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Al Kherba: nova porta a la medina de Tunis
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اخلربة: ب جديد يف مدينة تونس 

“[...] de la Medina d’Argel aporta nous ingredients de 
complexitat: la traça de l’agrupació no és només ara de major 
mida (aquesta vegada sí, amb connotacions clarament urbanes), 
sinó que a més a més respon a la laberíntica geometria d’una 
medina àrab amb els seus carrers, carrerons i vestíbuls. La casa, a 
la vegada, ja no és un receptacle de geometria bàsica, sinó una 
intrincada concatenació de patis, corredors i estances. A dalt, 
cada casa desemboca a la terrassa, ja sigui sobre el seu propi cada casa desemboca a la terrassa, ja sigui sobre el seu propi 
terrat o sobre la de les cases veïnes. Es presenten amb diferents 
orientacions i dimensions, però totes ofereixen un respir al fosc 
carrer de la medina, una obertura cap al Mediterrani i una part 
consustancial de la vida de la ciutat. En elles, les dones viuen i es 
relacionen, i fugen del veto imposat en moltes facetes de la vida 
pública. Mitjançant les escales que comuniquen les terrasses 
d’Argel, la ciutat es pot atravesar sense descendir al carrer, com d’Argel, la ciutat es pot atravesar sense descendir al carrer, com 
així ho han fet llegendaris fugitius que fugien de la justicia o de la 
repressió.”

Martínez, Andrés. Habitar la cubierta. Dwelling on the roof. 
Barcelona 2005. 

Croquis de cobertes a la vall del M’Zab, Argèlia
Le Corbusier, 1931

|  P L A N T A  C O B E R T A  | Intencions

LaLa planta coberta prèn especial rellevància en les ciutats 
tradicionals islàmiques, pel fet que la regulació de les alçades els 
otorga gran privacitat. Històricament, aquests espais han sigut 
majoritariament utilitzats per les dones, que els feien servir per  
estendre la roba i alhora es tractava d’un lloc de reunió separat 
de la vida pública del nivell de carrer.
ElEl projecte també té l’intenció de valoritzar les cobertes, tant 
terrasses que es troben a nivell de planta primera (que són llocs 
de interació entre diferents volums i espais) així com les cobertes 
que conformen el teulat de la ciutat.

|  P R O G R A M A  | 

1. Coberta Administració                169,3m2

2. Coberta Biblioteca                   308,5m2
2.1. Terrasses  2.1. Terrasses                       146,3m2

3. Coberta Administració Escola Primària        228,7m2
2.1. Terrasses                     83,2m2 
2.1. Terrassa accessible des del pati de l’escola       115,3m2

5. Coberta Bar-Restaurant                   274,9m2
2.1. Terrasses                      375,6m2

6. Coberta Gremis Artesanals              1920,4m2
2.1. Terrasses 98,5m22.1. Terrasses 98,5m2


