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Quartier el-Habous, Casablanca, 1918-1953
Albert Laprade, Auguste Cadet i Edmond Brion 

Quartier Hafsia, Tunis, 1972-1977
Arno Heinz, Wassim Ben Mahmoud, ASM, ARRU

"Hafsia doesn't merely stabilise the old but transforms the 
existing texture into a contemporary condition. People who 
are interested in restoration are seen to be standing in the 
way of progress the Hafsia model is an attempt to be 
progressive while holding on to the existing fabric."
Peter Eisenman, 1995 

Estudi de l’habitatge mínim tunisià, 1943
Bernard Zehrfuss, Jason Kyriacopoulos

Sketch, 50x50 feet House for Mass Production, 1951
Mies van der Rohe
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La Casa Pati
L’habitatge tradicional es constitueix de peces que s’organitzen 
al voltant d’un espai més gran a nivell de l’estructura urbana: el 
pati. Tradicionalment, cada casa representa una família i cada 
pati és el cor d’aquest nucli familiar. 

SobreSobre aquesta tipologia, els habitatges experimenten diferents 
variants en funció dels mitjans de les famílies. Podem observar 
els casos simples de cases modestes i casos més complexes, com 
les tipologies dels palaus on podem constatar la presència d’un 
segon pati, qu és més aviat un pati de servei a les peces 
secundàries. 

Els Souqs - El comerç 
LesLes ciutats musulmanes responen a tipologies sobre la com-
posició d’elements simples: la cèl·lula, el pati, la xicana, la porta, 
la galeria, el camí. 
La posada en sèrie de cèl·lules crea una direcció, un camí. És el 
cas dels Souqs, que normalment s’organitzen a través d’aquesta 
repetició d’unitats, de crugia estreta i allargada, que nalment 
formen carrers completament comercials a dues bandes.

El Sabat
A Tunis, el terme Sabat s’utilitza per designar les seccions de 
carrer cobertes per extensions de la planta primera. Sempre i 
quan el dret de pas no fos obstaculitzat, els propietaris tenien 
dret a construir sobre el carrer adjacent a les seves cases. 

AA més a més de solventar la necessitat de creixement dels habi-
tatges, els Sabats milloren les condicions dels peatons davant 
del clima, donant protecció vers la pluja així com creant ombra.

Els espais de pas que no es troben construïts en la planta supe-
rior, solen cobrir-se amb teles i materials lleugers per aconseguir  
aquesta protecció solar. 

El projecte prèn aquest concepte per repetir-lo en les pèrgoles 
que cobreixen els recorreguts tenint en compte com la llum pen-
etra aquests espais a partir d‘escletxes. 

El Fina’
El Fina’ és l‘espai que s’extén davant de la porta de cada propietat 
i que no sobrepassa la meitat de l’amplada del carrer. Sempre 
s’ha de garantir el dret de pas dels vianants. En els culs-de-sac, el 
Fina’ cobreix tota l‘amplada del carrer. 

El minaret
UnUn únic centre estructura les activitats religioses i comercials de 
la ciutat, és a dir, la seva dimensió pública. El centre religiós, on 
es situa la gran mesquita, també inclou el comerç. Els mercats 
envolten la mesquita, completament emmascarada per les bot-
igues. Visualment, la mesquita només existeix a través dels seus 
espais interiors. L’únic element que permet reconeixer la seva 
presència, i per tant localitzar el centre la medina, és el minaret.

Per aquest motiu, el projecte opta per reforçar el buit en direcció 
al minaret, ja que la seva presència i descoberta guia el llarg del 
recorregut.
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