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L’interval habitat, vuit situacions

4 

NOTA: totes les imatges, plànols i diagrames d’aquest capítol i el següent són pròpies llevat que s’especi�qui l’autor.
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4.5
La galeria habitada 

Exemple:	

Adreça:	 	

Arquitectes:		

Any:

Promotor:		

Tipus	d’edifici:		

Ús:	

	 	
Dades	del	projecte 20

apartaments per a gent gran 
Cadonaustrasse,	71-75,	Chur,	Graubünden,	Suïssa.
Peter Zumthor
1889-1993	
privat

aïllat,	pb+1
apartaments	de	lloguer	per	a	gent	gran

21	+	1	(per	a	la	infermera	de	guàrdia)

3.898	m2

991,50	m2

1.983	m2

49,30	m2

2

nombre	d’habitatges:	

superfície	del	solar:	

superfície	ocupada:	

superfície	construïda:	

superfície	mitja	de	l’habitatge:	

nombre	de	tipologies	diferents:	

cost	de	construcció:	

20 Pròpies, des de l’aixecament de la documentació publicada i comprovada en el treball de camp.
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FIG. 123 Fotos de l’obra construïda.
Font: Peter Zumthor works: buildings 
and projects 1979-1997.

FIG. 125 Plànol emplaçament.
Font: Google Earth.

FIG. 124 Plànol emplaçament. 
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La	galeria	es	caracteritza	perquè	és	una	peça	vidriada	de	dalt	baix	en	tota	la	seva	sec-

ció,	fet	que	origina	una	relació	plena	entre	el	dins	i	el	fora.	Vol	protegir-te	del	fred	i	de	

la	pluja	sense	impedir	aquest	vincle	entre	l’interior	i	l’exterior.	És	habitual	trobar-la	en	

climes	freds	i	humits,	amb	molts	dies	de	pluja	i	com	a	peça	independent	i	autònoma	

que	s’utilitza	com	a	extensió	de	l’estar.	

Pot	estar	delimitada	per	dos	tancaments,	l’exterior	vidriat	i	un	altre	interior	que	pot	ser	

de	fusta	practicable,	o	bé	de	vidre,	que	genera	aleshores	el	que	es	coneix	en	els	climes	

freds	com	a	winter-garden.	De	vegades,	però,	la	galeria	s’utilitza	com	a	peça	de	circula-

cions,	com	una	passera,	però	coberta	i	tancada.	

El	cas	que	presentem	treballa	una	galeria	que	conté	 les	dues	situacions	anteriors:	 la	

d’extensió	de	l’estar	i	la	de	circulacions.	Es	tracta	d’una	peça	col·lectiva	de	dimensions	

aparentment	 exagerades	 en	 relació	 amb	 la	 mida	 de	 l’apartament	 i	 plena	 de	 vida.	

L’amplada	de	la	galeria	no	és	constant,	varia	segons	la	peça	de	l’apartament	que	s’hi	vin-

cula.	Aquestes	peces	també	tenen	un	acabat	diferent,	de	tal	manera	que	l’envolupant	

de	la	galeria	va	canviant	de	textura.	

Aquest	projecte,	 l’autor	del	qual	és	Peter	Zumthor,	se	situa	als	afores	de	 la	ciutat	de	

Chur,	dins	d’un	complex	residencial	per	a	gent	gran.	El	barri	on	s’ubica	el	projecte	és	

el	típic	barri	residencial	de	l’extraradi	de	baixa	densitat,	format	per	cases	unifamiliars	

o	petits	blocs	d’adossats.	Per	la	petita	dimensió	de	la	ciutat	està	tan	sols	a	cinc	minuts	

en	cotxe	del	centre.	L’encàrrec	consistia	a	 fer	uns	apartaments	de	 lloguer	per	donar	

servei	a	la	gent	gran	que	encara	es	val	per	si	mateixa	però	que	vol	gaudir	de	totes	les	

instal·lacions	d’infermeria	i	de	centre	de	dia	del	complex.	L’edifici	és	aïllat	i	s’orienta	en	

sentit	est-oest.

FIG. 126 Croquis de la planta tipus. 
Font: Peter Zumthor works: buildings 
and projects 1979-1997.

FIG. 122 <

FIG. 123 <

FIG. 124 <
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21 Peter Zumthor works: buildings and projects 1979-1997.

Els	 apartaments	 donen	 a	 oest	 mentre	 que	 la	 part	 comuni-

tària	–la	galeria	d’accés–	dóna	a	l’est.	És	de	planta	baixa	més	

una,	 més	 un	 semisoterrani	 on	 s’ubiquen	 les	 instal·lacions,	 la	

bugaderia	i	els	trasters-magatzems	vinculats	als	apartaments.	

L’immoble	disposa	de	dos	punt	d’accés	des	del	jardí	comuni-

tari	exterior.	Una	pèrgola	de	petites	dimensions	–	d’1,40	m	x	

2,25	m–	però	que	ho	conté	tot	–banc,	bústies,	videoporter...–	

et	rep	i	et	protegeix	de	la	neu	i	la	pluja.	Des	d’aquesta	pèrgola	

accedeixes	a	un	petit	vestíbul	tancat	–	d’1,7	m	x	2,0	m–	que	et	

porta	a	la	galeria	de	la	planta	baixa	o	bé	directament	a	l’escala	

que	va	a	la	planta	primera.	L’ascensor	se	situa	a	l’interior	de	la	

galeria	i,	per	tant,	està	separat	d’aquest	accés.	

Disposa	 d’un	 total	 de	 22	 apartaments	 connectats	 a	 través	

d’aquest	gran	passadís	cobert	que	és	la	galeria.	Són	tots	iguals	

a	excepció	dels	dos	que	se	situen	al	costat	de	l’ascensor	i	te-

nen	una	superfície	mitjana	de	49,30	m2	útils.	El	programa	de	

l’apartament	es	va	llegint	al	llarg	del	corredor:	el	bany,	la	cuina	

i	 l’accés	 formen	 elements	 autònoms	 de	 diferents	 mides	 que	

fan	que	l’amplada	del	corredor	oscil·li	entre	els	2,5	m	i	els	3,5	

m.	El	llarg	total	de	la	galeria	és	de	82,5	m	i	la	relació	d’aquesta	

amb	l’exterior	es	resol	amb	una	alternança	entre	grans	fines-

trals	 corredissos	 de	 fusta	 i	 panys	 opacs	 de	 pedra	 de	 travertí	

que	reben	la	fulla	corredissa.	

“We	want	the	inhabitants	to	feel	at	home,	an	impres-

sion	 enhanced	 by	 the	 use	 of	 elements	 which	 they	

recognize	from	their	own	surrounding	villages:	tim-

ber	flooring	that	sounds	hollow	when	you	walk	on	

it;	wooden	panelling	on	tufa	walls;	an	integrated	ve-

randa	protected	from	the	wind;	and	in	the	birchwo-

od-clad	 kitchenette,	 a	 window	 through	 which	 one	

can	 cast	 an	 inquisitive	 glance	 onto	 a	 private	 patio	

on	the	outdoor	corridor	or	watch	the	comings	and	

goings	on	the	east	side	of	the	courtyard.”21

FIG. 127 Croquis dels apartaments 
tipus, la secció i fotografies de la ga-
leria.
Font: Peter Zumthor works: buildings 
and projects 1979-1997.
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Observació. Dades del treball de camp

data de la visita: 

temperatura: 

ambient: 

24 de juliol de 2010, de 18.00 h a 20.00 h

25 de juliol de 2010, de 9.00 h a 10.00 h

16 ºC i 18 ºC

assolellat i fresc

FIG. 128 La dilatació de la vida 
domèstica a la galeria, 24/07/2010.
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FIG. 129 La dilatació dela vida domès-
tica a la galeria, 24/07/2010. 
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Arribem	a	Chur	un	dissabte	a	la	tarda;	havíem	provat	d’aconseguir	una	visita	concer-

tada	enviant	una	carta	i	demanant	permís,	però	ens	van	contestar	que	no	admetien	

visites.	Sembla,	doncs,	que	haurem	d’intentar	entrar	sense	que	ningú	se	n’adoni.	Això	

dificulta	enormement	el	treball	de	camp,	ja	que	no	et	sens	còmode	i	no	hi	ha	massa	

temps	per	observar,	i	hem	d’esperar	que	algú	entri	a	casa	seva	per	entrar	amb	ell.

El	primer	home	que	trobem	ens	amenaça	de	trucar	a	la	policia	mentre	ens	veu	fer	fotos	

i	prendre	mides.	Però	una	velleta	amable,	que	no	em	permet	fotografiar-la,	m’obre	casa	

seva.	És	justament	l’apartament	de	tipologia	diferent	perquè	és	al	costat	de	l’ascensor.	

Té	la	cuina	a	dins	de	l’estar.	Parlem	amb	francès,	no	sap	l’anglès.	Fa	vuit	anys	que	viu	

aquí.	Li	agrada	el	seu	apartament,	tot	i	que	tingui	la	cuina	a	dins	de	la	sala	d’estar.	És	

curiós	però	em	comenta	que	el	passadís	no	l’utilitzen	gaire	tot	i	el	munt	d’objectes	que	

s’hi	troben.	Que	la	gent	és	reservada	i	no	parlen	gaire	entre	ells.	Afirma	que	bàsicament	

l’utilitzen	quan	no	poden	sortir	perquè	estan	malalts	o	bé	perquè	plou	o	fa	massa	fred	

a	fora.	Ella	té,	a	part	dels	objectes	de	davant	de	casa	seva,	les	flors	del	final	del	passadís	

i	surt	a	cuidar-les.

Més	tard	aconseguim	parlar	amb	l’àvia	de	l’apartament	1.8,	que	és	a	la	terrassa	regant	

les	flors.	Parla	anglès	i	m’explica	que	fa	set	anys	que	viu	aquí.	Li	agrada	el	lloc	i	 la	si-

tuació.	És	a	prop	del	centre	del	poble	i	hi	pot	anar	amb	l’autobús.	Tot	i	que	creu	que	

l’apartament	és	massa	petit,	li	dóna	seguretat	i	confiança	el	fet	que	hi	hagi	gent	que	la	

pugui	cuidar.	Per	això	prefereix	ser	aquí	que	a	casa	seva.	Em	comenta	que	tampoc	no	

fa	servir	el	corredor,	però	hi	té	les	coses	que	no	li	caben	a	dins.	Així	és	que	hi	surt	molt	

de	tant	en	tant.	Malgrat	tot,	m’acaba	confessant	que	el	fan	servir	per	passejar,	com	si	

fos	un	carrer,	quan	a	l’hivern	no	poden	sortir	del	fred	que	fa	o	a	l’estiu	quan	plou.	Creu	

que	l’utilitzarien	més	si	fos	un	winter-garden	privat	per	a	cada	apartament	i	estigués	

més	ben	climatitzat.	

“L’arquitecte	no	va	posar	calefacció	al	corredor,	així	és	que	hi	fa	molt	de	fred.	

Tampoc	no	vol	posar	tendals,	tot	i	que	viu	aquí	al	davant	(a	l’altre	costat	de	

l’autopista)	i	sap	la	calor	que	fa	aquí!”

FIG. 130 ^

FIG. 130 Situació de l’habitatge on viuen 
les àvies amb les quals vaig conversar.

FIG. 130 ^
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FIG. 131 La galeria habitada a la planta baixa i la 
primera planta, el 24 de juliol de 2010.
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FIG. 132 Fragment AB de la galeria de la planta baixa.
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FIG. 133 Fragment BC de la galeria de la planta baixa.
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FIG. 134 Fragment CD de la galeria de la planta baixa.
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FIG. 135 Fragment DE de la galeria de la planta baixa.
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FIG. 136 Fragment EF de la galeria de la planta baixa.
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FIG. 137 Fragment FG de la galeria de la planta baixa.
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FIG. 138 Fragment AB de la galeria de la planta primera.
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FIG. 139 Fragment BC de la galeria de la planta primera.



234

FIG. 140 Fragment CD de la galeria de la planta primera.
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FIG. 141 Fragment DE de la galeria de la planta primera.
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FIG. 142 Fragment EF de la galeria de la planta primera.
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FIG. 143 Fragment FG de la galeria de la planta primera.
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ET2

ET1

FIG. 144 L’habitatge tipus amb les dues 
tipologies d’espais de transició, ET, que 
relacionen la casa amb l’exterior.

FIG. 145 Secció transversal dels aparta-
ments. El diagrama superior mostra el 
tipus d’envolupants que el de�neixen i 
les visuals que donen, i l’inferior les co-
tes i la totalitat de la secció transversal.

ET2ET1
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L’apartament de Chur té dos espais de transició entre el dins i el fora: la terrassa privada 

(ET1) i la galeria col·lectiva (ET2). Tots dos són de característiques molt diferents i això 

és clau perquè tots dos espais siguin utilitzats i apropiats. Mentre que la terrassa és un 

espai exterior, orientat a oest que, per la seva secció, i l’ampit opac que suposa la bara-

na, retarda i impedeix la vista directa i el control de l’exterior des de l’interior de la sala 

d’estar, la galeria és una peça contínua, molt llarga, orientada a l’est i tancada. 

A la galeria, el tancament està fet de tal manera que davant de cada apartament hi ha 

un gran �nestral de vidre corredís. El moviment es desplaça cap a l’interior, a tocar dels 

apartaments, i l’apropiació es desplaça cap al pla de façana. D’aquesta manera, s’obté 

una nova peça d’estar que rep el sol i la llum quan la part interior no la té. Per tant, a 

l’hivern, quan fa fred, els usuaris viuen a la peça on toca el sol i on poden guaitar a 

l’exterior, i a l’estiu, a l’inrevés.

La terrassa mira cap a les muntanyes, cap al paisatge, mentre que la galeria, mira cap a 

l’interior del complex, cap a un entorn més urbà, on possiblement hi ha més vida i on 

passen més coses per mirar: gent que entra i surt, visites, gent que hi treballa, passejos 

al jardí... Les dues velletes amb qui vaig poder parlar ho van con�rmar: quan fa fred, 

neva, o estan malalts i no poden sortir utilitzen la galeria per passejar. 

Tot i que comenten que no ho utilitzen gaire, els objectes que hi torbem i que hem di-

buixat en els aixecaments del treball de camp  (p. 224-237) no donen aquesta sensació: 

5 butaques, 16 cadires i 1 sofà de tres places, que donen un total de 24 llocs per seure, 

més de les places assignades. A excepció de tres dels apartaments que estan davant 

de la caixa d’escala i, per tant, veuen reduït el seu espai de galeria i només permeten el 

pas, la resta han reconstruït el llindar de la porta com a rebedor exterior on cadascú ha 

posat el seu paraigua, la seves sabates, alguna imatge o quadre, una còmoda o armari... 

i s’ho ha anat personalitzant.

Anàlisi

FIG. 144 <

FIG. 145 <

FIG. 145 <
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Planta baixa

Planta primera
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FIG. 146 A la part superior, la planta baixa i l’espai buit 
d’objectes en la zona d’accés. A la part inferior, la planta 
primera on observem com el mateix espai ja té activitat 
just en la zona per on ja no hi circula la gent, perquè hi 
arriben amb ascensor.

FIG. 147 Planta baixa, recorreguts dels habitants. Po-
dem comparar aquesta informació amb la de l’activitat 
que ens donen les plantes superiors per adonar-nos de la 
diferència entre la planta baixa i la primera planta.
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Aquí, la relació visual entre l’apartament i la galeria és inexis-

tent. La porta és opaca, la �nestra de la cuina és �xa, no es pot 

obrir, i totes –sense cap excepció– tenen cortines per no veure 

el dins quan creues la galeria. D’altra banda, la relació física en-

tre l’apartament i l’interval habitat només es produeix a través 

de l‘espai del rebedor, per tant, és clar que l’espai habitat de la 

galeria es destina a rebre visites i a estar amb els altres, no a 

activitats més íntimes com ara menjar o fer la migdiada, que 

segurament es fan a la terrassa interior, que és la que rep el sol 

de tarda.  (FIG. 148)

L’apartament és petit, té aproximadament 55 m2; la peça de 

l’estar té unes dimensions de 3,70 m x 6,10 m; la terrassa fa 

1,5 m x 4,45 m i la galeria fa una mitjana de 2,8 m x 7,4 m. 

Si li descomptem el pas d’1,2 m estàndard d’una passera, ens 

queden 1,6 m x 7,4 m, 11,80 m2, quasi la mateixa dimensió que 

l’habitació (13,20 m2). Veiem, doncs, com el projecte aposta 

clarament pels espais de transició i per donar als avis aquesta 

possibilitat de relacionar-se entre ells i amb la vida exterior.

FIG. 148 La �nestra �xa de la cui-
na, amb la seva cortina, i la porta 
opaca de l’apartament, amb aquest 
rebedor exterior que origina la recu-
lada de les peces.

FIG. 149 Amb color blau, la super-
fície de les peces en contacte (físic 
o visual) amb la galeria, i amb beix, 
la superfície de galeria destinada a 
cada apartament. FIG. 150 L’envolupant de la casa en relació amb la galeria i amb l’espai exterior.
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Possiblement	conscient	del	tipus	d’usuari	al	qual	anava	dirigit	(gent	gran),	i	tenint	clar	

que	moltes	vegades	no	poden	sortir	fora	tot	el	que	desitjarien,	Peter	Zumthor	crea	tots	

aquest	espais	de	transició	de	mides	tan	“desmesurades”	en	relació	amb	la	superfície	

total	de	l’apartament.	Tot	i	així,	continua	pensant	en	la	privacitat	i	intimitat	d’aquests	

usuaris,	i	no	aposta	per	cap	tipus	de	relació	entre	l’apartament	i	la	galeria,	més	enllà	de	

donar	una	certa	continuïtat	de	l’espai	mitjançant	el	mateix	tipus	de	paviment	de	fusta	

per	a	la	casa	que	per	a	l’espai	de	relació.

En	 resum,	 d’aquesta	 situació	 d’interval	 habitat	 en	 podríem	 extreure	 les	 conclusions	

següents:

a)	En	aquest	cas,	el tipus d’usuari sí	que	és	determinant	perquè	es	produeixi	aquest	

interval	habitat.	

b)	El	recorregut	una	vegada	més	és	decisiu	a	l’hora	d’aparèixer	indrets	no	apropiats	

o	d’altres	molt	més	apropiats.	Així	doncs,	la	part	de	la	galeria	de	la	planta	baixa	que	

queda	 entre	 l’entrada	 del	 carrer	 i	 la	 connexió	 amb	 l’ascensor	 no	 està	 pràcticament	

apropiada.	

c)	Un	altre	aspecte	important	és	el	treball	per	oposició,	les	diferents	qualitats	espacials	

que	 hi	 ha	 entre	 les	 dues	 peces	 que	 vinculen	 l’habitatge	 amb	 l’exterior:	 la	 terrassa	 i	

la	galeria.	La	terrassa	és	oberta,	amb	una	barana	opaca,	de	fusta,	on	hi	pengen	uns	

geranis.	La	galeria	és	una	peça	tancada	amb	vidre	de	dalt	baix	i,	per	tant,	totalment	

transparent.	Si	t’hi	asseus	veus	i	controles	tot	l’exterior,	mentre	que	a	la	terrassa	t’has	

d’aixecar	i	recolzar-te	a	la	barana.	Per	tant,	les	relacions	que	s’estableixen	entre	el	dins	

i	el	fora	són	diferents,	com	també	ho	són	les	condicions	climàtiques	de	les	dues	peces.	

En	conseqüència,	els	dos	espais	estan	apropiats	i	són	necessaris	per	als	usuaris.	

d)	Finalment,	les	condicions climàtiques	ajuden	a	generar	aquesta	situació.	El	fred	i	els	

dies	de	neu	i	pluja	són	molt	més	elevats	que	a	casa	nostra,	per	tant,	els	avis	no	poden	

sortir	a	passejar.	Aquesta	galeria	tancada	i	orientada	a	l’est,	que,	per	tant,	rep	el	sol	del	

matí,	els	ajuda	a	passar	el	dia,	passejant	i	relacionant-se	entre	ells,	i	els	permet	asseure’s	

al	matí	a	escalfar-se	amb	el	sol	els	dies	que	surt.

FIG. 147 <

FIG. 145 <
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FIG. 151 Cases pati de l’arquitectura 
vernacla. Les dues primeres publica-
des a AC, núm. 18 són de Còrdova, 
l’última és de Sanlúcar.
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4.6
El passatge interior i les cases pati

Exemple: 

Adreça:  

Arquitectes:  

Any:

Promotor:  

Tipus d’edi�ci:  

Ús: 

  
Dades del projecte 21

edi�ci d’o�cines i habitatges a Solothurn
Dornacherplatz, 12. Solothurn, Suïssa
Herzog & de Meuron
1993-2000
Helvetia Patria Versicherungen

aïllat, pb+4
locals en planta baixa, o�cines a plantes  tipus i habitatges a la planta àtic

21 Font: Herzog & deMeuron Works, vol. 3.

9, 5 d’ells amb pati

1.838 m2

1.004 m2

5.020 m2

93,50  m2 construïts

7

2.455 CHF/m2   (1.954 €/m2)

nombre d’habitatges: 

superfície del solar: 

superfície ocupada: 

superfície construïda: 

superfície mitja de l’habitatge: 

nombre de tipologies diferents: 

cost de construcció: 
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FIG. 152 L’edifici des de la plaça i el 
passatge interior. 
Font: El croquis, núm. 109, p. 68-77.

FIG. 153 Emplaçament.

FIG. 154 Emplaçament.
Font: Google Earth.
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La	casa	pati	és	una	de	les	grans	tipologies	del	món	tradicional	i	de	l’arquitectura	mo-

derna.	Ha	donat	lloc	a	molts	dels	teixits	urbans	dels	nostres	pobles	i	ciutats	i,	de	fet,	ja	

l’hem	citada	en	alguns	dels	casos	que	hem	descrit	en	el	capítol		dels	antecedents.	La	

situació	d’interval	habitat	que	presentem	sorgeix	clarament	del	món	de	les	cases	pati	

en	L	adossades	per	la	mitgera,	amb	accés	a	través	d’un	passatge.

Si	observem	les	Fredensborg houses	de	Jorn	Utzon	o	alguns	dels	carrers	de	pobles	com	

Sanlúcar,	configurats	a	partir	de	l’agrupació	d’una	sèrie	de	cases	pati,	trobem	una	certa	

similitud	amb	el	cas	que	presentem.	És	com	si	Herzog	&	de	Meuron	haguessin	agafat	

una	porció	de	carrer	i	l’haguessin	traslladat	a	la	planta	àtic	d’un	edifici	d’oficines,	per	

donar	lloc	a	una	nova	forma	de	pensar	l’habitatge	col·lectiu.	La	possibilitat	d’incorporar	

el	pati	i,	per	tant,	part	de	l’habitatge	al	passatge	interior	recrea	en	certa	manera	el	món	

rural,	on	les	cases	sortien	al	carrer	i	la	gent	s’hi	asseia	amb	la	cadira	per	parlar	amb	els	

veïns.

L’edifici	que	estudiem	se	situa	fent	front	a	la	plaça	de	Dornacherplatz,	al	marge	sud	del	

riu	que	travessa	la		ciutat	suïssa	de	Solothurn.	La	seva	volumetria	i	posició	dins	de	la	

plaça	es	fruit	d’un	estudi	urbanístic	previ	redactat	per	Herzog	&	de	Meuron	que	reor-

ganitzava	la	zona	situada	entre	el	casc	antic	d’origen	medieval	(a	l’altre	costat	del	riu)	i	

l’eixample	perifèric	del	segle	XIX	que	voreja	les	vies	i	l’estació	de	tren.	L’edifici	es	projec-

ta	com	un	monolític	sorgit	a	partir	de	l’escala	dels	edificis	de	la	companyia	ferroviària.	

Es	tracta	d’un	bloc	aïllat	de	forma	bàsicament	triangular,	on	un	dels	costats	es	corba	i	la	

façana	dóna	a	la	plaça,	l’altre	se	situa	mirant	a	les	vies	del	tren	i	l’últim	es	doblega	i	crea	

un	espai	lliure	en	planta	baixa	que	s’aprofita	com	a	aparcament	i	accés	a	un	dels	nuclis	

de	comunicació	vertical.	L’espai	lliure	de	la	planta	baixa	és	bàsicament	públic.	Té	dos	lo-

cals	comercials	i	dos	vestíbuls	d’accés	a	les	oficines	i	als	habitatges.	L’altre	vestíbul	dóna	

directament	a	la	plaça.	L’edifici	cedeix	tot	l’espai	lliure	de	la	planta	baixa	a	la	ciutat,	però	

la	configuració	de	la	plaça	i	la	posició	de	l’edifici	genera	una	relació	poc	còmoda	i	poc	

agradable	amb	l’entorn.

FIG. 155 ^

FIG. 155 Fredensborg houses projec-
tades per Jorn Utzon.

FIG. 153 <

FIG. 151 <

FIG. 152 <
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FIG. 158 Planta àtic on se situen els 
habitatges amb el passatge d’accés i els 
patis. Font: El croquis, núm. 109, p. 
68-77.

FIG. 157 Planta baixa, locals comer-
cials i vestíbuls d’accés. Font: El cro-
quis, núm. 109, p. 68-77.

FIG. 156 Fotografies publicades del 
passatge d’accés.
Font: El croquis, núm. 109, p. 68-77.
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L’immoble	es	destina	bàsicament	a	oficines,	a	excepció	de	la	planta	àtic	on	se	situen	

els	9	habitatges	de	lloguer,	propietat	de	l’empresa	asseguradora	promotora	de	l’edifici.	

Els	habitatges	són	d’una	o	dues	habitacions,	amb	una	superfície	mitjana	de	93,5	m2	

construïts.	D’aquests	9	habitatges,	4	tenen	un	pati	d’accés	que	limita	amb	el	corredor	

comunitari,	un	altre	té	un	pati	interior	i	els	altres	4	són	els	d’una	única	habitació	sense	

pati.	A	tots	els	habitatges	s’hi	accedeix	des	del	corredor	descobert	comunitari,	a	ex-

cepció	d’un	d’ells	–el	que	està	situat	al	vèrtex	nord	del	triangle–,	que	té	accés	directe	

des	d’un	dels	dos	nuclis	d’escala,	envoltat	i	construït	tot	ell	amb	el	mateix	material,	uns	

llistons	de	fusta.

Tots	els	habitatges	que	donen	a	aquest	corredor	hi	tenen	algun	tipus	de	relació:	a	tra-

vés	del	pati	o	a	través	de	la	porta	d’accés	o	d’algunes	de	les	estances	que	ventilen	i	que	

tenen	vistes	cap	a	aquest	passadís	exterior.

Mentre	que	 la	pell	exterior	es	resol	amb	un	mur	cortina	uniforme	que	aporta	conti-

nuïtat	i	uniformitat	a	tot	el	volum	en	totes	les	seves	façanes,	el	món	interior	dels	ha-

bitatges	es	revesteix	amb	llistons	de	fusta	de	roure	“que	transforma	el	seu	interior	en	

una	sauna	finlandesa”.	Aquest	recobriment,	a	l’igual	que	el	vidre,	és	sempre	continu	i	

uniforme.	Un	únic	llistó	–de	25	mm	x	30	mm	col·locat	en	vertical	i	separat	dels	altres	15	

mm,	si	es	tracta	d’una	paret	opaca,	o	bé	45	mm	quan	fa	de	gelosia–	ho	revesteix	tot.	El	

paviment	el	resol	també	la	mateixa	peça.

Aquest	corredor	es	tracta	com	un	passatge	interior,	sinuós	i	serpentejant,	que	forma	

un	recorregut	que	no	és	ni	lineal	ni	uniforme.	Les	seves	mides	varien,	així	com	la	seva	

direcció.	Això,	juntament	amb	la	complexitat	de	les	relacions	entre	espai	comunitari	i	

espai	privat,	enriqueix	enormement	el	recorregut.	Les	cases	amb	pati	disposen	de	dos	

accessos:	un	que	dóna	la	rebedor	i	l’altre	que	dóna	al	pati.	

Les	portes	del	pati	se	situen	perpendicularment	al	corredor	i	són	de	ferro.	La	paret	de	

tancament	del	pati	és	una	gelosia	de	fusta	que	deixa	passar	la	llum	al	vespre	i	té	una	

alçada	inferior	a	la	resta	de	les	parets,	d’1,85	m,	i	no	toca	a	la	part	inferior	del	paviment,	

deixant-lo	passar	i	donant-li	una	certa	continuïtat.	La	part	de	l’habitatge	que	es	vincula	

amb	el	pati	interior	sempre	és	la	cuina	i	la	zona	d’estar.	La	relació	amb	la	peça	del	pati	

es	fa	amb	una	superfície	corredissa	completament	vidriada,	de	tal	manera	que	la	incor-

poració	del	pati	a	la	casa	és	plena,	mentre	que	la	relació	del	pati	amb	l’espai	comunitari	

varia	en	funció	de	l’usuari.

FIG. 157 <

FIG. 158 <

FIG. 156 <
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Observació. Dades del treball de camp

data de la visita: 

temperatura: 

ambient: 

10 de juliol de 2007, de 11.00 h a 13.00 h

17 de juliol de 2010, de 10.00 h a 14.00 h

23 ºC i 19 ºC

assolejat el primer dia.  Amb plugim i núvol el segon

FIG. 159 
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10	de	juliol	de	2007	

	

Fa	sol,	ens	 trobem	uns	nois	que	baixen	 i	pugen	deixalles	 re-

petidament.	Els	preguntem	si	viuen	aquí	i	si	podem	pujar.	Ens	

diuen	que	sí,	és	clar,	i	pugem.	Sortim	de	l‘ascensor	i	trobem	un	

dispensador	de	cerveses.	Al	corredor	ens	trobem	un	munt	de	

taules,	cadires,	botelles	i	gots.	Està	ple	de	gent	recollint	i	nete-

jant.	La	nit	anterior	van	fer	una	festa.	

Tots	els	patis	estan	oberts,	i	les	corredisses	del	pati	que	donen	

als	habitatges	també.	L’espai	és	fluid	i	no	hi	ha	distinció	entre	

comunitari	i	privat.	Podem	entrar	per	tot	arreu.	El	corredor	ex-

terior	i	els	patis	dels	habitatges	han	estat	el	motor	de	relació	

d’aquests	 habitants,	 que	 orgullosos	 i	 feliços	 de	 viure	 a	 casa	

seva,	i	dins	de	la	seguretat	que	dóna	la	classe	mitjana	suïssa,	

poden	compartir	tots	els	espais	sense	conflictes.

La	gent	està	contenta	de	viure	aquí	i	ens	deixa	veure	tots	els	

racons	de	casa	seva.	La	mitjana	d’edat	està	entre	els	30	i	els	40	

anys,	quasi	tot	són	parelles	joves	on	com	a	mínim	un	d’ells	és	

arquitecte.	L’excepció	està	en	l’habitatge	de	l’extrem	nord-est,	

on	viuen	un	matrimoni	gran,	tancats	a	dins	de	casa	seva.	

FIG. 160 La passera i els patis el matí 
després de la festa. Font: pròpia.
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FIG. 161 Ylva Backman i la casa que 
habita.

FIG. 162 Alguns dels patis el 17 de 
juliol de 2010. 

FIG. 163 El passatge interior el 17 
de juliol de 2010. 
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17-18	de	juliol	de	2010

Està	núvol,	cau	un	xim-xim,	fa	fred	però	a	mig	matí	surt	un	moment	el	sol.	Em	dirigeixo	

cap	a	l’edifici	sense	tenir	clar	quanta	estona	tardaré	a	poder-hi	entrar.	Tinc	una	sorpresa	

quan	em	situo	davant	de	la	porta	i	s’obre	automàticament.	És	clar,	som	a	Suïssa	i	no	cal	

tancar	les	portes	amb	clau	(la	vegada	anterior	ja	em	vaig	trobar	la	porta	oberta).	Pujo	

una	vegada	més	amb	l’ascensor,	aquest	cop	el	factor	sorpresa	ja	no	té	un	paper	tan	

important.	Surto	al	rebedor	i,	com	l’altra	vegada,	és	ple	de	flors,	plantes,	cadires	i	taules	

per	prendre	alguna	cosa	en	companyia	d’un	veí.	

Aquest	cop,	però,	només	hi	ha	un	pati	obert,	el	de	 l’habitatge	situat	al	final	del	co-

rredor.	Moltes	de	les	portes	dels	patis	tenen	algun	obstacle	al	davant,	la	qual	cosa	fa	

pensar	que	ja	no	s’obren	tant	i	que	la	continuïtat	entre	comunitari	i	privat	ja	no	és	tan	

rellevant	com	abans.	

A	l’habitatge	4	hi	viu	Ylva	Backman,	arqueòloga	sueca	que	treballa	des	de	casa.	Viu	de	

lloguer	amb	dos	gats.	Fa	dos	anys	i	mig	que	viu	aquí,	abans	vivia	al	casc	antic,	però	uns	

amics	de	l’immoble	li	van	dir	que	quedava	un	pis	lliure	i	hi	va	venir.	Paga	850	francs	

suïssos	(696,5	€)	de	lloguer,	que	inclouen	les	despeses	de	calefacció.	És	un	preu	similar	

al	dels	pisos	del	casc	antic.

Coneix	els	veïns	perquè	es	troben	a	la	passera;	la	fan	servir	per	prendre	un	te	al	vespre	

amb	els	veïns.	Hi	surt	quan	fa	bo,	quan	en	té	ganes	o	quan	hi	ha	algú	més.	Com	a	mí-

nim,	un	dia	a	la	setmana.	De	l’espai	exterior	no	canviaria	res,	li	agrada	tot.	No	li	molesta	

mullar-se	per	arribar	a	casa:

La	peça	que	li	agrada	més	de	casa	seva	és	el	pati,	la	llum	que	té.	Li	sembla	que	viu	a	una	

casa	amb	jardí.	Li	agrada	molt	aquesta	sensació.	L’utilitza	moltíssim,	fins	i	tot	a	l’hivern.	

Em	comenta	que	un	Nadal	va	sopar	–a	5	ºC	sota	zero–	una	raclet	a	fora,	amb	els	peus	

damunt	la	neu,	amb	el	seu	company.	

“Les	corredisses	i	el	canvi	d’alçada	del	mur	exterior	fan	que	a	l’estiu	corri	

l’aire	i	permeti	la	ventilació	creuada	de	la	casa.	Així	no	fa	gens	de	calor.”

“És	el	mateix	que	et	passa	al	carrer	 i,	per	 tant,	 ja	portes	 l’abric	posat	 i	el	

paraigua.	[...]	Les	plantes	de	la	passera	són	de	tots,	unes	quantes	de	cada	

veí,	però	no	necessàriament	coincideix	amb	les	de	davant	de	casa,	cadas-

cú	envaeix	l’espai	del	corredor	que	l’interessa	més.	A	l’hivern	les	traslladen	

totes	al	vestíbul	d’entrada,	sobretot	les	palmeres,	perquè	si	no	es	moririen	

de	fred”.

FIG. 161 <

FIG. 162 <
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FIG. 164 Planta àtic. Passatge i 
cases pati el  17/07/2010
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FIG. 165  Fragment AB del  passatge, el 
17/07/2010.
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FIG. 166  Fragment BC del passatge, el  
24/07/2010.
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FIG. 167  Fragment CD del passatge, el 
17/07/2010.
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FIG. 168 Fragment DE del passatge, el 
17/07/2010.
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FIG. 169 Planta on es localitzen els 
cinc llocs per seure a prendre un te dins 
del passatge interior.

FIG. 170 Secció detallada de l’interval 
habitat, amb el passatge i el pati d’una 
de les cases.
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El treball de camp ens ha mostrat com són de vitals i decisius els espais de transició 

en la qualitat dels habitatges resultants. Aquests espais, transformats en veritables in-

tervals habitats, fan de l’habitar un acte porós i permeable amb l’exterior i amb la vida 

comunitària quan l’usuari ho desitja. Provarem de sintetitzar-ne els motius.

En la presentació del cas hem comentat que aquesta planta està formada per 9 habi-

tatges, dels quals només 3 són iguals. La resta són tots diferents. D’aquest 9 habitatges, 

només 5 tenen pati privat. La resta, només tenen l’espai exterior de la passera o pas-

satge. 

Si observem els plànols corresponents als aixecaments, veiem com a les zones de la 

passera properes als habitatges sense pati sempre hi ha una taula i una o dues cadires. 

Hi ha un total de cinc zones per seure, una per cada apartament que no té pati i una 

última davant de la zona comunitària, on es renta i s’eixuga la roba. 

a)La variació en el tipus d’habitatge, i les diferents condicions de cadascun, resulta de-

cisiva a l’hora de generar una apropiació de la passera i crear més comunitat. Com en 

un carrer de poble, els que no tenen pati han posat les cadires al passatge. 

b) La geometria i la mida del passatge i del pati. El passatge es va eixamplant i estran-

gulant, de tal manera que les visuals varien i es formen racons i nous punts de contacte 

entre el pati i el passatge. El pati, que té unes dimensions aproximades de 4 m x 4,5 m, 

és generós i gran, quasi tan gran com la peça de l’estar, per tant, accepta molta activitat.

Anàlisi i conclusions

FIG. 171 ^

FIG. 171 Un exemple de la tipologia de 
casa sense pati, i la de casa amb pati que 
més es repeteix.

FIG. 169 <

FIG. 169 < 
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FIG. 173 Plànol de visuals des de la 
passera cap a l’interior dels habitat¬ges. 
En blau es grafia la quantitat màxima 
d’espai interior que pots arribar a veure 
quan les portes són obertes.

FIG. 175 Visuals i transparències que es 
generen a través de les gelosies.

FIG. 172 Les dues tipolo-
gies d’accés i de portes que ens 
tro¬bem per entrar a la casa.

FIG. 174 Tipus de porositat se-
gons el tipus de gelosia que ens 
trobem.



267

c)	Les	relacions	entre	el	privat	i	el	comunitari	estan	treballades	de	tal	manera	que	ator-

guen	a	l’usuari	un	grau	de	flexibilitat	elevat.	Les	cases	pati	tenen	dos	accessos:	un	mit-

jançant	una	porta	tradicional	que	dóna	a	una	entrada	i	un	altre	que	dóna	al	pati.	Quan	

aquesta	porta	està	oberta,	el	pati	passa	a	formar	part	de	la	comunitat	(com	el	primer	

dia	de	la	festa),	i	si	les	corredisses	són	obertes,	la	cuina	i	l’estar	també.	Així	doncs,	els	

“espais	vora”	i	de	relació	de	l’habitatge	amb	l’espai	comunitari	varien,	i	construeixen	el	

grau	de	porositat	i	flexibilitat	adients.	

d)	Aquesta	porositat	es	veu	incrementada	per	la	solució	constructiva	que	s’ha	escollit	a	

l’hora	de	resoldre	els	tancaments.	Aquest	llistons	de	fusta	van	variant	la	separació	que	

hi	ha	entre	ells,	depenent	de	si	passen	per	davant	d’un	envà	(3	cm),	d’una	finestra,	on	

fan	de	gelosia	i	de	protecció	(6	cm),	o	del	tancament	del	pati,	on	et	deixen	entreveure	

l’interior,	i	per	on	surt	la	llum	quan	a	la	nit	la	casa	està	habitada.	Aquest	envà	que	se-

para	el	pati	del	passatge	no	arriba	a	terra	i,	per	tant,	el	paviment	passa	d’una	manera	

contínua	entre	els	dos	espais,	el	privat	i	el	comunitari,	per	mostrar	que	poden	ser	el	

mateix.	La	seva	alçada	tampoc	no	coincideix	amb	la	de	l’habitatge,	així	ens	mostra	que	

és	un	espai	diferent,	amb	qualitats	especials.	

e)	La	peça	comunitària	on	es	pot	rentar	i	eixugar	la	roba,	al	final	del	passatge,	obliga	

tots	els	habitants	a	creuar	tot	el	corredor	per	anar	a	fer	una	activitat	de	la	vida	privada	

i,	 per	 tant,	 propicia	 més	 el	 contacte	 entre	 ells.	 Just	 al	 davant	 d’aquest	 espai	 s’hi	 ha	

col·locat	una	cadira	i	una	taula	per	asseure’t	a	llegir	mentre	s’acaba	de	rentar	la	roba.

FIG. 172 <

FIG. 170 <

FIG. 174 <

FIG. 176 Plànol de recorreguts. En ver-
mell, des del nucli d’escala fins a casa, i 
en taronja, des de casa fins a la bugaderia.

FIG. 176

^
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FIG. 177 Imatges publicades a l‘article 
“De los escalones de entrada al cuarto 
de estar”, escrit per Alvar Aalto el 1926. 
D’esquerra a dreta: l’entrada o jardí 
exterior d’una casa de Le Corbusier, el 
persitili d’una casa patrícia a les runes 
de Pompeia, i l’entrada d’un aparta-
ment de lloguer d’Eryck Bryggman, a 
Turku.  Font: Schildt, G. Alvar Aalto, 
de palabra y por escrito.Ed. El Croquis, 
Madrid, 1997.
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4.7
El rebedor exterior

Exemple: 

Adreça:  

Arquitectes:  

Any:

Promotor:  

Tipus d’edi�ci:  

Ús: 

  
Dades del projecte 22

edi�ci d’o�cines i habitatges a Wandsworth
 Garrant Lane, 90-92, Wansworth, Londres
Sergison Bates
1999 - 2004
Baylight Properties PLC

aïllat, pb+5 i pb+3
mixt. Locals, o�cines  i habitatges

22 Font: Sergison and Bates Architects.

31, onze d’ells amb pati

2.649 m2

1.365 m2

4.665 m2

53,47 m2

9

6.500.000 €. (1.393 €/m2)

nombre d’habitatges: 

superfície del solar: 

superfície ocupada: 

superfície construïda: 

superfície mitja de l’habitatge: 

nombre de tipologies diferents: 

cost de construcció: 
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 Emplaçament. Google maps

FIG. 178 L’edi�ci original, el de nova 
planta des de Garrant Lane i la passera 
d’accés de la planta àtic. Font: Sergison 
& Bates.

FIG. 179 Emplaçament.

FIG. 180 Emplaçament.
Font: Google Earth.
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L’any 1926, Alvar Aalto escriu un article titulat  “De los escalones de entrada al cuarto 

de estar” 23. El tema principal de l’article és el vestíbul o rebedor d’entrada, aquella part 

de la casa que uneix les habitacions més íntimes amb l’espai exterior, una peça –segons 

ell– en general descuidada i oblidada, ordenada trivialment en els blocs de cases de 

lloguer que cal revisar per millorar les condicions de l’habitatge. 

Alvar Aalto parla de tres tipologies d’espai que digni�quen aquest trànsit entre l’interior 

i l’exterior, entre la casa i el carrer: (1) el jardí o superfície exterior delimitada en general 

per una tanca que queda entre el carrer i la casa i que cal transformar en espai interior; 

(2) el hall anglès, “símbol d’espai exterior sota el sostre de la pròpia casa”; i (3) el pati de 

la casa patrícia pompeiana.

Ens diu que cal convertir el jardí en espai interior de la mateixa manera que cal convertir 

el vestíbul en espai exterior, per així disminuir la contradicció que hi ha entre ambdós 

espais. Només ubicant el vestíbul o rebedor en un lloc encertat en relació amb les altres 

habitacions, al jardí i al pati, aconseguirem un resultat òptim. 

És així com treballa el pati la casa romana. Situat al �nal de l’entrada i en una posició 

central respecte a la resta de la casa –amb el cel per sostre i des d’on els interiors més 

íntims es deixen veure a través de les portes obertes–, segons Aalto és un bell testimoni 

de totes les idees que pot condensar un bon rebedor. 

A Wandsworth trobem un d’aquests rebedors exteriors que proposava Alvar Aalto. Un 

nou interval habitat entre el dins i el fora, on els arquitectes incorporen un bocí de cel 

com a sostre. Un petit pati on plou, on donen altres estances de la casa, un espai on les 

portes entreobertes deixen escapar fragments de vida privada.

El projecte és d’iniciativa privada, i està destinat a la venta d’o�cines i habitatges a par-

tir de la reconversió i ampliació d’una antiga fàbrica de pintures de la dècada de 1930 

situada al costat del riu Wandle i vorejant Garrant Lane, al barri de Wandsworth, al sud-

oest de Londres. Aquest barri, en no disposar de connexió amb metro amb el centre 

de la ciutat va quedar bastant pendent de desenvolupar. Ha estat amb els últims anys, 

FIG. 177 <

FIG. 179 <

23  Schildt, R. De palabra y por escrito. Alvar Aalto. Editorial El Croquis, Madrid, 1997, p. 67-75.
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FIG. 183 Planta tercera amb la passera 
i els rebedors exteriors. Font. Sergison  
Bates 2G, núm. 34, p. 46.

FIG. 181 Fotos de la construcció de la 
planta tercera, i fotos del projecte aca-
bat. Font: Sergison Bates ©.

FIG. 182 Planta baixa i façana des del 
riu. Font. Sergison Bates ©.
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i amb l’aparició d’un gran centre comercial propietat de Waitrose, que s’ha anat dina-

mitzant. Té l’estructura típica dels barris de Londres on conviuen un conjunt divers de 

tipologies: cases adossades amb jardí, nous blocs d’habitatges, i el típic carrer de cases 

entre mitgeres amb planta baixa de petit comerç i habitatges a les plantes superiors.

El projecte de Sergison and Bates preveu la recuperació del riu i de tot el solar en planta 

baixa. La fàbrica de pintures es rehabilita com a petits tallers i o�cines, que van dels 85 

m2 als 200 m2. A la planta coberta de la fàbrica es crea una nova planta d’onze habitat-

ges d’una o dues habitacions. 

A l’extrem oest del solar i annex a la fàbrica hi ha un nou edi�ci d’habitatges de planta 

baixa més cinc plantes, amb quatre habitatges per replà. La proposta resultant té un 

total de 31 habitatges destinats al mercat lliure, on la tipologia predominant és el d’una 

habitació amb una superfície mitjana de 53 m2 útils.

A la nova planta àtic és on rau un dels punts més interessants d’aquest projecte des del 

punt de vista dels llindars i els espais de transició, i és on es troba aquest rebedor exte-

rior que hem comentat a l’inici i que analitzarem amb el treball de camp. Tot i així, cal 

remarcar que el projecte treballa el concepte de llindar i els espais de transició des de la 

cota del carrer. L’accés a aquesta planta es produeix pel punt mig de la fàbrica, a través 

d’una gran porta metàl·lica que condueix a l’interior del solar i que deixa entreveure el 

riu. Des d’aquest espai s’accedeix al vestíbul que porta a la planta àtic.

L’entrada als apartaments es fa des d’un passadís cobert revestit de fusta de làrix que 

s’estén al llarg de la planta de la fàbrica. Té un recorregut sinuós, cobert però sempre 

obert, que genera diferents relacions entre el vianant, els habitatges i la ciutat. Aquest 

recorregut es fragmenta amb l’aparició d‘aquests petits patis descoberts que serveixen 

d’accés als apartaments. Es crea, així, un nou espai tipus d’interval habitat, aquest rebe-

dor exterior, que s’apro�ta també per ventilar i donar intimitat als bany i les cuines, que 

són les peces de l’habitatge que, juntament amb l’entrada, es relacionen amb aquest 

espai. 

La porta del pati està sempre oberta, és a dir, no té clau. És com la porta de jardí de 

les terrace houses angleses i té el mateix sistema d’obertura: una peça metàl·lica que 

pressionant aixeca el passador de la porta i permet entrar a l’interior d’aquest petit pati. 

Com també passa al projecte de Solothurn, el tancament del pati no arriba al terra ni al 

sostre. Ara bé, no és en gelosia sinó amb un panell opac de fusta. Les mides del pati són 

de mitjana 3,0 m x 1,5 m, i la porta obre cap a l’interior d’aquest espai rebedor exterior. 

 

FIG. 180 <

FIG. 182 <

FIG. 179 <

FIG. 181 <

FIG. 183 <
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Observació. Dades del treball de camp

data de la visita: 

temperatura: 

ambient: 

17 de setembre de 2010, de 9.00 h a 12.30 h

15 ºC

assolellat i confortable

FIG. 184
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FIG. 185 La passera el 17 de setembre de 2010, 
Stephen Bates parlant i l’habitatge que té llogat 
i que vam poder visitar.

Vaig visitar Wandsworth dues vegades; la primera no vaig poder entrar a la planta àtic, 

la que volia estudiar. Només vaig poder accedir a l’edi�ci nou d’habitatges, però en no 

estar connectat amb la planta àtic no vaig poder comprovar l’estat ni l’ocupació de la 

passera i dels patis.

La segona vegada, vaig aconseguir quedar amb Stephen Bates a l’edi�ci, i que ell mateix 

me l’expliqués i em deixés entrar a un dels habitatges. Ell és propietari de l’apartament 

número 11, un dels únics amb 2 habitacions. Però no hi ha viscut mai, el té llogat a dos 

nois. Com a propietari i autor del projecte és doblement interessant tot el que em va 

dir, i per això he decidit transcriure alguns dels temes de què vam parlar i que tenen a 

veure amb l’objecte d’estudi.

Thresholds

To me the subject is really interesting. I think there is so much interest in this con-

cept. Because it is a fundamental issue to set the threshold and transitions spaces. 

Architecture needs to set in the place. It has been interested for us for a long time, 

and in this project it was particularly strong, in therms of our expression.  This is a 

project which is all about thresholds, spaces in spaces and if I can get the key of an 

apartment, which I think I can, I can show you how these thresholds go on. 
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FIG. 186 Detall del pany i tirador 
de les portes d’accés al pati, que 
com una porta d’un jardí anglès, 
sempre són obertes. A excepció de 
l’apartament n. 5, ningú no s’ha can-
viat el pany ni s’ha tancat per dins.

FIG. 187 La molsa és pràcticament 
l’únic habitant del pati. Dibuixa el 
límit en el terra entre el cobert i el 
descobert, el privat i el comunitari.

The site

When we arrive here, in 1999, it really was a di�erent place. I mean 

Wandsworth was a sort of round down neighbourhood. Wandswor-

th like some many parts of London was a town which has been ab-

sorbed by infrastructures and horizontal expansion of the city... And 

it was quite poor, a little bit far from the centre, and the transport and 

infrastructures it was not really good. So to get anywhere you had to 

go to the rail station.

 At the time we arrived this building, which was a paint factory was 

full of small business. And they were really amazing making jewerly, 

and other kind of things. [...] And when we arrived it seemed impos-

sible to think you could live here, because it was so nosy, there was 

really no reason from which you would want to live here. And that 

from the beginning led us to a problem. And it took a long side of 

our work - it must be said that. [... ] But from an architectural point 

of view it felts like an unattractive situation. So we established very 

early that the only real place to develop was on the roof. 

[...] Where that building is, (the apartments tower), there was a car 

park. In that time it was protected by the owners and in some way 

we convinced them to move the parking down here and make that 

new building. And this building makes them to win money. And we 

were allowed to make it higher, because originally it was lower. But 

we went to the planning appeal, because it was so in appropriated. 

It was typically a conservative point of view where everything should 

be low, why should it be high... It took us six months to get the per-

mission. 
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The client

The owner developer is special guy. He is a sort of philanthropist man, who has a patron. He is 

almost like an old man with a 19th century idea, and he only works with interesting architects, 

and he came to us to make this project. And he didn’t want to demolish the building, which pro-

bably would have been cheap, and we could do a much bigger building. He was keen of working 

with history. He is a very sensitive man. But he also is a developer, so he has to make money, listen 

to the market 

[...] The apartments were all sold before they were �nished, so he was really happy! In terms of 

cost: in this country the price depends a lot on the lands’ value. [...] So it is di�cult to compare. I 

would say this was slightly more expensive than other buildings, but nothing extravagant. 

First threshold

So we could say that is almost the �rst threshold to the town. But I really know the subject you 

are talking about and the one I am particularly interested which wants to took experienced and 

private thresholds. And for us we wanted to build up with layer upon layer. So from the city you 

started entering on a courtyard which is in a way semipublic and I must say the gate was a result 

of the money that stopped and we would like to have a nicer gate planted but we had to make 

a 500 hundred pounds gate. We needed a gate, because for us it was nice to come here through 

a gate. By having a gate we have this relationship with the river. If we haven’t have a gate the 

fence should be like that, (mou les mans, senyalant per�ls cada 10 cm), but really the client really 

wanted a gate here. And I know yes it has connotations but it is opening through the day, you 

push it through, it is very transparent.

[...] For me the gate it is okay, I wouldn’t remove it. I just don’t like the design. The project it is a 

mixed used development which means it has business in lager spaces, there is this medical cen-

tre and the apartments. And the idea was to bring everybody here, and faced to these two doors. 

The �rst one led you to the apartments and the second one to the o�ces. 

Second threshold. The apartament’s lobby

Once you get through the door you are in this kind of lobby, and you know to be honest I don’t 

think we are really good at lobbies. Maybe the lobby in the other building is a little bit better. But 

we are so constrained by lift, the court it is just too small. But once you are in there something 

happens, because the only people who can get through that door is the people who live up in 

here. So you are still with your coat on, out of the street, and you are really going to get in a small 

world. And you rise up the lift and go through these sequences.  
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When you go out from the lift, you get to another place for reoriented 

yourself. From here you have to split in two …We have this link here 

with the river and the rear part. It is very important for us not to see 

the street from here. That’s why we have this wall. The client wanted 

to put a window here, but for us was really important to orientate 

you just in one direction, against the street. You may feel we are not 

in solid ground. This is an important idea. By using wood in this way 

we wanted to make you feel you are not in the street.

Third Threshold. The courtyard

The idea was to introduce the courtyard; the people may have me-

mory of it, so it is like a garden gate. And we wanted to do it exactly 

like a garden gate. You could see from the other side or you could be 

walking here, and you can stand here but not feel you are in his spa-

ce. You could not feel unsecured about it, about someone is hiding 

here, but at the same time you are not in your space.

(Learning from traditional architecture)

The English terrace houses have a placed called area. It is a zone pa-

vement in the front door, where you can leave you bicycle and in so-

mehow it drops you to the basement, we call it an area.  And where 

I lived which is in West London, everywhere with terrace houses, you 

see these area, and you can drop there.

FIG. 188 Imatges de la passera el 
17/09/2010.

FIG. 190 Punt de gir de la passera, on 
se situen l’ascensor i les bústies.

FIG. 189 Les �nestres que donen 
al rebedor exterior (translúcides) i 
la tarja de vidre superior de la porta 
d’entrada de l’habitatge, amb el forat 
que deixa la porta d’accés del pati.
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 [...] You can get through this spaces but you feel in is not really your space. And we tried to work 

with that notion here. Between here and here you know you are in someone else space.

We also thought about the doors. Originally these doors where designed to open in the way out, 

but costs arrived and we have to make just one door. The idea was you lived here for some time 

because you wanted to become part of the community and shared spaces [...] Now the reality 

is that most of these apartments have been sold to people who then rented them out and this 

thing has to do with how they have been �nally used. And it also has to do with a cultural idea.  

Many people reacted to this project saying that is very a European project. Maybe because for us 

is natural because we are also Europeans.  So it is clearly the kind of a continental model where 

English are not very used it. Even though we are in a very multicultural city here, somehow I 

noticed it; it is something in a way structural. 

This court opens to a yard, and doors are also opened. So when this is shot you can open these 

two doors, and the hall becomes an exterior space, an inside-out. And when you are in the bath 

you can open the door and see the sky, and get some natural ventilation. And this is the kitchen 

with its ventilation. And this is also a reaction against this thing that you can see in London 

Centre. This idea that in the 60’s never works in northern Europe: the narrow balcony with doors 

in �at. Because of that and the arrangement of �ats you always have a window into the bal-

cony. [...] Because of a social and economic arrangement of people living there, they are almost 

always vulnerable spaces. People always broke them. And what happens is that it starts with 

metal boundaries, and they are always closed. We were really aware of it.  

I lived in a �at like that so many years ago. [...]This idea allowed us to have windows into that 

space but not in the corridor. Because otherwise it would have been a very di�erent situation. 

The courtyard is a kind of a negative of a window. By alternating the courtyards we have di-

�erent light in the corridor, and you never feel the deepness of the plan. This is a strange plan, 

because you arrive in the middle and in one side you have a narrow plan with apartments just 

in one side and the other part which is deeper, you have apartments at both side.

This is a very deep plan, and the other building is very narrow, so circulations runs through the 

outside here and through the middle here. So you arrive in the centre, and in one building you 

have apartments justin one side and in the other part which is deeper, you have apartments at 

both side. As experience I think it’s great. To me that work, and it is important to alternative the 

courtyards, so in di�erent times a day you have a strong light, it is really amazing, and you never 

feel you are in a central corridor, with no light and no views.

FIG. 188 <

FIG. 179 <
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— Why did you cover the walkway?

We decided to cover the walkway to make you feel you are in an in-

terior. To enter an interior... We wanted to be under a roof. And of 

course the courtyards make sense. Because you have that kind of 

contrast. So it was really important to us to cover it. To me this is one 

of the best spaces we ever made.

— Why did you decided to make all the windows in the courtyard 

exactly the same size?

Obiously it has to do with composition, but there also was no need to 

do the di�erent. In fact they are no windows to look through them; 

they have more to do with ventilation and light, and no with views. 

The kitchen is in any case part of a bigger room. This is really the rea-

son. While the function are di�erent, (they are di�erent rooms), the 

“statements are the same”.

The apartament’s hall

For us an on-going interest is the idea of the hall. The idea of a middle 

room. What I think is again relevant: to remove the corridor circula-

tion. Because this country has been completely tiding to �re regu-

lations combined with the cultural idea about privacy, that room 

becomes very speci�c to its use.[...] This all put together, there is a 

really cultural thing about corridor and houses organizing around 

that. We wanted to revolve the hall form, because it is a space which 

you can circulate through, but it is a useful space. 

The developer was thinking we were wasting space, because he 

wanted to have three bedrooms. We convinced him that it was a 

good idea. And what is very interesting is that these are really small 

apartments, and when they come out in the market, there were three 

more apartments going out at the same time and everyone without 

exception had the impression these were bigger. 

And sometimes they were smaller or the same size. But I think it has 

to do with the feeling that when you come to the hall you come to a 

FIG. 191 La porta de la sala d’estar 
és de vidre i deixa passar la llum del 
pati a través de la tarja superior i de 
la porta quan està oberta.

FIG. 193 La balconera de la sala 
d’estar és de vidre de dalt a baix per 
tenir més relació amb l’exterior.

FIG. 192 L’altre espai de transició 
entre el dins i el fora: el balcó privat 
on donen la sala d’estar i l’habitació.
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generous space and from there  -when the doors are just naturally left   opened- you see the all 

the apartment: an assembly of rooms which are carefully placed. And that is really what interest 

me very much, how to work with the idea of the collection and connection of rooms. 

The apartament’s balcony

The terrace is the last threshold of the house. Back out again. It is a quiet place. You can hear the 

river, and forget the noise from the city. From di�erent apartments from here you can see the 

park. This is what the entire project is fundamentally about: how to create a feeling at home.

The window in the corner was another struggle. You can open it. We wanted it to be all glass, 

from the �oor to the top. Because we thought the window should show you the outside, the su-

rroundings, and make you feel as if you were outside. That was even more important in the tower 

apartments, where there are no balconies.

— Finally: Do you think the courtyards and the walkway work to create a “community sen-

sation”?

To be honest, it is not a court as we thought. But as architects all we can do is to set up as much 

opportunities to make things happen. But we cannot do anything else, so it depends on perso-

nalities, types of society. [...] I Know these two guys knows four or three persons. But I don’t come 

here and see the baranda full up with neighbours, but I don’t come very often.  But you can see 

clean and empty. And if you look inside the courtyards you can see the green plants (molsa), 

growing up, which shows that they are not really used. 

[...] I personally believe that if you could transport this building to other countries, this space 

would be used in a very di�erent way. I think it is a cultural phenomenon. But it took us a long 

time to work that out, and this would not stop us continuing to try to set up the opportunity. 

You know, just if two persons move in with another idea and start to use the space in a di�erent 

way, I am quite sure that anything could change. I am just looking forward to that! That is a very 

cultural thing. I know in Switzerland they are very relaxed to use this king of spaces and to share 

things and spaces just settle down the things we thought they will work more

My idea about your PhD is that you cannot ignore cultural conventions. Because ideas about 

thresholds and intermediate spaces are so linked to a kind of cultural memory  and our ideas 

about how we act, which is why is so interesting.

FIG. 192 <

FIG. 193 <
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FIG. 194 Planta tercera i alçat de la 
passera, 17/09/2010.
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FIG. 195 Fragment de la plan-
ta tercera on hi ha objectes als 
patis A, C i E.
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FIG. 196 Fragment de la planta 
tercera on hi ha objectes als patis 
H i J.
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ET 2

ET 1

FIG. 197 Comparació entre la planta 
d’un habitatge tipus del projecte execu-
tiu (el rectangle ens mostra la incorpo-
ració de la passera una vegada obertes 
les dues portes que volien construir 
inicialment) i la planta d’un habitatge 
tipus construïda (la trama gra�a l’espai 
realment útil de l’interval habitat). 
Font: Sergison & Bates i Núria Salva-
dó.

FIG. 198 Detall constructiu de com es 
resol el pati o rebedor exterior. Font: 
Sergison Bates.
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Les �gures 194-196, que responen a l’aixecament del treball de camp, ens mostren com 

els patis estan bàsicament buits. De deu patis, només cinc acumulen algun objecte com 

són un carretó d’anar a comprar (objecte número 2 de la �gura 195), un parell de botes 

d’aigua (objecte número 7 de la �gura 196) o algun moble on deixar les sabates i els 

paraigües. A la resta, només hi habita la molsa, i la passera també està buida d’activitat. 

Sembla que, tal com comenta Stephen Bates a l’entrevista (p. 281), els hagués agradat 

que tingués més activitat, que hi hagués més vida. Però què és el que fa que aquest es-

pai no tingui tanta activitat com d’altres i realment funcioni únicament i exclusivament 

com a rebedor exterior? Aquestes són algunes de les claus:

a) La mida de la peça i el sentit d’obertura de la porta. Hi ha un canvi rellevant entre 

el projecte i la realitat, i és l’obertura de la porta del pati. Inicialment, el projecte havia 

previst que la totalitat de la paret que tanca el pati i el separa de la passera fos practi-

cable. El tancament es construïa amb dues fulles: una de mida estàndard, i que obria 

cap a l’interior, i l’altra, més gran, que es plegava 180 º. D’aquesta manera, s’aconseguia 

incorporar el pati a la passera i entendre’l com una extensió d’aquesta.

Anàlisi i conclusions

FIG. 199 Alçat desplegat i secció 
detallada i acotada del pati. Font: 
pròpia.

FIG. 197 <
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És interessant observar com aquest pany no ha estat substituït 

per un amb clau, només en un cas (l’apartament número 5) els 

habitants s’han col·locat un passador interior. Així, els usuaris 

de Wandsworth han accedit a viure en aquest espai que, tot 

i que és privat, hi pot entrar qualsevol, i fer-lo una mica més 

públic, sense modi�car-ne les seves qualitats inicials. 

b) En el diagrama de la �gura 201 ens adonem d’un altre as-

pecte important: les relacions entre les peces de l’habitatge i 

el pati. El rebedor exterior té tres contactes amb l’habitatge: 

dues �nestres i una porta. Les �nestres són translúcides i de 

mides petites (48 cm x 240 cm), i semblen previstes només 

per tenir una entrada de llum i d’aire natural, per garantir la 

ventilació del bany i de la cuina com també la seva intimitat. 

La porta d’accés a l’habitatge també és opaca, de fusta, amb 

una tarja superior de vidre que deixa entrar la llum, però que 

només deixa veure l’interior si està oberta.

FIG. 200 Fotogra�es de les visuals i 
relacions que s’estableixen depenent 
del nombre de portes obertes. Font: 
Sergison Bates.

FIG. 201 Diagrama de visuals. Espai que es veu i es relaciona amb l’exterior 
depenent de si les portes són obertes o tancades. 
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La vida que s’hagués donat al pati hagués envaït part de la passera i el pati hagués 

pogut “créixer” en grandària si la porta del pati s’hagués fer com estava prevista al pro-

jecte. Finalment, segons comenta Stephen Bates (vegeu la pàgina 279), per motius de 

pressupost van haver de renunciar-hi, amb la qual cosa l’espai queda sempre vinculat 

a l’habitatge i la seva superfície útil, una vegada has descomptat la superfície que en-

vaeix la porta, és extremament petita (1,2 m + x 0,9 m o, en els casos més grans, 1,2 m 

x 1,2 m). La cuina, que és la peça de l’habitatge en contacte amb aquest pati, podria 

haver tingut una relació més potent amb aquest espai, i hagués fet possible menjar o 

prendre un te a fora si la superfície útil del pati fos una mica més gran.

c) La cultura anglesa i el clima són determinants en aquest aspecte? Acostumats com 

estan a viure en cases amb pati, i amb la facilitat que tenen de plantar i fer vida als parcs 

quan surt el sol, em sorprèn que aquest espai estigui tan poc apropiat. No hi ha plantes, 

ni barbacoes, ni cap signe de vida, tot i l’interès dels arquitectes per reproduir un siste-

ma de tancament exportat de les portes de les tanques del patis anglesos tradicionals. 

Però és que Wandsworth, com a Sant Andreu, i a diferència de Solothurn, la casa està 

situada entre dos espais exteriors: el pati d’accés i la terrassa de l’altre extrem. Al pati 

hi plou i a la terrassa no. De 366 dies que té l’any a Barcelona plou 56 dies, mentre que 

a Londres ho fa 231 dies, per tant, les coses es mullen pràcticament tot l’any. L’espai de 

la terrassa és, en la seva totalitat, espai útil. No l’envaeix cap de les portes d’accés, que 

obren cap a l’interior de l’habitatge, i la relació entre interior i exterior és més contínua 

(recordem que al pati totes les �nestres són translúcides i opaques). Això fa que la te-

rrassa estigui plenament viscuda i, en canvi, sembla que el pati no. 

Tot i així, en arquitectura la justi�cació d’un espai no ve només donada per la vida que 

s’hi desenvolupa. Donar la intimitat necessària a uns habitatges que es desenvolupen 

en passera, obtenir una ventilació creuada i aconseguir un tros petit de cel dins de 

casa justi�quen plenament la utilitat d’aquest espai. A més a més, genera aquest espai 

íntim i exterior que demanava Alvar Aalto en l’escrit que hem citat en la presentació. 

Quan camines per aquest espai sents la llum i el silenci que s’aconsegueix a la passera a 

través d’aquest buit i te n’adones com aquests patis la transformen més que en un ca-

rrer napolità en el claustre d’una cartoixa. En resum, Sergison and Bates aconsegueixen 

amb aquests espais una cosa que en una ciutat com Londres no està gens malament: 

asserenar i portar una mica més de pau als habitants.
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FIG. 199 Fotomuntatge i croquis de la 
planta de Golden Lane. Alison & Peter 
Smitshon. 
Font: The charged void: Architecture, p. 
85-96. 
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4.8
L’habitació exterior

Exemple:	

Adreça:	 	

Arquitectes:		

Any:

Promotor:		

Tipus	d’edifici:		

Ús:	

	 	
Dades	del	projecte 24

apartaments Kitagata
Gifu,	Japó
Kazuyo	Sejima	&	Associates
(1994-1998)
prefactura	de	Gifu

aïllat,	pb+9
habitatges

24 Font: El Croquis, núm. 77 i 99, p. 126-145.

107	apartaments,	53	d’ells	dúplex.

4.706	m2

1.320	m2

9.982	m2

58,38m2	útils

23

nombre	d’habitatges:	

superfície	del	solar:	

superfície	ocupada:	

superfície	construïda:	

superfície	mitja	de	l’habitatge:	

nombre	de	tipologies	diferents:	

cost	de	construcció:	
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FIG. 202 Emplaçament. 
Font: Google Earth.

FIG. 200 Imatges del projecte cons-
truït, la façana amb els forats de la 
terrassa passant i la terrassa des de la 
passera, (l’habitació exterior). 
Font: El Croquis, num. 77 i 99.

FIG. 201 Emplaçament. 
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En el capítol 2 hem vist com al 1952, Alison i Peter Smithson presenten a un concurs 

d’habitatge protegit el projecte del Golden Lane. És en aquest projecte on apareix una 

peça de característiques similars a la que conté aquest cas: una terrassa passant que, 

com una peça més i amb les mateixes mides que altres peces principals de l’habitatge, 

creua tota la crugia del bloc i comunica l’habitatge amb el carrer (com una terrassa o 

balcó), però també amb la passera i l’espai comunitari de circulació. Els Smithson ano-

menen aquest espai el yard-garden. L’entenen com un petit jardí, un espai exterior de 

l’habitatge en contacte amb aquest nou street-in-the-air que proposen. 

A Gifu, Kazuyo Sejima assaja un projecte que conté alguns trets d’aquest espai i que 

representa una clara relectura del Golden Lane. Nosaltres l’hem classi�cat com habita-

ció exterior, amb referència al concepte que utilitzen Pere Fuertes i Xavier Monteys a 

La casa collage, i que encaixa perfectament en aquesta situació, ja que es tracta d’una 

peça exterior de mides exactament iguals que la de les estances interiors que con�gu-

ren l’habitatge, i que està pensada des de l’inici del projecte com una estança més però 

a l’exterior i amb un programa propi. 

Aquesta habitació barreja la funció de safareig amb la terrassa exterior amb la incor-

poració del banc en la zona de l‘engawa (la galeria interior) i, per tant, els arquitectes 

pensen a utilitzar-ho per rentar i estendre la roba però també com a espai de relació 

amb l’exterior a l’aire lliure. 

La prefectura de Gifu va encarregar a l’estudi d’Arata Isozaki la coordinació d’un projec-

te per a un nou barri d’habitatge social de 450 cases de lloguer, que va resoldre en qua-

tre blocs aïllats projectats per quatre dones arquitectes. Aquest nou barri està situat als 

afores de la ciutat i conviu amb petites cases unifamiliars i un cementiri.

Kazuyo Sejima va rebre l’encàrrec de resoldre el projecte situat a l’extrem sud-est del 

solar. Dins de les condicions inicials de l’encàrrec hi apareixen els requisits següents: 

seguir el traçat paral·lel al carrer, generar 107 habitatges de tipologies diferents, que 

tinguessin de dues a quatre habitacions, amb superfícies compreses entre els 70 m2 i 

els 80 m2, i que tots els habitatges disposessin d’un mínim de quatre hores de sol. 

Per a l’equip de Sejima els objectius del projecte eren intentar reduir al màxim l’ample 

de l’edi�ci per “evitar un volum monolític”, aconseguir que cada habitatge tingués una 

terrassa passant, que perforaria l’edi�ci, donaria una imatge de més lleugeresa i genera-

ria un espai de relació entre l’interior i l’exterior, i orientar totes les peces dels habitatges  

FIG. 199 ^
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FIG. 204 Planta baixa i planta tipus.
Font: El Croquis, num. 99.

FIG. 203 Imatges del projecte cons-
truït.
Font: Ferré, Albert & Sakamoto, To-
moko. Kazuyo Sejima en Gifu. Editorial 
ACTAR, Barcelona, 2001.
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Tot	això	es	resol	a	partir	d’una	sèrie	de	mòduls	de	2,8	m	d’ample	per	4,8	m	de	llarg,	

que	es	disposen	en	sentit	nord-sud.	A	la	façana	nord	se	situa	el	passadís	d’accés,	d’1,35	

m	d’amplada,	i	a	la	façana	sud,	la	galeria	o	engawa,	d’1,1	m	d’amplada.	Generen,	així,	

dos	espais	de	transició	molt	diferents	entre	la	façana	nord	i	la	sud,	que	donen	lloc	a	

nous	límits	entre	l’habitatge	i	l’espai	exterior,	connectats	mitjançant	aquesta	habitació	

exterior.

	

En	la	documentació	publicada,	aquest	espai	ve	definit	per	un	paviment	elevat	15	cen-

tímetres	respecte	a	la	cota	de	la	passera	i	al	mateix	pla	que	el	paviment	de	l’interior	de	

l’habitatge.	Aquest	paviment	té	dues	zones	definides	per	un	canvi	de	material:	una	su-

perfície	contínua	de	formigó	alleugerit	i	polit	i	una	tarima	registrable	d’un	tauler	tipus	

viroc.	L’espai	ve	equipat	amb	un	tancat	amb	malla	de	ferro	com	la	de	les	baranes	i	un	

lateral	de	mur	de	formigó	on	s’hi	pot	instal·lar	la	safareiga.	Aquest	mur	té	dos	endolls,	

un	punt	d’aigua	i	un	desguàs.	També	tenen	un	banc	de	63	cm	x	160	cm	i	45	cm	d’alt,	

que	es	pot	utilitzar	com	a	taula.	Al	sostre	hi	trobem	un	parell	de	tubs	metàl·lics	rodons	

doblegats	que	serveixen	per	penjar-hi	la	roba.	El	tancament	o	separació	de	la	terrassa	

amb	la	passera	es	fa	originàriament	mitjançant	una	cadena.	Aquest	punt	és	important	

perquè	és	una	de	les	coses	que	més	s’ha	modificat.

La	relació	de	la	terrassa	amb	l’habitatge	depèn	de	la	peça	que	tingui	al	costat.	Hi	ha	

apartaments	 on	 la	 terrassa	 té	 una	 posició	 d’extrem	 i	 en	 d’altres	 és	 central.	 Sempre	

té	el	contacte	amb	la	peça	del	costat	mitjançant	una	porta	de	90	cm	de	pas	opaca.	

Però	quan	té	la	cuina	o	l’habitació	tatami	al	costat,	aquesta	té,	a	part	de	la	porta,	una	

balconera	de	vidre	de	160	cm	d’ample	que	permet	sortir	directament	a	la	zona	de	la	

safareiga.	Alguns	dormitoris	també	tenen	una	finestra	de	50	cm	x	50	cm,	que	permet	

la	ventilació	i	l’entrada	d’aire	des	de	l’exterior.

25  Font: El croquis, num. 99.

“Each	unit	has	a	terrace,	and	107	terraces	create	nave	in	the	block	so	that	the	

other	side	of	the	building	can	be	seen	and	reduces	the	visual	impression	of	

massiveness.”	25

“Hemos	intentado	establecer	una	cierta	distancia	entre	el	espacio	público	del	

corredor	y	el	espacio	privado	(el	interior	de	la	vivienda),	independientemente

cap	a	la	façana	sud.	El	resultat	és	un	bloc	lineal	en	passera	de	planta	baixa	més	nou	

pisos,	 on	 la	planta	baixa	es	 deixa	 totalment	 lliure	com	a	aparcament	de	bicicletes	 i	

cotxes	i	permet	l’accés	als	habitatges	des	de	qualsevol	punt,	ja	que	aquest	bloc	no	té	

vestíbuls	tancats.

FIG. 203 <

FIG. 204 <
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Cada	habitatge	està	compost	per	entre	4	i	6	mòduls.	Més	de	la	meitat	són	dúplex,	i	tots	

tenen	entre	3	i	5	punts	d’accés	diferents.	Això,	juntament	amb	l’homogeneïtat	de	la	

façana,	genera	un	anonimat	total	dels	habitatges	en	la	façana	nord	(la	de	la	passera),	

i	dóna	la	intimitat	necessària	per	a	la	cultura	japonesa.	El	visitant	no	sap	mai	on	co-

mença	i	on	acaba	cada	casa.	Els	habitatges	poden	ser	en	dúplex	o	simples.	La	crugia,	

de	2,80	m	d’ample,	dóna	una	sèrie	d’espais	molt	versàtils	que	es	poden	convertir	en	

habitacions,	en	la	sala	tatami	o	en	la	peça	d’estar.	El	fet	que	moltes	d’aquestes	peces	

estiguin	connectades	directament	amb	la	passera	a	través	d’una	porta	encara	li	dóna	

més	 flexibilitat	 a	 l’habitatge.	 El	 sistema	 de	 tancament	 d’aquestes	 peces	 és	 a	 través	

d’uns	porticons	de	fusta	que	donen	a	la	galeria	interior	de	la	casa.	

“S’han	definit	múltiples	organitzacions	 interiors,	que	en	combinar-se	 lliure-

ment	en	secció	generen	una	certa	complexitat	en	els	alçats.	Cada	habitatge	

es	 compon	 d’una	 terrassa,	 una	 cuina-menjador,	 dormitoris	 i	 una	 habitació	

tradicional	amb	tatami.	Tots	aquets	espais	es	comuniquen	entre	si	i	s’obren	a	

la	façana	més	assolellada	a	través	d’una	galeria	interior	o	engawa,	que	actua	

com	espai	de	transició	entre	l’interior	de	l’habitatge	i	el	paisatge	exterior.	Els	

contorns	dels	ocupants	dels	habitatges	es	fan	visibles	a	la	façana	sud	com	si	

es	tractés	d’una	pantalla	de	cinema”. 27

de	su	contigüidad	física.	[...]	Cada	acceso	podrá	adoptar	significados	distintos	

según	el	estilo	de	vida	de	los	habitante.	[...]	La	terraza	ofrece	la	posibilidad	de	

disfrutar	 del	 tiempo	 y	 el	 aire	 exterior.	 Esta	‘habitación’	 que	 puede	 utilizarse	

como	zona	de	juegos,	comedor	de	verano	o	lavadero,	está	concebida	para	lle-

var	el	espacio	exterior	al	interior	de	la	vivienda”.	26

26 Ferré, Albert & Sakamoto, Tomoko. Kazuyo Sejima en Gifu. Editorial ACTAR, Barcelona, 2001.
27 El croquis, num. 109, p. 68-77.

FIG. 205 Imatges de l’interior de 
l’habitatge.
Font: ídem FIG. 203.
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7 d’agost de 2008, de 10.00 h a 14.00 h

34 ºC 

assolejat, molt calorós i xafogós

Observació. Dades del treball de camp

data de la visita: 

temperatura: 

ambient: 

FIG. 206
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FIG. 209 l’interior de dos 
dels habitatges que vam vi-
sitar. Font: pròpia.

FIG. 208 Algunes de les 
habitacions exteriors. Font: 
pròpia.

FIG. 207 Les passeres.
Font: pròpia.
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Vaig	visitar	Gifu	el	7	d’agost	de	2008.	Només	hi	he	pogut	estar	una	vegada,	així	és	

que	he	reconstruït	algunes	de	les	terrasses	a	partir	dels	vídeos	i	de	les	fotos	que	vaig	

fer	aquell	dia,	per	comprovar	com	 la	gent	s’ha	apropiat	aquests	espais.	En	 lel	 llibre	

d’Albert	Ferré	i	Tomoko	Sakamoto: Kazuyo Sejima en Gifu,	publicat	per	Actar	el	2001	

(una	de	les	poques	publicacions	on	apareixen	els	usuaris	i	les	seves	formes	d’habitar)	

hi	ha	algunes	fotografies	sobre	l’ocupació	dels	habitatges	per	part	de	les	famílies	Usa-

mi	i	Teramchi.

Aquell	dia	feia	moltíssima	calor.	Gifu	és	una	població	de	clima	extrem:	molta	calor	a	

l’estiu	i	molt	de	fred	a	l’hivern.	Quasi	totes	les	portes	on	hi	havia	algú	dins	de	la	casa	

estaven	obertes	per	intentar	aconseguir	una	mica	de	corrent	d’aire.	Passejant	pel	co-

rredor	anaves	sentint	la	vida	de	l’interior	de	l’habitatge:	la	tele	encesa,	la	ràdio	posada,	

alguna	 conversa,	 nens	 rient...	 Algunes	 portes	 eren	 totalment	 obertes,	 amb	 la	 típica	

cortina	japonesa	de	mitja	alçada,	que	et	tapa	la	vista	i	fa	que	t’ajupis	quan	la	creues.	

Les	sabates	eren	al	davant	de	la	cortina,	envaint	l’espai	de	la	passera.	Altres	elements	

que	vam	trobar	al	“carrer	elevat”	eren	algunes	plantes,	bicis,	i	molta	roba	estesa	penja-

da	de	la	barana	en	els	punts	on	tocava	el	sol	en	aquell	moment	del	dia.	

Les	terrasses	exteriors	presentaven	múltiples	formes	d’apropiació,	que	anaven	des	de	

la	que	pràcticament	estava	buida	fins	a	la	que	era	molt	més	un	traster	ple	d’objectes	

un	 damunt	 de	 l’altre	 que	 una	 terrassa	 o	 element	 de	 relació.	 Hi	 havia	 acumulats	 els	

objecte	més	inversemblants:	motos,	pneumàtics,	bosses	de	brossa	de	mida	industrial,	

que	suposo	que	protegien	objectes	emmagatzemats,	bicicletes,	caixes	i	caixes	apila-

des	amb	llibres	i	altres	objectes...	El	tancament	o	separació	de	la	terrassa	amb	la	pas-

sera	es	fa	originàriament	mitjançant	una	cadena.	Aquest	punt	és	important	perquè	és	

una	de	les	coses	que	més	s’ha	modificat.	Veurem	com	la	majoria	dels	usuaris	se	l’han	

tancat	amb	una	gelosia,	que	pot	ser	de	fusta,	de	plàstic	o	vegetal.	

Una	 noia	 ens	 va	 deixar	 entrar	 al	 seu	 apartament.	 Era	 l’apartament	 on	 just	 fa	 el	 gir	

l’edifici.	Tenia	 un	 nadó.	 Mai	 no	 havia	 vist	 suar	 tant	 un	 nen	 petit.	 Les	 gotes	 li	 regali-

maven	 contínuament	 pel	 front	 i	 la	 mare	 bevia	 tota	 l’estona	 te	 verd	 calent.	 Aquella	

longitud	inacabable	de	galeria	amb	mur	cortina	orientat	a	sud	i	porticons	de	fusta	a	

l’interior	era	un	forn.	Transformava	l’espai	en	un	lloc	inhabitable.	Nosaltres	no	parlem	

japonès	i	ella	no	parlava	anglès,	per	tant,	no	vam	poder	conversar.	Tot	i	així,	 la	seva	

hospitalitat	i	amabilitat	ens	va	permetre	compartir	un	te,	ens	va	deixar	l’ordinador	per	

buidar	les	fotos	de	la	càmera	i	ens	va	acompanyar	a	l’estació.	
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FIG. 210
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FIG. 211
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FIG. 212
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FIG. 213
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FIG. 214
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FIG. 215
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FIG. 216
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FIG. 217
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FIG. 218
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FIG. 219
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FIG. 220 Secció i planta de l’habitació 
exterior amb les tres franges d’ús ini-
cials.
Font: Ferré, Albert & Sakamoto, To-
moko. Kazuyo Sejima en Gifu. Editorial 
ACTAR, Barcelona, 2001.

FIG. 221 Oscil·lació de les franges en 
funció de l’ús i el tipus d’estances que 
tinguin a la vora.
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Amb el treball de camp hem vist com en aquest interval habitat es barreja la funció 

de safareig amb la de terrassa exterior i extensió de l’estar i de la zona de l’engawa. 

L’arquitecte l’ha projectat per rentar i estendre la roba, però també com a espai de 

relació amb l’exterior a l’aire lliure. Els canvis de paviment i la disposició del mobiliari 

�x que incorpora el projecte resulten determinants a l’hora d’utilitzar aquest espai. Cal 

fer notar que és l’únic espai amb contacte visual entre les dues façanes, que té ombra 

i per on corre l’aire i, que els apartaments no tenien aire condicionat. 

L’ús i l’apropiació d’aquest interval queda de�nit per tres franges:

1) La que queda entre la safareiga i la passera. Fa 80 cm d’ample i es pot incorporar a la 

passera o a l’habitatge. És l’única peça que de vegades és al mateix nivell que la passe-

ra i en continuïtat amb aquesta (en el projecte publicat aquesta zona estava aixecada 

respecte a la passera, a la mateixa cota que la resta de la terrassa, però en la realitat en 

molts casos s’ha modi�cat). Això fa que el límit entre el públic i el privat el marca una 

cadena a mitja alçada i una junta en el paviment. En el treball de camp observem com 

aquesta franja s’apro�ta per fer un tancament que separi la part privada de la comu-

nitària, per deixar-hi la bicicleta o altres estris de desplaçament i col·locar-hi alguna 

planta (vegeu els plànols de la �gura 217). El nou tancament se situa en el límit de la 

safareiga. Sempre es deixa el pas per accedir-hi des de l’exterior, i quan està totalment 

tancat es construeix una porta.

2) L’espai central que es destina a safareig i zona de magatzem: s’hi estén la roba, que 

penja de les barres que deixa el projecte, i, en general, s’incorpora algun prestatge on 

poder emmagatzemar objectes de la casa. El seu paviment és una tarima registrable 

de panells tipus viroc. En l‘extrem hi ha un espai tancat amb malla metàl·lica amb un 

punt d’aigua i de llum per col·locar-hi la safareiga i l’assecadora, amb endolls i punts 

d’aigua i desguàs, i amb unes barres al sostre per penjar-hi la roba.

3) L’espai de l’extrem, on hi ha la taula o banc prefabricat de formigó. Aquest espai és, 

en general, el més cuidat i el que s’utilitza més com a terrassa, o com a espai per estar 

en relació amb l’exterior i el carrer. El paviment és de formigó continu, però en alguns

Anàlisi i conclusions

FIG. 220 <
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FIG. 223 Diferents filtres autoconstruïts pels seus habitants entre l’habitació exterior i la passera que s’han torbat i que defi-
neixen diferents graus de porositat entre el públic i el privat. 

FIG. 222 Alçat de l’habitació exterior 
quan aquesta és buida.
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casos	apareix	una	goma	grisa	que	va	des	de	la	barana	fins	al	final	de	la	taula/banc.	Per	

exemple,	a	la	FIG.	216,	aquesta	zona	ha	estat	utilitzada	com	a	espai	de	jocs	infantils.	Hi	

ha	col·locada	una	catifa	i	el	banc	fa	de	taula.

A	Gifu	cada	habitació	exterior	és	un	món,	i	pel	gran	nombre	d’habitatges	que	hi	ha	

apareixen	moltes	maneres	diferents	de	viure’l,	que	donen	al	projecte	i	a	la	façana	una	

gran	varietat	i	riquesa.	Tot	i	així,	hi	ha	clarament	quatre	formes	d’apropiació	per	part	

dels	habitants:	el	que	no	el	modifica	i	simplement	hi	renta	i	estén	la	roba,	el	que	se’l	

tanca	i	es	protegeix	de	les	tafaneries	del	veïns	(aquest	grup	colonitza	l’habitació	i	la	

pot	arribar	a	omplir	i	atapeir	de	trastos,	i	transformar-la	més	en	un	traster	que	no	pas	

en	un	espai	habitable),	el	que	pràcticament	no	l’utilitza,	i,	finalment,	qui	l’utilitza	com	

a	terrassa	i	peça	per	jugar,	menjar,	llegir...

Aquesta	riquesa	d’usos	i	la	gran	complexitat	en	la	manera	d’habitar	aquest	interval,	

ve	originada	per	quatre	motius,	que	són,	alhora,	quatre	conclusions	que	cal	tenir	en	

compte	si	volem	generar	un	interval	habitat:

	

a)	La	flexibilitat	de	l’espai.	Aquesta	flexibilitat	no	ve	donada	per	un	espai	buit	de	con-

tingut,	ans	el	contrari.	Es	tracta	d’un	espai	equipat	definit	mitjançant	tres	franges	amb	

tres	paviments	diferenciats.	Hem	comprovat	com	l’usuari	les	utilitza	ampliant-ne	o	no	

l‘àmbit,	i,	en	alguns	casos,	fins	i	tot	envaeix	la	passera	amb	la	roba	estesa	a	la	barana	

quan	és	l’únic	lloc	on	hi	toca	el	sol.

b)	El	grau	de	permeabilitat.	A	Gifu	cada	usuari	ha	construït	el	grau	adequat	de	porositat	

i	intimitat	de	la	peça	depenent	de	la	vida	que	vol	portar,	de	manera	que	hi	ha	alguns	

canvis	entre	el	projecte	i	la	realitat	viscuda,	com	ara	el	nivell	i	el	tipus	de	paviment	de	

la	terrassa	i	 la	construcció	d’un	filtre	entre	el	porxo	o	habitació	exterior	i	 la	passera.	

Aquest	filtre	sempre	se	situa	enganxat	a	l’espai	de	la	safareiga,	i	té	mides	i	graus	de	

transparència	diferents	segons	l’element	constructiu	que	el	defineixi:	pot	ser	vegetal,	

de	canyís,	de	làmines	de	fusta,	a	mitja	alçada...	L’espai	que	allibera	configura	el	primer	

espai	de	transició	entre	el	públic	i	el	privat,	que	s’utilitza	per	deixar-hi	bicicletes,	altres	

vehicles	o	més	torretes.	En	molts	casos,	la	terrassa	continua	oberta	i	és	accessible	des	

de	la	passera,	però	en	alguns	casos	s’ha	construït	fins	i	tot	una	porta.

FIG. 220 
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FIG. 224 Diferents apropiacions de 
l’habitació exterior. És interessant com va-
rien en funció de les peces de les vores i les 
relacions que hi tenen. 
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c)	Els	diferents	tipus	de	relacions	que	hi	ha	entre	aquesta	peça	i	l’habitatge	en	condi-

cionen	l’ús.	La	peça	situada	a	la	vora	modifica	la	relació	amb	aquesta	habitació	exte-

rior,	de	manera	que	de	vegades	hi	ha	dues	portes,	de	vegades	n’hi	ha	una,	de	vegades	

no	hi	ha	cap	finestra,	d’altres	n’hi	ha	una	petita	i	quadrada	i	d’altres	una	de	corredissa	

de	dues	fulles.	Això	incideix	en	la	manera	com	s’utilitza	l’espai.

d)	 El	 context	 cultural.	 Als	 apartaments	 Kitagata	 qualsevol	 persona	 pot	 pujar	 a	 les	

passeres.	 L’ascensor	 és	 obert	 i	 està	 en	 contacte	 directe	 amb	 el	 carrer,	 el	 vestíbul	 és	

obert	i	exterior,	i	les	escales	arriben	a	la	planta	baixa	sense	portes,	claus	ni	tancaments.	

L’habitació	exterior	es	preveu	com	un	espai	continu	entre	la	passera	i	l’habitatge,	no-

més	està	diferenciat	per	una	elevació	del	paviment	i	per	una	cadena.	Malgrat	que	hem	

vist	que	alguns	usuaris	hi	han	construït	filtres,	aquests	quasi	sempre	es	poden	traves-

sar,	per	tant,	qualsevol	persona	pot	entrar-hi	i	els	objectes	que	s’hi	deixen	es	podrien	

agafar.	Al	Japó,	però,	això	no	suposa	cap	problema.	El	respecte	per	la	vida	aliena	és	

total	i	l’índex	de	seguretat	de	la	població,	altíssim.	Aquests	espais	col·locats	en	un	país	

com	el	nostre	estarien	buits	o	bé	tancats	amb	reixes,	envans	o	tancaments	de	vidre.

FIG. 224 <
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