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CONCLUSIONS
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“En una sociedad como la actual en la que la ciencia, las artes y el
pensamiento en general está dominados por el convencimiento
de que no hay verdades absolutas, de que toda verdad es contingente y revisable, y que toda certeza es síntoma de inmadurez y
dogmatismo, no cabría, por tanto, otra cualidad para las conclusiones que la provisionalidad.” 1

Rodríguez Cheda, José Benito. Alejandro de la Sota. Construcción, idea y arquitectura. COAG, Santiago de Compostela, 1994, p. 363.
1
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Reflexions al voltant de vuit conceptes

En el capítol anterior hem classificat i analitzat diferents tipus d’intervals habitats
mitjançant el mètode de l’observació participant. Hem fet un aixecament curós
de tots els objectes que hem trobat en aquests intervals habitats per reflectir,
mitjançant aquestes empremtes, l’apropiació i la vida que es desenvolupa en
aquestes situacions. Ara bé, seria ingenu pensar que una quantitat elevada
d’objectes dóna com a resultat un espai més apropiat o amb més vida.
Això queda clarament demostrat en el gràfic de la figura 1, que ens fa veure com

FIG. 1 >

els intervals habitats de Gifu, Solothurn i Chur són clarament els espais intermedis
amb més densitat d’objectes, tot i que hem comprovat en el treball de camp com
la qualitat i la vida que s’hi desenvolupa és molt diferent. Hem vist, per exemple,
com algunes de les terrasses de Gifu són simples trasters, de vegades fins i tot

FIG. 2 >

s’hi acumulen residus, que aconsegueix que l’espai sigui marginal més que no
pas revitalitzar-lo. A Solothurn i a Chur, en canvi, els objectes dipositats responen

FIG. 3 >

més a un tipus d’activitat vital. Això encara s’accentua més en el cas que es tracti
d’un interval habitat on el que es dilata és la vida urbana, com és el cas de la Casa
del Plátano i a La Vaquería, ja que els objectes i les activitats tendeixen a ser més
espontànies i menys permanents i, per tant, deixen menys empremtes (objectes)
en l’espai.
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FIG. 1 Densitat d’objectes en els IH
(intervals habitats) estudiats.
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Per obtenir les dades s’han superficiat els
intervals habitats estudiats i dibuixats
en el capítol 4 i s’han comptabilitzat
tots els objectes que s’hi ha trobat per
tal de treure’n un coeficient de densitat.

FIG. 2 Algunes de les terrasses de
Gifu on s’acumulen pneumàtics,
caixes de cartró i altres objectes peculiars.

FIG. 3 Altres IH densos, però amb
un altre tipus d’objectes: els patis de Solo¬thurn i la galeria de
Chur.
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Podem afirmar, doncs, que no és tant la quantitat sinó el tipus d’objectes i, sobretot, les estratègies que s’usen per col·locar-los el que ens ajuda a entendre com
un espai de transició es transforma en un interval habitat. Tanmateix no podem
comprendre la vida que s’hi desenvolupa només a través dels objectes que s’hi
dipositen i, per tant, necessitem cercar altres paràmetres que ens ajudin a entendre l’interval habitat. El creuament simultani de totes, o algunes, de les situacions
estudiades anteriorment de manera individual ens permetrà trobar aquests conceptes que es repeteixen i que incideixen en l’aparició d’un interval habitat. És
així, en l’experiència conjunta de totes elles, com pren sentit aquesta investigació
i com podem treure’n petites reflexions, de vegades evidents i de vegades no
tant, que han estat comprovades i que ens poden ser d’utilitat.
En primer lloc, parlem de condicions o paràmetres preexistents al projecte i al fet
de projectar com són l’entorn urbà (1), la normativa (2) i el clima (3).
En segon lloc, tractem paràmetres més relacionats amb les decisions de projecte i
la construcció de l’espai. Es tracta de reflexions al voltant de la forma de l’espai (4)
(la mida, geometria i secció), les vores (la construcció del límit (5) i dels espais de
vora (6)) i els recorreguts (7).
I, finalment, analitzem com influencia l’habitant (8), el coautor de l’interval habitat que, tot i que és imprevisible (ja hem comentat en el capítol primer com
l’arquitecte té en el seu imaginari un habitant ideal que no sempre coincideix
amb el real), ve condicionat pel tipus d’habitatge que es projecta i la titularitat i
gestió de l’espai, que donaran lloc a un tipus i un nombre d’habitants determinat
que habitaran l’interval.
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FIG. 4 Teixit urbà i solar de les situacions estudiades.
Amb color verd el límit del solar, amb vermell el contorn de l’edificació.
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C1. L’entorn urbà 2

Quan parlem de dilatar l’espai públic dins de l’espai domèstic i de diluir-ne el límit
sembla que l’entorn urbà, definit en aquest cas pel tipus de teixit urbà i la parcel·la
on se situa el projecte, hagi de tenir una rellevància cabdal. En aquest aspecte ens
agradaria contestar dues preguntes:
a) Quina incidència té el tipus de teixit urbà a l’hora d’aconseguir aquesta dilatació de l’espai públic? Quina situació permet una relació més rica?
b) Con influencia la forma i la geometria del solar, així com la longitud de façana
que té en contacte amb la ciutat per assolir-ho? Inicialment, ens podríem imaginar que a més superfície de contacte més facilitats hi ha. És cert?
La figura 4 parla d’aquests aspectes i ens explica quin tipus de teixit i quin tipus de solar té cada cas. Dos d’ells, Gifu i Chur (A), són edificacions aïllades que
se situen a l’extraradi de la ciutat i formen part d’una ciutat més difosa. Tres (B)
són solars entre mitgeres que tanquen illes i configuren, juntament amb la resta
d’edificacions, carrers: Sant Andreu, Cadis i la rue de Suisses. Són situacions de
teixits urbans en ciutats compactes. Els altres tres (C) són, també com els primers,
solars grans que donen lloc a edificacions bàsicament aïllades que limiten amb
espais públics de més entitat o que tenen relacions més complexes amb la ciutat.
Són Solothurn, que limita amb una plaça, La Vaquería i Wandsworth, que generen
carrer però també limiten amb un espai verd, just davant d’un riu.
Els casos que hem classificat dins de la dilatació de l’espai públic són el de la Casa
del Plátano, com a plaça interior, La Vaquería, com a jardí públic, i la rue des Suisses com a interior d’illa. Cap d’aquests espais no pertany al món de la ciutat de
l’extraradi, més difosa i diluïda, sinó que se situen en llocs molt més densos i urbans. La Casa del Plátano és al bell mig del casc antic de Cadis, en un solar petit i
d’ocupació molt elevada; això no obstant no impedeix treballar aquest límit entre
el públic i el privat i aquesta introducció del públic dins del domèstic. La rue de
Suisses és un cas d’eixample, amb molt poca façana en contacte amb el carrer.
Tot i així, els arquitectes han aconseguit perllongar el carrer cap a l’interior d‘illa.
Tractem conjuntament els vuit casos estudiats tot i que en el capítol anterior no hem analitzat les
relacions de la planta baixa de tots ells amb la ciutat; creiem interesant de comprovar per què no ho
hem fet i per què tot i que molts tenien opcions de treballar aquesta dilatació de la vida urbana, no ho
han fet o no ho han aconseguit.
2
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FIG. 5 Gifu i Chur, els dos casos
d’edifici aïllat a les afores de la
ciutat i la rue des Suisses, un cas

FIG. 6 La Vaquería, el passeig i el riu al
qual dóna façana. Wandsworrth, vist des
del riu. Solothurn, l’edifici des de la plaça,
com a element aïllat.
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Aquestes situacions, que formen part de la ciutat compacta, permeten generar més ambigüitats i complexitats entre el públic i el privat que en teixits de
l’extraradi, on són molt més difícils de provocar i on es donen situacions més
antagòniques: o tot públic o tot privat. Quan a la ciutat difosa l’espai lliure del
voltant de l’edifici és massa gran es produeix la dispersió de les persones i de
l’activitat. Tal com afirma Jan Gehl (2006: 97), queda un espai sobredimensionat
on “la vida” desapareix, perquè no es genera contacte entre les persones ni entre
les activitats que s’hi desenvolupen. Consegüentment, serà pràcticament impossible aconseguir un interval habitat vinculat a l’espai urbà, a l’espai públic. És el
que succeeix a la planta baixa de Gifu, que tot i que és un espai públic i continu
amb la ciutat no genera cap interval habitat. En aquest tipus d’emplaçaments
sembla més interessant treballar l’ambigüitat entre el que és privat i el que és
comunitari.
Les dades que obtenim al gràfic 2 reforcen la conclusió anterior. El fet de treba-

FIG. 7 <

llar amb edificacions aïllades, que en principi tenen molta superfície de façana,
o amb solars amb molta façana a carrer no significa que aquests tinguin molt
contacte amb l’espai urbà ni que generin més activitat urbana. Cal ser conscients,
però, que la geometria del solar no ha de coincidir amb la geometria de l’edifici
(en aquest aspecte, és crucial la normativa urbanística), i és per això que creuem
les dues dades: el perímetre del solar i el perímetre d’habitatges en contacte amb
la ciutat.
Observem com Gifu i Solothurn són dos casos on la totalitat dels habitatges es
relacionen visualment amb la ciutat, però no són precisament els casos on s’hagi
generat un espai de transició entre el que és comunitari o el que és privat amb el
que és públic. Els casos que han aconseguit introduir el concepte de públic dins
del projecte són, a excepció de Chur, els que tenen menys habitatges en contacte
amb el carrer i, per tant, tenen més necessitat de treballar aquests espais intermedis de l’interior com a dilatació de l’espai públic.
Una altra dada que ens agradaria observar és la que apareix en el gràfic 3 i que

FIG. 8 <

ens relaciona la superfície del solar amb l‘ocupació de l’edificació. Per tant, ens
parla d’espai lliure d’edificació i de possibilitats de generar més o menys superfície de llindar en les cotes de contacte amb la ciutat. No obstant això, ens adonem
que tenir molta superfície lliure –com és el cas de Gifu i Chur– no significa necessàriament tenir molta riquesa d’espais intermedis ni tampoc haver aconseguit
generar més urbanitat en aquella zona de la ciutat. Justament els dos casos que
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realment generen més espai públic, la Casa del Plátano i La Vaquería, estan situats
en els dos extrems d’aquesta dada.
En resum, podem concloure que no hi ha cap paràmetre numèric que ens garanteixi més dilatació de l’espai urbà: ni una gran superfície lliure a la mateixa cota
que el carrer, ni molta longitud de façana en contacte amb la ciutat, ni un solar
amb una geometria determinada. Però sí que hem comprovat com situacions
de teixit més dens ho facilitem. Tot i així, és clarament la voluntat del projectista
i les estratègies que utilitzi per aconseguir-ho el que serà determinant. Però si
creiem en aquests espais i els volem fomentar, ensm sembla recomanable tornar
a incorporar en el marc urbanístic figures similars als antics estudis de detall, que
permeten d’una manera àgil i ràpida millorar les relacions de la ciutat amb el projecte. Això ens porta a reflexionar sobre el segon paràmetre, el de la normativa.

C2. La normativa

Les decisions inicials del projecte vénen fortament condicionades per la normativa urbanística del lloc, de manera que situacions de teixit urbà similars donen
respostes diferents en funció de la normativa que s’aplica a cada lloc. És el cas,
per exemple, dels dos casos en situació d’eixample: París i Sant Andreu, Barcelona. A Barcelona, la normativa urbanística mai no permetria edificar un bloc
d’habitatges en un interior d’illa de l’Eixample que no tingués un passatge públic.
En el capítol anterior hem vist com en els casos de La Vaquería, Solothurn i Wandsworth els arquitectes han començant el projecte replantejant el que proposava
la normativa urbanística de cada lloc, desdibuixant el límit que hi ha entre urbanisme i arquitectura o aquella frontera que de vegades sembla tan infranquejable com és un pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). Les relacions que
generen Wandsworth, i especialment La Vaquería, amb la ciutat serien totalment
diferents si els seus arquitectes no s’haguessin replantejat els paràmetres urbanístics des de l’inici. Tant Stephen Bates com Víctor López Cotelo al llarg de les entrevistes que vam tenir van comentar les dificultats que van trobar per modificar
la normativa i l’esforç i el temps que hi van invertir.
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Tot i així, a part de les normes o paràmetres urbanístics d’aplicació en un solar,
la incidència que tenen en el projecte i les dificultats que troba l’arquitecte si els
vol modificar, a l’hora de repensar els espais de transició com a intervals habitats també són elements clau normatives com el Decret 55/2009, de 7 d’abril,
sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula
d’habitabilitat 3, les ordenances d’aplicació a tota la zona metropolitana, el Codi
Tècnic de l’Edificació i el d’Accessibilitat de Catalunya. Són normatives que afecten la manera com projectem els espais intermedis, i així ho afirmen també X.
Monteys, E. Callís i A. Puigener quan escriuen el següent:
“Els espais comunitaris han estat considerats des de fa uns anys, sobretot en l’habitatge públic, com els espais en què es fa l’estalvi més radical. A això hi han contribuït diverses normatives entre les quals podem
destacar-ne dues: les antigues condicions de protecció contra incendis
als edificis, ara integrades en el nou Codi Tècnic de l’Edificació, i el Codi
d’Accessibilitat de Catalunya, que han estat decisives per acabar observant aquests espais com alguna cosa que es troba a un pas de no poderho considerar arquitectura.” 4

És per tot això que m’agradaria fer algunes reflexions al voltant d’alguns punts
d’aquestes normatives que podrien millorar la qualitat dels nostres habitatges,
que en definitiva és el que ens ocupa i preocupa; no tan per criticar-les sinó com
per incorporar algunes reflexions a partir de les possibilitats que hem observat en
els altres casos on no són d’aplicació.
En el cas de la dilatació de l’espai públic podríem fer dues reflexions:
a) La primera és al voltant de com se soluciona l’accés del local de la Casa del
Plátano des de l’interior de l’espai comunitari de l’immoble i no des del carrer. Les
ordenances d’aplicació a tota la zona metropolitana, a l’article 70.3 Vestíbul, diuen
el següent:

El decret d’habitabilitat es revisa constantment: en iniciar aquesta investigació era d’aplicació el
Decret 259/2003, de 21 d’octubre. Posteriorment, i una vegada ja escollits els casos d’estudi i amb
edificacions realitzades ja fora del període d’estudi, va entrar en vigor el Decret 55/2009, de 7 d’abril.
Actualment, a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat podem trobar un nou esborrany de
l’any 2012 pendent d’aprovar. En aquest apartat s’especifica quin decret se cita cada vegada.

3

Monteys, X.; Callís, E.; Puigjaner, A. “¿I si les peces d’un habitatge estan situades en un local discontinu?” Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme (edició trilingüe). Abril 2007, núm. 253, p. 72.

4
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“En els vestíbuls d’entrada no s’instal·laran locals comercials ni industrials, i a través d’ells no es permetrà l’accés ni del públic ni de mercaderies als quals pugin estar instal·lats a la planta baixa de l’edifici”.

Això significa que, per exemple en el cas del local de Sant Andreu, si és volgués fer
l’accés des de l’interior del solar, caldria modificar l’article o, si més no, redefinir el
concepte de vestíbul per poder-ne fer dos o bé deixar sempre com a semipúblic
una part de l’accés en planta baixa. Tanmateix seria imprescindible una visió flexible i àmplia per part del tècnic municipal que interpretés la normativa.
b) La importància de les peces comunitàries compartides. Hem vist com el local
comunitari de La Vaquería i el seu espai exterior han estat elements clau per generar una comunitat unida i satisfeta amb el lloc que habiten. El mateix passa amb
les peces de rentar que comparteixen els habitants suïssos de Solothurn i de Chur.
El decret d’habitabilitat gallec, el Decreto 262/2007, do 20 de decembro, polo que se
aproban as normas do hábitat galego, recull a l’article II.B.4.5 Espazos comunitarios
l’obligació de crear locals comunitaris dedicats a usos múltiples per a comunitats de propietaris, en els grups de més de 50 habitatges, a raó, com a mínim,
d’1 m2 per habitatge. El nou Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions
d’habitabilitat dels habitatges també l’ha incorporat. A l’article 2.6 Dotacions comunitàries, llegim el següent:
“A partir de vuit habitatges, els edificis han de comptar amb un espai
per a ús de la comunitat, accessible des de l’exterior o zones comunes, d’una superfície mínima de 3 m² i una alçada no inferior a 2,20
m. Aquesta superfície s’ha d’incrementar en 0,20 m² per cada nou
habitatge que excedeixi aquest nombre. Aquest espai ha de disposar de desguàs, punt de llum i presa d’aigua.”
Però encara és una peça de poca entitat que, per mida, no pot donar lloc a cap
espai realment habitable, que dinamitzi la comunitat, sinó més aviat a espais de
magatzem. Per exemple, en un cas com el de Sant Andreu, que té vint-i-set habitatges, aquest article hagués donat lloc a una peça comunitària de (3 + (0,2 x 19))
= 6,8 m2. Un espai clarament massa petit per desenvolupar activitats com les de
La Vaquería.
En el cas d’intervals habitats generats a partir de la dilatació de l’espai domèstic
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tres apunts:
a) El Decret 259/2003, vigent fins al 2009, i, per tant,
d’aplicació dins el període de l’àmbit d’estudi, en el punt
1.3.c de l’annex 1 diu el següent: “Una peça pot definir-se
com a sala quan disposa d’una obertura en façana a espai públic o pati d’illa.” Aquest article té una importància
cabdal, ja que només s’entén per pati interior d’illa aquell
pati que ve definit a l’ordenança urbanística aplicable

FIG. 9 El local comunitari de la Vaquería, accés des de l’interior de la
parcel·la.

com a resultat d’una profunditat màxima edificable que
configuri un perímetre d’illa homogeni. D’acord amb
aquest article, el cas de la rue des Suisses amb l’edifici
d’habitatges al fons del solar, on tots els habitatges es
bolquen cap a una mitgera, no seria mai possible. Tampoc
no ho seria La Vaquería, ja que tots els estars dels edificis
situats a la rúa do Carmen de Abaixo donen a l’interior
del solar. Afortunadament, el nou Decret 55/2009 ha suprimit aquest punt i sembla que el nou esborrany de decret també l’ha oblidat.
b) Les ordenances d’aplicació a tota la zona metropolitana, en el capítol I: Condicions d’habitabilitat, ha establert
els àmbits següents: “espais d’ús en comú, espais d’ús
privat, espais complementaris, i espais que encavalquen
la seva funció o són exteriors”. Aquests àmbits són per
si mateixos prou suggeridors, especialment l’últim. Podríem incloure dins els espais complementaris les zones
de treball o, per exemple, espais compartits amb la co-

FIG. 10 Rue des Suïssees, Paris. Edifici d’habitatges a l’interior d’illa.

munitat? Podrien formar aquests espais un altre grup?
Podrien ser aquests espais complementaris discontinus
i aparèixer en un altre lloc, tal com apunten Monteys, Callís i Puigjaner?5 Quina tipologia de bloc sorgiria de tot
això, i, el que és més important, qui tipus de comunitat?
Què passaria si, igual com és obligat un distribuïdor, també ho fos una terrassa o un espai exterior més interessant
que un simple safareig?
5

Idem 4.

FIG. 11 La Vaquería, habitatges situats a la rua Carmen d’Abaixo. Les
sales d’estar no donen al carrer.
331

En aquest sentit, aquest nou Decret 55/2009 també ha definit el que són els espais intermedis amb l’exterior (EI), i en regula la superfície mínima vidriada. En
l’apartat de definicions de l’annex 1 s’escriu el següent:
“Espais intermedis amb l’exterior: els que, situats fora de l’envolupant
tèrmic de la superfície habitable interior i que no disposin de calefacció ni refrigeració, puguin oferir una resposta versàtil i eficaç davant
dels condicionaments tèrmics, acústics o de millora de les possibilitats
d’estalvi energètic de l’habitatge en les diferents estacions climàtiques
i orientacions. Es consideren com a espais intermedis amb l’exterior
les galeries, les tribunes, els porxos i les terrasses cobertes.”

I en l’article 3.14 afirma el següent:
“Espais intermedis amb l’exterior. Si els espais intermedis amb l’exterior
són tancats, han de disposar d’una superfície vidrada no inferior al 60 %
de la seva superfície de façana. La superfície d’il·luminació i ventilació
no ha de ser inferior a la suma de les superfícies d’il·luminació i ventilació de les estances que s’obrin a l’exterior.”

Aquest fet sembla que permetrà tornar a acceptar com a vàlida la ventilació de
peces com habitacions o estars a través d’una galeria o tribuna, cosa que fins ara
no era possible. Tot i així explota poc les possibilitats d’aquests espais. Podrien ser
obligats, discontinus, públics o comunitaris, podrien no computar com a edificabilitat...
Però la voluntat de la Generalitat per potenciar aquests espais intermedis és clara,
i a la mesura addicional quarta del Decret 55/2009 llegim el següent:
“Mesures per potenciar els espais intermedis dels habitatges amb
l’exterior.
El departament de la Generalitat competent en matèria d’habitatge i
el departament de la Generalitat competent en matèria d’urbanisme
impulsaran de manera coordinada les actuacions necessàries per potenciar i incentivar la implantació dels espais intermedis dels habitatges
amb l’exterior que preveu aquest Decret.”
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c) Finalment, l’article 5.5 Superfície útil del Decret 259/2003 diu el següent:
“2. L’habitatge tindrà com a mínim una superfície útil o habitable tal
que a cada persona del programa funcional li corresponguin 18 m2, en
el cas de programa per a dues persones, i 10 m2 a cada persona que
exerceixi de dos en altres programes més amplis”.

Seria interessant, i tal com obliguen a la superfície útil interior mínima per habitant, que també es definís (sempre que fos possible) una superfície mínima útil
intermèdia exterior, que fes de transició entre el dins i el fora, de l’espai domèstic, espai que inclou les tribunes, les terrasses i els porxos, que defineix el Decret 55/2009, com també entre l’espai públic i el comunitari; un pati o un jardí o
qualsevol altre tipus d’espai lliure comunitari haurien de ser peces obligades en
tots els habitatges. Aquesta seria, probablement, una bona manera de millorar les
relacions de la casa amb el carrer, amb l’exterior i la ciutat.

6

Ídem 4.
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FIG. 12 Taula de les diferents condicions climàtiques de cada interval habitat. Font: www.aemet.es i www.currentresults.com
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C3. El clima i l’orientació

El Decret 55/2009 ja apunta una de les raons de ser d’aquests espais intermedis
entre l’interior i l’exterior: la de filtre i coixí tèrmic entre l’interior de l’habitatge i
l’exterior. Així, una de les funcions clares de les galeries en els climes freds és la
d’aïllar millor l’habitatge de l’exterior, evitar el refredament de la casa mitjançant
aquesta gran cambra d’aire que pot arribar a ser una galeria. La funció del porxo
o de la terrassa coberta és clarament la contrària: evitar que entri el sol i, per tant,
la calor a dins de la llar, i aconseguir un petit espai d’ombra, fresc, on relacionar-te
amb l’exterior. D’aquesta manera, els espais intermedis milloren la sensació de
confort tèrmic de l’habitant a dins i a fora de la casa.
Tal com ja hem comentat en el capítol tercer, el de metodologia, un dels motius
pels quals l’elecció dels casos d’estudi és clarament dispersa en el territori és que
ens permet recollir experiències en climes i cultures diferents i veure com afecten
aquests paràmetres en l’aparició d’intervals habitats. Al gràfic de la figura 12 es
mostren les dades climàtiques de les ciutats on se situen els intervals habitats
per tal de comprovar com incideix la climatologia al tipus d’interval habitat i a la
manera com es viu.
La intuïció ens portaria a suposar que al nord, com que hi fa més fred i hi plou
més, els espais intermedis oberts estan menys habitats o s’utilitzen menys, i que
el més propi d’aquests llocs és actuar mitjançant galeries com les de Chur. Però el
cas de Solothurn ens ha demostrat que no és cert: sembla que aquests habitants
estan més acostumats a conviure amb el mal temps i, per tant, qualsevol dia que
fa bo és una oportunitat per ocupar l’espai exterior i per això és igual de necessari
que per a un habitant del sud. Evidentment, però, la morfologia, el tipus d’espai
i la funció final respecte al clima és diferent. En climes freds, aquests espais no
tenen ràfecs i simplement hi plou, hi neva o hi toca el sol. Tant a Solothurn com a
Wandsworth el pati està descobert i no té cap tipus d’element que el protegeixi
del sol o de la pluja.
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A la zona del Mediterrani la situació s’inverteix, i els espais intermedis han d’estar
protegits, no tant de la pluja com del sol. A Cadis, per exemple, totes les decisions
van encaminades a protegir-se del sol (la dada del gràfic és rellevant: és una ciutat
amb 2.966 hores de sol on només hi plou 54 dies l’any, el 14,7 % de l’any). No hi
ha cap espai que no estigui porxat, cap lloc on no puguis protegir-te de l’entrada
del sol mitjançant un porticó, les obertures són petites i els patis també ho són
per tal d’evitar la incidència directa del sol, i obtenir un espai tant exterior com
interior al màxim de fresc possible, on els canvis de temperatura entre les zones
d’ombra i les assolellades generin un corrent d’aire. A Chur, en canvi, es treballa
sempre amb espais orientats al sol, al del matí o al de la tarda, per intentar captar
sempre el raig de sol, sigui a l’hora que sigui, i poder-ne gaudir.
A la figura 12 veiem com de tots els intervals habitats IH estudiats, els que estan
situats en el lloc on plou més i més intensament són a Santiago i a Gifu, però on
plou més dies l’any és al rebedor exterior de Wandsworth i a la passera de Solothurn, que curiosament són espais descoberts i, per tant, faciliten aquest contacte amb la pluja. Tot i així, mentre que a Solothurn és ple d’objectes, a Wandsworth
no; la mida de l’espai i el fet de tenir-ne un altre de cobert a l’altre extrem de
l’habitatge també hi ajuden.
En canvi, llocs on hi plou molt poc com són Sant Andreu i Cadis, tenen els recorreguts fins a casa coberts. Això reflecteix l’efecte contrari del que era d’esperar
i potser ens explica que aquí l’habitant conviu amb menys facilitat amb la pluja
que a Londres o a Solothurn i ens recorda que els coberts, a part de protegir-nos
de la pluja també ho fan del sol.
El lloc amb temperatures més extremes és Gifu. És on fa més calor durant el mes
d’agost, on fa més fred i, després de Santiago, on cau més quantitat d’aigua. Així,
la engawa es transforma en un espai inhabitable durant l’estiu, i l’habitació exterior és possiblement el millor lloc on passar-hi les nits d’estiu. En ser un espai
totalment porxat i tenir orientacions oposades és on corre més l’aire, però de ben
segur que a l’hivern és un espai gèlid i inhabitable, un espai ideal per utilitzar com
a traster.
D’aquesta manera, comprovem com s’adapten o no els intervals habitats estudiats al clima que tenen, i com n’és d’important ser conscients de tot això a l’hora
de crear-ne de nous.
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C4. Reflexions al voltant de la forma: geometria, mida i secció

Qualsevol espai està definit per una geometria, unes mides i una secció. Aquests
conceptes determinen una volumetria que influencien en la manera d’utilitzar-lo,
en la manera com l’usuari es col·loca dins de l’espai i quines activitats hi desenvolupa.
Le Corbusier va escriure el següent:
“Observad un día, no en uno de esos restaurantes de lujo, en los cua-

FIG. 13 >

les la intervención arbitraria de los camareros y de los sommeliers destruyen mi poema, observad una pequeña taberna popular, dos o tres
comensales que han acabado de tomar su café y están charlando. La
mesa todavía está llena de vasos, botellas, platos, la aceitera, la sal, la
pimienta, la servilleta y el servilletero, etc. Ved el orden fatal que pone
todos esos objetos en relación los unos con los otros; todos han servido;
han sido cogidos con la mano de uno o de otro de los comensales, las
distancias que los separan son la medida de la vida. Es una composición
matemáticamente arreglada; no hay ningún falso lugar, ni un hiato, ni
un engaño. Si un cineasta no alucinado por Hollywood se encontrase
ahí, filmando esta naturaleza muerta en ‘primer plano‘, tendríamos un
testimonio de pura armonía”. 7

Christopher Alexander (1977) en el seu llibre A pattern Language escriu el següent:
“Si el borde falla, el espacio nunca llega a animarse”. I així ho hem pogut comprovar en els intervals estudiats. Tots aquests espais generen, mitjançant una sèrie
de jocs amb la seva geometria, el que el sociòleg Derk de Jonge va anomenar
l’efecte de vores. La geometria és un element clau quan es tracta de construir vo-

FIG. 14 >

res. Poden ser regulars o irregulars, lineals o sinuoses, però en totes les situacions
estudiades sempre s’han generat vores i racons, petits llindars on es pot acollir
l’habitant i on es pot sentir més protegit.
Le Corbusier: “Prólogo americano”, Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y del urbanismo. Poseidón, Barcelona, 1978, p.25.

7
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FIG. 13 Taula després de dinar.
Font: La casa collage.

Passera de Sant Andreu

Galeria de Chur

Passatge de Solothurn

Passera de Wandsworth

FIG. 14 Diagrama de geometries
Passera de Gifu
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d’alguns dels IH estudiats.

A Sant Andreu, per exemple, els arquitectes van configurar aquesta passera habi-

FIG. 14 <

tada creant un conjunt de nínxols situats al llindar entre la casa i la passera, utilitzant les galeries del safareig. I és aquí, en aquest reclau, on els habitants habiten
la passera. A Gifu, en canvi, quan aïllem un fragment de la passera, que té una
geometria neta i rectangular (sense cap reclau i amb una voluntat clara de generar ambigüitats i anonimats incorporant un nombre exagerat de portes), no hi
passa res fins que no apareix la terrassa que travessa l’edifici. Com també és el cas
de Solothurn, que mitjançant un passatge sinuós, apareixen una sèrie de racons
sempre apropiats i aconsegueixen que cap dels seus fragments no es repeteixi i
que, per tant, sempre canviï.
Però és evident que per tal que es desenvolupi una activitat aquesta hi ha de
cabre, i aquí s’introdueix un altre dels paràmetres que donen lloc a una forma
determinada: la mida. A la figura 15 s’han dibuixat els cinc IH que dilaten l’espai

FIG. 15 >

domèstic, i s’hi ha col·locat el mateix mobiliari: una petita taula de 60 cm de diàmetre i dues cadires. A aquest IH s’hi ha superposat el recorregut que es fa per
l’espai i el sentit d’obertura de les portes i delimitar, així, en vermell quin és l’espai
lliure útil que queda per desenvolupar-hi activitats i poder-los comparar. Això ens
permet veure ràpidament perquè hi ha intervals amb molta més activitat i apropiació que d’altres.
Tant la galeria de Chur com els patis de Solothurn tenen una mida prou gran
com per acollir més d’una activitat, però la geometria de Chur fa que el mobiliari
s’hagi de disposar en línia mentre que a Solothurn s’admeten més possibilitats. En
canvi, al rebedor exterior de Wandsworth és difícil que es produeixi una activitat
domèstica perquè no s’hi cap i, per tant, la seva funció es redueix a marcar i evidenciar un canvi entre l’esfera privada i la pública, entre el dins i el fora. Aquest fet,
però, no el fa un espai menys necessari que d’altres, ni el fa perdre valor dins del
projecte, ans el contrari, potser evidencia el rite-de-pas que suposa l’acte d’entrar
a la teva llar i el transforma en un espai clarament liminar. Seria Wandsworth igual
d’apropiat que Solothurn si tingués una mida similar? Possiblement no, perquè el
límit entre el dins i el fora és clarament diferent i les relacions entre els espais de
les vores, també.
A la FIG. 15 també hi hem dibuixat la secció vertical de l‘IH perquè ens dóna informació sobre la volumetria de l’espai, la seva continuïtat o discontinuïtat i el
confort de l’espai.
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FIG. 15 Plànol comparatiu de la mida, la geometria i la secció dels intervals habitats que dilaten l’espai domèstic.
Amb vermell s’ha emmarcat la localització de l‘IH, s’ha grafiat per on succeeix el recorregut i s’ha col·locat sempre
la mateixa peça de mobiliari per veure quin espai ocupa.
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A tall d’exemple, mitjançant aquesta secció és com ens adonem que el rebedor
exterior de Wandsworth està descobert i està situat entre dos llocs coberts: un
interior (l’habitatge) i l’altre exterior (la passera). Per tant, tot i que el material dels
tancaments i paviments és el mateix que el de la passera, aquest fet marca una
discontinuïtat important entre el pati i el passatge, i la sensació d’entrar a un lloc
diferent (a casa teva) s’incrementa.
A l’habitació exterior de Gifu, veiem com aquesta discontinuïtat es marca mitjançant un petit canvi de cota entre els paviments (15 cm), i els espais
s’especialitzen simplement per aquest canvi. A La Vaquería s’utilitza també el ma-

FIG. 17 >

teix recurs però a una escala molt més gran, que s’organitza a partir de diferents
marges i que dóna lloc a diferents jardins i patis amb activitats diverses.
A la Casa del Plátano la variació en les alçades del sostre, el fet d’estar de vega-

FIG. 16 >

des a cobert i de vegades a descobert influencia en la sensació i percepció que
tens del lloc. A la rue des Suisses és mitjançant la secció com aconsegueixen que
l’espai t’aculli i t’emboliqui. I a La Vaquería, la secció defineix a través d’un canvi de
nivell les dues grans terrasses on es produeixen les àrees d’activitat. També notem
com el final del recorregut es transforma en un petit carreró de poble gràcies a la
seva secció i a la relació que s’estableix entre els habitatges i l’espai lliure superior.
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FIG. 16 El cas de la Casa del Plátano
i el treball que fa amb la secció i els
canvis d’alçades.

FIG. 17 Dues seccions de La Vaquería. Una per l’edifici d’obra nova, on el
reco¬rregut acaba com en una mena de
ca¬rrer de poble, i ’l’altra per l’edifici
d’obra nova, que dóna façana a la
rúa do Carmen d’e Abaixo que conté
l’aparcament.
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C5. La construcció del límit

Aquest és un altre punt important a l’hora de crear un interval habitat, ja que porta implícit en la seva solució altres elements clau per definir i relacionar aquest
espai (IH) amb l’habitatge o la ciutat com, per exemple, la materialitat, és a dir, la
solució constructiva que donem al tancament o límit i els materials que utilitzem
per construir-lo, les connexions, tan físiques (mitjançant les portes) com visuals
(mitjançant finestres o altres tipus de filtres com poden ser les gelosies), que generen noves relacions entre les dues parts, i el grau de porositat i flexibilitat del
límit, que donaran lloc al grau d’intimitat d’aquest espai intermedi i la seva capacitat per canviar-lo.
Materialitat
Cada situació de les que hem estudiat planteja una solució pròpia i diferent que
dóna com a resultat unes qualitats pròpies i especials dels espais que tenen en
contacte. Pel que fa als límits amb la ciutat, hem vist com la Casa del Plátano té
un mur massís de color blanc com a límit entre el carrer i la plaça interior foradat
únicament per dos punts, només un dels quals es pot travessar. La Vaquería, en
canvi, planteja el límit com un marge agrícola construït amb pedra. Aquest marge es perfora per un total de fins a cinc punts per permetre l’accés a la parcel·la.
La rue des Suisses, en canvi, construeix el límit amb els edificis d’habitatges, i els
perfora per un punt que els travessa i dóna lloc a un passatge interior cobert que
ens porta a l’interior de l’illa i cap a les altres cases. Les relacions visuals i de continuïtat entre l’espai urbà i l’interval habitat són diferents en cada cas.
Pel que fa als límits més domèstics, només Sant Andreu i Chur el construeixen
d’una forma sòlida, més opaca, mitjançant una paret però de característiques
molt diferents. Mentre que a Sant Andreu aposten per donar-li molt de gruix per
tal de passar-hi les instal·lacions i aprofitar aquest gruix per fer funcionar la finestra com un passaplats, a Chur s’aposta just pel contrari, es fa un envà de fusta,
amb una finestra fixa que marqui clarament el límit entre el dins i el fora. La resta, en canvi, situen sempre un espai intermedi que forma part d’aquest interval
habitat que estem estudiant. És com si aquest límit o gruix s’hagués dilatat prou
per incloure-hi un buit, un espai propi, però una vegada més de característiques
diferents en funció de la solució constructiva que s’ha donat.
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FIG. 18 La construcció del límit entre
l’interval habitat i la llar a Sant Andreu
i a Chur.
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FIG. 19 La construcció del límit entre
l’interval habitat i la llar a Solthurn i a
Wandsworth.
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Portes (llindars)
Al llarg de la investigació ens hem adonat de la importància que té la porta. El
veritable llindar entre el dins i el fora, el límit permeable que l’usuari travessa per
entrar o sortir. La seva definició i la seva complexitat aporta riqueses als dos espais que uneix o separa. De la mateixa manera, hem pogut comprovar com coses tan simples i evidents com que el sistema i la direcció d’obertura, la mida, el
grau de permeabilitat i el material de què està formada són elements clau per
l’habitabilitat de l’interval.
En efecte, a la Casa del Plátano hem constatat com el fet de canviar una porta
d’una fulla a dues fulles pot fer que un espai tingui un ús molt menys urbà del
que tenia. De manera paral·lela, a Wandsworth, substituir una porta abatible per
un tancament fix ha fet que l’espai es redueixi i no es pugui utilitzar com a eixamplament de la passera. I a la rue des Suïsses i a Wandsworth, les portes perforades
d’accés a l’interior del solar fan que aquest sigui una mica més públic. I finalment,
com passa a La Vaquería, una porta sempre oberta convida a entrar i passejar.

La porositat i la flexibilitat. El grau d’intimitat
Quan s’arriba a diluir el límit? Quanta vida interior deixem veure a l’exterior i compartir amb els altres? Quina quantitat de vida privada o pública passa pels porus
de la pell que construeix el límit?
Sembla que si un límit és més porós menys intimitat tindrà l’activitat que hi desenvolupem. Així doncs, quan provem de dilatar l’espai públic és necessari que,
com succeeix al Nàpols que descriu Walter Benjamin (vegeu el capítol 1), el límit
sigui molt porós, que pràcticament desaparegui i faci fluir l’espai cap a l’interior.
En canvi, quan provem de dilatar l’espai domèstic és important aconseguir el grau
d’intimitat necessari per a la vida privada o, si més no, que es pugui modificar.
Com s’aconsegueix aquest grau d’intimitat òptim entre el públic i el privat? Es
construeix amb l’acumulació de filtres (gelosies, vidres, cortines...)? O, simplement, és un espai molt tancat i sense cap relació entre els dos àmbits? Quan funcionarà millor l’interval habitat? En tots aquells casos on aquest grau d’intimitat
era alt o modificable i, per tant, flexible, l’IH ha funcionat correctament.
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FIG. 20 Portes de la Rue rue des Suïsses
Suisses i de Wandswsorth
“Pongamos un ejemplo: el mundo de la casa, conmigo en el interior y ustedes
en el exterior o viceversa. También está el mundo de la calle - la ciudad- con
ustedes en el interior y yo en el exterior o viceversa. ¿Captan lo que quiero decir?
Dos mundos opuestos, sin transición. Por una parte el individuo, por otra lo
colectivo. Es aterrador. Entre ambas, la sociedad en general levanta cantidad de
barreras, mientras que los arquitectos en particular son tan pobres de espíritu
que colocan puertas de dos pulgadas y de 2.10m de altura.[...] Cada vez que pasamos a través de una puerta semejante hemos sido divididos en dos; pero ya ni
nos percatamos, y simplemente seguimos caminado, escindidos.” Aldo Van eyck
Manual del Team 10.

FIG. 21 La construcció d’un límit.
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Mitjançant els casos estudiats hem vist diferents tècniques per assolir-ho: si es construeix un límit molt poc
permeable i poc porós però molt clar, com passa a Chur,
o bé si es construeix com una ceba, per acumulació de
capes o d’espais com a la rue de Suisses o a la Casa del
Plátano. A la Casa de Plátano el sistema de porticons de
la planta superior, que formen la façana de la plaça interior, sempre estan oberts per tal que entri llum als habitatges i transformen la galeria en una peça porosa que
construeix també el caràcter de la plaça interior pública.
La vida domèstica envaeix la part de vida més urbana
quan la gent es reuneix al local.
Aquesta porositat també s’ha aconseguit per absència,
és a dir, no projectant cap límit com a l’habitació exterior
de Gifu, on aquest espai, amb un límit tan poc definit i
tan obert (recordem que és simplement una cadena i un
canvi de nivell del paviment), ha estat fortament modificat pels usuaris i, per tant, en certa manera han donat
molta flexibilitat a l’espai i a l’apropiació d’aquest espai
per part dels habitants que, tal com hem vist en el capítol
anterior, han construït una sèrie de filtres diferents, que
defineixen diferents graus de relació entre la passera i
l’habitació exterior.
Als patis de Wandsworth i Solothurn, són els propis IH
els que funcionen com a elements per construir el grau
d’intimitat. Aquests patis són una dilatació del propi límit, com si aquest s’hagués engreixat o inflat. A Wandsworth això s’ha evidenciat al llarg del treball: quina és
la funció principal d’aquell espai? Possiblement, construir el grau d’intimitat necessari per a uns habitatges
als quals s’accedeix mitjançant un sistema de passera i
preparar-te per sortir o entrar a la teva llar.

FIG. 22 Diferents graus de
porositat en els intervals habitats estudiats.
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C6. Relacions, espais de vora

Rue des Suïsses

Com influencien els tipus d’espais de l’habitatge o de
ciutat que tenim a la vora de l’IH? Quin és el tipus d’espai

Sant Andreu

que s’hi relaciona i quin programa té?
Quan es dilata l’espai domèstic
A la figura 23 observem com a la planta baixa de la rue
des Suisses, les peces en contacte són l’estar i les ha-

Chur

bitacions (i no la cuina, que té un espai exterior propi
i específicament apropiat per menjar). A Sant Andreu i
Solothurn són les peces de cuina i estar. A Chur i Wandsworth, podríem dir que cap peça es relaciona físicament
amb l’interval habitat a causa del tipus i de les mides de

Solothurn

les obertures que hi donen (recordem que a Chur la finestra és fixa i sempre amb cortines, i que a Wandsworth
són molt petites i translúcides). Finalment, a Gifu les peces en contacte amb l’habitació exterior varien, i poden
ser la cuina, l’habitació tatami o qualsevol altra estança.
Al llarg del treball hem comprovat com tot això ha donat

Wandsworth

lloc clarament a diferents tipus d’apropiació de l’espai.
Així, a Sant Andreu l’interval habitat funciona com a extensió de la cuina (la peça que s’hi relaciona), en canvi, a
Chur és com una altra sala d’estar, amb poca relació amb
el que succeeix a l’interior de l’habitatge. A l’habitació

Gifu

exterior de Gifu sempre hi ha una part clara de safareig,
però les altres parts tenen diferents activitats depenent
de les peces que s’hi relacionen. Per tant, hem demostrat
que cal tenir en compte quins espais hi ha a les vores a
l’hora de voler generar un tipus d’activitat específica en
l’espai de transició que projectem.

FIG. 23 Espais de vora de l’habitatge
en contacte amb l’IH i les seves superfícies.
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Quan es dilata l’espai públic

A l’hora de dilatar l’espai públic cap a l’interior del projecte, hem comprovat com
en les tres situacions estudiades (La Casa del Plátano, La Vaquería i la rue des Suisses) es treballa amb l’extensió de l’espai de la vora; se n’analitzen les característiques i se’n fa una relectura. Tanmateix, el nombre de punts de contacte i la seva
materialitat seran molt importants per facilitar i mantenir aquests contactes.
FIG. 25 >

Així, veiem com a la Casa del Plátano la plaça interior és una continuació de la
plaça del lateral de la Catedral, i quan la porta està oberta n’és una extensió. A La
Vaquería li passa el mateix: té en el límit sud un passeig verd paral·lel al riu, que
genera un espai on poder seure, descansar i prendre la fresca mentre es veu la
Catedral de Santiago. Aquest espai apareix també a l’interior de La Vaquería i és
el que ha estat cedit com a espai públic a l’Ajuntament; ara bé, les activitats que
s’hi desenvolupen són bàsicament de caràcter comunitari: festes, jocs de nens,
sopars...

FIG. 27 >

Finalment, tenim el cas de la rue des Suisses, on la vorera que encercla l’illa on se
situa el projecte s’allarga cap a l’interior del solar. Els seus dos punts de contacte,
construïts mitjançant dues perforacions amb dues portes de xapa perforada de
grans dimensions que deixen entreveure l’interior, són espais exteriors i coberts
de mides similars a les de la vorera. La façana de la rue des Suisses es plega i es doblega per tal d’eixamplar la vorera just al davant del punt d’accés, on aquesta penetra a l’interior de l’edifici i, d’aquesta manera, exagera la sensació de continuïtat
entre el dins i el fora. Fins que no has travessat aquest carrer interior no apareix
aquest espai lliure i comunitari de l’interior d’illa, al qual, com en una petita plaça

FIG. 24 >

de poble de sauló amb arbres, donen façana els habitatges del bloc interior.

FIG. 24 La plaça arbrada que hi ha davant de l’edifici a la rue des Suisses. La transparència de la porta
deixa entreveure l’interior i remarca aquest paral·lelisme entre la plaça exterior i l’espai d’interior d’illa.
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FIG. 25 Espais de vora en intervals urbans. El cas de la
Casa del Plátano i de La Vaquería.
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FIG. 26 Les dues portes de la rue des
Suisses en contacte amb el carrer.
FIG. 27 Espais de vora en intervals urbans. El cas de la cas de la rue des Suisses.
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C7. El recorregut

En relació amb el recorregut, quin grau d’impacte té el tipus, la qualitat i el temps
que emprem en caminar perquè sorgeixin activitats alternatives que propiciïn
l’aparició dels intervals habitats?
Jan Gehl escriu el següent:
“En cuanto al esfuerzo para dar una oportunidad a los procesos positivos, es importante señalar que la vida entre los edificios (las personas y
los acontecimientos que se pueden observar en un espacio determinado) es fruto del número y la duración de cada uno de los acontecimientos. Lo importantes no es el número de personas o acontecimientos,
sino más bien el número de minutos pasados en el exterior.” 8

Si això és correcte sembla que com més llarg sigui el recorregut més oportunitats
crearem perquè apareguin noves activitats i, per tant, més possibilitats tindrem
de provocar un interval habitat. Sembla, també, que aquestes activitats, quan estiguin relacionades amb la dilatació de l’espai públic o de la vida comunitària,
apareixeran pròximes als llocs on hi hagi més densitat de persones en moviment.
És important diferenciar el caràcter de l’activitat, ja que si aquesta pertany molt al
món domèstic i més íntim, passarà justament el contrari; apareixerà als extrems i
als llocs on hi passa menys gent, als espais que queden més a les vores, en definitiva, els més recollits.
Així, per exemple, a Sant Andreu hem vist com les apropiacions apareixen sempre
en els habitatges de l’extrem, i com més alts són els pisos més apropiada està la
passera. A Chur, els espais per on passa més gent estan molt més buits d’objectes,
mentre que el màxim nombre d’objectes es concentra als extrems. És on la gent
se sent més recollida i menys al mig del de pas.

8

Gehl, Jan. La humanización del espacio urbano. Editorial Reverté, Barcelona, 2006, p. 87.
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FIG. 28 Rue des Suisses, interior de
l’illa des del vestíbul de la rue Jonquoy,
una de les sortides del pàrquing i la seva
planta.

FIG. 29 Passatge d’accés al pàrquing de
La Vaquería. A la imatge de l’esquerra,
la sortida cap als habitatges (a l’interior
del solar), i a ’l’altra, la porta de sortida a la rúa do Carmen de ‘Abaixo,
que hauria d’estar oberta, i l’accés a
l’aparcament.
A sota, la secció de l’edifici de la rúa que
acull el pàrquing.
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A les figures 28 i 29 presentem una sèrie de diagrames on, depenent de cada cas,
s’ha estudiat la planta baixa o l’última planta d’habitatges, i on es dibuixen tots
els recorreguts de la planta i es mesura tant el recorregut que efectua l’habitant
de la casa més llunyana com el de la més propera des de l’accés fins a la seva llar.
També es grafia amb color negre el recorregut que pot efectuar qualsevol ciutadà
quan aquest recorregut és públic.
Això ens permet extreure algunes dades com, per exemple, que de tots els habi-

FIG. 30 >

tants dels nostres casos d’estudi, els que han de caminar més distància per arri-

FIG. 31 >

bar a casa seva són els de la rue de Suïsses (163 m), els de Gifu (158 m) i els de
La Vaquería (109 m). Tant a Gifu com a La Vaquería, aquests habitants tenen un
recorregut alternatiu que els permet, depenent de l’estat d’ànim i del temps de
què disposin, trigar més o menys d’arribar a casa. En canvi, a la rue de Suisses
això no passa, per tant, són els que estan obligats a passejar més de tots els casos
estudiats. Al costat contrari, dels vianants que arriben abans a casa seva, els que
triguen més són curiosament els dels projectes més petits: la Casa del Plátano (28
m) i Sant Andreu (22 m); la resta tenen accessos molt més directes, amb recorreguts que es mouen al voltant dels 5 m - 10 m de longitud.
Hi ha un element clau que també determina el flux de gent que passa per un lloc
o per un altre i que no ha quedat representat en els diagrames de recorreguts que
apareixen a continuació: és l’aparcament. És evident que moltes vegades aquest

FIG. 28 <
FIG. 29 <

accés es fa des del lloc on deixem el cotxe. En els casos on la planta baixa és la que
acull l’interval habitat que estudiem (a La Vaquería, la rue des Suisses i la Casa del
Plátano), és molt interessant la posició del pàrquing. En tots els casos s’obliga a
fer el recorregut per l’espai interior lliure que estudiem. Cap habitatge no té accés
directe des de l’aparcament. Tothom ha de caminar i passejar. D’aquesta manera,
augmenten les possibilitats de contacte i la densitat d’ús de l’espai exterior.
En resum, els diagrames ens permeten adonar de la complexitat i riquesa que
aconsegueixen totes les situacions estudiades en termes de recorreguts, pel seu
traçat, pel gran nombre de possibilitats que introdueixen molts dels casos i per
les diferències de les qualitats espacials de cada recorregut en els seus diferents
trams. Els recorreguts no tenen uns atributs constants. L’habitant va travessant
un seguit d’espais oberts, tancats, semi-oberts, amb llum natural, coberts, descoberts, interiors, exteriors, durs, tous, amb vegetació o sense, que augmenten la
seva riquesa i els transformen en un lloc agradable per on es pot passejar, però
també, i el que és més important, en un lloc on aturar-se.
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Casa del Plátano

La Vaquería

Per tal de comptabilitzar el temps que triga l’habitant que està més aprop de l’accés i el més llunyà s’ha utilitzat una velocitat mitjana d’1,11
m/s per quan es va a peu i 2,3 m/s si es puja amb ascensor. Sempre s’ha comptat a partir del punt d’accés al solar on hi ha els habitatges.
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Rue des Suisses

Sant Andreu

FIG. 30 Plànol dels recorreguts des del carrer fins a casa de la
Casa del Plátano, La Vaquería, la rue des Suisses i Sant Andreu.
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Chur

Solothurn

358

Wandsworth

Gifu

FIG. 31 Plànol dels recorreguts des del carrer fins a casa de Chur,
Solothurn, Wandsworth i Gifu.
359

C8. Reflexions al voltant de l’habitant: el tipus i el nombre

Al llarg d’aquesta investigació hem vist com l’habitant és la raó de ser de l’interval
habitat. És qui el modifica, se l’apropia i el transforma en un espai practicat. Per
aquesta raó, ens cal conèixer què és el que defineix el tipus d’habitant que ocuparà l’IH i com afecten el tipus i nombre d’habitants de l’IH.
L’habitatge: tipus i variacions
El tipus d’habitatge definirà un tipus d’habitant. És evident que un edifici amb
habitatges petits de protecció oficial donarà lloc a un tipus de comunitat mentre
que un edifici amb habitatges de tres o quatre habitacions de promoció privada
en donarà lloc a un altre. Però aquest fet forma part dels paràmetres inicials del
projecte, externs a la voluntat i les decisions del projectista. En canvi, casos com
Solothurn o La Vaquería ens han demostrat que la varietat d’habitatges dins el
mateix edifici dóna lloc a dos situacions diferents que es poden produir de forma simultània: 1) enriquir la comunitat, ja que permet acollir unitats familiar de
diferents característiques i evitar comunitats homogènies, i 2) crear relacions diferents amb l’interval habitat perquè l’habitatge és de característiques diferents.
Això enriqueix l’espai intermedi i l’ús. Per tant, sembla que com més varietat de
tipologies hi hagi més relacions diferents es produiran i, per tant, més possibilitats tindrem que aparegui un interval habitat.
Aquesta afirmació queda demostrada quan cerquem en els casos d’estudi el que
hem anomenat com a índex de complexitat de la unitat tipus (IC). Aquest índex és
el coeficient entre el nombre d’habitatges diferents que es repeteixen al llarg del
projecte (no tant per diferències de mida sinó per diferents espais i relacions que
proposen) i el total del conjunt.
Com més habitatges diferents té la proposta més alt és aquest índex. La Casa del
Plátano i La Vaquería són les que el tenen més alt. Això no és casualitat, ja que
tots dos arquitectes quan van ser entrevistats van parlar de la voluntat d’introduir
aquesta complexitat dins els seus projectes 9 (vegeu el fragment de l’entrevista
amb Víctor López Cotelo de la p.156).
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“Nosotros nunca hemos creído en el concepto de la ‘vivienda tipo‘. Se
supone que con tres tipos tienes que resolver el proyecto. Es un tema
que no compartimos y que da lugar a una arquitectura absolutamente
rígida en que la única condición es mantener un tipo siempre rígido. Lo
que resulta de esta idea es lo que nosotros llamamos ‘los pitufos‘. Pitufos son las casas que ves en el paisaje y que son todas iguales. Entiendo
que tiene una lógica de optimización, de economía, de construcción,
de que al final aparece siempre un tipo que se repite y que siempre es un
módulo. [...] ¿Pero por qué el ‘tipo‘ tiene que coincidir con la unidad de
vivienda? Para nosotros el tipo es un paquete funcional compuesto por
diferentes unidades, más que realmente la vivienda.“ 9
9

Sara de Giles, fragment de l’entrevista del 8 de juliol de 2010.

Casa del Plátano

Chur

La Vaquería

Solothurn

Rue des Suïsses

Wandsworth

Sant Andreu

Gifu

FIG. 32 Tipus d’habitatges. La barra
explica el nombre d’habitatges que hi
ha segons la mida, i a la part de dalt a
la dreta s’han comptat les tipologies
di¬ferents que té cada grup inclòs dins la
mateixa mida i que ens dóna ’l’índex de
complexitat de la unitat tipus. A la part
inferior apareix la superfície mitjana dels
habitatges de l’edifici.
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(*) S’ha considerat com a habitatge tipus aquell que apareix més vegades en el projecte dels que tenen relació amb l’espai de
transició que volem estudiar.
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FIG. 33 Habitatge tipus dels casos estudiats. La polilínia vermella correspon al perímetre de l’’habitatge i és de punts quan
està en contacte amb l’espai de transició estudiat.
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Titularitat, gestió, i ús
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FIG. 34 Diagrama de la titularitat de l’interval habitat i del seu ús; no sempre coincideixen.
Amb color gris, l’espai públic (quan hi ha un local en ús s’ha comptabilitzat com a espai públic, perquè a efectes de l’IH
significa que qualsevol persona hi pot entrar). L’espai comunitari s’ha grafiat amb color marró i el privat, amb color blau.
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La titularitat, gestió i ús

Certament, no podem parlar d’intervals habitats, és a dir, d’espais de transició
apropiats sense atendre a les qüestions de la titularitat de l’espai: qui és el propietari?; de gestió: qui el manté?; i d’ús: qui l’utilitza i com?
A l’hora de fer espais intermedis, cal tenir present que és necessari un equilibri
entre la proporció d’habitatge o espai privat i la d’espai comunitari i de relació
o l’espai públic del projecte, si és que n’hi ha, ja que aquests generaran unes
despeses que es repartiran entre els membres de la comunitat o els ciutadans.
Però també cal tenir present que quan l’espai de l‘IH és públic i està gestionat per
l’administració donarà lloc a un tipus d’activitat diferent que quan és comunitari
o privat.
Com es gestionen els IH estudiats? Qui n’és realment el propietari i qui l’utilitza?
La titularitat de l’espai no sempre coincideix amb l’ús que se’n fa. I és el creuament
d’aquestes dades el que, en part, acaba configurant un tipus d’habitant o usuari
de l’interval habitat i la seva vinculació amb l’espai. A la FIG. 34 veiem com en totes
les situacions analitzades hi ha un canvi entre la titularitat i l’ús amb l’excepció de
Wandsworth i Gifu. Tots dos són projectes on l’interval habitat estudiat se situa en
el límit entre la casa i la passera comunitària, però clarament dins de l’habitatge.
A Solothurn, que seria també un cas similar, apareixen canvis en l’ús de la passera
i els vestíbuls, ja que tal com hem vist en l’anàlisi específica del cas, alguns dels
habitatges no tenen aquest pati privat de relació entre l’interior i l’exterior i, aleshores, s’apropien d’un tros del passatge o del vestíbul de la caixa d’escala. Tant a
Sant Andreu com a Chur, l’apropiació d’aquesta extensió de l’habitatge es fa dins
d’un espai comunitari: el d’accés. Així, veiem com en els dos casos pràcticament
la meitat de l’espai comunitari passa a ser utilitzat per l’habitant de la casa.
La figura 34 també ens mostra com les petites introduccions d’espais públics a
dins del projecte, mitjançant un local social en el cas de la Casa del Plátano o mitjançant una cessió d’espai lliure públic a La Vaquería, modifiquen i canvien l’ús de
l’espai de les vores. D’aquesta manera, pràcticament la totalitat de la planta baixa
de la Casa del Plátano en alguns moments pot ser utilitzada per habitants anònims o desconeguts com a espai públic i com a extensió del carrer, i al jardí de La
Vaquería li succeeix el mateix, però menys, possiblement a causa de les terrasses
i la discontinuïtat de l’espai lliure que aquestes generen.
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Qüestions de tipus i nombre

Com influencia en l’apropiació el fet que el projecte es destini a un grup generacional similar com pot ser joves o gent gran? Intuïcions inicials com ara que una
unificació en el tipus d’usuari garantirà una major cohesió es desmunten amb
el cas de Sant Andreu. En canvi, les condicions específiques dels grups de gent
gran de Chur, amb una mobilitat i vitalitat molt més reduïda, ho ha propiciat.
També hem pogut comprovar com en tots els casos els nens sempre potencien
l’apropiació d’un interval habitat. Ells ens han demostrat que és més fàcil interactuar quan hi ha famílies amb membres de diferents edats que no pas amb grups
de la mateixa generació.
Però si entenem el tipus en el sentit més ampli de la paraula i no només com a
generacional (joves, grans, famílies), sinó també com a social i cultural, què succeeix quan parlem de grups socials diferents, és a dir, quan els habitatges són de
protecció social o lliures? Això afecta el grau d’apropiació d’un interval habitat?
La investigació ens ha mostrat com aquest fet és variable i va creuat amb el concepte de propietat.
Dels casos estudiats, Cadis, Sant Andreu i Gifu són habitatges de protecció oficial
(VPO). La rue des Suisses també és un cas promogut per l’estat, però està destinat a funcionaris amb un cert poder adquisitiu. La resta dels casos són tots per a
classes socials mitjanes, tant de lloguer com de propietat. Aquí s’enceta un tema
important i que té una certa incidència sobre l’habitar, sobretot a la nostra cultura: és la diferència entre ser propietari i ser llogater.
Sembla que Cadis i Sant Andreu, en què en tots dos casos els habitants són llogaters, la vinculació de l’habitant amb la casa és baixa i, per tant, els intervals
habitats de caire més domèstic no han acabat de funcionar. Tothom se sent com
a habitant de pas, no s’acaben d’identificar amb l’habitatge i saben que acabaran
marxant. Això és clau a l’hora de crear comunitat i vincular-te a un lloc, en definitiva, a l’hora d’estimar-te un espai o una llar. No té res a veure amb el cas de La
Vaquería, on la gent s’ha fet seva la casa i l’espai que comparteixen. En cultures
més arrelades al lloguer i on la propietat no és tan habitual, això no es nota tant;
és el cas sobretot de París i de Suïssa.
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Això ens recorda que hi ha un altre factor que no es pot
oblidar, el cultural, i que en part ve determinat pel país
de procedència o el lloc on se situa el projecte. Hem vist
que les societats on hi ha un índex de seguretat més alt,
com són el Japó i Suïssa, els espais estan oberts i ocupats.
Ningú no té por que li robin ni que li trenqui res. Hi ha
una certa confiança amb la societat on es viu.

Gifu

Wandsworth

Chur
Solothurn

Sant Andreu

La Vaquería
Rue des Suïsses

Casa del Plátano

A Suïssa fins i tot la porta del vestíbul està sempre ober-

FIG. 35 Escala del nombre
d’habitants que habiten cadascun dels projectes estudiats.

ta. Aquestes societats també tenen un grau de respecte
per la vida aliena més alt que la nostra. En conseqüència,
podríem afirmar que aquests espais és més fàcil que funcionin en uns països que en uns altres, sobretot, i tal com
s’ha afirmat abans, si es construeixen pocs filtres entre el
dins i el fora.
Quant al nombre d’habitants, la densitat elevada
d’habitants és la garantia que aparegui una apropiació
més alta en aquests intervals habitats? La resposta és
que depèn.

FIG. 36 Porta d’accés d’obertura
automàtica a Solothurn, Suïssa

Com veiem en el gràfic de la figura 35 els casos estudiats
són tots exemples o de molt baixes densitats (com Cadis
o Solothurn) o de densitats mitjanes (entre 20 i 50 habitatges). Només Gifu té més de 100 habitatges, i entraria
dins dels projectes d’alta densitat, però encara és lluny
dels casos que hem introduït en els antecedents: el Robin
Hood Gardens conté 213 habitatges, el Walden, 908, i la
Unité de Marsella en té un total de 337.
A més, però, en aquests casos n’hi ha que treballen la dilatació de l’espai urbà i n’hi ha que el que volen dilatar és
l’espai domèstic. Potser en el primer cas un nombre elevat
de gent garanteix més anonimat i transforma en més públic un espai semipúblic situat entre la ciutat i la casa. Però

FIG. 37 La sectorització i reducció del nombre d’habitants a
Wandsworth, gràcies a dos vestíbuls independents, el de la torre i
el de la planta àtic.
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en el segon cas, en la dilatació de l’espai domèstic, podem
afirmar que és millor treballar amb casos de baixa densitat o densitats mitjanes que s’han aconseguit ja des de
sortida (pel propi programa del projecte) o especialitzant

i agrupant habitatges. És el cas de la rue des Suisses o de Wandsworth, que partien de 55 habitatges el primer i de 31 el segon, però que els agrupen, en tres
edificis el primer i una planta àtic i una torre el segon, i en redueixen la densitat i
afavoreixen que la gent es conegui i s’agrupi per “escales”, creant més comunitat.
Per acabar, som conscients que la major part les fotografies i plànols de la investigació es fan sense les persones que hi habiten, i que aquestes només ha
quedat mínimament descrites mitjançant les notes i les entrevistes del treball de
camp. Tot i així, les imatges presentades (tant fotografies com plànols) mostren
una absència de qui habita l’espai, però, al deixar tots els objectes en la posició
que ocupaven mentre s’utilitzaven, les butaques, les cadires, les taules, les plantes, els objectes damunt la taula o penjats de les parets mostren un espai habitat i
ens expliquen i ens donen informació de com s’habiten i de com són les persones
que els viuen.
Gràcies a tots ells; sense ells l’habitatge no té sentit.
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FIG. 38 Alguns dels habitants
dels intervals habitats que
s’han estudiat, fotografiats al
llarg d’aquesta investigació.
Font: pròpia, a excepció de
les tres últimes fotografies de
la tercera columna i les de la
quarta, que pertanyen a Roman Yñan i a Sandra Leguel,
respectivament.
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Notes finals (epíleg)

Acabem aquí les visites, els recorreguts per aquests vuit intervals habitats, per
aquesta arquitectura més quotidiana situada entre el dins i el fora de l’habitatge
col·lectiu, i ens adonem que després de tant d’esforç i de molts intents per parametritzar l’arquitectura i, sobretot, la manera d’habitar (molts dels gràfics i de les
dades que s’han elaborat al llarg de la investigació no estan inclosos en aquest
document), no hi ha cap fórmula màgica, cap llei ni cap dada que ens garanteixin l’aparició d’aquests intervals habitats. Tot i que hem trobat algunes eines
que ens poden ajudar a projectar-lo i a comprendre’l i que poden condicionar
l’aparició d’un tipus d’interval habitat o d’un altre, hem vist que en última instància l’habitant és qui realment el provocarà, perquè és clarament un espai practicat, coproduït; sense ell l’interval habitat no existeix. Per tant, són els costums,
l’habitus d’aquest habitant un dels paràmetres més definitius de tots.
Cada individu dóna lloc a una casa diferent i, per tant, a un interval habitat diferent. L’arquitectura sempre “resta”, es queda, i la casa sempre canvia. Hem de
donar suficients opcions al joc perquè puguin tenir lloc partides diferents, perquè
vagi canviant i s’adapti a les noves situacions, als nous usuaris i als nous contextos
socials. Podem, doncs, reafirmar que (tal i com apuntavem en les hipòtesis inicials
de la investigació) la casa, la llar, és un element clarament fenomenològic, és tant
el producte de qui la projecta com el resultat de l‘experiència de qui la viu.
També hem demostrat com la teoria dels sistemes és clarament aplicable als intervals habitats. El tot és més que la suma de les parts, ja que les peces interaccionen entre elles i donen lloc a noves qualitats que no tenien per si mateixes. El cas
de Solothurn és clar: les qualitats d’un únic pati no tenen res a veure amb les qualitats que aporten al recorregut i a la comunitat els cinc patis alhora. Quan aquests
estan oberts, la suma total d’espai exterior semipúblic es multiplica i dóna lloc a
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un gran espai lliure on poder fer festes i crear comunitat. El passatge sumat als
patis es transforma en un petit jardí comunitari. Així doncs, es confirma que en
els intervals habitats, tal com afirma Jane Jacobs, els llocs complexos donen més
qualitats.
Crec, també, que hem desmuntat alguns tòpics dels espais de transició i algunes
de les hipòtesis inicials, i que un cop hagi reposat la feina feta segur que trobarem
nous fils d’on poder estirar per continuar avançant en aquest món que configuren els espais intermedis, que definitivament hem demostrat que són capaços de
millorar la casa però també la ciutat on vivim.
Conscients, però, de moltes de les seves mancances, arribem al final d’aquest
trajecte, que no acaba, sinó que obre nous camins per explorar. Moltes de les
decisions que hem anant prenent ens han fet agafar un camí en lloc d’un altre i
així hem anat abandonant temes interessants que es poden recuperar més endavant, per mi mateixa o per algú altre. Esmentem a continuació algunes d’aquestes
mancances o camins oberts.
El fet d’haver escollit els casos d’una manera tan dispersa fa que no s’hagin pogut
visitar totes les vegades que ens hagués agradat. I ens recorda que els objectes
només són el reflex d’un instant. Per això, una elecció de situacions molt més
propera hagués obert la possibilitat de congelar l’interval en molts moments diferents: l’estiu, la tardor, l’hivern, la nit el dia… I hagués fet possible no només
registrar els llocs amb els objectes sinó també amb les activitats o accions que s’hi
desenvolupen. Aquesta és una feina que queda per fer (que només hem aconseguit parcialment a Solothurn i a La Vaquería), com també ho seria aconseguir
realment habitar i compartir els espais estudiats.
Buscar tipus diferents ha fet més difícil comparar-los entre ells. També hagués
estat interessant comparar tipus iguals, però això hagués donat lloc a un treball
massa extens, o segurament a molts treballs diferents, un per cada tipus.
Deixar reposar aquesta feina per tornar-la a fer al cap de deu o quinze anys, per
tornar a comprovar com s’habiten els mateixos llocs, i analitzar com canvien les
formes d’habitar i com s’adapten els espais als nous habitants o als canvis que
aquests espais pateixen. O bé, haver escollit casos de l’arquitectura moderna,
amb una història o una trajectòria vital més llarga que els del període del 1990 al
2007, ens hagués donat l’oportunitat de tot i no poder analitzar el canvi d’usuaris
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i de context social, observar les mutacions dels espais projectats i com suporten
el pas del temps.
Iniciar de nou la investigació a través del creuament amb una altra disciplina. Nosaltres ens hem servit de l’antropologia urbana i la sociologia per tal de mirar la
casa des d’un altre punt de vista, que ens ampliï la nostra mirada i ens ajudi a
comprendre no tant el fet de projectar com el de viure, el d’habitar. N’hi poden
haver molts més per explorar que donarien lloc a altres conclusions i maneres
d’entendre l’habitar.
Finalment, m’agradaria que aquesta feina donés pas a més investigacions i a més
tipus d’intervals habitats; segur que d’altres mirades en sabran torbar més o, fins
i tot, crear-ne de nous. Encendre una petita llum en la millora de l’habitatge és el
desig que porta implícit aquesta investigació.
Vam iniciar aquesta investigació al voltant d’un conte, “Un médico de familia“, de
Franz Kafka, i ens agradaria acabar-la amb un altre: “Instrucciones para subir una
escalera al revés“, de Julio Cortázar 10, on ens suggereix que podem mirar i experimentar les coses de sempre (com pot ser el fet de pujar una escala) d’una manera
diferent per descobrir noves qualitats a aquells espais que vivim diàriament. És
un relat excel·lent per avançar i comprendre millor aquest fet tan complex que és
el fet d’habitar, especialment en els espais de transició, per estimular tots aquells
idealistes que creuen que és possible una altra manera de projectar l’habitatge
col·lectiu.

Cortázar. J. “Instrucciones para subir una escalera del revés”, [en línia]. http://www.youtube.com/
watch?v=CeCZrrdovNE
10
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Instrucciones para subir una escalera al revés

“En un lugar de la bibliografía del que no quiero acordarme, se explicó alguna
vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios
de estos útiles artefactos, comprenderán sin excesivo esfuerzo, que cualquier
escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas, pero lo que en esos casos está
por verse es el resultado de tan insólito proceso.”
“Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un
nuevo ámbito que si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al
mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsense que muy poco
antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el
mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión
de peldaños.”
“En cambio, bastará subirla de espaldas, para que un horizonte limitado al
comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el campito de los Peñalosa,
abarque luego el molino de la turca, estalle luego en los álamos del cementerio y con un poco de suerte, llegue hasta el horizonte de verdad, el de la
definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes
cuéntelas cuando esté en lo más alto, bébase el cielo que le cae en plena cara
desde su inmenso embudo. A lo mejor después, cuando gire en redondo y
entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá
que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma. Que también en
una boca, un amor, una novela había que subir hacia atrás.”
“Pero cuidado: es fácil tropezar y caerse. Hay cosas que sólo se dejan ver
mientras se sube hacia atrás, y otras que no quieren, que tienen miedo de
ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto. Obstinadas en su nivel y en su
máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro: el
campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla,
cuidado con esa mujer...” 10
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LÀMINES
Recull dels aixecaments dels intervals estudiats en el capítol 4, amb algunes de les
imatges publicades comparades amb les realitzades durant les visites

Ens ha semblat interessant incorporar al final tots els plànols dels intervals habitats seguits i en format A3 per tal que no
apareguin fragmentats.
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LÀMINA 1. La plaça interior de la Casa del Plátano

LÀMINA 2. El jardí públic de la La Vaquería

LÀMINA 3. L’interior d’illa de la rue des Suisses

LÀMINA 4. La passera de Sant Andreu

LÀMINA 5. La galeria de Chur

LÀMINA 6. El passatge i les cases pati de Solothurn

LÀMINA 7. El rebedor exterior de Wandsworth

LÀMINA 8. L’habitació exterior de Gifu

LÀMINA 8. L’habitació exterior de Gifu
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