? I la llum? I els materials?
I la tecnologia? Per què està col·locada la roba d’aquesta
manera i il·luminada d’aquesta altra? Tindrà tot un sentit i
estarà fet expressament? I aquesta música que escolto? I la
olor? Per què…? Per què…? I així, sense parar.”
D’aquesta manera és com he aconseguit arribar fins aquí,
buscant trobar resposta a moltes preguntes com les anteriors que m’anaven sorgint al llarg de l’execució d’aquest
projecte.
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1.2 Objectius del treball
Estudiar l’arquitectura no és un objectiu fàcil, mai ho va
ser, ja que l’amplitud de fronts que aborda la disciplina
dificulta una entesa del seu desenvolupament i resultat.
L’arquitectura és creació, i com a tal, té la capacitat d’arribar a tothom, però cal aprendre a mirar per poder veure
com és realment, i què busca, cosa que no és senzill.
Dins el gran ventall de possibilitats que hi ha en l’arquitectura, aquest treball té com a objectiu investigar la idea que
genera la dualitat i connexió entre els camps de l’arquitectura i la moda.
Aquest interès neix dallò que es desperta en mi en el moment de visitar aquest tipus d’espais, on es produeix una
explosió de missatges lligats a l’arquitectura i tot el que la
mateixa abasta, la roba i el comportament de les persones.
Analitzar cada un dels paràmetres arquitectònics que
componen aquests espais, en paral·lel a l’estudi del que
la companyia vol transmetre al consumidor, per poder
entendre el missatge final de l’arquitectura.
Per tant, l’objectiu final d’aquest estudi és demostrar com
l’arquitectura pot ser capaç de transmetre els valors d’una
marca, en aquest cas Inditex, a través del seu llenguatge,
arribant d’aquesta manera a la seva màxima expressió.
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1.3 Metodologia
El mètode de treball es dividirà en dues parts, una teòrica i una analítica. L’estudi d’un context determinat mitjançant una bibliografia seleccionada. Per dur a terme el
treball, faré un procés d’anàlisis tant de l’aparador com de
l’interior d’una botiga a través de casos d’estudi Inditex.
Amb aquesta finalitat, recopilo informació gràfica sobre
els elements arquitectònics que componen les façanes,
espais d’exposició, materials, etc.
Per a il·lustrar tot el procés, utilitzo dibuixos explicatius,
reconstrucció de plànols i esquemes per aconseguir una
idea global i visual. Com han afectat les noves tècniques de comerç a la definició i ideació de l’espai. La idea
del projecte comença a partir de la idea que la moda és
canviant i, per tant, la pregunta de com l’espai on mirem
hauria de ser.
Creiem que aquest espai hauria de ser bastant diferent en
el seu temps que la moda. La roba canvia cada temporada,
l’arquitectura hauria de sentir-se una més aviat atemporal.
La història hauria d’estar d’alguna manera sempre aquí,
a les parets, als murs, al voltant... la modernitat hauria
d’estar relacionada amb les capes de la història a la qual es
refereix.
El projecte, la intervenció, ha de demostrar una modernitat amb memòria.
La intenció és crear un espai amb el temps, no només amb
materials, textures, il·luminació o volums, sinó que al final
de tot és el llenguatge clau amb el qual la moda té sentit.
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2. CONSIDERACIONS GENERALS
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2.1 Arquitectura i moda
En primer lloc, es considera necessari conèixer quina és la definició de tots dos conceptes, per la qual cosa, si ens fixem
en les definicions ofertes per la Real Acadèmia Espanyola (RAE)1:
Arquitectura:
1.
f. Art de projectar i construir edificis.
2.
f. Disseny d’una construcció.
3.
f. Conjunt de construccions i edificis.
Moda:
1.
f. Ús, manera o costum que està en voga durant algun temps o en un determinat país.
2.
f. Gust col·lectiu i canviant pel que fa a peces de vestir i complements.
3.
f. Conjunt de la vestimenta i els adorns de moda.

va escriure “L’arquitectura és tot el que la naturalesa no
pot fer”. 2 Posteriorment, el llenguatge arquitectònic s’ha
convertit en l’expressió formal dels pensaments i valors de
cada època, una expressió en forma de construcció. Per
tant, podem dir que l’arquitectura parla.
Parla d’una situació cultural, econòmica, social, i fins i
tot política. Ruskin va reconèixer que “per abordar el
coneixement de l’arquitectura del passat, de qualsevol
període o cultura anterior a la nostra, hem de entendre la
historia i de la literatura d’aquest període, que són com la
crònica dels seus actes i del seu pensament, abans de poder comprendre en tota la seva integritat el missatge que
transmet l’arquitectura”.3

Més enllà dels paral·lelismes que puguem establir entre arquitectura i moda, que explicarem a continuació i
que estableixen una relació entre les dues parts des de fa
segles, és en els últims anys quan aquesta relació s’ha unit
més ja que les grans firmes de roba han entès que no és
suficient la línia de vestimentes, sinó que la imatge que
es genera al voltant de la marca té una gran importància
per al desenvolupament de la mateixa, permetent així que
perduri en el temps.
Des dels seus inicis, l’arquitectura va començar associada
a la idea de protecció. Un origen on ja existia una íntima
connexió entre arquitectura i naturalesa. Louis Kahn

1. Reial Acadèmia Espanyola (RAE): Diccionari de la llengua espanyola, 23a ed., [Versió
23.3 en línia]. <Https://dle.rae.es> (consultada el 30 d’abril de 2021)

3. Leland M. Roth, pròleg de Josep Maria Montaner, Entendre l’arquitectura: Els seus
elements, història i significat, versió castellana de Carlos Sáenz de Valicourt, (Barcelona:
Gustavo Gili, 1999), p.4

2. Louis I. Kahn, “Remarks”, en Perspecta, The Yale Architectural Journal, núm 9-10, 1965,
pàg. 305
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(...) La petita cabana rústica que acabo de descriure és el
model sobre el quan s’han imaginat totes les magnificències de l’Arquitectura. És acostant-se, en l’execució, a la
simplicitat d’aquest primer model com s’eviten els defectes
essencials i s’aconsegueixen les perfeccions veritables”. 4

L’evolució tant de l’arquitectura com de la moda han anat
en paral·lel a la de l’ésser humà, amb la protecció com un
dels conceptes d’unió. L’estreta relació amb aquest concepte ha convertit tant a l’arquitectura com a la moda en necessitats humanes, necessitats amb un caràcter que té una
relació directa amb l’ésser humà. La societat actual avança
de forma vertiginosa, on el canvi continuat condiciona la
manera de viure, així com l’arquitectura. Es tracta de processos que esdevenen reflex de la societat i representant
diferents estils artístics. Els continus avenços tecnològics,
socials, científics, industrials entre molts d’altres, persegueixen el benestar de l’esser humà, i nosaltres, els arquitectes, hem d’estar a l’altura de les circumstàncies.
Marc-Antonie Laugier escriu al 1753 el seu tractat “Essai
sud l’Architecture” on manifesta el següent: “Considerem
a l’home en el seu primer origen i sense cap auxili; sense
altra guia que l’instint natural de les seves necessitats. Requereix un lloc de repòs. A la vora d’un tranquil rierol veu
un prat; seva naixent verdor complau als ulls, la seva gespa
el convida; va allà i estès sobre aquesta catifa esmaltada,
no es té cura sinó de gaudir en pau dels dons de la naturalesa; res li falta i no desitja res. Però aviat l’ardor de el sol,
que li crema, l’obliga a buscar un abric. (...) escull quatre
de les més fortes i les alça perpendicularment disposant
en un quadrat. A sobre col·loca quatre de través, i sobre
aquestes col·loca altres inclinades que s’uneixin en punta
per dos costats. Aquesta espècie de teulada està coberta de
fulles prou estretes entre si com perquè ni el sol ni la pluja
puguin penetrar a través d’ell; i el home ja és allotjat.

Aquesta mateixa necessitat humana com a instint natural
que el va portar a construir aquest refugi, és la que porta
a l’ésser humà a tapar-se com a acte de protecció amb
elements propis de la natura en la qual es trobaven com
fulles.
Així doncs, la moda ha anat evolucionant al llarg dels segles, parella a totes les altres manifestacions de la cultura
humana.
Introduir-se en l’estudi de la relació entre arquitectura
i moda comporta trobar una relació superficial, que va
lligada a l’estètica. Això vol dir que és possible imaginar peces de roba semblants a l’arquitectura, o fins i tot,
arquitectures que s’assemblen a peces de roba. Alguns
exemples que han exercit les dues professions en els últims
anys són Paco Rabanne, Zaha Hadid, Philip Beesley o el
mateix Frank Gehry, la qual cosa ja deixa veure possibles
relacions entre arquitectura i moda. Ara hi ha grans arquitectes que s’inspiren en la moda i viceversa. No obstant,
però, aquesta investigació va més enllà. Pretén relacionar
els valors de la marca amb l’arquitectura, reflectir aquells
missatges que s’envien amb la vestimenta a través de la
seva arquitectura.

4. Marc Antoine Laugier, N-B. Duchesne, C. Elisen, J. Aliamet, A. Fonbonne, Essai sud
l’architecture. (Paris: Chez Duchesne, Libraire, rue S. Jacques, au-dessous
de la Fontaine S. Benoît, au Temple du Goût., 1753), p.10.
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Un dels exemples mes destacats d’aquella epoca es la Casa
Loos (Looshaus), dissenyada per l’arquitecte Adolf Loos
en la ciutat de Viena. Es considerat un dels edificis més
importants del modernisme vienès.

També cal destacar la relació que hi ha entre l’arquitectura
i la moda amb la cultura. L’arquitectura i la moda estan
en constant evolució també per altres paràmetres com el
tecnològic, entre d’altres, però la pregunta és: “arquitectura i moda s’adapten a les necessitats socials i culturals de
la gent o l’arquitectura i la moda imposen quines són les
necessitats socials i culturals de la mateixa?”

Malgrat el seu aspecte funcional, l’edifici no és un simple
edifici funcional. Malgrat el clar intent de posar.se en contrast amb l’estil i el gust de l’època en nom de la modernitat, Loos sempre es va professar en línia amb la tradició
vienesa. El que més xoca del seu disseny és el contrast entre el marbre que revesteix la part inferior de la façana i la
simple façana arrebossada en guix de les plantes residencials superiors. En lloc d’ornaments, les plantes superiors
tenen jardineres davant les finestres.

“Són l’arquitectura i la moda manifestacions físiques de
la cultura d’un determinat període?” Sempre i quant les
possibilitats ho permetin, els individus adquireixen la
vestimenta atenent a les seves preferències i necessitats.
És una acció lliure que et dota de personalitat, mitjançant
la qual pots adquirir certa identitat. Per concretar amb
un exemple, parlem de Zara. Quan Amancio Ortega
decideix crear una nova col·lecció, s’adapta a la demanda
de la cultura o està imposant nous gustos partint de certs
paràmetres i un estudi en profunditat de l’avanç de la
població? Relacionant-ho amb el camp de l’arquitectura,
no és veritat que l’arquitecte, partint els seus propis valors,
construeix una arquitectura basada en el desenvolupament de la cultura, ja que necessita d’una precisa adaptació al seu client?

La monumental entrada es configura com un pòrtic de
columnes toscanes, entès com una al·lusió al pòrtic de la
església de Sant Miquel. Segons l’arquitecte, la introducció
d’aquest element estava destinada a donar més espai a la
plaça, i soluciona l’error per part de l’administració d’ampliar la superfície edificable de l’edifici.
Loos va decidir crear una façana neutra sense ornamentació perquè, segons ell, tot el que no participa en l’espai de
la ciutat, és a dir, el domini privat, no mereix ornamentació. Aquesta ruptura radical s’explica pel fet que Loos pensava que un habitatge no és un monument, és un objecte
de la vida quotidiana, de manera que l’única manera de
dissenyar és concentrar-se en la seva funcionalitat.

Per donar una resposta a la pregunta anterior, concretem amb la situació de l’Espanya de meitats de segle XX,
1940-1950, època on tenen origen projectes amb estètica
industrial a Europa. En aquesta època es produeix una
interessant recerca de nous plantejaments per als locals
comercials, una arquitectura que ha de respondre a una
sèrie de paràmetres relacionats amb la moda sense deixar
de banda el valor de l’arquitectura, una arquitectura concebuda com un escenari.
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[Fig. 1]Imatge façana edifici Michaelerplatz. Arquitecte: Adolf Loos.
[Fig. 2] Imatge detall façana edifici Michaelerplatz.
Arquitecte: Adolf Loos.

En paraules de l’arquitecte: “L’epidèmia de l’adorn és reconeguda oficialment i subvencionada pels fons de l’estat.
Però al meu entendre, es tracta d’una regressió. Rebuig
l’objecció segons la qual l’ornament incrementa l’alegria de
viure de l’home civilitzat, rebuig l’objecció que es revesteix
de paraules com aquestes: “Però si l’adorn és bell ...!”. Per
a mi, i amb mi estan totes les persones civilitzades, l’adorn
no incrementa l’alegria de viure. Quan vull menjar un tros
de pa, trio un llis, i no un altre que representa un cor, un
nadó a bolquers o un cavaller sobrecarregat d’ornaments.
Tots els moderns em comprendran. El defensor de l’adorn
creu que la meva propensió a la simplicitat equival a una
castració (...) El dany immens i els estralls que causa el
despertar de l’adorn a través de l’evolució estètica podrien
ser suportats fàcilment, perquè ningú, i tampoc cap poder
de l’ estat, sabria aturar l’evolució humana. Com a molt,
podrien retardar-la. Nosaltres podem esperar. Però és un
crim contra l’economia nacional malgastar així la feina
dels home, els diners i els materials. el temps no pot reparar aquest mal.” 5

[Fig. 2] Imatge
detall façana edifici
Michaelerplatz. Arquitecte: Adolf Loos.

[Fig. 3] Alçat edifici Michaelerplatz. Arquitecte: Adolf Loos.

[Fig. 4] Plantas edifici Michaelerplatz. Arquitecte: Adolf Loos.

5. Adolf Loos, article d’archiu d’etiqueta: Ornamento y Delito, Adolf Loos. (1908) – Un
escrito en pro de la actuación social de la Arquitectura.
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Van ser uns anys de difícil progrés ja que “després del
fàcil recurs de la modernitat, es va perdre el sentit de la
disciplina arquitectònica i el d’un ofici que va passar de
treballar amorosament per a la construcció a produir
inconscientment per a l’especulació”. 6
Es va potenciar la relació ja que les marques van trobar
en l’arquitectura un instrument òptim per reflectir la seva
manera de pensar, obtenint així una identitat. Ara, el
dissenyador és capaç de parlar tant a través de la roba com
a través de l’arquitectura gràcies a la figura de l’arquitecte,
que assajarà amb arquitectures experimentals en aquests
espais comercials. “Els arquitectes veuen en aquestes màquines de vendre una oportunitat d’assajar nous aspectes
estilístics i figuratius, i reclamen per a si el paper de donar
caràcter a aquests espais d’una manera coherent que vagi
més enllà de la simple decoració”. 7

[Fig. 5] Planta de la botiga de Loewe a Madrid, 1959. Arquitecte: Javier
Carvajal

Grans arquitectes espanyols han deixat empremta d’aquest
treball conjunt en la dècada de 1940 i 1950 entre els quals
podem trobar projectes d’Alejandro de la Sota, Miguel
Fisac, Rafael Aburto o el treball de Javier Carvajal per
Loewe en els anys 60. Aquest últim exemple, i probablement el més conegut, apareix el 1959 quan la prestigiosa
firma Loewe decideix renovar la seva imatge, triant a
l’arquitecte espanyol Javier Carvajal com a encarregat per
a fer-ho. Com ja hem esmentat anteriorment, aquests projectes es convertirien en autèntics laboratoris plàstics per
a l’arquitecte. Els seus dibuixos recollien cada detall, ja que
es volia encarregar de tots aquests per reduir al màxim el
marge d’error i així oferir un disseny actualitzat i renovat
de les seves botigues. “El resultat va ser una planta amb
certa complexitat geomètrica que Carvajal va saber traçar
gràcies al seu talent gràfic i a l’univers plàstic que havia
adquirit”.8

[Fig. 6] Planta de la botiga de Loewe al Carrer Serrano de Madrid, 1959.
Arquitecte: Javier Carvajal.

6. Lluís Domènech i Montaner, Arquitectura de sempre. Els anys 40 a Espanya. (Barcelona, Tusquets

editors, 1978), pàg. 8
7. Iñaki Bergera, “Assajar l’arquitectura. Locals comercials 1949-1961 “, en ACTES DE CONGRÉS INTERNACIONAL D’Roma a Nova York: Itineraris de la nova arquitectura espanyola
1950/1965, (Pamplona: T6 Edicions S. L., 30 octubre de 1998), pàg. 157
8. Maria Eugenia Josa Martínez, María Villanueva, La Serrano de Loewe, Javier Carvajal: anàlisi d’un projecte arquitectònic, (Estoa, Revista de la Facultat d’Arquitectura i Urbanisme de la
Universitat de Conca, 2017), pàg. 93
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Pel que fa a l’espai que proposava, l’elegància era el factor que abanderava la botiga. Els aparadors ressaltaven
enfront de la fusta o cortina que ocultava l’interior de la
botiga, influït per l’arquitectura àrab, generant així misteri
en l’espectador per crear-li la necessitat d’entrar i descobrir
l’espai en el seu recorregut. D’aquesta manera, l’aparador
es va convertir en un element fonamental per a la luxosa
marca espanyola, que es mantindria en les botigues posteriors, generant així un símbol d’identitat de la marca.
A més, amb aquests projectes, Carvajal va demostrar
el gran maneig que tenia amb l’ús de la materialitat i la
textura.

El treball elaborat per l’arquitecte espanyol servirà, entre
d’altres, com a referència per a les generacions posteriors a
l’hora d’enfrontar a un projecte d’aquestes característiques
ja que ha sabut com resoldre el valor espacial de l’arquitectura, on “influeixen la llum i la disposició de les ombres, el
color, i fins i tot la nostra mateixa expectació determinada
per l’espai que acabem d’abandonar”.10
Per concloure, després d’analitzar breument aquest últim
cas, podem dir que l’arquitectura serveix per transmetre
sensacions, provocar sentiments i enviar missatges. En
aquest cas, el missatge que l’arquitecte i dissenyador pretén enviar va directament relacionat amb els valors de la
marca, els quals s’expressen a través de la moda.
És en aquesta dualitat on es pretén investigar fins a quin
punt d’expressió és capaç d’arribar l’arquitectura.

En definitiva, podem definir el treball de Carvajal per
Loewe com una recerca de “aparador com a galeria comercial; el disseny interior com a manipulació espacial;
l’exterior com a imatge de modernitat; el material com a
herència de tradició; el disseny del mobiliari com a definició de l’obra d’arquitectura”. 9

[Fig. 7] Perspectiva de la botiga de Loewe al Carrer Serrano de Madrid, 1959. Arquitecte: Javier Carvajal

9. Josa Martínez, María Villanueva, La Serrano de Loewe, Javier Carvajal: anàlisi d’un
projecte arquitectònic, (Estoa, Revista de la Facultat d’Arquitectura i
Urbanisme de la Universitat de Conca, 2017), pàg. 99

10. Javier Carvajal, Instal·lació i decoració d’una botiga, Madrid (Revista d’Col·legi d’Arquitectes de Madrid, nº16, 1960), pàg. 33
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2.2 La imatge de marca
Atenent a la definició donada per l’Associació Americana
de Màrqueting (AMA), una marca és “un nom, un terme,
un senyal, un símbol o qualsevol altre característica que
identifica el bé o servei d’un venedor com a distinció
enfront dels altres venedors”.11 En definitiva, es tracta d’un
signe distintiu en forma de segell propi, un conjunt de
valors que posen de manifest la seva història, tractant-se
de diferenciar en el mercat respecte a la resta de marques,
adquirint un valor per si mateixa, representant una imatge
o un ideal en la ment del consumidor.

El dissenyador i escriptor Joan Costa va expressar el següent sobre el concepte de marca i el seu significat:
“[...] és, objectivament, un signe sensible, al mateix temps
verbal i signe visual. En una primera aproximació, una
marca és una moneda de dues cares.”13
Hi ha dos components dins de la identitat corporativa: la
identitat i la imatge. La identitat treballa la seva definició,
es tracta d’un signe verbal ja que les marques són termes
que circulen entre la gent, entre el públic, mentre que
també es defineix com a signe visual. La imatge, en canvi,
és la identificació que es produeix de les marques a través
d’un llenguatge basat en la mirada, en la forma de mirar,
en allò que veus i en allò que no veus.

Bourdieu defensa i expressa: “Així com el camp de les
classes socials i dels estils de vida, el camp de la producció
té una estructura que és el producte de la seva història anterior i el principi de la seva història posterior. El principi
del seu canvi és la lluita pel monopoli de la distinció, és
a dir, el monopoli de la imposició de l’última diferència
legítima, l’última moda i aquesta lluita és completada pel
desplaçament progressiu del vençut al passat”.12

Aquest signe visual probablement és on l’arquitectura,
amb la seva finalitat de fer sentit i comunicar, entra en joc.
També cal tenir en compte la lleialtat de la marca per a un
correcte desenvolupament de la imatge, ja que “una marca
és la promesa d’una experiència única, ja que una experiència personal amb una marca pot convertir-se en una
relació, aquesta relació genera una connexió que, amb el
temps, es converteix en lleialtat a la marca. Aquesta connexió sorgeix quan la mateixa compleix amb la promesa
de la marca, això genera confiança i aquesta es transforma
en un cercle virtuós.”14

La marca ha estat sempre directament relacionada amb
l’estatus de les classes socials. Vestir d’una determinada
marca situa a un davant de la resta de les persones, atenent a una posició social que genera una imatge determinada de la persona. En aquest sentit, les marques identifiquen i distingeixen els usuaris de les mateixes, arribant
fins i tot a classificar en grups socials. Per tant, és la marca
i els seus dissenyadors els que tenen a les seves mans el
poder d’atorgar un determinat valor a la seva roba, i per
tant, a la seva imatge.

11. Reial Acadèmia Espanyola (RAE): Diccionari de la llengua espanyola, 23a ed., [Versió
23.3 en línia]. <Https://dle.rae.es> (consultada el 6 de maig de 2021)

13. Joan Costa, La imatge de marca. Un fenomen social, (Barcelona: Paidós, 2004), p.18
14. Paul Capriotti Peri, Branding Corporatiu. Fonaments per a la gestió estratègica de la
Identitat Corporativa, (Santiago, Xile: Llibres de l’Empresa, 2009), p.176

12. Pierre Bourdieu, Sociologia i cultura, (Mèxic DF: Grijalbo, 1990), p.176
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2.3 Arquitectura corporativa
La identitat corporativa és un component que ha estat
present sempre en la composició i formació de les marques, però també ha patit una evolució. Segons la RAE, es
tracta d’un “sistema de significats, símbols i imatges més o
menys compartits pel personal d’organització que configura la imatge de la mateixa”.15

Podem trobar certes similituds en aquest tipus d’arquitectura: la relació entre el disseny corporatiu i el disseny
arquitectònic, la comunicació corporativa amb el llenguatge arquitectònic o el comportament corporatiu amb
la funcionalitat arquitectònica. Els espais tenen la possibilitat de transmetre informació a través de la distribució,
la il·luminació, els colors, els materials o la tecnologia, i
les marques són conscients, de manera que cada vegada
opten més per aquest tipus de projectes.

Inicialment, la identitat corporativa estava associada a
aspectes de caràcter estètic com el disseny del logotip de la
marca associat a la seva representació visual, la topografia,
els colors, tot reunit a la presentació de la publicitat. No
obstant això, en les últimes dècades es pot veure un major
desenvolupament en la imatge, les emocions, les sensacions i els valors que l’empresa transmet a l’entorn que
l’envolta i és aquí on apareix l’arquitectura.

Alguns dels exemples més coneguts d’arquitectura corporativa en grans companyies són Apple, Nike o Rolex.

L’arquitectura corporativa forma part dels components de
la imatge corporativa d’una marca ja que els espais de la
mateixa comunicaran informació directa al consumidor,
de manera que també entra en relació directa amb ser
una estratègia de màrqueting i publicitat. Com s’explicarà
més endavant, Zara, de la mateixa manera que la resta de
marques que conformen Inditex i moltes de les companyies actuals, han optat pel desenvolupament d’aquest tipus
d’arquitectura amb un caràcter propi, d’acord amb la història de l’empresa i la seva filosofia, un espai que representi a la perfecció els valors que la marca vol transmetre al
seu públic, enviant així un missatge a tots els usuaris que
entrin en contacte amb la mateixa.

15. Reial Acadèmia Espanyola (RAE): Diccionari de la llengua espanyola, 23a ed., [Versió
23.3 en línia]. <Https://dle.rae.es> (consultada el 6 de maig de 2021)
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Apple
La marca nord-americana Apple es caracteritza per treballar amb les emocions dels seus usuaris, centrant les estratègies en el seu comportament. Es tracta d’una empresa
fortament consolidada en els mercats d’arreu del món, i
que en els últims anys ha estat escollida per milers d’usuaris. L’experiència del producte Apple marca i defineix un
estil de vida que desperta la imaginació i treballa amb la
innovació, passió, aspiració i tecnologia. Un canvi d’espirit
que va significar una venda assistida per la tecnologia, on
l’espai facilita el propi recorregut de l’usuari (revolució de
Steve Jobs).
El disseny dels seus productes treballa d’acord amb els
principis del minimalisme, seguint el lema “menys és
més” atribuït a l’arquitecte Mies Van der Rohe, amb la
simplicitat i l’eliminació d’aspectes complexos per solucionar possibles problemes als usuaris.

blanc amb fusta caracteritza totes les seves botigues, on
també s’ha decidit introduir vegetació per crear un espai
més amable. Aquesta empresa americana ha estat una de
les primeres en crear experiències per a l’usuari a l’inteior
de l’establiment facilitant l’ús dels seus productes.

Aquest disseny que caracteritza els seus productes es traslladarà directament al disseny dels seus espais, establint
així una relació entre el producte i la seva arquitectura.

[Fig. 8] Imatge de l’interior la botiga d’Apple a la Cinquena Avinguda a New
York, 2019.

La firma Foster&Partners es troba entre els grans despatxos d’arquitectura que han realitzat alguns dels seus
espais, com la botiga a la 5th Avenue de NYC, a més del
complex Apple Park realitzat a Cupertino, Califòrnia.

Apple ha optat per un disseny arquitectònic explosiu a
l’exterior de les botigues, per cridar l’atenció del ciutadà en
el seu passeig per la ciutat. A l’interior, la combinació de
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[Fig. 9] Imatge exterior de la seu d’Apple, Apple Park a Cupertino, USA, 2018. Arquitecte: Foster + Partners.
Arquitecte: Foster + Partners

[Fig. 10] Imatge de l’exterior de la botiga d’Apple al barri de Pudong, Xangai, 2019. Arquitecte: Bohlin
Cywinski Jackson

[Fig. 11] Imatge de l’exterior de la botiga d’Apple a la Cinquena Avinguda, 2019. Arquitecte: Foster + Partners.
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Rolex
D’altra banda, la marca suïssa de rellotges i accessoris
de luxe, Rolex, es caracteritza per una arquitectura i un
disseny molt característic i fàcil d’identificar. El seu compromís amb l’excel·lència en el disseny es deu a la creació
d’una expressió perfecta entre forma i funció. Tant la
innovació tècnica com els colors i els materials ressalten
en el seu disseny, el qual ha estat realitzat en nombroses
ocasions per arquitectes de prestigi com David Chipperfield o SANAA.
El verd, color característic de la marca, es troba present en
cadascun dels seus establiments, ja sigui en el mobiliari,
en vidre, en parets o en altres detalls, ja que per a aquesta
marca el verd es sinònim d’elegància, serenitat i estil. Els
materials triats per la companyia pretenen reproduir el
luxe que els caracteritza, generant una mateixa atmosfera
al visitar els espais que amb la manera de vestir amb els
seus accessoris.

[Fig. 13] Imatge de l’interior de la botiga de Rólex al carrer Vara de Rei, Eivissa, 2019.

[Fig. 12] Imatge de la façana de la botiga de Rólex a la cantonada de la Cinquena
Avinguda amb el carrer 53, NY, 2020. Arquitecte: David Chipperfield

[Fig. 14] Imatge de l’interior de la botiga de Rólex al carrer Vara de Rei, Eivissa, 2019.

23

Nike
Un altre dels grans exemples que mostra una gran identitat corporativa és la marca Nike, nord-americana, que
porta més de 50 anys subministrant material esportiu
arreu del món.
La seva identitat està lligada a la innovació i la tecnologia,
i així es reflecteix també en el disseny arquitectònic de
cadascuna de les seves botigues, que generalment mostren
unes façanes espectaculars on destaca el seu conegut logotip i que permeten veure l’interior de la mateixa per poder
animar a l’espectador a entrar i comprar.

Les seves botigues mostren interiors amb amplis espais
lliures d’obstacles, amb uns distribució de mobiliari que
permeten a l’usuari una transició i compra còmoda, ja
que tot està perfectament ordenat. El mobiliari segueix les
tres lleis bàsiques per al producte que són fer-lo visible,
accessible i tangible.
Aquesta especialitat per poder provar els seus productes
està directament relacionada amb la llibertat que sentim al
practicar esport, fent sentir a cadascuna de les persones en
la situació més semblant possible a l’ús real del producte i
que la seva decisió final no pateixi cap influència errònia.

[Fig. 15] Imatge de l’interior d’una botiga de Nike a NY, 2019.

[Fig. 16] Imatge de l’interior d’una botiga de Nike a NY, 2019.
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[Fig. 17] Imatge de l’interior de unatienda de Nike a NY, 2019

[Fig. 18] Imatge de la façana de la botiga de Nike de la Cinquena Avinguda, NY, 2019.
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[Fig. 19] Imatge de l’entrada d’una botiga de Nike a Los
Angeles, 2019

2.4 Estratègia branding
Quantes vegades t’ha passat que vas pel carrer pensant en
les teves coses i, de sobte, l’aparador d’una botiga et crida
l’atenció? Cada dia passem per davant de moltes botigues,
però no totes aconsegueixen captar el nostre interès. Per
què algunes sí que ho fan?.

manera decisiva a l’aparador com son la il·luminació, la
grafia, la textura, els colors... els aparadors han transcendit i son històries i obres d’art. Es concentren sobretot a
explicar històries.
La il·luminació és l’element fonamental en el disseny de
qualsevol aparador. La llum que s’apliqui de dia no sempre és la mateixa que es necessita a la nit. Un aparador que
rep gran quantitat de llum solar es necessita donar suport
a una molt bona il·luminació per contrarestar la claredat i
poder potenciar el contingut. En canvi amb menys llum a
la nit es destaca millor el producte gràcies a l’entorn fosc.

Només els aparadors que destaquen per la seva originalitat i creativitat fan que ens parem a mirar els objectes
exposats, i fins i tot que acabem entrant a la botiga. Quan
això passa, és perquè alguna cosa ha connectat amb la
nostre ment, els nostres ulls i les nostres emocions.
Estem envoltats de botigues, anuncis i imatges per tot
arreu, però tant sols un petit percentatge aconsegueixen
que li prestin atenció. Per això cada vegada és més important la figura d’un professional especialitzat en la creació
d’aparadors atractius i persuasius.

Un sistema de perfils electrificats amb lluminàries ajustables, aporta una gran flexibilitat i dóna l’oportunitat d’utilitzar la quantitat de projectors que necessiti. La flexibilitat
de carril permet afegir o suprimir les llums necessàries i
col·locar-les amb una distribució més o menys concentrada. Els projectors són ideals per crear escenes i és l’aparell
més utilitzat fins ara en la decoració d’aparadors.

L’aparador ja no és només un element cabdal de la botiga, és una atracció pública i un mitjà de comunicació.
És espectacle i, de vegades, art. A l’aparador han d’estar
presents la imaginació, la ironia, la seducció, la sorpresa.
Durant els 20 segons que una persona mira un aparador
cal captar la seva atenció, transmetre un missatge, una
emoció i incitar a comprar.

A l’inici d’un projecte és necessari dimensionar l’espai de
l’aparador i la profunditat que va ocupar a la superfície total de el local, així com les característiques dels productes
a mostrar que condicionaran com s’exhibeixi.
Hi ha diversos formats atenent en alguns casos a les tendències.
Segons les seves característiques se’ns permet trobar diferents tipologies.

Aconseguir aquests objectius no és tasca fàcil. El procés
de creació d’un aparador és molt complicat, hi intervenen
molts factors i comença molt abans que s’exposi davant el
públic. Hi ha uns condicionants previs que influeixen de

26

Aparadors oberts
Els aparadors oberts per darrere no tenen un parament
vertical que els aïlli de el local, sí que tenen parets laterals, però permeten contemplar l’interior de la botiga des
de fora. Cal tenir en compte que la perspectiva general
envaeix també l’interior, de manera que tot ha d’estar
especialment molt ordenat. Aquests espais oberts per
l’interior de la botiga no solen funcionar per a articles de
luxe, ja que aquests sempre quedarien a l’abast del client.
Aquest format funciona sobretot en locals on la planta és
rectangular i estreta.

[Fig. 20] Aparador Lee a Londres, Inglaterra.

Aparadors tancats
Els aparadors tancats són característics de grans magatzems. Són l’adaptació d’una habitació i solen tenir una
paret del darrere per accedir-hi. Són instal·lacions de gran
format amb grans llunes de vidre que ocupen gran part
de la façana. Es tracta d’un tipus d’aparadors que estan especialment dissenyats i pensats per a captar l’atenció de el
públic des del carrer, en el qual només hi ha un únic angle
per captar l’atenció del client. Per tant, l’elecció d’una decoració d’aparador oberta o tancada dependrà de l’objectiu
que es vulgui aconseguir.
Cal tenir en compte que el punt de vista òptim des de
l’exterior és clau. El pas de trànsit rodat i de vianants
condicionen l’alçada natural de l’aparador. En general és
pràcticament obligat dissenyar plataformes o graons per
elevar el contingut. Amb això s’aconsegueix una visual
ideal i així el consumidor pot apreciar bé des de la distància les composicions exposades a l’interior.

[Fig. 21] Aparador Prada a magatzems Harrods a Londres, Inglaterra.
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Aparadors que desapareixen
Podríem dir que es una de les tipologies més utilitzades
actualment integrant-se amb la botiga. Són dissenys típics
en els centres comercials i carrers altament concorreguts
de les grans ciutats, i on fora de la zona comercial, la part
frontal està exposada sense divisió de vidre, només s’aïlla
per una persiana.
Al no existir cap tipus de divisió que freni l’entrada al
públic, es fomenta l’accés que és gairebé involuntari.
Amb la sensació de lliure circulació es facilita que el
públic entri per poc interessats que estiguin en el comerç
o establiment. Per a l’estratègia d’algunes firmes això és
fonamental. La intenció no és només atraure compradors
sinó a futurs compradors, convidant-los a creuar i entrar
encara que no sigui per comprar, sinó per experimentar i
apropar-se als productes. Els articles s’han d’exhibir just a
l’entrada i amb composicions atractives.

[Fig. 22] Aparador Zara a Londres, Inglaterra.
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3. PER QUÈ ZARA?
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Tot i els nombrosos casos d’estudi possibles que permeten
establir un vincle entre l’arquitectura i la moda, objecte
d’estudi d’aquest treball, es decideix enfocar d’una manera
diferent al vist anteriorment. En lloc d’estudiar el treball
que grans firmes d’arquitectura exerceixen per a marques
de roba, bé sigui a les seves botigues, edificis o passarel·les,
es decideix centrar el treball a les botigues de l’empresa
espanyola Zara.

aquest cas d’estudi és que la botiga, com s’explicarà més
endavant, s’ha convertit en el cor i eix de la marca, estructurant com un dels seus principis, de manera que l’arquitecta ha decidit oferir-hi la major importància possible,
bolcant en les botigues totes les seves idees.
No obstant, també hi ha grans exemples d’arquitectura
basats en el treball d’arquitectes estrella per a grans firmes
de roba. Entre els exemples més coneguts destaquen la
flagship de Dior al carrer Omotesando (Tokio) realitzada
per SANAA, la Seu d’Hermes a Tokio per Renzo Piano, la
Fundació de Louis Vuitton a París dissenyada per Frank
Gehry o el Chanel Mobile Art Pavilion a Hong Kong de
l’arquitecta Zaha Hadid.

L’estudi d’aquesta marca, Zara, coneguda mundialment,
consistirà a realitzar una investigació i anàlisi dels seus
espais arquitectònics de venda per analitzar la imatge de
la marca, a través de la qual la mateixa llança una sèrie de
missatges al públic i on s’aconsegueixen representar els
seus valors a través del propi disseny. Per a aconseguir-ho,
ha d’estar ben executada, per la qual cosa es necessita un
gran equip d’arquitectes o dissenyadors darrere.

En definitiva i atenent a això últim, Zara reuneix diverses
característiques que han despertat el meu interès i que la
converteixen en un exemple diferent per ser una empresa
que ha creat la seva imatge de marca en arquitectura evitant acudir als projectes d’arquitectes estrella, al contrari
que les marques esmentades anteriorment. Per tant, el
treball busca estudiar les característiques que defineixin i
expliquin com ho han fet.

És per això que Zara té una característica diferent respecte
a altres marques reconegudes ja que el disseny de les seves
botigues no es deu a grans firmes d’arquitectura, sinó que
ha estat una arquitecta local l’encarregada de realitzar la
majoria dels seus espais, Elsa Urquijo. Un altre dels aspectes que s’han considerat importants per a seleccionar
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[Fig. 23] Imatge de la seu d’Hermes al centre de Ginza, Tokio, 2001.
Arquitecte: Renzo Piano

[Fig. 24] Imatge de la flagship de Dior al carrer Omotesando, Tokio, 2004.
Arquitecte: SANAA
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[Fig. 25] Imatge de la Fundació de Louis Vuitton a París, 2014. Arquitecte: Frank Gehry

[Fig. 26] Imatge de l’Chanel Mobile Art Pavilion, a Hong Kong, 2010. Arquitecte: Zaha Hadid
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4. CAS D’ESTUDI: ZARA
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4.1 Història
Zara és una empresa espanyola fundada el 1975 per
Amancio Ortega i Rosalía Mera a la ciutat de A Coruña,
Galícia, on es troba la seva seu principal. Es tracta d’una
marca la qual el seu concepte és “moda ràpida” i el seu
objectiu ha estat el de la roba de tendència a bon preu, representant a la classe mitjana. Després de 45 anys d’experiència en el sector de la moda, Zara s’ha consolidat com
la principal marca del grup Inditex, el qual compta també
amb Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius,
Oysho, Zara Home i Uterqüe. Inditex compta amb 7469
botigues en els cinc continents, de les quals 2270 pertanyen a Zara.

[Fig. 27] Imatge d’una etiqueta de Zara a seus inicis.

Els seus inicis es remunten a l’any 1975, quan Amancio
Ortega, després de dotze anys dedicats a la fabricació tèxtil, decideix obrir la primera botiga de Zara a A Coruña.
A la dècada de 1980, Amancio va revolucionar la situació
inicial, canviant tant el disseny com la fabricació i el procés de distribució per tal d’aconseguir el que s’anomena
“moda instantània”, també conegut com “fast fashion”,
la qual cosa suposa el canvi setmanal de les col·leccions
enlloc de trimestral. Això suposava una clara multiplicació en la producció de peces, la qual cosa convidava al
comprador a una consumició més gran. Zara és un èxit
que ha revolucionat per complet el món de la moda on el
seu principal diferencial ha estat un ràpid seguiment de
les tendències de la moda. 16

Des de la marca van decidir reduir les inversions en
publicitat en la mesura del possible per poder invertir en
l’obertura de nous espais públics. Exploten al màxim el
seu concepte en els espais físics, els quals reben la major
importància per part de la marca, al tractar-se del lloc de
trobada entre la mateixa i els seus usuaris.

Tant Zara com la resta de les empreses que pertanyen al
grup Inditex, el qual va ser format l’any 1985, comparteixen la mateixa política a l’hora de la publicitat des de
l’inici.

Els primers passos del seu creixement es van donar a
nivell nacional, amb l’obertura de noves botigues pel
territori espanyol. Posteriorment, es van obrir les portes a
l’estranger i a l’any 1988 es va inaugurar la primera botiga
internacional a Porto (Portugal). Els anys següents van
servir de trampolí per a aconseguir internacionalitzar-se,
arribant el 1989 al cor de Nova York, Manhattan (Estats
Units) o el 1990 a París (França). Així, han anat passant
els anys fins que en l’actualitat, Zara és reconeguda com
una de les marques més importants, amb un caràcter
plenament internacional. 17

16. Wikipedia, “Història de Zara”. <Https://ast.wikipedia.org/wiki/Zara> (consultada el 10
de maig de 2021)

17. Lloc web oficial d’Inditex, <https://www.inditex.com> (consultada el 10 de maig de
2021)
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[Fig. 28] Imatge de la primera botiga de Zara a Porto, Portugal. 1988

[Fig. 29] Imatge de la primera botiga de Zara a Steenstraat, Bèlgica. 1994

[Fig. 30] Imatge de la primera botiga de Zara a Lexington Avenue, NY. 1989

[Fig. 31] Imatge de la primera botiga de Zara a Rue Halévy, França. 1990

35

Com s’ha dit anteriorment, amb el ràpid creixement i
la popularitat del grup, aquest s’ha hagut d’adaptar a la
societat actual i buscar la manera de destacar sobre la
resta, pel que neix un nou concepte de botiga: “flagship”.
D’aquesta manera, la marca implanta una imatge de
botiga emblemàtica que es caracteritza, entre altres coses,
per ser més àmplia i localitzar-se en zones comercials
“premium”.
Una marca d’aquest prestigi no es podia quedar enrere
tampoc en el món “on-line”, de manera que els desenvolupaments tecnològics van fer que el 2010, Zara comencés
a vendre també els seus productes a través d’Internet.
Finalment, dos anys mes tard, Zara va decidir renovar la
imatge de les seves botigues amb una estratègia basada en
els següents quatre principis: bellesa, claredat, funcionalitat i sostenibilitat. Per tant, aquí l’arquitectura entra de
nou en joc.

[Fig. 32] Imatge d’una màquina de Zara que facilita les compres i el treball en línia.
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4.2 Ciutat com a marc d’acció
Tot i les nombroses crítiques que Zara ha rebut, acusats de
l’escassa inversió que es produeix en publicitat, la marca
han manifestat de manera clara des dels seus inicis com
és la seva posició respecte a la publicitat. L’empresa bolca
a la ciutat tot el seu esforç, confiant la seva estratègia a les
trobades socials que es produeixen en la mateixa. Entenen
la ciutat com el lloc perfecte on es produeix la barreja de
les classes socials que l’habiten, on els seus actors, els ciutadans, miren i s’entenen, apropiant-se de l’espai atenent a
les condicions i pensaments que el defineixen.18

Aquesta experiència està físicament protegida per la ciutat
com a marc d’acció, per l’arquitectura com a responsable
de la seva estructura, tant del buit com del ple. Un dels
condicionants que defineixen a una ciutat és la seva activitat diària, els moviments que es produeixen en relació tant
a l’ofici com a l’oci, així com la seva realitat física. Aquesta
realitat física la determinen les diferents arquitectures dels
seus edificis, dels establiments, les grans avingudes o els
carrers més petits.
En aquest context és on Zara vol intervenir. Vol fer-se
partícip de les experiències diverses esmentades prèviament, vol entrar a la percepció dels habitants per a seduir
a través dels seus valors i la seva imatge de marca. Com ja
sabem, Zara és present en els espais més important de les
ciutats, a més d’altres espais.

Aquesta experiència es mesurarà segons la seva cultura, la
seva política o la seva condició social. A més, el nostre enfocament sobre l’espai ambiciona la nostra visió de la ciutat. En paraules de Juhani Pallasmaa “La fenomenologia
de l’arquitectura es basa en verbs més que en substantius
– l’acte de acostar-se a casa, no la façana; l’acte d’entrar,
no de la porta; l’acte de mirar per la finestra, no la pròpia
finestra; o l’acte de reunir-se a la taula... més que aquests
mateixos objectes”. 19 Això porta a pensar que allò que
Zara busca és disparar les nostres emocions a través dels
sentits en primera persona a la ciutat, buscant la trobada
entre l’acció que provoca l’arquitectura i la pròpia persona.

Algunes de les botigues més emblemàtiques es troben al
Carrer de Serrano, 23 a Madrid (Espanya), Corso Vittorio
Emanuele II, 11-13 a Milano (Itàlia), la Via del Corso,
129 de Roma (Itàlia), la 5th Avenue, 666 de New York
(EEUU), Michigan Avenue, 700 de Chicago (EEUU),
Oxford Street, 460-490 de London (England), als Camps
Elisis, 99 de París (France), Palladium Mall, a Bombai
(India) o a Roppongi Hills, a Tokio (Japan).

L’habitant de la ciutat recorre, camina, es perd, es troba,
busca, observa, escolta, toca, sent i viu. En el seu dia a
dia, quan va a la feina, queda amb gent, surt a menjar, o
senzillament es troba sol a la ciutat, personalitzant la seva
percepció prop de la mateixa en base a la seva experiència.
Com a conseqüència, aquests espais de la ciutat són productes d’accions i imaginació dels individus. “L’ésser humà
modela i respon al seu entorn creant la seva pròpia imatge
de la ciutat”.20

18. Lloc web oficial d’Inditex, <https://www.inditex.com> (consultada el 12 de maig de
2021)
19. Juhani Pallasmaa, Habitar, (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2016), pàg. 23
20. Mónica Arròs, “La ciutat i l’arquitectura” en https://www.arquine.com/la-ciudad-y-la-arquitectura/ (consultada el 4 de maig de 2021)
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4.3 La botiga com a cor de la marca
El Grup Inditex va decidir començar a crear espais que
representessin la filosofia de la marca i creessin publicitat
per si mateixos, despertant en el client sensacions en la
seva experiència de visitar aquests espais. El client serà
una peça fonamental en el desenvolupament d’aquesta
estratègia basada en els sentits perquè serà l’encarregat de
rebre el missatge final i de transformar l’experiència que
la marca proporciona en interès de compra, convertint el
client en consumidor.
D’aquesta manera, el client es converteix en el centre de
totes les seves decisions, al qual escolten i analitzen contínuament.

No tots els comportaments són iguals de manera que la
marca ha hagut de diferenciar una sèrie de factors a partir
dels quals les estratègies varien: geografia (establert en els
cinc continents), al país (un 15% de producció és específica a cada país ja que s’ha d’adaptar a les diferents cultures de cada un), a la zona (cada botiga gestiona els seus
teixits), a la demografia (segons edat i sexe) i a l’economia
que cada país té. La gran varietat de factors que es barregen en una botiga van ser pensats des de l’inici ja que “els
comerciants van fundar una nova forma de ciutat que
ostenta com a rostre la faç multicolor de les botigues. Les
botigues, senzilles o luxoses, petites o grans, són la meta
de llarguíssimes rutes eriçades de riscos, finestres obertes
a mons diversos i exòtics, punt de contacte amb les civilitzacions més heterogènies, cruïlla de mons i lloc privilegiat
de trobada de tots els homes.”21

El disseny dels espais tindrà en compte el comportament
d’aquest client en el seu entorn social, volent-lo convertir
en consumidor, atenent a les necessitats que el mateix
requereix. El seu comportament és analitzat per classificar-los en grups socials i tenir cert control sobre els
mateixos per a la presa de decisions en el disseny de les
col·leccions.

21. P. Alfons López Quintás, “Dignitat i noblesa de l’arquitectura. Estudis sobre els àmbits
humans “en Revista d’Arquitectura nº111, (Madrid: Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid, COAM, març 1968), p.2
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En definitiva, l’arquitectura és projectada atenent a
l’experiència multi sensorial que el client existeix, per la
qual cosa és necessari el contacte entre les dues parts per
analitzar el resultat de l’obra. La identitat i els valors han
d’estar presents reflectint la filosofia de la marca a la qual
responen. Per tant, l’espai ha de respondre a una qüestió
física, material i simbòlica, i l’arquitectura és l’eina que
permet aconseguir-ho, creant així una atmosfera pròpia
que respon a totes aquestes exigències. Aquestes exigències que vénen marcades pel mateix patró que generalment neixen de la mateixa manera: “El punt de partida és
generalment el mateix: uns baixos d’un edifici d’habitatges
en què els condicionants seran la profunditat i l’amplada,
la regularitat, l’alçada i les característiques de la façana,
la seva orientació, l’aparició i incorporació dels pilars,
etc. Els arquitectes s’han d’esforçar en l’adequada elecció
de materials, en la valoració de l’espai interior – unitari o
compartimentat - , en la il·luminació, etc.; en definitiva,
aprofitar aquest mitjà tan singular per a apropar la nova
arquitectura a la gent del carrer, posant l’accent en el seu
valor didàctic.” 22

D’aquesta manera, la botiga s’ha convertit en la pròpia
publicitat. Com ja s’ha explicat anteriorment, és la ciutat
l’encarregada de portar els clients a la botiga, i la missió de
Zara és localitzar la botiga al lloc adequat. Les grans botigues es localitzen en àrees molt transitades amb aparadors
que difícilment passen desapercebuts per provocar un
punt d’inflexió en el trànsit del ciutadà pel carrer. El client,
en la seva visita a la botiga, proporcionarà la informació
suficient per a un recull de dades que diàriament s’estudia.
L’interior de la botiga respon a un interiorisme corporatiu, que passarem a analitzar a continuació en diferents
casos d’estudi, i que està treballat amb detall, adaptant-se
al públic i a les estratègies que cada espai exigeix. Es
treballa tant la disposició del producte per influir en els
recorreguts que es realitzaran, la localització dels punts de
pagament, la comunicació vertical, la música ambiental i
el nivell al qual s’ha d’escoltar, l’olor, la tecnologia i la llum.
De fet, tot gira al voltant del producte, que és el nucli de
la botiga. L’aparador i les imatges interiors han de respondre a l’exigència actual del producte. L’objectiu és crear un
entorn agradable que desperti en el client les ganes d’estar,
comprar i tornar a visitar-lo, ja que la botiga és el lloc on
tot conjuga i parla el mateix llenguatge: l’arquitectura, el
disseny i el producte.

22. Iñaki Bergera, “Assajar l’arquitectura. Locals comercials 1949-1961 “, en ACTES DE
CONGRÉS INTERNACIONAL D’Roma A Nova York:
Itineraris de la nova arquitectura espanyola 1950/1965, (Pamplona: T6 Edicions S. L., 30
octubre de 1998), pàg. 158
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4.4 Concepte de las “Flagship Store”
Les flagship stores són establiments generalment coneguts com el “vaixell insígnia” d’una marca. S’anomena
metafòricament d’aquesta manera fent al·lusió al terme
naval perquè es tracta d’un dels espais més importants de
la marca, la botiga més representativa, amb més amplitud
i que presenta tot allò que aquesta vol transmetre. No
obstant això, aquest terme ha estat importat dels Estats
Units, on se li atribueixen altres noms a aquests espais
com “Concept Store” o nomes “flagship”.

Les grans marques opten pels carrers més emblemàtics de
les ciutats per al desenvolupament del projecte per garantir la visibilitat i el trànsit de gent.

Generalment, aquestes botigues solen oferir tot el catàleg
de productes de què disposa la marca i estan dissenyades
per oferir als clients no només els productes, sinó també
l’experiència de comprar el producte que s’està venent, en
relació al comportament i l’actitud per fer-ho possible, que
es denomina com “lifestyle”. D’aquesta manera, respon
a una sèrie de factors tangibles d’acord a la demografia i
factors intangibles d’acord amb els aspectes psicològics
de cada individu on entren en joc els valors personals,
les preferències i les diferents perspectives. Amb això, es
treballa la imatge de la marca sota una gran arquitectura,
de manera que solen estar situades als carrers més importants i comercials de les grans ciutats, en primera o segona
línia, per aconseguir la màxima afluència possible.23

L’arquitectura i el disseny de l’espai cobren un paper fonamental, ja que no només ha de respondre als propòsits
de la venda final, sinó que també ha de donar resposta als
principis de la marca per la qual cosa es té cura tota mena
de detalls.
La botiga ha de comptar amb un disseny creatiu, innovador i molt ben definit, i fins i tot algunes marques ofereixen zones d’oci on el client pot relaxar-se, socialitzar o
gaudir d’activitats que la pròpia marca ofereix. Això també
es deu al fet que amb el desenvolupament de la tecnologia
en els últims anys, les marques tenen el repte de portar a
la gent de nou a la botiga de manera que han augmentat
el nombre de les “flagship”. No n’hi ha prou amb crear botigues com a lloc de transacció, ha de servir com a entorn
de creació de la marca.

Generalment, en aquests carrers solen haver-hi importants marques comercials creant una façana plena d’aparadors. No obstant això, també depèn del país i en algunes
ciutats s’aposta pels grans espais comercials, al no tenir
aquests carrers.

L’emplaçament és una clau estratègica que han de seguir
totes les marques per poder beneficiar-se’n ja que ubicar-se al lloc adequat pot garantir un mínim de vendes.

23. Lloc web oficial de “Parlem d’empreses”, <https://hablemosdeempresas.com/grandes-empresas/que-son-flagship-stores/> (consultada el 14 de maig de 2021)
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Aquest entorn ha de crear una connexió directa amb el
comprador, el qual s’ha de veure immers en un conjunt
de cultura, art i oci d’acord amb els valors de la marca.
Davant la saturació de mercat pel que fa als productes,
el client exigeix alguna cosa més, i és quan l’experiència
entra en joc. El “visual merchandising” és l’eina estratègica que involucra els sentits, l’entorn i la psicologia de les
emocions, i apareix per captar tot allò que l’envolta. L’impacte sensorial és especialment important en aquest nou
model de botigues, on el màrqueting sensorial ha de ser
estudiat amb detall ja que, des d’allò que toquem fins allò
que veiem, el que escoltem, la forma d’il·luminació dels
productes, la sensació d’acollida i fins i tot l’aroma que
percebem durant l’estada a la botiga adquireix una gran
importància. En els últims anys, l’aparició de la tecnologia
ha canviat la manera de treballar amb els sentits, ja que la
nova tecnologia atrau i facilita aquest tipus d’experiències
úniques.
L’objectiu final de les “flagships” no és atraure els clients
per poder vendre més, sinó oferir i transmetre una imatge
de marca a través d’una experiència exclusiva.

41

5. ANÀLISI ARQUITECTÒNIC
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5.1 Posicionament estratègic en edificis històrics
En l’àmbit de la posició a la ciutat, concebuda com una estratègia per a la companyia, les flagships stores de Zara es
troben localitzades en un determinat espai de la mateixa,
i es caracteritzen per una sèrie de factors que compartiran
totes aquests tipus de botigues. L’empresa estudia i analitza amb detall quin serà el lloc on es decidirà obrir un
nou espai comercial, ja que bolquen en aquest una gran
importància per a la venda dels seus productes. Per tant,
això últim suposa també no descuidar els canvis que es
produeixen en les àrees seleccionades en el que a la venda
d’edificis o espais comercials es refereix, ja que hi ha una
gran competència per part d’altres firmes de moda o altres
camps que voldran fer-se amb aquests espais. Des de la
companyia entenen que la posició estratègica actuarà com
una tàctica de màrqueting, de manera que formarà part
de la seva inversió.

A partir d’aquest moment, es poden identificar aquests
factors que comparteixen els espais seleccionats i que
serien dos: una de les àrees de la ciutat més transitades,
ja sigui per ciutadans de la mateixa o per turistes que van
al lloc determinat, i un edifici històric que tingui gran
presència, importància i història dins de l’àrea seleccionada. Aquestes ciutats, generalment, corresponen a aquelles
amb major població del país. Després, aquest espai serà
transformat en un espai comercial que seguirà els invariants que s’aniran descrivint en l’avanç de la feina i que
formaran el projecte del disseny arquitectònic.
Per exemplificar les característiques descrites i el primer
invariant a estudiar, s’han seleccionat casos d’estudi a
les següents ciutats: Zuric, Hong-Kong, Roma, Madrid,
Barcelona i Milano. Aquesta selecció es deu a una consideració pròpia ja que després de l’estudi corresponent,
s’identifiquen els factors descrits.

Per a seleccionar l’àrea on es decideix obrir l’espai comercial, caldrà estudiar el comportament del ciutadà,
de manera que es puguin seguir els moviments que es
produeixen. Aquest comportament vindrà determinat per
la cultura que correspon al país en el qual es troba, a més
del sexe o l’edat del ciutadà, per exemple.
Un cop estudiats els diferents espais de les ciutats amb tot
el que es fa, es decidirà quin és el millor lloc per a aquesta
obertura.

Per a fer-ne una petita introducció, prèvia a les respectives
descripcions, es presenten les ubicacions dels casos d’estudi amb l’objectiu de visualitzar, de manera general, quina
és la trama urbana de la ciutat on es troba. Posteriorment,
els anàlisis individuals explicaran els dos aspectes característics que comparteixen: el posicionament estratègic i
l’edifici històric.
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ZARA Zurich
Va ser l’estudi d’arquitectura suís Haefeli Moser Steiger
(HMS), fundat pels arquitectes Max Ernst Haefeli, Werner Mas Moser i Rudolf Steiger l’any 1937, l’encarregat de
realitzar l’edifici on actualment es troba aquesta botiga.
La companyia espanyola va triar aquest antic edifici d’oficines Bally, recentment inaugurades el 1968, per la seva
posició estratègica a la ciutat de Zurich, ja que es troba
situat a la cantonada entre Rennweg i Bahnhofstrasse, dos
dels carrers més concorreguts de la ciutat. Aquest últim
és el carrer més important del centre de la ciutat suïssa i
un dels carrers amb botigues més cares, luxoses i exclusives del món, raons que han fet que la companyia esculli
aquesta ubicació.
Tot i els canvis que l’edifici ha patit al llarg dels anys, després d’una fase de planificació i construcció de dos anys i
mig, Zara es va traslladar allà ocupant-ne la seva totalitat,
que consta de cinc plantes. Es va respectar l’arquitectura
existent de l’edifici, amb l’estructura esculpida i emfatitzada a l’exterior, portant aquesta geometria i ordre a l’interior de l’edifici, i així, condicionant la distribució interior.
D’altra banda, la façana és una composició d’elements
horitzontals i verticals, feta de panells de formigó pintats
de blanc i farcits de metall anoditzat marró.

[Fig. 33] Plànol de la ciutat de Zurich, Suïssa.
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ZARA Hong-Kong
L’edifici històric de principis del segle XX, la Crawford
House, que mostra signes del renaixement xinès i que en
la dècada del 1930 ocupaven els grans magatzems més
importants de l’època, Chinese Emporium Ltd, fundat per
emprenedors locals, va ser el lloc seleccionat per a acollir
aquesta flagship a Hong-Kong, la ciutat xinesa del continent asiàtic on Zara va aixecar la seva primera botiga l’any
2004. Des de llavors, en suma 12.
Està localitzada en una península al mar sud de la Xina i a
l’enèrgic carrer anomenat Queen’s Road, el primer carrer
construït a la ciutat, realitzat pels britànics entre els anys
1841 i 1843. La seva presencia estratègica al cor financer
de Hong-Kong magnifica la importància que la companyia espanyola decideix imposar sobre els seus comerços,
convertint-la en una gran opció pels ciutadans.
Una gran peça sòlida de formigó armat de sis plantes amb
un total de 5.000 metres quadrats formen la base d’aquest
edifici històric ocupat per Zara, contrastant amb la part
superior que mostra una constant subdivisió i perforació
on s’obren les finestres, així com amb la resta del carrer
amb una singular i cridanera aparença on ressalten els
cartells i gran il·luminació.

[Fig. 34] Plànol de la ciutat deHong-Kong, Xina.
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ZARA Roma
Un palau neorenaixentista construït l’any 1886 per
l’arquitecte romà Giulio de Angelis en col·laboració amb
l’enginyer Sante Bucciarelli després de guanyar el concurs
convocat pels germans Bocconi l’any 1885, el Palazzo
Bocconi va ser l’espai escollit per la companyia espanyola
per albergar la botiga més gran de Roma. Es tracta d’un
edifici històric concebut inicialment com a espai comercial, uns grans magatzems, que es van obrir al públic el 21
de desembre de 1887.
L’edifici va aconseguir despertar un gran interès des del
punt de vista arquitectònic ja que estava inspirat en Printemps o Le Bon Marché, grans magatzems parisencs on
predominava una estructura basada es l’ús del ferro fos i el
vidre, inusuals en l’arquitectura romana de finals del segle
XIX. Des de llavors, han estat diverses les restauracions
que s’han dut a terme.
El 1917 es va produir un incendi que va danyar l’edifici
i en la restauració es va decidir elevar un pis més, i l’any
1920, es va afegir una coberta, obra de l’arquitecte Pio
Piacentini, estructura que actualment ja no pot trobar-se.
Finalment va ser la signatura arquitectònica Duccio Grassi l’encarregada per Zara per a realitzar el seu projecte, la
qual hauria d’eliminar aquells elements que no encaixaven
i enfocar l’espai cap al nou ús i la filosofia de la marca. Van
haver de crear una harmonia entre l’ànima de l’edifici i
l’arquitectura a través del disseny de l’espai.

[Fig. 35] Plànol de la ciutat de Roma, Itàlia.

Aquesta botiga està formada per un espai de 5.000 metres
quadrats distribuïts de forma circular al voltant d’un atri
central i organitzat en quatre plantes, localitzada a la Via
del Corso, un carrer històric al centre de la ciutat romana
que constitueix un dels espais més concorreguts a l’ésser
l’artèria central del trident que neix a la Piazza del Popolo
i divergeix en direcció sud per acabar, en aquest cas, a la
Piazza Venezia.
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ZARA Madrid
L’espai que acollirà aquesta flagship pertany a un edifici de
l’any 1920 situat al Carrer Serrano 23, al centre de Madrid,
que ha estat catalogat i protegit en el conjunt històric de
la ciutat de Madrid. Aquest carrer, catalogat com un dels
més exclusius de la capital pertany al barri de Salamanca,
dissenyat per l’arquitecte Carlos María de Castro sobre
l’any 1860 i que es caracteritza pel seu alt estatus ja que
està destinat a l’alta societat madrilenya. Aquest immoble
forma part d’un pati d’illa en forma de L amb característiques pròpies de l’eixample com la part central que està en
xamfrà, on es troba l’accés a l’interior.
Seguint la dinàmica de la resta dels seus projectes, tant
la companyia com l’arquitecte van decidir respectar la
història de l’edifici, la qual ha d’estar present en el seu
desenvolupament. En paraules de l’arquitecta del projecte
Elsa Urquijo, “la modernitat ha d’estar relacionada amb les
capes de la història a què fa referència”. 24
La façana s’ha conservat tal com exigeix la normativa de
l’Ajuntament de Madrid, l’interior va ser eliminat per a la
creació d’una estructura metàl·lica independent que contrasta amb la pell de vidre que envolta l’edifici juntament
amb la materialitat pròpia de finals de segle XIX. L’estructura dissenyada ha independitzat les altures originals respecte a les de nova creació, de manera que en una mateixa
planta es poden observar diverses finestres obertes cap a
l’exterior que pertanyien a diferents plantes.

[Fig. 36] Plànol de la ciutat de Madrid, Espanya.

En total, el conjunt de plantes afegeix una flagship Store
de gairebé 5.000 metres quadrats construïts, on 2.415
d’aquests són de superfície comercial. A més, a la part
superior, compta amb un espai per a algun “showroom”
privat de 360 metres quadrats.

24. Elsa Urquijo arquitectos, http://www.elsaurquijo.com/proyectos/proyectos/es/tiendas/
zara-madrid/65/, proyectos de tiendas Zara Madrid (consultada el 22 de junio de 2021)
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ZARA Barcelona
Un edifici projectat per l’arquitecte basc Eugenio Pedro
Cendoya l’any 1931 com a seu a Barcelona del Banc de
Bilbao, amb una ubicació privilegiada ocupada històricament per la multimarca masculina Furest, va ser el
protagonista en acollir la flagship de la companyia espanyola a la ciutat comtal. Aquesta empresa de moda portava
situada al Passeig de Gràcia 12, al costat de la Gran Via
i prop de Plaça Catalunya des del 1917, quan Estanislao
Furest va traslladar el seu negoci a aquest lloc, que en
aquell moment marcava la frontera entre la Barcelona del
segle XIX i XX.
Un cop adquirit l’edifici, Zara es va encarregar de realitzar
una reforma interior de gairebé 6 mesos que conclouria
amb un gran espai de més de 4.000 metres quadrats de
superfície comercial dividits en tres plantes, i que a més
disposaria de més espai a l’haver adquirit les botigues
adjacents.
Entre algunes de les decisions, l’arquitecta Elsa Urquijo va
decidir respectar i mantenir la cúpula de vidre que presideix l’immoble, l’atri satisfent amb terres de marbre característic de les edificacions civils de l’època i els murals que
recorren l’escala. 25
[Fig. 37] Plànol de la ciutat de Barcelona, Espanya.

25. Elsa Urquijo arquitectes, http://www.elsaurquijo.com/proyectos/novedades/es/ZARA-BARCELONA/60/, projectes de botigues Zara Barcelona (consultada el 26 de juny de
2021)
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ZARA Milano
A l’antic número 21, actualment número 11, del Cors
Vittorio Emanuele, va començar la seva activitat amb el
“Cinema Excelsior” l’any 1905, un dels primers cinemes
de Milano que després de nombrosos canvis i reformes
finalment tancaria al 1934. Es tractava d’una gran sala de
cinema que comptava amb 1.100 seients aproximadament.
Posteriorment, obriria com el prestigiós “Cinema Astra”,
inaugurat el setembre de 1941, convertint-se en una sala
històrica a l’únic cinema de la ciutat equipat per protegir-se contra bombardejos amb espais subterranis, ja que
va ser projectat durant la Segona Guerra Mundial. Entrats
ja al segle XX, Zara es faria amb la propietat l’any 2006,
substituint la botiga de rellotges que ocupava l’atri en
aquell moment.
Es tracta d’un edifici amb una arquitectura racionalista
pròpia dels anys 40, amb l’atri en estil Art Nouveau, que se
situa a escassos metres de la Piazza del Duomo, situat en
un dels carrers més importants de la ciutat italiana. L’espai
té 3.500 metres quadrats, els quals estan dividits en quatre
plantes que acullen les diferents col·leccions de la companyia espanyola.
El punt de partida del projecte és mantenir el caràcter
arquitectònic clàssic, donat per la façana i el gran atri,
on trobem elements que el caracteritzen com la doble
escala, així com la decoració de les parets o la llum central
realitzada amb vidre de Murano. Aquest caràcter clàssic
contrasta amb el disseny innovador proposat per l’arquitecta, que ha aconseguit una perfecta conjunció d’ambdós
estils. 26

[Fig. 38] Plànol de la ciutat de Milano, Itàlia.

26. Elsa Urquijo arquitectes, http://www.elsaurquijo.com/proyectos/novedades/es/POPUP/1-6-60/, projectes de botigues Zara Woman Milà (consultada el 26 de juny de 2021)
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5.2 Precisió en els recorreguts i en l’organització espacial
En termes de moviment i de recorregut interior, l’inici de
la mateixa adquireix una gran importància perquè determinarà, en moltes ocasions, el punt més important de la
botiga, a partir del qual s’obre tot l’espai.
Les portes per on es produeix aquesta entrada des de
l’exterior, són generalment de vidre i poden variar entre
automàtiques o abatibles, en funció de l’arquitectura de la
botiga. Per exemple, com veurem en els plànols a continuació, tenim el cas de Milano que són automàtiques,
i d’altra banda, a Roma són abatibles. No obstant això,
tot i el tipus de porta, el que no canvia és que és cèntrica
pel que fa a la resta de la façana, creant així una simetria
que ofereix una harmonia a la façana urbana i al disseny
interior amb el mateix nombre d’aparadors a cada costat.
Aquestes entrades són zones àmplies, que permeten a
l’usuari aturar-se, observar i analitzar l’espai interior abans
de començar el seu recorregut pel mateix.
Aquesta amplitud es crea per poder passar de l’interior a
l’exterior sense interrupcions.

La seva grandària i característiques condicionaran el
recorregut, que generalment es fa de forma ortogonal ja
que ofereix una jerarquia i un ordre, i al voltant d’aquest
pati perquè els clients puguin tenir més llibertat visual,
traspassant diverses altures i oferint-los un major control
de l’espai.
Hem de tenir en compte que “l’home actual tendeix a
sentir els límits com tanques que coarten el lliure vol de
la llibertat” 27, de manera que els espais generalment són
oberts, diàfans, que no aclaparen el visitant i permeten
que aquest prengui una correcta decisió a l’hora de la
compra, tenint més llibertat en la presa de decisions,
atret pel lloc i fent-lo seu. Si la persona es troba a gust,
es deixarà portar més ja que es troba en una situació de
confort i comoditat.
L’espai que el visitant recorre jugarà amb plens i buits ben
controlats, on no existiran grans espais buits sense funció,
i on les parets es completaran amb expositors de diferents
col·leccions, de manera que en cap moment es deixin de
veure les peces.
Els corredors no són estrets, amb un pas mínim de dues
persones. En el trajecte es van disposant miralls que permeten veure com els queden els conjunts als clients.

Un cop a dins, el recorregut interior i la seva organització
espacial variarà segons l’existència d’un atri o d’un pati
interior. Generalment, com passa en el cas de la gran
flagship Zara Woman de Milano, l’atri és una manera de
respectar la història de l’edifici en el qual es troba la botiga
i serveix per endinsar el veritable espai comercial, on ja
s’organitzaran les col·leccions. El primer que trobem a
l’entrar són els productes de més qualitat (i generalment
de major preu), per veure en primer lloc les peces “Premium”. A continuació, l’organització de la resta de peces i
col·leccions dependrà del pati interior.

27. P. Alfons López Quintás, “Dignitat i noblesa de l’arquitectura. Estudis sobre els àmbits
humans “en Revista d’Arquitectura nº111, (Madrid: Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid, COAM, març 1968), p.1
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La posició de la comunicació vertical, dels emprovadors i
de les caixes de pagament és estratègica, jugant amb la psicologia del client, perquè ajudin a la companyia a l’hora
de la compra. Per arribar a les caixes, hauràs de travessar
completament la botiga, desplaçant-te entre les diferents
col·leccions, ja que solen situar-se al final del recorregut,
previ a la sortida.
D’aquesta manera, és més probable que el client, durant el
recorregut, vegi quelcom que li cridi l’atenció abans de pagar i decideixi endur-s’ho. Al costat d’aquestes, trobarem
col·leccions bàsiques i les rebaixes, que puguin complementar la compra que el client efectuarà.
A més, l’àrea d’emprovadors i la caixa de pagament no
se situa molt lluny perquè, durant el trajecte, el client no
canviï d’opinió i decideixi no efectuar la compra.
D’altra banda, la comunicació vertical sempre es troba al
marge de les col·leccions, en els laterals, de manera que
formi part del recorregut sense arribar a ser un obstacle
que impedeixi al client veure la totalitat de les peces en un
primer lloc.

[Fig. 39] Plànol situació botiga Zara a Roma, Itàlia

[Fig. 40] Plànol situació botiga Zara a Milano, Itàlia
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ZARA Roma
A.2= Col·leció taula
A.3= Col·leccióParet

A.5= Emprovadors

C= Comunicacióvertical
P= Privat

[Fig. 41] Diagrama de funcionalitat de la planta primera del Zara de Roma, Itàlia.
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ZARA Roma

[Fig. 42] Plànol arquitectònic de la planta primera de la botiga de Zara de Roma, Itàlia. Arquitecte: Duccio Grassi.
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ZARA Milano
A.1= Col·leció premium
A.2= Col·leció taula
A.3= Col·leccióParet

A.4= Col·lecció Aparador
A.5= Emprovadors

C= Comunicacióvertical
P= Privat

[Fig. 43] Diagrama de funcionalitat de la planta baixa del Zara de Milano, Itàlia.
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ZARA Milano

[Fig. 44] Plànol arquitectònic de la planta baixa de la botiga de Zara de Milano, Itàlia. Arquitecta: Elsa Urquijo.
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[Fig. 45] Exemples d’esbossos ràpids “in situ” (2018) per a l’estudi d’aparadors. Torres, A.

[Fig. 46] Exemples d’esbossos ràpids “in situ” (2018) per a l’estudi d’aparadors. Torres, A.

massís d’acer inoxidable
xapa d’alumini
chapade alumini

cargol M8
xapa d’alumini

vitrina de vidre temperat

massís d’acer inoxidable

[Fig. 47] Detall moble expositor col·leccions. (E:1/50)

[Fig. 48] Detall moble expositor col·leccions. (E:1/50)
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[Fig. 49] Coquis alçat aparador.
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[Fig. 50] Coquis secció aparador.

[Fig. 51] Coquis plantilla aparador.
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[Fig. 53] Detall constructiu en planta de sistema d’aparador. (E:1/20)

0. Estructura de formigó existent. 1. Panell d’escuma d’alumini al·lusió natural cargolat. 2. Poliestirè estersionat. 3. Estructura reticular auxiliar de tubs
galvanitzats. 4. Tub galvanitzat. 5. “U” de xapa d’A EL-MG plegada amb cant arrodonit en vol. 6. Panell de llana de roca. 7. Panell d’escuma d’alumini
al·lusió natural cargolat. 8. Estructura reticular auxiliar de tubs galvanitzats. 9. Rail electrificat amb ejecucion encastada. 10. Iluminària tipus projector. 11.
Vidre SGG climalit més amb sistema visió lit. 12. Platina d’acer inoxidable. 13. Platina d’acer inoxidable seguint pendent carrer. 14. Tub acer inoxidable. 15.
Perfil angular d’acer inoxidable cargolat a forjat existent. 16. Xapa d’A EL-MG cargolada. 17. Recrescut de maó per a formacion de terra. 18. Tub galvanitzat
cargolat. 19. Difusor lineal. 20. Paviment de xapa d’acer inoxidable. 21. Tauler contraxapat.

[Fig. 52] Detall constructiu en secció de sistema d’aparador. (E:1/20)
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5.3 Façana urbana
Pel que fa a la façana urbana, hem de tenir en compte
l’apartat anterior. Tant el posicionament urbà com l’edifici històric en què es troba té una gran importància, que
explicarem a continuació.

D’altre banda, en la mesura que la companyia pot, tria els
edificis amb una posició d’encreuament entre dos carrers,
de manera que poden ser visualitzats des d’una major
quantitat de posicions perquè, d’aquesta manera, formen
part de dues façanes.

La façana de l’edifici serà el primer contacte que l’usuari
tindrà amb la botiga, la primera imatge, la qual ha de ser
capaç de captivar la seva atenció i generar en ell la inquietud per entrar-hi. Per tant, l’elecció d’aquest serà fonamental, ja que es tracta d’edificis que formen part de la història
de la ciutat, amb un caràcter ben definit i que generalment
formen part del patrimoni històric. Això últim són raons
per les quals els arquitectes no poden ni volen redissenyar
aquesta façana, llevat d’aquells aspectes de la planta baixa
que ho permeten, o alguna restauració si es considera
necessària.

També hi ha altres exemples, com són el de Roma o el de
Viena, que són un edifici aïllat o tenen més de dues façanes, de manera que tenen més possibilitats d’observació i,
per tant, d’interès.
A la planta baixa, que és dels pocs espais de la façana on la
companyia pot intervenir per norma general, Zara dissenya uns aparadors amb uns amplis finestrals atenent a les
dimensions de l’interior que permeten una gran entrada
de llum natural durant el dia i que converteix en alguns
casos en un edifici llanterna durant la nit, com passa en
l’exemple de Roma. L’aparador ha deixat de ser una zona
tancada, per donar lloc a un ampli espai on l’aparador es
la pròpia botiga, veient així el recorregut de les persones
i la disposició estratègica de la roba vist des de l’exterior.
Aquesta dimensió de la planta baixa permet oferir una
major sensació de monumentalitat a l’entrada de la botiga,
com passa en l’exemple de Hong-Kong o Roma, la qual
cosa genera un major interès per a entrar-hi.

Mantenir el caràcter històric té com a conseqüència la
integració del propi edifici en el seu entorn, sent aquest un
dels principis fonamentals de la companyia. A més, els arquitectes encarregats del disseny del projecte han de tenir
en compte que la façana també forma part del màrqueting
del conjunt, un aspecte que constitueix part de la tàctica
de venda. Generalment, es tracta d’edificis que mostren
façanes clàssiques, amb un ritme constant de finestres i
que, en general, tenen una simetria marcada que permet
crear un ordre en la mateixa.
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[Fig. 54] Seu de Zara al carrer Bahnhofstrasse a Zuric, Suïssa.
Arquitecta: Elsa Urquijo.

[Fig. 55] Seu de Zara al carrer Queen ‘s Road a Hong-Kong, Xina.
Arquitecta: Elsa Urquijo.

[Fig. 56] Seu de Zara a la Via de l’Corso a Roma, Itàlia.
Arquitecte: Duccio Grassi

[Fig. 57] Seu de Zara al carrer Serrano a Madrid, Espanya.
Arquitecta: Elsa Urquijo
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[Fig. 58] Seu de Zara al Corso Vittorio Emanuele a Milano, Itàlia.

[Fig. 59] Seu de Zara a Plaça Catalunya a Barcelona, Espanya.
Arquitecta: Elsa Urquijo

60

ZARA Zurich
La ciutat i la botiga s’entrellacen a través de la relació entre la vorera i la façana, creant uns grans finestrals a la planta
baixa que neixen des del terra i que asseguren una posada en escena atractiva que busca la mirada i l’interès del ciutadà.
Això ha convertit a la façana en un filtre d’interacció entre l’interior i l’exterior.
Un dels elements que més crida l’atenció de la façana és la presència de les cinc esferes que, antigament, creaven el
nom de l’empresa a la qual pertanyia l’edifici, “Bally”. No obstant això, amb l’arribada de Zara, es va redissenyar reemplaçant-se per cinc esferes que mostren llums LED amb paraules que varien al llarg de l’any, 564 concretament, entre
les quals trobem “urban”, “story” o “theme”, prohibint paraules que mostrin publicitat, marques o propaganda política.
Una de les característiques més representatives de l’edifici és la posada en valor de l’estructura com a element compositiu. Defensen des del despatx de l’arquitecte que: “La nostra proposta ha intentat respectar l’arquitectura de l’edifici,
emfatitzant la seva geometria cartesiana a través d’un disseny geomètric i ortogonal, on sostres i terres emfatitzen les
línies mestres del projecte, portant l’ordre de l’estructura exterior cap a l’interior de l’edifici. Es crea així un espai mesurat, pautat i ordenat, coherent amb l’edifici en el qual es troba on la façana ha estat tractada a manera de filtre, permetent una interacció entre l’interior i l’exterior de l’edifici, deixant veure des de la botiga cap a fora, i a el mateix temps
ocultant la visió des del carrer.“ 28

[Fig. 60] Seu de Zara al carrer Bahnhofstrasse a Zuric, Suïssa. Arquitecta: Elsa Urquijo.

28. Elsa Urquijo arquitectes, http://www.elsaurquijo.com/proyectos/proyectos/es/tiendas/zara-zurich/61, projectes de botigues Zara Zurich (consultada el 25 de juny de 2021)
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ZARA Hong-Kong
Enfront de la solidesa que transmet aquesta peça atemporal, s’obren unes grans vidrieres que connecten la botiga amb
la ciutat, permeten així una relació visual entre l’interior i l’exterior amb l’objectiu de buscar l’interès i el diàleg amb el
ciutadà.
A més, s’aprofiten aquestes grans obertures per manifestar últimes tendències tant en una pantalla gegant a través de la
tecnologia com a l’aparador físicament, on la cavitat central es converteix en un filtre cap a la ciutat.
A més, hi ha un gran contrast a la façana del mateix edifici. S’hi troba la façana blanca que correspon a Zara, on predomina el formigó armat amb la constant subdivisió per finestres que es produeix en la continuació de l’edifici, ja d’oficines. Si el passeig es produeix per la pròpia vorera, el passejant, al mirar cap amunt, pràcticament només veurà les grans
vidrieres que permeten observar l’interior de la botiga.

[Fig. 61] Seu de Zara al carrer Queen ‘s Road a Hong-Kong, Xina. Arquitecta: Elsa Urquijo.
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ZARA Roma
L’exterior d’aquest palau neorenaixentista està constituït per una geometria pura i compacta amb quatre façanes gairebé
idèntiques amb la repetició d’arcs monumentals formats per pilastres que s’obren a través d’immenses finestres cap a la
ciutat. Mentre que l’anterior inquilí havia tancat aquestes finestres per motius tècnics i de mercaderia, per a aquest nou
projecte s’aposta plenament per la seva obertura. Aquestes finestres permeten la invasió de llum natural a l’interior de la
botiga durant el dia.
Dins de cada finestra, destaca una doble làmina de metall amb forma de cortina i els forats permeten veure l’espai exterior. Al seu torn, s’utilitzen com a prestatges per exposar col·leccions. Els últims nivells de la façana es caracteritzen per
la presència de decoracions florals com medallons.
Cal concloure que el caràcter històric de la ciutat de Roma amb la presència d’una infinitat de palaus produeix una
imatge molt característica de la ciutat, i és en aquesta imatge amb la qual la companyia espanyola s’ha volgut fer partícip amb la seva restauració. 29

[Fig. 62] Seu de Zara a la Via de l’Corso a Roma, Itàlia. Arquitecte: Duccio Grassi

29. Duccio Grassi Architects, http://www.ducciograssiarchitects.com/projects/zara-roma/, projectes de retail Zara Roma (consultada el 30 de juny de 2021)
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ZARA Madrid
L’edifici original es repartia en sis altures, mentre que, després de la restauració interior de l’edifici que buscava l’adaptació al projecte de la companyia espanyola, finalment van ser quatre altures les resultants. Per tant, com la façana va ser
conservada, podem veure el contrast de les aparentment sis altures de la façana davant les quatre interiors.
A més, el fet de mantenir el caràcter de la façana tal com exigeix la normativa de l’ajuntament de Madrid, ja que és
una façana catalogada i protegida dins del conjunt històric de la Vila de Madrid, ha permès posar en valor un edifici
que simbolitza a la perfecció el prototip estètic de l’arquitectura residencial de Madrid de principis de segle XX. Tot i
no estar en continuïtat amb les altures interiors, aquesta decisió s’ha pres en diversos projectes, anteposant el caràcter
històric de la ciutat enfront de les característiques interiors de la botiga.
Per tant, a l’interior s’adapten a aquestes circumstàncies amb solucions innovadores. Es tracta d’una façana cara vista
amb una fusteria formada per finestrals de fustat rentats en blanc, amb llinda i brancals de pedra calcària. Alguns dels
materials que predominen en aquesta façana són el maó vist o el ferro forjat de les balconades simètriques.

[Fig. 63] Seu de Zara al carrer Serrano a Madrid, Espanya. Arquitecta: Elsa Urquijo.

64

ZARA Barcelona
Aquest immoble, conegut per ser un dels més característics de la zona, té un caràcter de fusió entre modernitat i classicisme a la seva façana.
Com a tal, alguna de les característiques més destacables d’aquesta façana és la simetria, fet que suposa un equilibri en
forma, mida i posició de les parts del conjunt.
Davant d’aquest caràcter, apareixen uns grans aparadors que s’obren a l’exterior a través d’un conjunt de divisions quadrades o rectangulars caracteritzades per una llum que fan de la botiga un gran focus de llum que permet anticipar des
del carrer com serà l’espai un cop t’endinses a descobrir-lo i recórrer-lo.

[Fig. 64] Seu de Zara a Plaça Catalunya a Barcelona, Espanya. Arquitecta: Elsa Urquijo.
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ZARA Milano
Com ja s’ha indicat a l’apartat anterior, aquest edifici presenta un caràcter racionalista propi dels anys 40. Seguint la
línia de projectes de Zara, la companyia, juntament amb l’estudi encarregat de realitzar el projecte, Elsa Urquijo Arquitectes, no van modificar la façana per continuar amb la seva gran integració en la artèria milanesa.
L’entrada a l’edifici és a través del pòrtic que protegeix l’entrada, així com gran part del carrer, que caracteritza l’espai
previ dels diferents establiments. En el cas de Zara, com en la majoria de companyies de l’àrea, es decideix posar el nom
de la companyia amb una gran il·luminació sota aquest pòrtic, i no a la façana principal del carrer de manera que pugui
ser observat per tots els vianants.
La transició entre l’exterior amb una façana racionalista i l’interior amb un disseny modern es realitzarà a través del
gran atri de l’antic cinema, que s’ha decidit conservar pel seu caràcter històric, el qual ja es deixa veure des del carrer
gràcies a les grans vidrieres que caracteritzen la façana. A més, a l’interior es decideix conservar l’estructura original per
combinar el disseny i tecnologia actual amb l’essència de l’antic cinema.

[Fig. 65] Seu de Zara al Corso Vittorio Emanuele a Milano, Itàlia. Arquitecta: Elsa Urquijo.
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5.4 Materialitat del disseny
L’atmosfera de l’espai interior és un dels factors on més
treballa la companyia, i és en ella on busca certa estabilitat
emocional que porti al client a un estat acollidor per a una
correcta presa de decisions. Aquesta atmosfera es crea
quan els elements que componen la posada en escena parlen el mateix llenguatge. Un dels principals elements serà
la materialitat del disseny interior, ja que el material té la
capacitat de qualificar i influir fortament en l’espai.

No obstant això, aquests serien els materials secundaris ja
que els principals que conformen els espais realitzats per
l’arquitecta gallega i que responen als principis de l’empresa són el formigó, el vidre i l’acer.
Parlar del material implica directament la seva relació
amb la textura, tant tàctil com visual, que vincula les
nostres sensacions entre el tacte i la vista. La percepció de
l’espai es veurà fortament afectada per aquestes característiques, generant en nosaltres una emoció d’acceptació
o de rebuig, la qual cosa influeix directament en la venda
del producte. Per a Zara, la relació entre aquests detalls
i el client és fonamental per poder potenciar el número
de vendes i així es pot apreciar i percebre en cada un dels
casos d’estudi.

Els materials utilitzats comparteixen algunes característiques, ja que generalment, Zara treballa amb colors clars i
freds com el blanc, el gris o el negre. No és casualitat que
la roba, majoritàriament, es trobi entre alguns d’aquests
colors, excepte en aquells casos on les noves col·leccions
exigeixen renovar i canviar. No obstant això, aquesta
companyia s’ha caracteritzat des del principi per l’ús de
tons neutres.

Encara que es parlarà posteriorment d’aquest element,
és molt important conèixer que hi ha un gran factor que
condiciona aquesta atmosfera i el material de l’espai interior, atenent a la seva funció i la forma en què s’utilitzarà:
la llum. Aquesta llum pot ser tant natural com artificial,
segons les característiques de l’edifici i les seves exigències.

A més, aquesta neutralitat cromàtica ve acompanyada
per materials com la pedra o el marbre, proporcionant un
caràcter elegant als espais i generant una condició selecta
on prioritza la senzillesa i la sobrietat.
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[Fig. 66] Interior de la botiga de Zara a Zuric, Suïssa. Arquitecta: Elsa Urquijo.

[Fig. 67] Interior de la botiga de Zara a Hong-Kong, Xina. Arquitecta: Elsa Urquijo.

[Fig. 68] nterior de la botiga de Zara a Roma, Itàlia. Arquitecte: Duccio Grassi.

[Fig. 69] Interior de la botiga de Zara a Madrid, Espanya. Arquitecta: Elsa Urquijo

[Fig. 70] Interior de la botiga de Zara a Barcelona, Espanya. Arquitecta: Elsa Urquijo.

[Fig. 71] Interior de la botiga de Zara a Milano, Itàlia. Arquitecta: Elsa Urquijo.
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ZARA Zúrich
El caràcter que ofereix el disseny interior dels espais de la companyia espanyola estan lligats a una arquitectura minimalista i moderna, que es pot veure reflectit també en aquest cas d’estudi, on l’arquitecta busca un espai net i amable que
alliberi el comprador en la seva presa de decisions.
Per a il·luminar aquest espai, una de les característiques més interessants són les línies de llum artificial que destaquen
allò on la llum natural no és capaç d’arribar i que s’encarreguen d’il·luminar els materials de tons neutres i clars, on el
blanc predomina sobre la resta. No obstant, el color bronze metàl·lic també és un dels components d’aquest disseny que
ofereix a l’espai aquesta antiguitat que caracteritza l’edifici en el qual es troba.
En aquest cas, la materialitat del projecte es caracteritza per uns panells de formigó UHPC PANELTOR Slim amb textura llista P-051 i en color crema, de mesures 3100x1200mm, creats exclusivament per a aquest projecte. Per aconseguir
aquest color s’ha necessitat morter sense additius com resines. La complexitat de la façana ventilada també ha exigit
solucions constructives amb peces úniques elaborades per a aquest projecte.

[Fig. 72] Interior de la botiga de Zara a Zuric, Suïssa. Arquitecta: Elsa Urquijo.
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ZARA Hong-Kong
L’interior de la botiga ha estat dissenyat basant-se en tons neutres i elegants, que busquen la comoditat del visitant amb
la creació d’una atmosfera i ambient amable, de vital importància per a la presa de decisions en la compra.
S’eliminen certs límits per guanyar amplitud i crear la il·lusió d’un espai més gran i un entorn més relaxat on es cedeixi
el protagonisme de l’escenari a la moda.
Per descriure l’interior, des del despatx diuen que “s’ha modelat l’espai clar i funcional donant gran importància a
l’experiència del visitant, on els materials o la llum creen l’atmosfera necessària per potenciar el producte exposat. Una
envoltant pètria circumda la botiga passant del terra a les parets potenciant d’aquesta manera els plànols del sostre i del
terra al desdibuixar els límits entre parets i sòl, creant una il·lusió de major amplitud i alleugeriment.
Alhora, pretén ser un fons on la moda realci tota la bellesa”. 30

[Fig. 73] Entrada de la botiga de Zara a Hong-Kong, Xina. Arquitecta: Elsa Urquijo.

30. Elsa Urquijo arquitectos, http://www.elsaurquijo.com/proyectos/proyectos/es/tiendas/zara-hong-kong/65/, proyectos de tiendas Zara Hong Kong (consultada el 3 de julio de 2021)
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ZARA Roma
A l’interior d’aquesta flagship romana trobem un espai gran i brillant, on tota l’estructura interna es basa en un sistema de vuit parells de columnes de ferro fos amb capitells decorats a l’interior amb motius florals que se simplifiquen
gradualment conforme s’ascendeix.
Aquest sistema estructural va suposar novetat en l’arquitectura romana del moment i va fer possible la rapidesa en la
construcció de noves obres. L’altura de les diferents plantes va decreixent conforme es produeix l’ascens, donant una
sensació de verticalitat. La unitat del conjunt, la llibertat espacial i l’espai buit central, permeten una visió creuada del
client, aconseguint punts llunyans.
Un altre gran aspecte que afecta la materialitat és la connexió que s’estableix entre l’interior i l’exterior, de manera que
es trien els materials amb precisió. “A l’exterior hem tornat a obrir els grans finestrals cap a la ciutat, creant un filtre que
actua com a membrana osmòtica i abraça totes les plantes de l’interior de l’edifici. Dins de cada finestra trobem una doble fulla de metall amb forma de cortina. Els forats de les dues làmines de metall són coincidents: es veu l’exterior, el sol,
la pluja, la vida de la ciutat, al passar per l’espai es percep només la llum que entra amb diferents efectes segons l’hora
del dia, etc. Vista des de l’interior, el full de metall és naturalment apte per penjar-hi prestatges.” 31

[Fig. 74] Interior de la botiga de Zara a Roma, Itàlia. Arquitecte: Duccio Grassi.

[Fig. 75] Detall de la botiga de Zara a Roma, Itàlia.

31. Archdaily, https://www.archdaily.com/120947/zara-rome-duccio-grassi-architects, proyectos de Duccio Grassi Architects 80 (consultada el 23 de julio de 2021)
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ZARA Madrid
El disseny interior d’aquest cas d’estudi en relació a la materialitat és peculiar ja que es basa en una estructura de vidre
de forma cúbica, on s’han utilitzat panells de vidre de 5 metres i mig d’altura, independents de la façana on s’ubiquen
les diferents seccions.
La llum i el vidre són les dues constants que vertebren aquest espai. Es tracta d’una estructura metàl·lica assecada en
blanc la qual forma el cub interior, amb uns pilars circulars que donen una sensació de lleugeresa col·locats de forma
radical. La integració de les zones de caixa, els ascensors i les escales d’accés a la planta de nens es produeix mitjançant
pòrtics realitzats en vidre que mostren miralls en color fosc rematats amb perfils metàl·lics. Fidels a la noblesa dels sòls
de pedra, aquests varien en funció del públic a què s’enfoca cada planta. Hi predomina el paviment gres porcellànic gris
amb acabat brillant, o micro-terratzo realitzat in situ amb perfils de dilatació d’acer inoxidable.
En general, a la botiga predominen els colors neutres com la línia de tons grisencs-beix o negres-grisos.

[Fig. 76] Imatge dels materials de l’interior de la botiga de Zara a Madrid, Espanya.
Arquitecta: Elsa Urquijo.

[Fig. 77] Interior de la botiga de Zara a Madrid, Espanya
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ZARA Barcelona
A la materialitat del disseny interior de l’espai predominen els tons clars i les textures que anivellen els espais, propis de
la companyia en una línia grisenca i blanca.
Com a resultat d’aquest treball de disseny tenim una àrea comercial diàfana i neta que ofereix una sensació d’amplitud
gràcies a l’estuc blanc que envolta part de l’interior amb una planta oberta a la ciutat i dues plantes superiors on es pot
guiar gracies a la gran il·luminació natural que es filtra a través de la cúpula de vidre i que, d’aquesta manera, es crea
una atmosfera orgànica i línies sinuoses, en què es rep a l’usuari per un arbre escultural i que dóna lloc a un espai ple de
lluminositat.
Pel que fa al mobiliari, es caracteritza per ser de colors neutres jugant amb els detalls que apareixen a la botiga, i s’han
organitzat de manera que són concebuts com a illes de productes autosuficients que recullen algunes col·leccions.

[Fig. 78] Imatge del llum de la botiga de Zara a Barcelona, Espanya. Arquitecta:
Elsa Urquijo.

[Fig. 79] Imatge de l’atri de la botiga de Zara a Barcelona, Espanya.
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ZARA Milano
La neutralitat de l’ús dels materials en el disseny de cada un dels espais de Zara és quelcom que caracteritza cadascuna
de les seves botigues, com ja hem vist en els casos anteriors.
Això també passa a la gran flagship de Milano, on es produeix una combinació de tons freds i clars que acullen els visitants de manera molt efectiva, creant un espai net i que genera una sensació de major amplitud.
No obstant això, a l’atri principal que t’introdueix a la zona d’exposició, caracteritzat per la seva gran llum circular, l’arquitecta va decidir respectar el caràcter antic que té a través de tons metàl·lics bronze que també hem pogut veure en altres projectes i que continua mantenint en espais interiors com la comunicació, tant en les escales com en els ascensors.
Se sintetitza el cromatisme característic de l’empedrat original de l’antic cinema que acollia aquest edifici, efectuat amb
marbres Breccia Aurora i Rosso Verona, però amb un aspecte modern, propi de la seva arquitectura.
Pel que fa a la materialitat de les parets que protegeixen l’espai interior, han estat tractades amb estuc en tons ocres i
grisencs tirant a blancs, en combinació amb el mobiliari, seguint la línia de tots els projectes.

[Fig. 80] Entrada de la botiga corresponent a l’atri de Zara Man a Milano, Itàlia. Arquitecta: Elsa Urquijo.
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5.5 Ecoeficiencia i tecnologia
El principal objectiu que es treballa amb l’ecoeficiència és
“reduir el consum d’energia mitjançant l’ús eficient de la
mateixa, optimitzant els processos productius per produir
més béns i serveis utilitzant la mateixa energia o menys”.32

D’aquí als propers anys, l’objectiu de la companyia espanyola és aconseguir que totes les seves botigues siguin
mediambientalment sostenibles i eficients. Per això,
treballen i incorporen en cadascuna peces de roba fetes
amb materials reciclats i reutilitzats, control d’emissions
a l’entorn, així com d’abocaments i residus, o la màxima
reducció possible d’energia.

Prenent consciència de la manca de recursos i de la necessitat d’una arquitectura sostenible que permeti progressar,
Zara treballa amb l’eco-eficiència tenint en compte el medi
ambient de manera que assegura les necessitats del present sense comprometre les necessitats futures.

D’altra banda, i amb un enfocament més precís pel que fa
a conceptes tecnològics, Zara ha impulsat aquests nous
models de botiga amb nous sistemes informàtics que
agilitzen la comanda online i la recollida a botiga o la
connexió directa entre la botiga i la web, bé a través del
codi QR que trobem a les etiquetes de les diferents peces o
bé a través de les pantalles tàctils que permeten visualitzar
les col·leccions.

Aquest treball es produeix, per exemple, en termes d’il·luminació, ja que la companyia aprofita al màxim l’ús de
la llum natural per l’interior dels seus espais i, en cas que
això no sigui possible, aposta per il·luminacions artificials
que es dividiran segons la funció: il·luminació d’accent,
de treball i general. Per a aquesta il·luminació artificial, la
companyia ha apostat fortament per diferents tipologies
de llums LED, ja que la seva alta capacitat d’adaptació permet crear molts tipus d’il·luminació segons les exigències
de l’espai. Al seu torn, això es troba en relació directa amb
termes tecnològics, gràcies a l’avanç que s’han produït en
els últims temps.

En definitiva, es tracta d’una invariant que està cobrant
força en els últims anys per l’avanç, necessitat i progrés
que s’està produint i que, tant des de Zara com Inditex,
són conscients de la necessitat i importància d’adaptar-se
a aquests canvis.

32. Ecointeligencia, https://www.ecointeligencia.com/2015/11/ecoeficiencia/ (consultada
el 8 d’agost de 2021)
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[Fig. 81] Llums de la botiga de Zara a Zuric, Suïssa. Arquitecta: Elsa Urquijo.

[Fig. 82] Detall de la botiga de Zara a Hong-Kong, Xina.
Arquitecta: Elsa Urquijo.

[Fig. 83] Llums de la botiga de Zara a Roma, Itàlia. Arquitecte: Duccio Grassi.

[Fig. 84] Imatge interior de la botiga de Zara a Madrid, Espanya.
Arquitecta: Elsa Urquijo.
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[Fig. 85] Detall lumínic de la botiga de Zara a Barcelona, Espanya.
Arquitecta: Elsa Urquijo.

[Fig. 86] Detall lumínic de la botiga de Zara a Milano, Itàlia.
Arquitecta: Elsa Urquijo.
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ZARA Zúrich
Pel que fa a l’ecoeficiència i sostenibilitat, Zara busca una independència dins d’aquests termes de manera que pugui
produir el menor impacte ambiental possible en relació a la seva producció, de manera que l’objectiu inicial d’aquest
projecte va ser reduir el consum d’energia un 20%, amb la consegüent reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle,
i el consum d’aigua un 50% en comparació amb altres models convencionals.
“Els grans estalvis elèctrics es detecten en el sistema de climatització, en el qual s’estimen estalvis mitjans del 40%” 33, ja
que també es treballa tècnicament amb la instal·lació elèctrica, climatització, fontaneria, il·luminació, materials i mobiliari. D’aquesta manera, aconseguiria apropar-se més al seu objectiu global que tenia pensat per a l’any 2020-21 i és fer
100% ecoeficients totes les botigues, portant el segell Green to Wear.
També cal destacar que el factor de la il·luminació ha experimentat un gran avanç gràcies a l’aparició d’aplicacions cada
vegada més eficients basades en la tecnologia LED. El punt més destacable respecte a qualsevol altre tipus de tecnologia
d’il·luminació es l’eficàcia lluminosa.

[Fig. 87] Detall interior de la botiga de Zara a Zuric, Suïssa. Arquitecta:
Elsa Urquijo.

[Fig. 88] Detall interior de la botiga de Zara a Zuric, Suïssa. Arquitecta:
Elsa Urquijo.

33. Memòria anual 2014 d’Inditex, https://www.inditex.com/documents/10279/246648/Memoria_Anual_2014.pdf/118b65d5-10b3-4c9e-a4c6-17dceb1d59a2, 88, estratègia sostenible
(consultada el 9 d’agost de 2021)
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ZARA Hong-Kong
La botiga més representativa de l’antiga colònia britànica incorpora els conceptes propis de la companyia amb els següents resultats: consumeix un 30% menys d’energia respecte al consum mitjà anual d’una botiga convencional, disminueix un 70% el consum d’aigua i evita l’emissió de més de 150 tones de CO2 a l’any.
Com es pot veure en aquest cas d’estudi pel que fa a l’anterior, d’acord amb les botigues que es van construint, van millorant aquests factors d’ecoeficiència i sostenibilitat.
Això s’aconsegueix gràcies al fet que Inditex compta amb una plataforma d’eficiència que “monitoritza de forma centralitzada les instal·lacions de climatització i electricitat d’un total de 1234 botigues ecoeficients repartides en més de
30 païso”.34 Així, s’aconsegueix optimitzar la seva gestió, millorar el seu rendiment i manteniment, i definir estratègies
futures basades en la disminució de la demanda energètica i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
De nou, pel que fa a la tecnologia de la il·luminació, aquesta flagship segueix els mateixos paràmetres que el cas d’estudi
de Zúrich, aprofitant els avenços que l’ús de la il·luminació LED permet aplicar, amb una major eficàcia lluminosa.

[Fig. 89] Aparador de la botiga de Zara a Hong-Kong, Xina. Arquitecta:
Elsa Urquijo.

[Fig. 90] Interior de la botiga de Zara a Hong-Kong, Xina. Arquitecta: Elsa
Urquijo.

34. Memòria anual 2014 d’Inditex, https://www.inditex.com/documents/10279/246648/Memoria_Anual_2014.pdf/118b65d5-10b3-4c9e-a4c6-17dceb1d59a2, 89, estratègia sostenible
(consultada el 9 d’agost de 2021)
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ZARA Roma
Pel que fa a la tecnologia, l’edifici amb els seus ascensors hidràulics va suposar un gran impacte innovador en el moment de la construcció, ja que fins al moment no era present en cap altre edifici de la capital italiana. En tots els seus
projectes, Zara busca l’explotació al màxim de les possibilitats de sostenibilitat i ecoeficiència a l’edifici.
Aquesta flagship pot entendre’s com un altre exemple, ja que presenta novetats com monitorització en la qualitat de
l’aire de l’interior del local, disminució automàtica de la il·luminació en zones de poc trànsit, sistema de cortina d’aire a
l’entrada que regula la diferència abrupta entre les temperatures exterior i interior, escales automàtiques que romanen
en “stand-by” quan no s’usen, ús de fusta certificada FSC i bosses de paper certificades PEFC.
El resultat final és el consum d’un 30% menys d’energia respecte a un local comercial estàndard, equivalent a aquest, un
ús d’un 80% menys d’aigua i l’evitació d’emissió de 200 tones menys de CO2 a l’atmosfera. De nou, podem veure l’evolució en el desenvolupament de la sostenibilitat pel que fa als exemples anteriors.

[Fig. 91] Interior de la botiga de Zara a Roma, Itàlia. Arquitecte: Duccio
Grassi.

[Fig. 92] Interior de la botiga de Zara a Roma, Itàlia. Arquitecte: Duccio
Grassi.
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ZARA Madrid
Tant comercial com constructivament, aquesta botiga respon als principis de sostenibilitat avançats que cerca Zara i la
resta d’Inditex en cadascuna de les seves botigues. Es caracteritza per una reducció del consum d’energia elèctrica en un
30%, com passa en el cas d’estudi de Hong-Kong o el de Roma, i d’aigua en un 50% (inferior als dos casos anteriors) en
relació a un model de botiga convencional.
La seva construcció està plantejada perquè s’arribi a obtenir la categoria platí (pel qual necessiten entre 80 i 110 punts
d’acreditació), que constitueixen la màxima qualificació atorgada per la certificació LED, un segell nord-americà reconegut com el de màxima exigència mundial per l’arquitectura en termes d’ecoeficiència que assegura estratègies de
sostenibilitat dirigides cap a la reducció de l’impacte ambiental global d’un edifici. Aquest model està basat en l’estalvi
energètic, l’eficiència en l’ús d’aigua, reducció d’emissions de CO2, millora de qualitat de l’ambient interior i el confort
humà.

[Fig. 93] Interior de nit la botiga de Zara a Madrid, Espanya. Arquitecta: Elsa
Urquijo.

[Fig. 94] Interior de dia de la botiga de Zara a Madrid, Espanya. Arquitecta:
Elsa Urquijo.
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ZARA Barcelona
De nou, aquesta flagship de la capital catalana és un altre exemple de botiga on Zara es preocupa i es compromet amb
principis mediambientals pel que s’amplifiquen tècniques que permeten el seu compliment.
Pel que fa a la llum, per a l’estalvi d’electricitat, utilitza detectors de presència en el magatzem que disminueixen la
intensitat lumínica al voltant d’un 80% i a les zones de menys trànsit. Una altra mesura a destacar és la presència de cortines d’aire amb regulació electrònica que eviten l’entrada d’aire, bé més calent o més fred, que provingui de l’exterior.
Per tant, la botiga es caracteritza per consumir un 30% menys d’energia pel que fa a el consum mitjà anual d’una botiga
convencional, evita el consum de més de 150 tones de CO2 a l’any i arriba a disminuir fins a un 70% el consum d’aigua.

[Fig. 95] Detall de la unió material-llum de la botiga de Zara a Barcelona,
Espanya.

[Fig. 96] Interior de la botiga de Zara a Barcelona. Arquitecta: Elsa Urquijo
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ZARA Milano
La botiga més representativa de Milano no podia quedar-se enrere en termes d’ecoeficiència i sostenibilitat.
Per això, aquesta flagship també segueix respectant els compromisos mediambientals propis de la companyia, presentant un estalvi mitjà del 20% en electricitat, amb la consegüent reducció d’emissions, i fins a un 40% en el consum
d’aigua respecte a una botiga convencional.
Algunes de les decisions que donen suport a aquestes dades són l’ús d’una millor il·luminació LED que permeti aquest
estalvi energètic, reutilització de materials i gestió de residus, així com eficiència en els sistemes de calefacció i refrigeració.
Respecte als conceptes tecnològics, cal destacar que la marca sempre compta amb l’última tecnologia per satisfer les
necessitats del client. Per exemple, incorpora miralls interactius equipats amb RFID: la funció és identificar les peces i
mostrar suggeriments de combinació. Consta d’una gran pantalla corba de 9 metre d’alt que ocupa la planta baixa i el
primer pis, i una altre de 21 metres que puja per la paret a la zona de les escales, mostrant missatges al comprador en
relació amb les últimes col·leccions.

[Fig. 98] Detall d’unió de la planta baixa de la botiga de Milano, Itàlia. Arquitecta: Elsa Urquijo.

[Fig. 97] Planta baixa de la botiga de Zara a Milano, Itàlia. Arquitecta: Elsa
Urquijo.

[Fig. 99] Planta primera de la botiga de Zara a Milano, Itàlia. Arquitecta: Elsa
Urquijo.
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6. VALORACIÓ PERSONAL
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Un cop repassats els episodis que caracteritzen el treball
de l’arquitectura que es produeix a l’entorn de la companyia espanyola Zara, podem concloure i establir quatre
principis en els quals estan basats totes les seves flagships
stores, que són el model de botiga a què aspiren, buscant
treballar amb menys botigues però més superfície comercial. Aquests principis que es busquen en el concepte de
botiga global són bellesa, claredat, funcionalitat i sostenibilitat. L’arquitectura encarregada de realitzar aquest
treball sent que l’atemporalitat és un dels principis que els
seus espais han de respectar, com així ho fa saber: “La idea
del projecte es basa en la idea que la moda sempre està
canviant i, per tant, com hauria de ser l’espai on veiem la
moda? Creiem que l’espai hauria de ser bastant diferent
en el temps en comparació amb la moda... La roba canvia
cada sessió, l’arquitectura ha de sentir-se una mica atemporal” 35. D’aquesta manera, el seu disseny busca l’atemporalitat perquè el que canviï sigui la moda i l’arquitectura
s’adapti a ella. A més, té la intenció de treballar en un
espai on es jugui amb el temps, no només amb materials,
textures o il·luminació.

presència molt notable dels habitants i visitants i que, en
la seva vivència per aquests llocs, Zara incideix tant indirecta com directament sobre ells.
Per tant, la façana urbana que presenten els espais de la
companyia espanyola ha d’integrar-se en el seu entorn
i ha d’entrar a la mirada d’aquell que passeja en els seus
voltants ja que “un comprador potencial decidirà entrar
a l’establiment si la façana el convida a fer-ho, i farà el seu
recorregut si l’interior del local li brinda una experiència
positiva des del seu ingrés a la mateixa” 36. De la mateixa
manera, “per vendre cal aconseguir que el públic entri
al local, i el punt de contacte entre la botiga i el públic és
la façana. És per això que el caràcter de la façana d’una
botiga és anàleg al d’un cartell d’anunci i, com a tal, ha de
complir certes missions” 37. L’arquitecta s’ha encarregat
de realitzar un treball que segueix un conjunt de patrons
comuns en cada un dels seus establiments i que permet
unificar el concepte de Flagship Store de la marca. Inditex
crea setmanalment noves peces de manera que els aparadors, caracteritzats per fons clars i amb pocs productes,
estan en continu canvi, amb grans vidrieres que et permeten establir una connexió visual entre l’interior i l’exterior.
Això genera al consumidor una necessitat d’entrar setmanalment per veure les novetats. En definitiva, com s’ha
explicat anteriorment, la ciutat es converteix en el marc
d’acció i cobra una gran importància.

Treballar l’atemporalitat pot no resultar un procés estretament vinculat amb el posicionament en edificis històrics,
una de les bases que la companyia segueix i que s’han
explicat anteriorment en aquest treball, ja que la història
que hi ha darrere d‘un edifici pot implicar indirectament
certa temporalitat. Tanmateix, la dificultat que comporta
desvincular la història d’un edifici del seu disseny interior engrandeix el treball realitzat pels arquitectes i el seu
equip de treball. El posicionament de les grans botigues
forma part de la publicitat de la marca, situant-se en els
espais més importants de les ciutats, on és habitual una

El disseny de les botigues és un constant esforç que recull
i abasta una gran quantitat de detalls que han de ser treballats individualment i en conjunt per aconseguir un resultat òptim i funcionament correcte, i que ha de representar
i plasmar a la perfecció la identitat de la marca.

35. Elsa Urquijo arquitectes, http://www.elsaurquijo.com/proyectos/proyectos/es/tiendas/
zara-madrid/65/, projectes de botigues Zara Madrid Serrano (consultada el 22 d’agost de
2021)

36. CAAD, “10 projectes de retail espectaculars”, https://www.caad-design.com/10-proyectos-de-retail-design-espectaculares, (cxonsultada el 25 d’agost de 2021)
37. Enrique Lantero i Damián Galmes, “Façanes de botigues” en Revista Nacional d’Arquitectura nº122, (Madrid: Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid, febrer 1952), p.45
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“El comprador ha de sentir-se confortable, com a casa, i,
si és possible, millor que a casa; tot el que contribueixi a
produir una impressió i comoditat és important, sigui la
calefacció, la il·luminació, les condicions acústiques, els
colors càlids i els mobles còmodes” 38.

S’ha de recordar que l’elegància té una major relació amb
la senzillesa i sobrietat que amb la decoració.
Finalment, encara que aparentment pugui semblar que
no té relació amb l’arquitectura, el so també ha de ser
controlat i estudiat en aquestes botigues ja que permetrà
gaudir de l’espai d’una millor manera. El fil musical que
s’utilitza sol ser música comercial moderna a un volum
que no resulta molest però suficient per no escoltar el so
de les persones que, a vegades, pot resultar desagradable,
de manera que es crea una atmosfera còmoda perquè els
clients puguin concentrar-se en el producte.

La posada en escena de l’interior de la botiga s’engrandeix
quan tots aquests aspectes s’uneixen i es complementen
per potenciar la seva funció, creant així una atmosfera
acollidora per al consumidor, al qual s’aconsegueix seduir
mitjançant una experiència única amb la qual pugui identificar-se. Els recorreguts i l’organització espacial sol ser
neta, organitzada de manera que no es trobin interrupcions d’objectes perquè es puguin observar amablement
tots els productes i prendre decisions correctes.
Generalment, la botiga també sol estar dissenyada de
manera que es pot recórrer visualment l’espai d’un costat a
l’altre per anticipar allò que es busca, o tenir més facilitat
per a trobar-ho. En aquesta disposició de les col·leccions
també intervenen la il·luminació, tant natural com artificial. Encara s’aprofita al màxim la llum natural, s’aposta
enormement per il·luminacions artificials on podem trobar tres tipus: il·luminació d’accent, que serveix per destacar els productes, il·luminació de treball, que s’utilitza en
espais com caixes o emprovadors, i finalment il·luminació
general, que guia al client pels espais de circulació.

L’avanç de les tecnologies en els últims anys ha penetrat
a gran velocitat en tots els àmbits i nivells de la nostra
societat, formant una part d’elles i suposant un dels majors
canvis en els últims anys.
Això ha permès un desenvolupament més profund de la
comunicació i l’accés a la informació, la qual cosa hem
acceptat com quelcom útil i beneficiós per a facilitar les
nostres tasques de treball, oci i comunicació.
D’aquesta manera, Zara ha impulsat models de botiga en
els quals s’aprofita de les possibilitats que la tecnologia
ofereix, com un sistema de comandes en línia que permet
a l’usuari demanar i recollir els productes a la botiga més
propera a casa, així com un sistema de tauletes i dispositius mòbils amb els quals controla les peces.
Aquesta tecnologia, en combinació amb l’arquitectura,
crea una atmosfera i espai idoni per realitzar les compres.

D’altra banda, els materials amb els quals la companyia
treballa segueix patrons comuns. Generalment, són
de colors clars i freds, entre el blanc pur, el gris clar del
formigó i el color de l’acer, a més del color negre. Tant el
vidre com el formigó i l’acer són característics, però també
la pedra i el marbre s’utilitzen constantment, la qual cosa
ofereix un caràcter elegant, propi de Zara.

38. Iñaki Bergera, “Assajar l’arquitectura. Locals comercials 1949-1961 “, en ACTES DE
CONGRÉS INTERNACIONAL D’Roma A Nova York: Itineraris de la nova arquitectura
espanyola 1950/1965, (Pamplona: T6 Edicions S. L., 30 octubre de 1998), pàg. 157
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Pel que fa a la responsabilitat mediambiental, els arquitectes i l’equip tècnic de Zara han fet un gran esforç i treball
en els últims anys per progressar i millorar en el model de
botiga ecoeficient, establint una respectuosa relació amb
el medi ambient amb la finalitat de crear botigues que
siguin mediambientalment sostenibles i eficients.
Els seus principis per aconseguir-los es basen en el control
d’emissions, abocaments i residus, prioritzant l’ús de materials reciclats i reutilitzats, així com la màxima reducció
possible del consum d’energia de cada un dels seus espais
mitjançant sensors de moviment, programes d’il·luminació automàtics que s’adapten a les necessitats de la botiga,
llums LED, sistemes de control de temperatura o instal·lació de cortines d’aire automàtiques.
Per concloure, la creació i el disseny d’una Flagship Store
per a la companyia espanyola Zara ha de reunir una gran
qualitat de factors com a requisits per poder obtenir un
bon resultat. Tots aquests factors, explicats prèviament,
són els principis comuns que tenen totes les botigues i que
generen similitud entre les mateixes però que, de la mateixa manera, diferencien totes i cadascuna d’elles ja que
aconsegueixen adaptar-se a una situació i unes condicions
concretes, pròpies del lloc en el qual se situen.

87

7. BIBLIOGRAFIA

88

LLIBRES
Capriotti Peri, Paul. 2009. Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad Corporativa.
Santiago, Chile: Libros de la Empresa.
Costa, Joan. 2004. La imagen de marca. Un fenómeno social. Barcelona: Paidós.
Domènech, Lluis y Josep Mª Montaner. 1978. Arquitectura de siempre. Los años 40 en España. Barcelona: Tusquets
editores.
El Croquis. 2017. 6a architects nº192, 2009/2017. Madrid: El croquis editorial.
Fábrega, Fernando. 2004. Zara: el modelo de negocio de Inditex. Madrid: Claves de gestión.
Laugier, Marc Antoine. 1753. Essai sur l’architecture. París: Chez Duchesne, rue S. Jacques, au Temple du Goût.
Martínez, David. 2012. Zara: Visión y estrategia de Amancio Ortega. Madrid: Conecta.
Pallasmaa, Juhani. 2016. Habitar. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.
Salgado, Jesús y Xabier R. Blanco. 2004. Amancio Ortega: de cero a Zara. Madrid: La Esfera de los Libros, S. L.
Salgado, Jesús y Xabier R. Blanco. 2017. Pablo Isla: En el corazón de Zara. Madrid: La Esfera de los Libros, S. L.
Adolf Loos. (1908 Ornamento y Delito, Un escrito en pro de la actuación social de la Arquitectura. Editorial Gustavo
Gili, SL.

89

CAPÍTOLS DE LLIBRES
Antón, Javier y Mariano González. 2019. Dibujo y control. El trabajo de Javier Carvajal para Loewe. En Conversando
con… William J.R. Curtis. Vol 24, nº 37. 48-61. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
Aparicio, Jesús Mª. 2000. Introducción. En El muro, concepto esencial en el proyecto arquitectónico: la materialización
de la idea y la idealización de la materia, 10-25. Madrid: Asppan.

ARTICLES
Aldámiz-Echevarria, María. 2015. Zara. Análisis de la estrategia empresarial. Trabajo Fin de Grado. (Universidad de
Barcelona).
Álvarez, Milagros. 2017. Arquitectura para el Retail. Espacios comerciales para la moda contemporánea. Trabajo Fin de
Grado. (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid - UPM).
Barrueco, Julio. 2019. Arquitectura, diseño y arte en las tiendas de Carvajal para Loewe. Trabajo Fin de Grado. (Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid - UPM).
Bergera, Iñaki. 2017. Mirar a ver. Experiencias docentes en arquitectura. (Congreso Internacional sobre fotografía),
499-509.
Carvajal, Javier. 1960. Instalación y decoración de una tienda, Madrid. En Revista de Arquitectura nº16 del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid, 32-36.
Cort, Paula. 2018. La importancia de la arquitectura en el grupo Inditex. Trabajo Fin de Grado. (Universidad Politécnica de Valencia - UPV).
Delgado, Eduardo. 1998. Conversaciones con Javier Carvajal. En Revista de Arquitectura del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid, 20-23.
Díaz Paloma y Mercedes Monjo. 2010. Caso Zara: la empresa donde todo comunica. Harvard Deusto,
60-68.
Fullaondo, Juan Daniel. 1968. El fenómeno de la tienda en el contexto de la ciudad. En Revista de Arquitectura nº111 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 21-33.
Kahn, Louis I. 1965. Remarks. Perspecta 9/10: The Yale Architectural Journal, ed. Robert A. M. Stern,
300-310.

90

Lantero, Enrique y Damián Galmes. 1952. Fachadas de tiendas. En Revista de Arquitectura nº122 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 45-52.
Martínez, Ana. 1998. La moda en las sociedades avanzadas. Papers nº54, 129-37.
Martínez, Ana. 2008. Hacia un nuevo sistema de la moda. El modelo Zara. En Revista Internacional de
Sociología (RIS), 105-22.
Muñoz, Marta. 2017. Paco Rabanne: ¿Arquitecto sin arquitectura?. Transposición de técnicas y materiales entre disciplinas. (I Congreso Iberoamericano redfundamentos).
Sanchez López, Jonathan. 2018. Patrimonio-retail. Intervenciones de Zara en edificios histórico. Trabajo
de Fin de Grado. (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid - UPM).

RECURSOS ELECTRÒNICS
Pàgina web oficial de Archdaily, http://www.archdaily.com
Pàgina web oficial de Ecointeligencia, http://www.ecointeligencia.com
Pàgina web oficial del estudio de Elsa Urquijo Arquitectos, http://www.elsaurquijo.com
Pàgina web oficial de Inditex, http://www.inditex.com
Pàgina web oficial de Divisare, https://divisare.com/

DOCUMENTACIÓ AUDIOVISUAL
Vídeo: Planeta Zara. 2002, Canal Plus, https://www.youtube.com/watch?v=ALPpvzgFElg

91

FONT D’IMATGES
Portada Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 17 Font: https://www.nike.com

Fig.1 Font: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Looshaus

Fig. 18 Font: https://www.nike.com
Fig. 19 Font: https://www.descaparatismo.com

Fig.2 Font: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Looshaus

Fig. 20 Font: https://www.luxuryretail.es/

Fig.3 Font: https://www.coam.org/

Fig. 21 Font: https://www.luxuryretail.es/

Fig.4 Font: https://www.coam.org/

Fig. 22 Font: https://www.luxuryretail.es/

Fig. 5 Font: Arxiu General de la Universitat de Navarra.
Signatura: agún / 207 / Projecte 68, citat a: La Serrano de
Loewe, Javier Carvajal: anàlisi d’un projecte arquitectònic.

Fig. 23 Font: https://es.wikiarquitectura.com

Fig. 6 Font: Arxiu General de la Universitat de Navarra.
Signatura: agún / 207 / Projecte 68, citat a: La Serrano de
Loewe, Javier Carvajal: anàlisi d’un projecte arquitectònic.

Fig. 25 Font: https://www.plataformaarquitectura.cl

Fig. 7 Font: Arxiu General de la Universitat de Navarra.
Signatura: agún / 207 / Projecte 68, citat a: La Serrano de
Loewe, Javier Carvajal: anàlisi d’un projecte arquitectònic.

Fig. 27 Font: https://www.inditex.com

Fig. 8 Font: http://www.plataformaarquitectura.cl

Fig. 29 Font: https://www.inditex.com

Fig. 9 Font: http://sf.curbed.com

Fig. 30 Font: https://www.inditex.com

Fig. 10 Font: http://www.plataformaarquitectura.cl

Fig. 31 Font: https://www.inditex.com

Fig. 11 Font: http://www.plataformaarquitectura.cl

Fig. 32 Font: https://www.zara.com/es/

Fig. 12 Font: https://www.arquitecturaydiseno.es

Fig. 33 Font: Elaboracó pròpia a partir de https://geogragift.com/

Fig. 24 Font: https://www.dezeen.com

Fig. 26 Font: https://www.archdaily.com

Fig. 28 Font: https://www.inditex.com

Fig. 13 Font: https://www.gentleman.elconfidencial.com

Fig. 34 Font: Elaboracó pròpia a partir de https://geogragift.com/

Fig. 14 Font: https://www.gentleman.elconfidencial.com
Fig. 15 Font: https://www.nike.com

Fig. 35 Font: Elaboracó pròpia a partir d’imatge https://
geogragift.com/

Fig. 16 Font: https://www.descaparatismo.com
92

Fig. 36 Font: Elaboracó pròpiaa partir de https://geogragift.com/

Fig. 53 Font: Elaboracó pròpia
Fig. 54 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 37 Font: Elaboracó pròpia a partir de https://geogragift.com/

Fig. 55 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 38 Font: Elaboracó pròpia a partir de https://geogragift.com/

Fig. 56 Font: https://www.ducciograssiarchitects.com/
Fig. 57 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 39 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 58 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 40 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 59 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 41 Font: Elaboracó pròpia a partir de la planta del
propi autor

Fig. 60 Font: Elaboració pròpia a partir d’imatge de http://
www.elsaurquijo.com

Fig. 42 Font: Elaboració pròpia a partir d’una imatge
seleccionada de http://www.archdaily.com

Fig. 61 Font: Elaboració pròpia a partir d’imatge de http://
www.elsaurquijo.com

Fig. 43 Font: Elaboracó pròpia a partir de la planta del
propi autor

Fig. 62 Font: Elaboració pròpia a partir d’imatge de http://
www.elsaurquijo.com

Fig. 44 Font: Elaboració pròpia a partir d’una imatge
seleccionada de http://www.archdaily.com

Fig. 63 Font: Elaboració pròpia a partir d’imatge de http://
www.elsaurquijo.com

Fig. 45 Font: https://www.torres-arquitectos.com/

Fig. 64 Font: Elaboració pròpia a partir d’imatge de http://
www.elsaurquijo.com

Fig. 46 Font: https://www.torres-arquitectos.com/
Fig. 47 Font: Elaboracó pròpia

Fig. 65 Font: Elaboració pròpia a partir d’imatge de http://
www.elsaurquijo.com

Fig. 48 Font: Elaboracó pròpia

Fig. 66 Font: https://www.archilovers.com/ citant a Elsa
Urquijo Arquitectes.

Fig. 49 Font: Elaboracó pròpia
Fig. 50 Font: Elaboracó pròpia

Fig. 67 Font: https://www.archilovers.com/ citant a Elsa
Urquijo Arquitectes.

Fig. 51 Font: Elaboracó pròpia

Fig. 68 Font: http://www.ducciograssiarchitects.com

Fig. 52 Font: Elaboracó pròpia

Fig. 69 Font: http://www.vogue.es
93

Fig. 70 Font: http://www.divisare.com

Fig. 89 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 71 Font: http://www.columnazero.com

Fig. 90 Font: https://www.archilovers.com/ citant a Elsa
Urquijo Arquitectes.

Fig. 72 Font: https://www.archilovers.com/ citant a Elsa
Urquijo Arquitectes.

Fig. 91 Font: http://www.archdaily.com

Fig. 73 Font: https://www.archilovers.com/ citant a Elsa
Urquijo Arquitectes.

Fig. 92 Font: http://www.archdaily.com
Fig. 93 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 74 Font: http://www.archdaily.com

Fig. 94 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 75 Font: http://www.archdaily.com

Fig. 95 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 76 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 96 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 77 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 97 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 78 Font: http://www.divisare.com

Fig. 98 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 79 Font: http://www.paneltor.com

Fig. 99 Font: http://www.elsaurquijo.com

Fig. 80 Font: https://www.inditex.com

Contraportada Font: https://www.inditex.com

Fig. 81 Font: https://www.archilovers.com/ citant a Elsa
Urquijo Arquitectes.
Fig. 82 Font: https://www.archilovers.com/ citant a Elsa
Urquijo Arquitectes.
Fig. 83 Font: http://www.archdaily.com
Fig. 84 Font: http://www.elsaurquijo.com
Fig. 85 Font: http://www.elsaurquijo.com
Fig. 86 Font: http://www.elsaurquijo.com
Fig. 87 Font: http://www.elsaurquijo.com
Fig. 88 Font: http://www.elsaurquijo.com
94

