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En aquesta 24a edició dels Premis d’Arquitectura
de les Comarques de Girona s’han presentat 119
obres finalitzades entre els anys 2020 i 2021 dins les
categories Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers,
que han estat exposades a la seu de la demarcació de
Girona del COAC.
El jurat format per les arquitectes Isabela de Rentería
com a presidenta, Montse Nogués i Marta Benedicto
(Cierto Estudio) com a vocals, ha seleccionat 46 obres
introduint una nova categoria de Rehabilitació.
Les obres seleccionades i premiades de la 24a edició
passen a formar part del fons documental digital
premisarquitecturagirona.cat, que compta amb
més de 650 obres seleccionades i premiades de les
comarques de Girona. Un arxiu amb accés obert a
professionals, investigadors i ciutadans, que permet
consultar les obres per autors, ubicació, tipologia i
edició, així com les activitats, catàlegs i exposicions
realitzades.

Les obres guardonades pel jurat i el Premi de l’Opinió,
atorgat per la ciutadania, s’han donat a conèixer el 27
de maig en un acte a la seu de la demarcació de Girona
del COAC, i han quedat exposades a totes les capitals
de comarca fins el dia 4 de juliol.
Volem agrair als patrocinadors que any rere any ens
donen suport, i que fan possible, una vegada més, els
Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona.
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ISABELA DE
RENTERÍA

MONTSE
NOGUÉS

MARTA
BENEDICTO

PRESIDENTA

VOCAL

VOCAL

És arquitecta per l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Navarra (ETSAUN, 1979). Màster
d’Arquitectura en Disseny Urbà per la Harvard
Graduate School of Design. Boston, Massachusetts
(1982). DEA: Certificat d’Estudis Avançats (2006).
Doctora per la Universitat Ramon Llull.

És arquitecta per l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC, 1983).

És arquitecta per l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC, 2016).

Arquitecta responsable dels Serveis Culturals de la
Demarcació de Girona del COAC (1986-1990). Ha estat
comissària i dissenyadora de diferents exposicions;
organitzadora de workshops, cicles de conferències i
coordinadora en la publicació de llibres d’arquitectura.

Sòcia fundadora de Cierto Estudio, equip de joves
arquitectes en experimentació constant que desplega
els seus interessos en l’àmbit de l’arquitectura, el
disseny, la cultura i la recerca. Fundat el 2014 i amb
base a Barcelona, està format per 6 sòcies arquitectes.
Destaquen la fascinació i l’especialització en el camp
de l’habitatge, amb dissenys innovadors que busquen
respondre a noves maneres d’habitar d’acord amb el
nostre estil de vida actual.

Ha estat sotsdirectora i coordinadora acadèmica dels
estudis d’arquitectura de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura la Salle, on actualment és professora
d’Anàlisi Arquitectònica i Projecte Final de carrera.
És membre del grup de recerca sobre Arquitectura
Mediterrània IAM-IAR de la Salle-Universitat Ramon
Llull, amb diverses publicacions a revistes i llibres
d’arquitectura.
Ha fet classes a l’ETSAB-Universitat Politècnica
de Catalunya i al Boston Architectural Center; i ha
impartit conferències a l’ETSA-UNIVERSITAT DE
NAVARRA, l’ETSAV-Universitat Politècnica de València
i al CUAAD de Guadalajara-Mèxic.
Treballa com a arquitecte des de 1986. Ha participat
en diversos concursos, amb projectes seleccionats i
premiats. Ha estat membre de l'equip de direcció de
la segona edició (1994) BAUZ: Biennal d'Arquitectura i
Urbanisme de Saragossa.

Responsable de l’àrea d’Infraestructures i Obra Pública
de l’Ajuntament de Calonge (2000- 2002).
Com a professional lliberal, treballa individualment
i en col·laboració amb altres professionals en la
redacció de plans i projectes d’espais i edificis públics.
Ha participat en nombrosos concursos públics de
projectes d’equipaments i espais públics en els quals
ha obtingut diferents premis i mencions.
Ha obtingut premis a l’obra realitzada en l’àmbit
nacional i internacional: Premis d’Arquitectura
de les Comarques de Girona, Premis a la Bienal
Española de Arquitectura y Urbanismo, Premis a la
Bienal Iberoamericana, Premis BigMat, Premi Lledó
Il·luminació, Architzer A+ Awards. Ha estat nominada
als premis Mies van der Rohe 2019.
Ha format part com a jurat de concursos
d’arquitectura, beques d’investigació, tesis doctorals i
del comitè científic del Foro Arquia Próxima 2018.
És patrona de la Fundació Arquia, des de 2005.

PRESENTACIÓ DEL JURAT

Amb el projecte “Caminar des del Centre” han guanyat
el primer premi al concurs per dissenyar la nova
“Superilla” de l’Eixample, re-urbanitzant Consell de
Cent com un nou Eix Verd de la Ciutat. La seva obra
també ha estat reconeguda amb el primer premi per al
futur edifici d’habitatge social a la Plaça de les Glòries,
i el d’una promoció de 67 habitatges públics a Masnou.
Han estat seleccionades a l’edició Fad 2020 a la
categoria d’“Interiorisme” amb la seva reforma “Casa
Cruce”, finalistes a l’edició de Premi Simón 2020 i
guanyadores d’un Premi AJAC a la categoria “Obra
no construïda”. Al camp docent, han estat professores
a la Universitat TUGraz (Àustria) en el curs de Màster
dedicat a l’habitatge col·lectiu i actualment són
professores del curs d’habitatge col·lectiu al Tec
Monterrey, Mèxic.
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REHABILITACIÓ

L’edició número 24 dels Premis d’Arquitectura de
les Comarques de Girona ha estat una convocatòria
singular, ja que arran de la crisi sanitària ha englobat
conjuntament obres acabades durant l’any 2020 i l’any
2021. No obstant la situació, el jurat posa de manifest
la gran qualitat de les 46 obres seleccionades d’entre
un total de 119 propostes presentades.

A Girona, com en un jardí, tot sembla assentar-se
de forma harmònica. Intuïtivament coincidim, com
a arquitectes i com a jurat, a seleccionar aquella
arquitectura que sempre ha necessitat ser en un
lloc perquè, si no hi fos, el lloc no seria millor. En
diferents localitzacions i amb diferents programes, les
intervencions escollides transformen l’entorn deixant
enrere, en l’anonimat, les dificultats pròpies de la feina
feta en la recerca de noves solucions, i s’assenten
naturalment, amigablement, en el lloc que les acull.

L’anàlisi de la totalitat de les propostes exposades
a la sala de la Demarcació de Girona del COAC ha
esdevingut l’inici d’un meticulós procés de selecció.
D’aquesta manera, el jurat ha deixat de banda idees
preconcebudes per tal d’obtenir un ampli repertori
que permetés, a posteriori, sentir i jutjar l’arquitectura
in situ, més enllà d’una bona, o no tan bona, imatge
presentada.
D’una banda, el jurat vol destacar la relació immanent
de les obres seleccionades amb el lloc i els seus
habitants. La seva curosa implantació en l’entorn
és patent tant en la forma i la materialitat com en el
respecte i la inclusió de les tradicions del lloc. Aquí,
la petjada del disseny entra en perfecta harmonia
amb els temps de les persones que l’habiten i hi
transcorren.
D’altra banda, l’existència d’un conjunt d’obres
seleccionades que poden ser analitzades des del
tractament de les preexistències i la voluntat del jurat
de posar de manifest el valor del patrimoni han dut a la
creació d’una nova categoria, de Rehabilitació.
El jurat també distingeix les solucions tècniques de
les obres seleccionades per la seva sincronia amb els
criteris de sostenibilitat, no només com a complement
de l’arquitectura, sinó com a punt de partida i motiu de
projecte.
Per últim, es fa constar que les obres presentades
en aquesta edició dels Premis són, en bona part,
de promoció privada, i s’anima la iniciativa de les
administracions públiques, pel que té d’exemplificant,
a promoure i potenciar igualment la qualitat
arquitectònica en totes les seves actuacions.

VALORACIÓ DEL JURAT

PREMI
Bloc 6x6
Per ser un projecte de bloc d’habitatges en un barri
nou, en el qual s’investiga, s’arrisca i es respon
de forma molt curosa al lloc i a moltes qüestions
relacionades:
_Construcció/composició: la forma la regeix
l’estructura escollida, que es tracta exteriorment amb
un elaborat treball de façanes, en el qual es combinen
la recerca en els acabats, l’elegància en els elements,
l’adaptació a l’orientació —amb fusta a nord i metall a
sud— i la cura en els detalls.
_Tradició/adaptació: per tal de millorar el
comportament energètic, s’ha buscat el
condicionament passiu des d’una reinterpretació de
les galeries tradicionals de les cases de Girona que
donen al riu Onyar, que es resol amb gran exquisidesa
en els detalls.
_Funció/flexibilitat: la planta permet intercanviar
fàcilment usos i espais.
_Perspectiva de gènere: la localització de la cuina
al centre neuràlgic de l’habitatge confereix a les
tasques de la llar la capacitat de ser compartides i
visibilitzades.
MENCIÓ ESPECIAL
Per a tres habitatges unifamiliars que, a partir
del cànon d’un habitatge en L, utilitzen diferents
estratègies per lligar-se magistralment al lloc: a través
de la geometria, del material i de la relació entre
interior i exterior.

Casa Cadaqués
Sintetitza en el seu nom les referències a què al·ludeix:
tant l’arquitectura més anònima de l’entorn com la
d’arquitectes que han deixat la seva empremta a
Cadaqués, com Coderch o Correa i Milá.
Integra casa i jardí en una geometria hexagonal, que
s’escampa per la parcel·la i es prolonga a la piscina,
incorporant-la a la traça general. La malla se suavitza
amb l’articulació dels elements, les vistes creuades en
tots els sentits i l’ordre aparentment espontani dels
volums.
Casa Ter
Arquitectura vinculada a la tradició, però experimental
en la seva interpretació: mescla de neoplasticisme i
material en cru amb una investigació bellíssima de la
textura.
El pavelló de terra reposa sobre el terreny, entre el
camp i el bosc, cap als quals es prolonga, i a través
d’un eix que el travessa s’enllacen la bassa i el porxo
interior. El cànon de l’habitatge en L ofereix, al final
d’una ala, la sorpresa de l’ascens al volum amb volta de
la coberta, com un vers solt que s’eleva a l’extrem.
Casa a Palau
Encertat maneig de l’escala en un programa
d’habitatge espaiós i de dimensions àmplies: casant
la dimensió i el confort, l’elegància i la discreció.
Referències foses amb mestria en un conjunt
d’espais —entre els quals hi ha un pati interior— ben
entrellaçats. La casa articula nivells, vistes i lloc i
ofereix una amable trobada cap al carrer, deixant el
garatge obert com a antesala i filtre de l’entrada.
MENCIÓ
Casa Nus
Exercici de sutura d’una illa en transformació, en què
se segella de forma valent la mitgera d’un edifici de
pisos amb el que queda d’un habitatge unifamiliar
antic. Es resolen amb habilitat la seva integració amb
l’exterior i de forma suggeridora els espais de l’interior
de l’habitatge.

Es destaquen la quantitat i la qualitat de les obres
presentades. El paper cada dia més creixent de la
rehabilitació i la restauració fa necessària, al nostre
entendre, la creació d’aquest apartat separat de l’obra
nova en benefici de la claredat, tant en la participació
com en la valoració de les propostes presentades.
PREMI
Nou Tanatori a Girona
Davant el difícil repte d’ubicar un tanatori en un
polígon industrial, l’edifici mostra una síntesi excel·lent
entre la volumetria pròpia d’una nau, que rehabilita,
i la presència solemne que requereix la seva funció. I
ho fa amb un elegant i auster tractament de materials
ordinaris, treballats amb molta cura, que resolen la
façana amb una gran dignitat.
MENCIÓ ESPECIAL
La Casa del Demà
Adaptació que reivindica la casa existent, en un "as
found" com a actitud i amb un important segon pla
dels recursos afegits.
Subtil enllaç de la casa amb el jardí: es reinterpreta
una antiga galeria i s’estén pel jardí per incorporar
els annexos, en una barreja de reixa i gelosia amb la
textura i la minuciositat de les antigues fusteries.
MENCIÓ
Rehabilitació d'immoble al barri vell de Girona
Rehabilitació d’una casa al centre històric de Girona,
en què s’hi implanten amb delicadesa l’ascensor i les
instal·lacions i s’hi incorpora el pati de llums com a
paisatge interior dels habitatges, amb un tractament
atrevit de parets i finestres.
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Coexistència de solucions imaginatives, fines i
delicades que van més enllà del que és merament
visual; cal destacar el treball conjunt entre execució i
arquitectura, amb una col·laboració a través de la qual
apreciem la delicadesa en el detall constructiu, que
genera espais per ser tocats, viscuts i gaudits.
Lliçó notable del que és privat per una aposta de
qualitat que seria desitjable traslladar a tots els àmbits
de promoció.

Es valoren el bon traçat i el tractament delicat i
sensible de les preexistències de l’entorn als espais
públics i privats presentats, atès que en el paisatge, pel
fet de suposar un patrimoni comunitari, es requereix
una cura especial que tingui en compte alhora la
memòria compartida i les necessitats del present. En
aquest sentit, es demana a les institucions públiques
que fomentin els treballs curosos que millorin la
qualitat de l’espai urbà per, així, enriquir la qualitat de
vida dels ciutadans.

Uns esforços notables assoleixen la transformació
d’espais públics d’una manera fugaç; ens en queden
fotos maques i unes experiències viscudes. No estaria
bé plantejar també que alguns d’aquests treballs
poguessin assumir una certa permanència?

PREMI
Habitatge a la fàbrica de can Descals
La casa es torna a habitar i s’adapta un nou programa
que s’hi suma de forma harmònica. Sense esborrar
les empremtes, com una veladura, sembla una capa
més que a cada espai depara una sorpresa. Fins i tot el
color profund dels banys hi contribueix. Els elements,
com les finestres, portes o bigues, a vegades
recol·locats, revelen el pòsit de la seva història i els
materials hi remeten.

PREMI
Plaça de Sant Cebrià
Traçat que integra totes les peces de l’entorn i
que no esborra una anterior condició de “camp”,
construint un espai versàtil per al bon ús ciutadà. El
paviment, amb la utilització d’un únic material, el
rajol, s’adapta fàcilment a la topografia del lloc. El sòl,
sorprenentment, adquireix gruix en diversos punts,
com una capa superposada amb una certa vocació
escultòrica.

MENCIÓ
Un interior
Elegant joc de transparències entre els espais d’un
programa ampli d’un habitatge, que agrega vistes
creuades en una interessant concatenació d’espais.
Treball molt curós en tots els detalls i en el moblament
interior.
Retaules
Disseny divertit i hàbil d’unes golfes, amb totes les
seves connotacions, a partir d’un moblament i una
fusteria interior practicables que, com si fos un joc
de peces desplegables de fusta, fan possible una
transformació radical de l’espai.

VALORACIÓ DEL JURAT

MENCIÓ
El jardí de la Casa Zariquiey
Treball silenciós de neteja, ordre subtil i integració
de nous elements que mantenen i potencien les
característiques del lloc i del jardí original.

PREMI
Fontada
La utilització d’un element fora de context transforma
d’una manera radical un espai obert a l’exterior.
Amb un únic recurs, un llum, es defineix un ambient
que —amb reminiscències d’una antiga aranya— es
converteix en un saló de música a l’aire lliure.
MENCIÓ
"Habitare" o Llar sense casa
Intervenció molt suggeridora i imaginativa a la bastida
d’una mitgera: instal·lació que convida a deixar-se
endur pels somnis i evoca records que sempre ens
interpel·len, des dels escrostonaments de les mitgeres
per donar vida on no n’hi ha.
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Casa Cadaqués
La parcel·la de forma rectangular i amb un lleuger
pendent està orientada en els seus costats curts de
tal manera que permet que la casa s’obri cap a la bona
orientació i les vistes. Seguint una lògica de geometries
hexagonals, la implantació es realitza a través de
l'articulació de dos volums connectats entre si. Un de
planta més compacte, situat en el vèrtex nord-oest
i semienterrat en planta baixa, i un altre de planta
longitudinal, que recorre el límit situat a l'est, protegint el
jardí de la tramuntana. Aprofitant aquestes condicions,
la casa ocupa la part nord i nord-est de la parcel·la i es
genera un jardí practicable al sud.
Interiorment, totes les estances principals estan
orientades cap a aquest espai, de manera que es genera
una forta connexió tant visual com programàtica.
Aquestes façanes es resolen amb grans obertures per
potenciar tant les vistes com la relació amb el jardí i la
piscina, alhora que queden tamisades per porticons de
fusta practicables que protegeixen de l’assolellament.
La resta de façanes tenen una proporció de buit i ple

19

Arquitectura-G

molt inferior per tal de potenciar aquest sentiment de
protecció i recolliment.
Les cobertes es resolen amb teula àrab tradicional de
color marró fosc i amb diferents pendents, que juntament
amb la geometria en planta generen un interessant joc
d’ombres sobre la construcció mateixa.
Pel que fa als acabats, la construcció es tracta en conjunt,
sense distinció entre zones interiors i exteriors, de manera
que es dilueixen els límits de la casa cap a la piscina,
alhora que el jardí es fica cap a dins. Totes les parets
estan arrebossades i pintades de blanc, i unes peces
irregulars de marbre de travertí de grans dimensions fan
de paviment per a totes les estances.
Finalment, a tot el perímetre de la parcel·la es planten
espècies autòctones, juntament amb plantes enfiladisses,
per tal que amb el temps la casa desaparegui i es fusioni
amb l’entorn.

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA
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Casa Ter

CASA TER
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MESURA

Els nostres pensaments parteixen de l’escolta a
(amb la mateixa atenció a l’arbreda, el camp i el mar).
l’emplaçament
a
través
del
seu
caràcter
físic
(natural
L’entesa
de la frontera
entre l’arbreda
verticali arquiteci el camp
Els nostres pensaments parteixen de l’escolta a l’emplaçament
a través
del seu caràcter
físic (natural
i arquitectònic)
i
la
seva
cultura
(tant
per
la
seva
gent
horitzontal
és
un
reflex
del
paisatge
de
l´Atalaia;
un
tònic) i la seva cultura (tant per la seva gent com per la seva manera de construir). Aquesta manera d’entendre
com per la seva manera de construir). Aquesta manera
contrast constant entre el verd de la vegetació i el beix
el lloc ve donada per la nostra voluntat i la sensibilitat del client a l’hora d’intervenir en plena natura. Les decisid’entendre el lloc ve donada per la nostra voluntat i
dels camps i la construcció local. Serà determinant per
principals
en la intervenció
del lloc són al
aconseguir
impacte ende
larecursos
topografia
(elesvola ons
sensibilitat
deld’assentament
client a l’hora d’intervenir
en plena
disseny deellamínim
casa l’economia
que
lum es
col·loca
sobre
les superfícies
més horitzontals);
vorejar
la vegetació
zones de
valori diàfan.
exisnatura.
Les
decisions
principals
d’assentament
en la
planteja
i el fet de(respectant
projectar unles
habitatge
obert
intervenció
del el
lloc
són aconseguir
el mínim
impacte
en lesEs
proposavistes
l’ús dedematerials
“KM
ambatenció
una clara
tents); evitar
conflicte
amb els volums
veïns;
i buscar
diferents
valor (amb
lazero”
mateixa
a
la l’arbreda,
topografiael(el
volum
es
col·loca
sobre
les
superfícies
voluntat
sostenible
i
es
decideix
que
la
casa
es
construirà
camp i el mar). L’entesa de la frontera entre l’arbreda vertical i el camp horitzontal és un reflex del
més
horitzontals);
vorejar
vegetació
(respectant
lesverd deamb
ceràmica,
que dels
és el camps
material
per
excel·lència
paisatge
de l´Atalaia;
unlacontrast
constant
entre el
la vegetació
i eljabeix
i la
construcció
local.
zones de valor existents); evitar el conflicte amb els
utilitzat a la zona de La Bisbal.
Serà determinant per al disseny de la casa l’economia de recursos que es planteja i el fet de projectar un habivolums veïns; i buscar les diferents vistes de valor
tatge obert i diàfan. Es proposa l’ús de materials “KM zero” amb una clara voluntat sostenible i es decideix que
la casa es construirà amb ceràmica ja que és el material per excel·lència utilitzat a la zona de La Bisbal.
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Casa a Palau
Habitatge ampli en superfície, ampli en programa.
Una oportunitat per revisar objectius. Prevaldrà la vida,
funció i tradició. Pretén ordenar un programa domèstic
complex, ser acurat en els espais i no ser mai ostentós.
S'intenta ser precís en la implantació. El pendent
transversal facilita la disposició dels diferents nivells i
permet projectar un únic espai, a la planta noble, de
relació-distribució longitudinal.

ARQUITECTURA
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Àlex Sibils Ensesa

Perpendicularment i en diferents seqüències, es
componen de forma lineal i repetitiva espais ocupats
domèstics, buits enjardinats, patis, coberts, terrasses o
porxos. Fluïdesa contínua, relació d'espais, recorreguts i
la permanent presència de vida exterior.
Després d'uns mesos de vida, cadascun dels espais se
segueixen acomodant a les necessitats dels propietaris.

Casa a Palau

Premi de l'opinió | Menció Especial
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Arnau estudi d'arquitectura

Quan un terreny sol té la feixuga tasca de resoldre la
dualitat d’alineacions d’una enforcadura urbana, ja només
li falta que s’hi hagi de construir una casa al damunt!
Doncs sí, aquest era l’encàrrec: “Aguanteu-me
el cubata...”.

La contundència escultòrica del formigó s’apodera
d’aquest camp de batalla: materialitat de permanència
per a un espai de transició. Contradictori? Necessari?
O, simplement, una addicció com una altra?

Entre dos carrers que neixen junts per allunyar-se en
distància i cota, fagocitant les restes d’una petita casa
entre mitgeres mig esfondrada, hem de construir un
habitatge per a una nova família. La normativa és oberta
i optem per esdevenir el nus que relligui la complexitat
d’elements, carrers i formes que conflueixen en aquest
dens indret de la trama urbana.
La doble alineació viària que cal seguir fa possible el
trencament de la rígida volumetria pròpia d’una edificació
entre mitgeres en dues peces: el jardí i la casa. I la
diferència de cota entre els dos carrers que hi confronten
permet el net recolzament d’un volum en l’altre mentre es
resol l’accés rodat per sota de la casa.

PLANTA SOTERRANI

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA
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PÈRGOLA
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Galería del Bosch
La senyora Penny vindrà del Regne Unit a retirar-se en
aquest cobert, entre alzines i pins. No pot destinar-hi
gaires diners i cal cuidar les textures perquè necessita
elements de tacte suau i poca duresa.
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Sant Martí Vell

FOTOGRAFIA

Pere de Prada

Així, doncs, es manté intacta l'estructura existent de murs
i obertures, adequant i millorant el confort interior per
tenir-hi una cuineta, una sala menjador i l'habitació amb
bany. Per evitar sobrecostos, l'ampliació es formarà sobre
una solera de formigó ja existent, com un avancé que
actua de galeria. Una galeria de bosc.
El suro, la fusta i la tova formen l'atmosfera dels espais
interiors. A l'exterior, les persianes plegables de llates
orientables serveixen de filtre ambiental i tèrmic i
ofereixen un ampli ventall de possibilitats: graduar i
tamisar la llum, protegir-se del sol, obrir-se o tancar-se
a l'entorn de bosquines i prats, ventilar o cloure totes les
llates per gaudir de més intimitat. Només depèn d'ella i
del que vol veure o sentir.
Benvinguda, Penny, només espero que puguis gaudir-la
molts anys!

ESTAT ACTUAL

ARQUITECTURA

INTERVENCIÓ

Galería del Bosch

Obra seleccionada
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Casa de Tartera
Rossolant rostos avall d’una muntanya rocosa, se’n va la
casa tota sola. I s’atura. Ja li sembla haver trobat prou
bons encaixos en la morfologia natural de terreny per
deixar-hi descansar amb comoditat la seva carcanada
funcional.
La muntanya de roca conglomerada que l’acull és tan
dura que imposa la seva llei: el projecte abaixa el cap i se
sotmet al dogma topogràfic, i el topogràfic es converteix
en el motlle de la forma i en la inspiració del concepte.
Com una pedra amuntegada en una tartera, cada tram
de casa descansa sobre l’inferior, i així fins a deixar que
la muntanya descansi damunt de tots. “Si algú o alguna
cosa encerta a moure-la, caurà amb les altres pedres
rodolant cap avall. Si res no se li atansa, s'estarà quieta
dies i dies”. 1
1
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Maria Barbal, “Pedra de Tartera”, 1985.
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Casa a Rudolso
Us podria parlar de l’encanyissat per encofrar les voltes;
de la cocció en forn de llenya de la tova manual del
paviment; de l’estima per l’ofici dels picapedrers, que
col·locaven cada pedra tot pensant com hi encaixaria la
següent; de la treballada textura del blanc de la façana,
tot un homenatge a les cases dels pescadors. O us
podria parlar de la inspiració cubista picassiana d’aquest
amuntegament de cases senzilles a trencajunt, o de
la sagrada estructura funicular que sustenta aquesta
composició...
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Però jo us vull parlar d’aquell bocí de terra ferma perdut
enmig de la mar; del posat innocent d’aquella olivera i de
com la casa li va fer un lloc per no haver-la de talar; de les
converses amb en Paco, en aquell parlar i aquell pensar
cadaquesencs, carregats de sal i de saviesa; d’aquells
divendres d’infinits revolts encadenats damunt la moto
per anar a visitar l’obra; dels dies de tramuntana, del sol
encegador o del Canigó nevat a la tornada.
Jo també vull tenir un rudolso a Cadaqués, un recer per a
la vida nerviosa obert de bat a bat a mar i vent. Un refugi
de pau per pensar a poc a poc, que, com diu en Narcís de
l’hort, és l’única manera de pensar bé.

SECCIÓ LONGITUDINAL

CADAQUÉS

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

ARQUITECTURA
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Casa Lluerna
Situada en un camp als afores del nucli urbà de Maçanet
de la Selva, aquesta petita casa de planta baixa havia de
respondre a una ordenació d’habitatge entre mitgeres.
Aquesta premissa determina l’organització en dos
volums tangents d’alçades diferents: un cos baix destinat
a habitacions i un volum més alt que allotja la peça
principal de l’habitatge, un espai diàfan de 50 m2 destinat
a cuina-menjador i sala d’estar, que actua com a centre de
la casa. Decalats en planta, els dos cossos generen uns
espais exteriors arrecerats, on es disposen porxos que
complementen la casa en relació amb el jardí.
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Constructivament, es proposa un perímetre de murs
portants de bloc de formigó, un sistema senzill amb
obertures controlades. En contrast amb això, la unió entre
les dues peces esdevé l’element més expressiu: una gran
jàssera de formigó permet allotjar un moble central que
no arriba al sostre i està coronada per una gran lluerna,
que banya de llum l’interior i que ha acabat donant nom al
projecte.
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Casa Lluerna
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Casa Canyes

43

undos arquitectura cooperativa

Situada en un terreny en cantonada al costat de la sèquia
Vinyals, la Casa Canyes s’ha plantejat amb un sistema
constructiu tradicional de murs de càrrega i forjats de
biguetes i revoltons, reinterpretant i millorant aquest
tipus de construcció i trobant l’equilibri entre eficiència
energètica, sostenibilitat, ús de materials saludables de
proximitat i estètica.
La casa es configura amb quatre volums, que abracen
el pati aprofitant la llum del sol i es tanquen a nord,
permetent només un punt de relació amb el paisatge
des de la planta primera, des d’on es veuen els Pirineus.
A l’interior, aquests volums intersequen en un buit on
s’ubica l’escala, un element exempt que els articula i els
connecta amb el volum superior, que reposa sobre els
altres tres per configurar la volumetria.

AUTORS
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Ramon Heras Casademont
(Arquitectes)
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S’han tingut en compte criteris bioclimàtics per al
control energètic i el confort tèrmic, com l’ús de coberta
inclinada ventilada o sistemes passius de protecció solar.
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Casa Límit
La casa se situa al límit entre el turó i la vall, amb vista
sobre un fons fresc i profund, envoltat de pins i alzines.
La composició de la casa sorgeix a partir d'una sèrie de
murs paral·lels que potencien les connexions visuals i
ofereixen privacitat respecte a les finques veïnes. Aquests
murs són concebuts com un element integrat en el
paisatge i se situen en una cota per sota de les capçades
dels pins. Aquesta composició se superposa amb un eix
diagonal que sorgeix de la orografia mateixa del lloc,
originant amb aquesta intersecció la forma de les façanes
i la organització de les circulacions interiors. La planta
es divideix en cinc parts que es relacionen entre elles,
generant espais amb diferents qualitats tant a l’interior
com a l’exterior. El primer mòdul es destina a gimnàs
i serveis; el segon a sala, cuina i menjador; el tercer i
quart formen els espais per als petits, i el darrer mòdul
es destina a habitació principal, bany i vestidor, amb la
mirada exterior cap a la piscina.

Atheleia Arquitectura

AUTORS

Salvador Tarradas Fossoul
Borja Fernández Rodríguez
(Arquitectes)

LOCALITZACIÓ
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COL·LABORADORS
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J.M. Paniagua (Aparellador)
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Casa Límit

Obra seleccionada

OBRA SELECCIONADA
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Casa 1707
La casa 1707 és un habitatge situat a la Costa Brava. El
projecte té dos objectius principals: crear una casa que
desdibuixi els límits entre la vida a l’interior i la vida a
l’exterior, i integrar l’edificació en el paisatge fins al punt
de fondre’s en el terreny.
La proposta es formalitza mitjançant dos volums que
emergeixen de la terra (un conté serveis i l’altre, la zona
de nit), els quals suporten un pla horitzontal que actua
com a aixopluc dels espais principals de l’habitatge.
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NordEst Arquitectura

AUTORS
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(Arquitectes)

LOCALITZACIÓ
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Costa Brava Hous3 Design SL

FOTOGRAFIA

Adrià Goula

La materialitat de la proposta es resol a partir de la
dualitat entre allò pesat que surt del terreny (pedra) i
l’element cobertor que flota sobre els murs (formigó
i fusta). Per tal d’emfatitzar la relació amb l’exterior,
els materials utilitzats a l’exterior entren a l’interior i
tot el sistema de fusteries s’integra dins els murs, per
així aconseguir perdre la percepció del dins i el fora i
convertir l’habitatge en un gran porxo.

PLANTA BAIXA

ALÇAT OEST

ARQUITECTURA

Casa 1707

Obra seleccionada

OBRA SELECCIONADA
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A l'abric d'un mur
Ens trobem al Baix Empordà, darrere d’un mur d’una casa,
que custodia en ruïnes la seva masia i el territori annex.
Cal reconstruir l’edificació per crear un lloc on passar el
cap de setmana. El projecte se situa a l’abric de l’únic mur
que encara resisteix el pas del temps.
Un petit desplaçament de 80 cm ens separa de la vella
traça. Un extradós de pedra seca, que utilitza roques
provinents de l’excavació, estabilitza la ruïna. El gest
obliga a deambular constantment en el límit. Onze pilars
prefabricats de fusta reconstrueixen el mur trobat. A la
cantonada contrària, un nou abric de fusta completa el
tancament vertical i horitzontal de la nova casa. Es tracta
d’una closca contínua construïda en CLT. En l’horitzontal,
es poden veure reutilitzades un conjunt de teules velles
recuperades. En la vertical, un paleta local utilitza la
tècnica de l’esquerdejat. Una mimesi productiva amb els
elements que construeixen el lloc.
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Agora Arquitectura

AUTORS
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Joan Casals Pañella
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LOCALITZACIÓ
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Tasca: Equip

FOTOGRAFIA

Joan Casals Pañella

Temps de construcció: 90 dies
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CAP Riells i Viabrea
El projecte reconeix la vista a l’entorn introduint el
paisatge a l'interior de l'edifici a través d'un pati lineal
relacionat amb les sales d’espera. Una plaça marca l'accés
al CAP, proporcionant un eixamplament de la vorera.
Se separa la zona pública, a sud, de la zona privada, a
nord. El volum d’instal·lacions augmenta d’alçada per
permetre ocultar-les i, alhora, actua de fita de l’edifici. Un
porxo rep l’usuari i permet l’accés independent a l’aula
d’educació.
Un Centre d’Atenció Primària és un equipament idoni per
pensar en la salut de les persones des de la construcció
mateixa, minimitzant la generació de CO2 en el cicle de
vida dels materials i garantint un ambient sa a l’interior.
La utilització de la fusta microlaminada genera un diàleg
conceptual amb els boscos del Montseny, redueix els
terminis d’execució i els residus i permet cobrir llums de 8
metres per aconseguir una planta diàfana.
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Comas-Pont arquitectes

AUTORS

Jordi Comas Mora
Anna Pont Armengol
(Arquitectes)

LOCALITZACIÓ
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SiS consultoria (Acústica)
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FOTOGRAFIA

Adrià Goula

La planxa grecada, llisa o microperforada, permet
resoldre la façana amb un únic material, amb la qual
cosa s’aconsegueix un edifici auster i elegant, però amb
diferents matisos i percepcions, que ajuda a preservar la
intimitat o a protegir de la radiació solar quan cal.

FAÇANA PRINCIPAL

PLANTA

SECCIÓ PATI HORITZONTAL

FAÇANA LATERAL

SECCIÓ PATI LONGITUDINAL
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Gran Via 32
Situat sobre la traça de l’antiga muralla de la ciutat
de Girona, avui resseguida per la Gran Via, l’edifici
d’habitatges presta molta atenció i respecte a la
presència contigua de la catalogada casa Sabater. En
aquest context de valor patrimonial i arquitectònic,
completat pel Banc d’Espanya i la plaça 1 d’octubre, el
projecte construeix un teló de fons, en què la vibració i
domesticitat del fet d’habitar conviuen amb la singularitat
del seu entorn.
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Camps Felip Arquitecturia

AUTORS

Josep Camps Povill
Olga Felip Ordis
(Arquitectes)
Adrià Felip Campistol
(Arquitecte)

LOCALITZACIÓ

Girona

FOTOGRAFIA

José Hevia

El projecte reconeix les diferents condicions de la façana
est a la Gran Via i la façana sud mitgera amb la casa
Sabater. Totes dues es resolen amb un mateix sistema
de finestrons modulars de 30 cm —composició vertical
necessària per normativa—, però cada una amb una
materialitat diferent.
El plegament triangular de la xapa de la façana lateral
i el modulat a 30 cm de tot el sistema envolupant
contribueixen a fer que les dues façanes emmudeixin
quan els finestrons es tanquen i, en canvi, mostren la vida
interior quan s’obren.

URBANITZACIÓ 1/2000

MÒDULS TIPUS 1/30

ALÇAT ENTORN 1/400

ALÇAT ENTORN 1/400

ARQUITECTURA
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Nou Tanatori
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Plasencia Arquitectura

Nou tanatori a Girona

La reconversió d’una nau industrial en tanatori a Girona
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La intervenció ve definida principalment per la topografia generada en les façanes de bloc de formigó, formalitzades en un estriat que n’ordena la composició en diferents plans, ritmes i densitats, en funció del nivell de privacitat requerida en cada àmbit.
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La Casa del Demà

Arnau estudi d’arquitectura

1921. Eixample Malagrida d’Olot. En ple auge constructiu
de cases d’estiueig burgeses al barri, l’arquitecte
Isidre Bosch projecta aquesta casa per a l’“americano”
Gratacós. Busca una aparença de palauet aïllat, tot i
que la seva condició de testera d’un grup de cases en
filera esdevé la veritable pauta del projecte i n’organitza
l’estructura en paral·lel a les seves veïnes. L’organització
interna de la planta quadrada és coherent amb aquesta
condició: totes les peces giren a tres vents al voltant de
l’escala central, de la mateixa manera que ho fa la seva
coberta a sis aigües. Sis aigües.

Després de cent anys de la seva construcció i de ja
més de vint d’abandonament, aquesta reforma procura
recuperar-ne la funcionalitat, la solidesa i, sobretot, la
seva essència domèstica noucentista. La restauració
de molts elements, juntament amb la reconstrucció,
recol·locació i addició d’altres, són els mecanismes que
utilitza el projecte per fer-li renéixer la vida i l’escalfor. I,
com en aquells anys vint, ho fa estimant els valors de la
masia, admirant els vells oficis, pactant amb la natura i,
en definitiva, posant-se a la pell d’aquell noucentisme que
fa només una estona era l’ahir i ara mateix ja és el demà.
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La Casa del Demà

Menció Especial
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La Casa del Demà
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Rehabilitació
d'immoble al barri
vell de Girona
Reforma total interior d’immoble: ús, funció i estructura.
Es conserva l’envolupant externa: façanes, escala, patis i
coberta són les permanències.
El programa constarà a dotar cada planta de dos
habitatges de dimensió reduïda i en la construcció d’un
ascensor.

REHABILITACIÓ
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Àlex Sibils Ensesa

Per l’escassa possibilitat de ventilació, els patis
seran elements bàsics en el projecte de reforma.
La transformació i millora en la secció d’aquests
contribueixen a circular i habitar l’espai exterior des de
l’habitatge, amb visions i transparències creuades.
Alternança de textures, control de llum natural, fusteries
i serralleria completen una intervenció incompresa i
sancionada pels serveis tècnics municipals.

Rehabilitació d'immoble al barri vell de Girona
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De Garatge a Jardí
L’encàrrec consisteix a dotar de jardí un habitatge de
planta baixa a Sant Jaume de Llierca.
Per aconseguir-ho, s’intervé en el garatge contigu, de la
mateixa propietat.
S’enderroquen dues terceres parts del sostre i la solera
perquè la vegetació conquereixi el nou espai. S’acaba
la resta amb un paviment de formigó polit, es canvia el
portal de costat i s’aprofita l’antic buit com a font de llum
per crear una nova zona d’estar.
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barbacana taller d'arquitectura
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Marc Torra

El forjat que queda permet mantenir la terrassa de la
planta primera i, alhora, ajuda a controlar els guanys
energètics estacionals a la planta baixa.
Es recupera una antiga cisterna existent, però en desús,
per al reg i les aigües grises del lavabo.
L’antiga mitgera esdevé façana i s’extradosa amb
aïllament i termoargila, deixada vista. Aquest nou
material es converteix en protagonista. Es rematen els
buits i punts singulars amb revestiments de morter.
L’exterior ha de passar a formar part de l’habitatge, i per
això es realitza una gran obertura a la sala d’estar. Ara,
des del sofà, es veu el cel.
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Dirk i la fàbrica
de xocolata
En ple nucli urbà de la Bisbal hi ha una petita nau —una
antiga fàbrica de xocolata— amb una tipologia molt
singular: es tracta d’una estructura amb façana portant
de murs de pedra que conté tres plantes diàfanes amb
uns forjats d’una bellesa inusual.
El projecte consisteix a adaptar aquest espai inicialment
industrial a un programa d’estudi i habitatge per a una
família nombrosa. En aquest sentit, el projecte planteja
una solució que en tot moment permet gaudir dels espais
diàfans originals, introduint-hi petites modificacions i
solucions per poder contemplar els tres sostres, encara
que la nova distribució requereixi espais més petits.
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Anna & Eugeni Bach
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FOTOGRAFIA

Eugeni Bach

Pel que fa al nou ús, el projecte aporta la possibilitat de
compartir l’habitatge a través d’una escala interior nova i
una d’exterior, que el doten de flexibilitat i que permeten
que pares i fills (amb les seves parelles respectives)
puguin conviure junts i, alhora, amb una certa intimitat.
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La Casa Zariquiey

Estudi d'arquitectura Toni Gironès
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La casa Zariquiey (F. Barba Corsini, Cadaqués, 1957),
redescobrint una nova condició de lloc (2017-2021)
La casa Zariquiey és un dels primers projectes
d'arquitectura influenciats pel moviment modern que es
realitzen a Cadaqués.
Pensada aleshores per a un matrimoni sense fills, a
finals dels anys noranta la casa canvia de propietaris per
primera vegada i, al llarg dels vint següents, diferents
modificacions no simultànies en el temps impregnen el
lloc, que es materialitza en una forma molt diferent de la
que proposava el projecte original.
Seixanta anys després de la seva construcció, es
recuperen diferents elements originals i, atenent a
noves necessitats, es redistribueixen tots els serveis,
incorporant una nova habitació en el pla de façana i
obrint una balconera a la cambra principal.
D’aquesta manera, tot el perímetre assolellat de la casa
optimitza l’experiència del fet d’habitar amb una relació
més fluida amb l'espai exterior i el clima propis del
Mediterrani.

REHABILITACIÓ
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La Casa Zariquiey
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Petita Rehabilitació
La intervenció reinterpreta la volumetria original,
desfigurada pels afegits i les modificacions realitzats
en el transcurs del temps. Es tracta de la rehabilitació
integral d’una casa de poble de dues crugies, configurada
per tres murs mitgers i una façana a carrer.
En aquest sentit, el projecte planteja reorganitzar la seva
composició tant volumètrica com d’obertures per crear
un volum compacte que es buida en el seu interior per
tal que la llum arribi a cada racó. La terrassa creada a la
planta coberta permet obrir un gran finestral, que dota
de vista, ventilació i il·luminació un espai de doble alçada,
tangent a l’escala, que és la peça que realment articula el
programa funcional de l’habitatge. La fluïdesa de la seva
distribució incrementa la sensació d’espai de la petita
casa de poble.
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Rehabilitació al
nucli antic de Sant
Feliu de Guíxols
Al nucli antic, es rehabilita una casa cantonera del 1873
després d'un període de deu anys d'abandonament.
El deteriorament de l’estructura horitzontal obliga a la
reconstrucció integral dels forjats.
S'aprofita aquest punt de partida per replantejar tot el
programa de l'habitatge.
En absència de pati, la coberta inclinada i teulada es
transforma en una coberta plana transitable. Aquí creix
un nou jardí.
La Comissió Local de Patrimoni autoritza l'obertura de
set noves finestres balconeres, atès que ja es troben
grafiades a la documentació original del 1873.
Els balcons i les baranes estan protegits, per la qual cosa
queda justificada la reconstrucció de l'entresol (tipologia
no permesa avui dia).
S'aprofita la reconstrucció també per reorientar l'escala
interior, fer-la ergonòmica i traslladar-la a la mitgera,
amb la qual cosa s'allibera la façana per a la ventilació i la
il·luminació de les habitacions.
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Casa-Estudio Arquitectura
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El caràcter híbrid original (meitat habitatge, meitat
negoci) ha tornat a ressorgir.

REHABILITACIÓ
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Estudi per a una
dissenyadora
En unes antigues quadres de cavalls hi ha la necessitat
de reconvertir un espai per fer-hi un estudi per a una
dissenyadora. Amb un pressupost ajustat, s’optimitzen
els recursos per reconvertir el lloc en un nou espai de
treball, integrant-lo en el context existent per generar una
càpsula de confort. Un espai dins d’un espai.
El projecte es configura a través d’una peça prismàtica,
que queda inserida sota la construcció existent. La
disposició de la caixa dins de l’arquitectura abandonada
del lloc genera espais d’oportunitat, amb múltiples
possibilitats d’ús.
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Marc Gispert Arquitecte
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El sistema constructiu triat és l’entramat lleuger de
fusta. El projecte està autoconstruït completament en
sec i és totalment desmuntable i remuntable. El conjunt
proporciona les condicions de confort i habitabilitat
necessàries per desenvolupar-hi l’activitat. Un bon
aïllament de cotó reciclat i les reduïdes mesures de l’espai
ajuden a generar ràpidament les condicions desitjades de
confort.
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Escala Galeria

Comas-Pont arquitectes

AUTORS

Jordi Comas Mora
Anna Pont Armengol

LOCALITZACIÓ

Ribes de Freser

PROMOTOR

Marta Perramon i Eudald Puig

CONTRACTISTA

Metàl.liques Olot

COL·LABORADORS

Manuel Arguijo (Calculista)
Miquel Grifell (Arquitecte tècnic)
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Connectar l’habitatge amb la planta inferior: aquest era
l’encàrrec inicial.
Desplacem l’escala fora de l’habitatge, amb vista al
paisatge rural, i n’ampliem l’accés fins a convertir el
replà en una galeria. Un espai que transforma la manera
d’accedir a l’habitatge. No té un ús definit, però les
oportunitats semblen múltiples: pot ser el despatx
improvisat durant la pandèmia o un lloc on els fills
munten l’Scalextric. Algú hi pot practicar ioga amb el sol
del matí o pot ser el lloc de trobada amb els familiars que
viuen a prop.
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La lleugeresa d’aquest element annexat es contraposa
al massís existent. La llum càlida de l’interior et dona la
benvinguda. El paisatge també forma part de l’interior,
tamisat per unes llates o emmarcat a l’escala; així, quan
puges o baixes, la vista es distreu.

FAÇANA PRINCIPAL

FAÇANA LATERAL

PLANTA
SECCIÓ

REHABILITACIÓ

Escala Galeria

Obra seleccionada
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Simbiosi
L’encàrrec consisteix en la reforma i ampliació d’un
habitatge per adaptar-lo a les necessitats dels nous
residents, amb un programa funcional molt definit des de
bon inici.
El projecte té la voluntat de posar en valor la construcció
tradicional preexistent. Així, doncs, es reprodueix la
forma volumètrica de l’edifici original, de planta quadrada
i coberta a dues aigües amb el carener paral·lel al carrer,
per generar una simbiosi entre el volum nou i el vell.
L’accés a l’interior de l’habitatge es realitza des del jardí,
en el vèrtex on el nou volum i el vell s’uneixen. Al seu
interior, el rebedor enllaça la zona d’habitacions, banys i
safareig, que ocupen l’espai interior de l’edifici original,
amb la zona d’estar, menjador i cuina, que ocupen el
nou volum. La intervenció modifica la relació preexistent
entre l’habitatge, el carrer i el jardí, convertint aquest
darrer en un element de transició entre públic i privat i de
contacte directe amb l’habitatge, com a extensió del seu
interior.

PLANTA BAIXA
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El Cosidor
En una petita casa compacta construïda al vessant d’un
volcà ens demanen d’annexar-hi un cosidor. I, al moment,
cau sobre nosaltres la responsabilitat d’aquest encàrrec,
perquè un client que t’encarrega un cosidor és algú que
s’agafa la vida molt seriosament.
Decidim ubicar-lo adossat a un antic mur existent
al límit nord-oest de la parcel·la, apropiant-nos dels
contraforts que l’apuntalen per sustentar l’estructura del
nou volum i organitzar-ne l’espai. Orientats a un perfecte
migdia, treballem la secció del projecte en detall per tal
d’optimitzar la vista, la incidència del sol d’estiu i d’hivern i
les ventilacions creuades.
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Diu el Petit Príncep que l’essencial és invisible als ulls. El
cosidor és un projecte essencial, tant pel seu ús creatiu i
vital com per la seva materialitat noble i sincera. Tant de
bo que la seva humil presència el faci esdevenir també
silenciós als ulls.
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Un Interior
En un context postcovid, la reflexió sobre l’espai domèstic
i la convivència dels seus habitants amb múltiples i
diverses apropiacions en moments simultanis es fa
necessària. En aquest context, el programa domèstic del
projecte es configura per compatibilitzar la convivència
dels seus habitants.
Espais acotats d’ús específic i definit —higiene, dormir,
cuinar... —, que, alhora, es concatenen visualment amb
altres espais oberts i d’ocupació múltiple —estudiar,

93

Camps Felip Arquitecturia

jugar, treballar…—. Espais configurats mitjançant un
sistema modulat de plafons de fusta i vidre, que donen
lloc a múltiples visions concatenades i en diagonal.
S’estableix un gradient d’intimitat i privacitat dels
espais de manera que el seu ús simultani permet el grau
d’intimitat necessari i, alhora, compartit, estrenyent així la
relació dels seus habitants.
I en aquest habitar, la cuina ocupa el seu centre de
gravetat, l’espai que tots ocupen i comparteixen.
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Retaules

bosch.capdeferro arquitectura

Retaules aborda la transformació d’un espai sota coberta
en una masia del segle XVIII com a apartament per a
estades temporals. S’actua a partir de la col·locació d’un
nucli central exempt i de la inserció d’algunes peces de
fusta a les obertures existents. El nou volum exerceix de
capçal del llit i conté l’armari i el bany de l’habitació.
Cadascuna de les portes i finestres allotja dins el gruix
dels antics murs un desplegable que, un cop obert, acull
activitats: tocador, taula de treball–menjador, festejador
o passaplats.

Un sistema de xarneres d’acer dissenyat i produït
expressament permet cadascun dels abatiments
necessaris per configurar els mobles habitables.

DETALL XARNERA SUPERIOR

DETALL XARNERA INFERIOR

PLANTA

SECCIÓ ÀMBIT DIA

INTERIORS
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Retaules proposa totes les habitacions possibles dins
d’un mateix espai, una col·lecció d’escenes domèstiques
a prop de la llum natural i en contacte amb el paisatge.
Quan els hostes deixen la casa, es repleguen tots els
batents sobre les velles finestres i l’habitació queda
buida, silenciosa i fosca fins a la seva nova ocupació.

Retaules

Menció
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Reforma interior
d'un Habitatge del
S.XVIII
El projecte és una reforma interior d’un edifici entre
mitgeres del segle XVIII per adequar-lo a les necessitats
actuals de confort i als conceptes d’estalvi i eficiència
energètica.
L’habitatge forma part d’un conjunt en filera de la
mateixa tipologia: tres plantes des del carrer i una
planta semisoterrada que connecta amb el jardí. Tenen
l’estructura vertical feta de murs de pedra, els forjats
de volta amb llunetes a les dues plantes inferiors i
biguetes a la planta superior i a la coberta. Les estances
estan situades a banda i banda d’una escala central
perpendicular a la mitgera.
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Callís Marès Arquitectes

AUTORS

Josep Callís
David Marès
(Arquitectes)

LOCALITZACIÓ

Banyoles

CONTRACTISTA

Marc Martí Vila

COL·LABORADORS

Raquel Corney (Cap de projecte)

FOTOGRAFIA

Marc Torra

L’actuació vol mantenir l’escala com a eix vertebrador,
l’atmosfera inicial de l’edifici amb la pàtina original dels
terres i els sostres, i incidir en la relació visual de les dues
plantes inferiors amb la correcció puntual del primer
tram d’escala. Pel que fa a les dues plantes superiors, on
se situen les habitacions i els banys, es connecten per la
zona de l’escala mitjançant llum zenital provinent de la
coberta.

SECCIÓ LONGITUDINAL

INTERIORS

PLANTA NIVELL 0

PLANTA NIVELL 2

PLANTA NIVELL -1

PLANTA NIVELL 1

Reforma interior d'un Habitatge del S.XVIII
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La Làmpada
d'Escala

103

Clara Crous Arquitectura

La làmpada d’escala és el tancament del tram superior
d’una escala comunitària que uneix el pis de la segona
planta amb el despatx que hi ha just al damunt i que és
dels mateixos propietaris. Les premisses del projecte són:

AUTORS

Clara Crous Fort (Arquitecta)

LOCALITZACIÓ

Torroella de Montgrí

FOTOGRAFIA

Montse Capdevila

1. Conservar l’arquitectura vernacular: mantenir
l’estructura construïda amb volta catalana i potenciar-la.
2. Suggerir: que la resta de l’escala comunitària segueixi
tenint llum natural, però mantenint una certa intimitat i
privacitat per als inquilins del pis.
3. Recórrer: que el recorregut sigui tant o més interessant
que l’objectiu on porten aquestes escales permetent jocs
de llums, utilitzant diferents textures als vidres o formant
plans horitzontals on recolzar plantes.

z

El nom del projecte és #lalàmpadadescala, ja que s’entén
com un “moble” de fusta col·locat al damunt del que
actualment ja està construït i que permet l’entrada de
llum natural a l’edifici. Alhora, funciona com a barana i
incorpora la llum artificial per il·luminar els graons.

Plaça
de
la Vila
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La Làmpada d'Escala
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Prototip per Habitar
A la planta baixa d’un edifici modernista projectat
per Alfred Paluzie, un garatge es converteix en un
prototip arquitectònic. Es construeix un espai com
a experimentació vital, habitant un garatge sense
complexos per a l’arquitectura, la dansa i la família. La
intervenció despulla la lògica constructiva de l’edifici per
mostrar-la, amb les premisses de l’autoconstrucció com
a aprenentatge i l’aprofitament de materials preexistents
de muntatges efímers.
A peu de carrer, un taller per construir, amb l’ordre del
material com a lògica constructiva. Just al mig de la sala,
un entresolat subdivideix l’espai; a sota forma una sala
expressament comprimida i domèstica, amb sofàs i un
moble apte per cuinar, mentre que a dalt ofereix un refugi
penjat on poder dormir. A sud, una sala amb una gran
taula, una estanteria de llibres i una vidriera enretirada
que regala un nou porxo vinculat a un petit jardí. A la
planta del semisoterrani, una sala de ball.

AXONOMETRIA
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Bayona Studio

AUTORS

Xevi Bayona (Arquitecte)

LOCALITZACIÓ

Olot

PROMOTOR

Bayona Studio

COL·LABORADORS

Emi Martínez
Marta Muñoz
Cristina Montero
Carles Barnadas
(Muntatge)

FOTOGRAFIA

Pep Sau, Xevi Bayona

PLANTA ALTELL

PLANTA BAIXA

PLANTA SEMISOTERRANI

INTERIORS

Prototip per Habitar

Obra seleccionada
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L'eixida
En aquesta rehabilitació, la nova distribució no existeix,
atès que els clàssics paraments verticals per distribuir una
planta perden la seva condició per metabolitzar-se en un
artefacte que s’insereix de forma aïllada, respectant les
preexistències i sense entrar-hi en contacte. Amb aquest
sol gest, es generen funció, transició, espais de mediació,
graus de privacitat, llum i dobles altures.
Es pretén donar continuïtat a la preexistència, ja que es
rep una planta completament despullada de divisions i
amb un únic nucli d’escala, del qual partirà tot el projecte.
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Ferran Lopez Roca

AUTORS

Ferran Lopez Roca
Mireia Colls Martínez
(Arquitectes)

LOCALITZACIÓ

Girona

PROMOTOR

Luristecnic S.L.

CONTRACTISTA

Marvil

FOTOGRAFIA

José Hevia

Tot procés de rehabilitació implica descobriment,
interpretació i emfasització, per la qual cosa mitjançant
una sola acció es pretén donar continuïtat a la
preexistència més rellevant i resoldre tot el programa
funcional. Amb la introducció del nou artefacte, es
posa en valor l’antic nucli d’accés a l’Eixida i, alhora,
s’escenifiquen els diferents espais amb el teló de fons
emblanquinat dels murs existents.

PLANTA BAIXA

INTERIORS

PLANTA PRIMERA

L'eixida
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Plaça de
Sant Cebrià
L’actuació se situa darrere de l’església de Sant Cebrià
de Vilafant, un espai inicialment inaccessible rere murs.
El concepte principal és desenclavar-lo, obrir-lo al
poble com a “hort d’activitats” i catalitzador d’un centre
necessitat d’usos. Es proposa un espai híbrid, meitat
plaça, meitat jardí. Es rehabilita l’antic Cau de Vilafant*
com a guingueta totalment oberta a la plaça. Al Cau hi ha
cadires, taules, jocs, serveis, un espai de barra i múltiples
espais de magatzem per a usos imprevistos. La dicotomia
dins-fora desapareix quan el ferm de la plaça entra al
Cau.

EMF + Dièdric

Tant en planta com en secció, s’usa l’arc, la curvatura, per
difuminar els límits de l’espai, ja sigui en la curvatura de la
pèrgola o de les grades i límits. La monomaterialitat i l’arc
persegueixen una lectura unitària de l’espai. El projecte
juga amb els patrons de col·locació del maó i explora
diverses textures i ombres en una subtil seqüència de
lectura dels diversos moments i racons de la plaça.

PLANTA

SECCIÓ LONGITUDINAL

PAISATGES

111

PAVIMENTS

SECCIÓ TRANSVERSAL

Plaça de Sant Cebrià
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AUTORS

Mercè Pagès Garcia
Mariona Llenas Font (Arquitectas)
Martí Franch Batllori (Arquitecte
del paisatge)

PROMOTOR

Ajuntament de Vilafant

CONTRACTISTA

Construccions Guardiola

LOCALITZACIÓ

Vilafant

FOTOGRAFIA

PAISATGES

Plaça de Sant Cebrià

Mercè Pagès Garcia, Martí Franch Batllori
i Mariona Llenas Font
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El jardí de la
Casa Zariquiey
El jardí de la casa Zariquiey (F. Barba Corsini, Cadaqués
1957), redescobrint una nova condició de lloc (2017-2021).
La parcel·la de la casa Zariquiey se situa entre les platges
del Ros i Es Pere Fet, al bell mig d’una petita península al
poble de Cadaqués.
Habitada des del 1957, en els seus 2500 m2 de jardí
els pins plantats aleshores han crescut acaronats per
la tramuntana, atribuint al lloc una nova i determinant
condició.
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Estudi d'Arquitectura Toni Gironès

un petit hort, un espai per jeure-hi i refrescar-se
transformant els antics dipòsits d’aigua i una fina làmina
d'aigua que estableix la continuïtat amb el mar al sostre
de l'antic garatge.
Finalment, reconeixem com a nou centre de gravetat de
la parcel·la ''es racó d'aigua dolç”, un petit espai de bany
que connecta els dos horitzons llunyans. La pedra seca
disposada verticalment facilita la materialització de la
corba i harmonitza amb els estriaments dels plecs de la
roca de pissarra i de l'escorça dels pins.

Una topografia en continuïtat es materialitza amb
l’excavació/descobriment d’un gran faralló de pissarra
davant del nou prat, l’ampliació del pla de la terrassa,

PAISATGES

El jardí de la Casa Zariquiey
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AUTORS

Toni Gironès Saderra (Arquitecte)

PROMOTOR:

Client privat

CONTRACTISTA:

RAM DE PALETA: Construcciones
Juárez. Francisco Juárez, Òscar Juárez,
Weimar León, Luis Armand Vasquez,
Cristiam Rojas, Victor Hugo Mendez,
Carlos Alberto Soliz (pintura)
INSTAL·LACIONS: Instal·lacions Rotllan.
Òscar Rotllan, Carles Cros, Esteve
Guillamet. SERRALLERIA: Construccions
Metàl·liques Mitjà SL. Ramon Mitjà
i Jorge Poncelas. PISCINA: Piscines
Borrell, Hilari Borrell Sureda, Jordi
Borrell, Albert Borrell, Abdallah El Goual,
Mohammed El Goual, Setta El Houcine,
Mhamed Raji, Mahamadou Sisoho.
JARDINERIA: Mentha Garden. Pere
Cabassa, Vlady Rodriguez, Guillermo
Plaza, Alex Bravo, Corinna Oess, Raul
Madrid i Pere Segarra (poda de pins).

LOCALITZACIÓ

Cadaqués

COL·LABORADORS:

PAISATGES

FOTOGRAFIA

Fernando Alda

Emma Ferrer i Ariadna Balcells,
arquitectas (caps de projecte)
Jorge Casajús, arquitecte (maqueta)

El jardí de la Casa Zariquiey
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16.13-SLC
Santa CLara
El carrer de Santa Clara discorre paral·lel al riu
Onyar. El projecte, situat en una obertura davant
del riu, desenvolupa una sèrie de perforacions
anarquitectòniques destinades a reprogramar una
indiferent estructura d’oficines bancàries per al seu ús
residencial. Aquestes operacions pretenen, a més, donar
resposta a l’existència d’un passatge preexistent, part del
teixit urbà de vianants de Girona.
Dues lluernes de geometria romboidal arrodonida i
secció variable, envoltades de pavès, doten de llum,
ventilació i pràcticament de significat les noves llars.
Defineixen un espai comunitari dinàmic, lluminós,
brillant. Simultàniament, activen el passatge rehabilitant
les condicions per al seu ús.

Lagula Arquitectes

AUTORS

Antonio Alonso Ortega,
Arquitecte; Martín Ezquerro
Fernández, Ignacio López Alonso,
Manel Morante Mediavilla, Marc
Zaballa Camprubí (Arquitectes)

LOCALITZACIÓ

Girona

PROMOTOR

Zenit Houses

CONTRACTISTA

Construccions Busquets Vilobí

COL·LABORADORS

Gemma Arco, Isa Lozano, Rosa Herrero, Antonio
García, Inés Alomar, Patrizia Etxebarria, Mària
Canel, Nando Cabanillas, Toni Cladera, Carmen
Barberá, Rafa Barengena, Aleix Ranera, Jan
Carol, Martí Bosch, Marta Chinchilla, Clara
Tarrats, Anna Miquel, Viktória Ramos, Xavier
Font, Olaya Martínez, Albert García- Alzórriz,
Guillem Bargues, Albert Perarnau (Lagula
Arquitectes) / Enginyeria d'instal·lacions:
Oriol Ruiz, Ismael González, Ángels Pallarés,
Mª Pilar Tarramera (ORDEIC) / Amidaments:
Albert Brufau, Marc Gutierrez (Brufau Cusó) /
Estudi de seguretat i salut: Àlex Andrés, Laura
Tostado (Landem) / Topògraf: Lluís Castillo
/ Renderització: Miguel Freire (VICOM)
Construccions Metàl·liques Casanova; Fusteria i
Decoració Danés; Ter Onyar Fusteria; Ceràmica
Cumella; Coalp Aluminis; Terundar; MG Integral;
Ara Instalur; Modulnova Sieline;
Façanes Portillo

FOTOGRAFIA

Adrià Goula

L’accés als habitatges i l’espai públic coincideixen en
un àmbit revisat amb visió de gènere i accessibilitat
democràtica, on el que és privat participa de l’escena
pública. Aquest caràcter lluminós, popular i vitalista
s’estén fins al carrer mitjançant la recuperació del mural
de Domènec Fita.

AXONOMETRÍA

EDIFICI ORIGINAL

SECCIÓ TRANSVERSAL

PLANTA QUARTA

PAISATGES
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16.13-SLC-Santa Clara
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Buit Domèstic
La cabanya sempre ha estat vinculada al fet de guardar,
de servir com a recipient per contenir aliment i protegir-lo
de la pluja i dels animals; ha estat un element per guardar
la vida.
En un estadi primitiu, podem relacionar l’arquitectura
amb el niu i amb la cova. Dues realitats oposades que
donen resposta a la primera necessitat del fet de viure:
protegir-se. El niu com a lloc funcional, artificial, acollidor,
com a renúncia a la vida nòmada. La cova com a lloc aliè
als seus habitants, un buit apte per a la vida i per a les
persones que usen les seves concavitats.
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Bayona Studio

AUTORS

Xevi Bayona (Arquitecte)

LOCALITZACIÓ

Girona

PROMOTOR

Art & Gavarres

CONTRACTISTA

Bayona Studio

COL·LABORADORS

Cristina Montero, Edu Pomés, Emi
Martinez, Alex Posada, Xavi Ares,
Laura Bech, Elena Roca (Muntatge)

FOTOGRAFIA

Xevi Bayona

El projecte reomple el volum de la cabanya, redibuixa
les dues aigües de la seva forma original. La construcció
esdevé per addició, per entreteixir branques del mateix
lloc. Just dins d’aquest volum, al mig d’aquest ple, es
deixa l’espai buit de la forma arquetípica de la casa, es
deixa un buit potser per habitar. Esdevé una cova dins un
niu, un refugi o un espai per guardar vida, esdevé un buit
domèstic.

PLANTA

PAISATGES

AXONOMETRIA PROCÉS CONSTRUCCIÓ

AXONOMETRIA PROJECTE

Buit Domèstic
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Bon dia, Carme!

123

Unparelldarquitectes

El projecte aglutina i acompanya una il·lusió col·lectiva:
la reactivació de la plaça del Carme. S’aborda des de
l’acupuntura, com un catàleg d’accions que donen
una nova vida al que ja existeix, millorant el confort
urbà, dinamitzant les plantes baixes i posant en valor
el patrimoni. És un projecte de projectes amb tres
promotors i vuit comerciants. Parteix de la reformulació
de l’encàrrec d’urbanització municipal i es destina el
70% del pressupost a plantes baixes, cabdals per a la
vitalitat, confort i seguretat de l’espai públic. Engloba
també l’obertura de l’Escola d’Art a la ciutat i la posada
a punt d’una antiga nau per a la cooperativa l’Artiga.
Durant els nou mesos que dura l’obra s’estableix a la plaça
“l’oficina del Carme”, on es cuina la reactivació de l’espai.
Aquest és el punt de trobada entre veïns, comerciants,
propietaris i tècnics. La divisió del projecte en fases
permet ajustar-lo a les necessitats detectades. En un any
s’obren 1000 m² comercials i s’activen 120 m de façana.

AUTORS

Eduard Callís, Guillem Moliner,
(Arquitectes)

LOCALITZACIÓ

Olot

PROMOTOR

Ajuntament d’Olot, Cooperativa
l’Artiga, Escola d’Art d’Olot

CONTRACTISTA

Construccions Pere Boada Comas,
Grederes 2.0, Trasplantaments Sant
Iscle, Elèctric Jomi, Àlex Elèctrics, Olot
Instal·lacions, Montolivet Instal·lacions,
Grau Sistemes Tèrmics, Plantalech,
Serralleria Jordi Cullet, Albert Solà,
Fusteria Esfèric, Fusteria Esteve Baqué,
Fusteria Jordi, Soy & Soy, Abel Subiràs,
Rètols Mateu, RetMiq, Magatzems Olot,
Collell protecció solar, Viguet Canal,
Fiosa, Reine, Codispe, FV Seguretat.

COL·LABORADORS

Clàudia Calvet, Xevi Rodeja (Arquitectes) /
Quim Domene (Artista visual) / Simon Group
(Col·laboració especial en la restauració de fanals
Sòcies de l’Artiga) / Miquel Capdevila, (Càlcul
estructura) / Protir (Projecte d’instal·lacions) /
Grupo Noria (Estudi luminotècnic) / Xevi Pujol
(Assessorament vegetació) / Salvi Capellà
(Museu de la Garrotxa) / Serveis tècnics de
l’Ajuntament d’Olot; Dinàmig; Pla d’ocupació
local; Consell de Barri del Nucli Antic; Veïns i
comerciants de la plaça; Joan Mallart.

FOTOGRAFIA

Roger Serrat-Calvó

L6

c/

L4

rg
Ve
e

L2

lC

de

L6

e

arm

F1

L5
L3

A1

RT

LA

D’A

CO

l
de
e
ça
Pla Carm

RE

ES

T
US

A

CL

V1

Fu
en tur a
ca ccé
nto s
na
da

A3

ao

V3

per

V2

L1
Pro

ber

tura

ES

CO

LA

D’A

RT

A5

A4

F2

el

arm

tC

c/

on

M

c/ P

are
A

nto

ni S

ole

r

2a
L’A fa
rtig se
a

L’A

RT
IG

A

A2

Pa

sse
ig
d
Mu e la
ralla

Bon dia, Carme!
Axonometria amb les principals actuacions
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Serpentí, Canal
i Salicorns
L’objecte és el condicionament paisatgístic d’un moll/
espai verd públic privilegiat, confrontant amb el Canal
Gran de la urbanització de Santa Margarida (Roses),
amb vista a les maresmes de la Rovina (Aiguamolls de
l’Empordà), encintades de salicòrnia.
L’estratègia reformula la proporció paviment-verd en
benefici de la superfície permeable i de la incorporació
de nous peus arboris. Formalment, s’opera amb dos
mecanismes. En primer lloc, es disposen elements lineals,
paral·lels al Canal Gran, constituïts de manera híbrida
per rigola i bancs de muret de formigó. Entre aquests
elements de fixació s’hi desplega la pavimentació, de
formigó o de material granular per a la zona de jocs,
utilitzant ecotravesses per treballar-ne els límits. En
segon lloc, es realitza un tractament específic de la vora
de contacte amb el Canal Gran. S’estableix un entarimat
de fusta, que constitueix una franja que ressegueix la
sinusoidal existent de contacte amb l’aigua per emfatitzar
la condició de mirador vers la Rovina.

PLANTA GEOMETRIA

PAISATGES
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Nablabcn studio

AUTORS

Marina Cervera Alonso de
Medina, Josep Mercadé Aloy
(Arquitectes)

LOCALITZACIÓ

Roses

PROMOTOR

Ajuntament de Roses

CONTRACTISTA

Obra Civil Mas Pau SL

FOTOGRAFIA

Ajuntament de Roses

PLANTA PAVIMENTS

Serpentí, Canal i Salicorns
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Fontada

129

unparelldarquitectes: Eduard Callís i Guillem
Moliner + Xevi Rodeja + Clàudia Calvet

Tres terrasses de pedra volcànica amb fileres de plàtans
configuren el millor espai públic d’Olot: les fonts de Sant
Roc. Cent cinquanta bombetes i els seus cables dibuixen
un llum de saló, de 8 metres d’alçària i 8 metres de
diàmetre. Corona un eixamplament semicircular presidit
per la font principal i una fila d’arbres esvelts. Tots els
components són reutilitzables i els difusors, cons per a
maquinària tèxtil, són reciclats.

La làmpada reconeix el doble caràcter del paratge:
l’engalana celebrant el seu paper com a estança
comunitària de la ciutat, al mateix temps que construeix
una atmosfera propícia per al passeig introspectiu. Durant
les llargues nits d’hivern i pandèmia del 2020, la llum,
com un imant, va convidar els ciutadans a redescobrir
aquest lloc públic únic. I no únicament redescobrir; a
l’aixopluc de la làmpada, les fonts van tornar a esdevenir
l’escenari de moltes activitats espontànies. Per petició
popular, la instal·lació del festival Lluèrnia va seguir en
funcionament tres mesos més.

PLANTA PRIMERA
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AUTORS

EFÍMERS

Eduard Callís
Guillem Moliner
Xevi Rodeja
Clàudia Calvet
(Arquitectes)

PROMOTOR

Lluèrnia - Festival del foc i de la llum

CONTRACTISTA

Materials i Transports Coll, Narcís
Salgueda Soy

COL·LABORADORS

Blázquez Guanter (Càlcul
estructura) / Anaïs Masllorens
(Mezzosoprano) / Marc Romero
(Pianista) / Artistes acte inaugural;
Casa Sol (Subministrament cons) /
Aniol Coll (Muntatge) / Salvi
Capellà (Assessorament tècnic)

Fontada

LOCALITZACIÓ

Olot

FOTOGRAFIA

Roger Serrat-Calvó, José Hevia
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"Habitare" o
llar sense casa

133

Bayona Studio

Habitare, o la llar sense casa, és una instal·lació perible
que es va muntar a Olot el novembre del 2020 en el
marc del festival Lluèrnia. La gènesi: el buit causat per
l’enderroc d’una casa de veïns del nucli antic és ocupat
per la bastida necessària per reforçar les cases adjacents.
Aquesta bastida ressegueix d’una manera aproximada la
geometria de la casa enderrocada amb una estructura
que és pura tectònica: barres verticals i horitzontals
sense cap mena de plementeria. Habitare distribueix els
mobles que hi havia a la casa, recuperats per tota la ciutat
i precàriament restaurats, en una disposició semblant a la

d’una llar. La instal·lació habita la bastida sense necessitat
de construcció. Una instal·lació de llum i música feta amb
les làmpades existents recorre tots els pisos de la casa.
Podem construir una llar precisament on ja no hi ha casa?
La vida hi ha tornat i romandrà en el record mentre els
mobles resisteixin la intempèrie.

ESQUEMA

AXONOMETRIA PROJECTE

PLANTA

EFÍMERS

"Habitare" o llar sense casa
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AUTORS

EFÍMERS

Xevi Bayona (Arquitecte)
Alex Posada (Artista digital i
programador)

PROMOTOR

Lluèrnia

CONTRACTISTA

Bayona Studio

COL·LABORADORS

Joan Bramon (Música) / Cristina
Montero (Arquitecta) / Dídac
Franco (Arquitecte) / Aniol Coll
(Muntatge) / Marc Rotllant
(Electricitat) / Nuri Muñoz, Marta
Muñoz, Aura Bayona, Eudald
Bayona, Xevi Muñoz, Anna Tantull,
Dídac Morera, David López, Adrià
Baulena, Marta Aumatell, Jaume
Prat (Muntatge)

"Habitare" o llar sense casa

LOCALITZACIÓ

Olot

FOTOGRAFIA

Pep Sau, Xevi Bayona
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El temps de
la Memòria
L’exposició es presenta al monestir romànic de Sant
Pere de Galligants, bé immoble catalogat com a BCIN,
que forma ell mateix part del discurs expositiu. El
primer punt de partida per a la idea museogràfica serà,
doncs, interferir el mínim possible en aquesta joia de
l’arquitectura i posar-la en valor. Mitjançant uns elements
que es mimetitzen amb l’entorn, l’edifici, el discurs i les
peces queden com a únics protagonistes.
La proposta museogràfica recull la temàtica en un
recorregut que es fonamenta en les constants biològiques
i psicològiques de la naturalesa humana. A través d’una
presentació clara i de fàcil lectura, que lliga territori i
persones mitjançant el diàleg entre peces de diferents
moments històrics, el visitant s’endinsarà en un viatge
emocionant i màgic.
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Pourquoi pas (…), Arquitectures

AUTORS

Joan Álvarez
García-Luján (ArquitectesMuseògraf)
Maria Marín Gelabert
(Dissenyadora gràfica)

LOCALITZACIÓ

Girona

PROMOTOR

Museu d'Arqueologia de Catalunya

CONTRACTISTA

Croquis

COL·LABORADORS

Croquis (Muntatge i producció)

FOTOGRAFIA

Joan Álvarez i García-Luján

Una museografia màgica, invisible i mutant, com un
embolcall de joies i històries, a través d’un joc de reflexos,
dissolucions i transformacions buscarà la curiositat,
despertarà l’emoció i traslladarà el coneixement al
visitant.
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La Mare dels ous
Un galliner és una llar per a les gallines, una fortificació
per al gorja blanc, una fàbrica d’ous per a qui les cuida i
una altra arquitectura per al paisatge. Aquest artefacte
quotidià, sovint construït a partir d’una composició de
materials sobrers, mereix ser pensat i repensat, ja que el
seu funcionament ha de ser tan òptim i precís com un joc
de nens.
Contingut en un esquelet prismàtic de llistons de fusta
ordenat a partir d’una seqüència rectangular de relació
1/2, aquest galliner compacte i transportable compleix
seriosament les funcions que té assignades. Des de la
caseta per anar a joc i pondre fins al corral cobert o
descobert, passant per les tres estratègiques portelles
per sortir a picar a terra, afegir-hi menjar o aigua i agafarne els ous o fer neteja.
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Arnau estudi d'arquitectura

AUTORS

Arnau Vergés i Tejero (Arquitecte)

LOCALITZACIÓ

Santa Pau

PROMOTOR

Anna Riera

CONTRACTISTA

Vergés & Sons, SA

COL·LABORADORS

Lluc Vergés i Aniol Vergés (projecte
i execució)

FOTOGRAFIA

Arnau Vergés

I per què un galliner és arquitectura? Perquè és tan
domèstic com una calaixera, tan útil com una cuina i
tan necessari com aquell senzill equilibri natural que ja
comencem a enyorar massa. Aquesta és la mare dels ous.
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El Núvol
Hi ha hagut una explosió; segons sembla, la primavera ha
arribat i, com sempre, s'ha apoderat de la natura.
En aquest cas, un núvol de flors, sigil·lós, sense avisar, ha
envaït la ciutat dels quatre rius. L'espectador el travessa
per sota, el descobreix com un objecte escultural i es
retroba amb la màgia de la natura. Llavors, un cop a sota,
ens entreguem als colors, a les olors, a l'experiència de la
innocència efímera de les flors.
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Marina Bermejo

AUTORS

Marina Bermejo (Arquitecta)

LOCALITZACIÓ

Girona

COL·LABORADORS

Miquel Macaya García (Arquitecte)

FOTOGRAFIA

Marina Bermejo Álvarez

El projecte vol ser un núvol frondós de flors de colors
vibrants a punt de ploure, un jardí vertical, una pluja
de flors perpètua, constant. Les flors presents.
L’instant poètic confon l’espai i el temps. La transició
de l’espectador com a contingut i continent de
l’escenografia. La flor ennuvolada es mostra precisa e
ingràvida. Com gotes d’aigua, les flors petites formen el
volum i envaeixen el buit entre edificis. Una boira baixa,
un núvol perdut als carrers de l’eterna primavera de la
ciutat de Girona.
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Aura
Aura és una intervenció lumínica en el paisatge, a la riba
del riu Fluvià, just on descansa un bosquet de til·lers. Aura
són anells de llum que envolten els arbres, que il·luminen
l’entorn i que generen ombres canviants que evolucionen
lentament amb el pas del temps. Per uns dies, els arbres
esdevenen làmpades. Els anells al voltant del tronc
abracen cada arbre, unint-los amb la mateixa llum que els
empresona.
Si ens ubiquem sota els set cercles, som en el medi.
Som en el lloc. Les llums varien i la peça té una durada
determinada, incorpora estructuralment l’oïda a
l’arquitectura. La pell és el que ens dona el contrast
amb el medi. Aura succeïa enterament de nit. Feia fred.
El lloc era humit. Les passes dels altres espectadors, la
remor del Fluvià, la pluja, influïen en l’obra, que no es pot
representar per mitjans convencionals, fent prevaldre la
vista, perquè fer-ho va despenjant sentits i, amb aquests,
capes de significat fins a córrer el risc de convertir-la en
una banalitat.
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Bayona Studio i MID Studio

AUTORS

Xevi Bayona (Arquitecte)
Alex Posada (Artista digital i
programador)

LOCALITZACIÓ

Olot

PROMOTOR

Lluèrnia

CONTRACTISTA

Bayona Studio i MID Studio

COL·LABORADORS

Cristina Montero, Dídac Franco,
Emi Martinez, Dídac Morera,
Gabriel Casanova, Ferro Luar
(Muntatge)

FOTOGRAFIA

Pep Sau, Jordi Buch, Pol Viladoms
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