
Torre, Bloc lineal, Illa tancada , Creixement 
extensiu en cases pati.

Concepció Miesiana del pati

Un mur separa el pati de l’espai públic
Cada casa disposa del seu pati o 
patis privats

Continua la idea miesiana de 
tancar-se respecte l’exterior, no 
obstant els patis es converteixen
en espais comuns de diferents 
vivendes

Aquests patis comunitaris contacten 
amb la l’espai públic exterior i 
serveixen com espai intermedi entre 
lo públic i el privat

Un dels temes més interessants que es capaç de posar en dubte aquest edifici de vivendes de Sanaa és la manera d’entendre l’espai no cobert  en que 
des d’un punt de vista de degradat d’espai públic a privat seria: Carrer, Plaça,....(espai públic),  Espai comunitari, Espai privat exterior (pati interior, 
terrassa). La imatge d’aquest buit s’allunya de l’espai miesià i es conecta en certa manera a un espai públic molt mediterrani. Els apartaments a 
Okurayama presenten un únic espai exterior però que té la capacitat d’oferir al habitant al successió d’espai públic, espai comunitari, espai exterior privat  
sense recòrrer a barreres físiques i sense crear dependència d’una vivenda a un pati concret permeten que cada vivienda es pugui relacionar-se amb sense recòrrer a barreres físiques i sense crear dependència d’una vivenda a un pati concret permeten que cada vivienda es pugui relacionar-se amb 
l’espai exterior segons li convingui en diferents episodis per a tenir la millor il.luminació possible, sensació d’espai i vistes creuades.
Aquest espai aconsegueix donar resposta tan a l’escala del carrer (lo públic la ciutat), la comunitat com a espai de l’edifici i a cada vivenda com a espai 
privat sense necessitat de barreres físiques utilitzant simplement la força dels murs i treballant la forma.
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A partir d’unes premises clares de densitat, relació 
ple/buit, ... existeixen infinitat infinitat de formes de 
poblar un espai a partir de fer hibridacions de tles 
tipologies més canòniques

1. Capacitat de crear una transició molt clara i rica
d’espais públic a privat a partir d’un únic espai 
comú sense espais privats exteriors

Mies, una casa un pati.  Sanaa un pati 9 cases

Els patis acaben contactant entre ells 
per passos en PB i alhora acaben 
conectan amb l’espai públic creant un 
únic pati comunitari però que alhora 
té la capacitat de degradar-se fins a 
formar espais exteriors propis de cada 
vivenda, alhora que cada vivenda no 
es vincula a un unic espai exterior sino es vincula a un unic espai exterior sino 
que te la capacitat d’apropiar-se’ls 
tots.



Un altre dels grans acerts d’aquestes vivendes és el de tenir la consideració que cada habitatge ha de tenir relació amb la naturaleza i per tan a cada 
habitatge se li assigna un arbre. Aquest arbre torna a simbolitzar el pas de públic a privat un pati comú amb un 9 arbres tants com habitatges trobem.

Es interessant per als nostres habitatges pensar com l’espai comú pot ser un espai verd que actua com a connector d’un verd d’escala superior, no Es interessant per als nostres habitatges pensar com l’espai comú pot ser un espai verd que actua com a connector d’un verd d’escala superior, no 
obstant, això no té perquè implicar cedir aquell espai com a espai públic sino com passa en aquest projecte deixar passar el verd alhora que es treballa 
perquè el pati pugui respondre a la necessitat pública, la necessitat de la comunitat i la necessitat individual de cada habitatge.
 

2. Espai comú, Espai verd com a nexe  espais intermitjos (Patis terrasses i porxos)
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Pati A Arbre E  1,65m Pati C Arbre A  3,35m Arbre B  3,75m Arbre I  4,25m

Pati D Arbre G  3,30m Arbre F3,50m Pati B  Arbre C  2,50m Arbre D 6,80m  Arbre H 5,30m
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9 apartaments a OKurayama en una parcela de 450m2 
amb vivendes de 50m2 per a dues persones amb la 
intenció de crear unes vivendes entrecreuades essent 
conectors dels espais verd de la rodalía.
D’aquest projecte a mode de conclusió el que s’ha intentat D’aquest projecte a mode de conclusió el que s’ha intentat 
és extreure’n alguns punts que s’aniràn enunciant al llarg 
del treball i que poden servir com a reflexions alhora de 
projectar habitatge en el nostre entorn evitan particularitats 
i diferències que es donen al seu exemple provinent d’una 
cultura tan diferent.
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3. Vivendes encreuades  conjunt vs repetició
Les vivendes que formen aquesta organització es creuen unes amb les altres ocupant diferents superficies en les diferents plantes. Aquesta 
organtizació permet que cap vivenda quedi organitzada al voltant d’un pati o d’un espai que pugui vincular-se com a propi i per tant s’aprofita 
de les visions més profundes que li otorga relacionar-se amb dos patis o amb l’espai exterior. D’aquesta manera, a part de facilitar que el conjunt 
s’entengui com una comunitat i no una agregació d’unitats, permet a cada habitatge tenir una relació amb tot el buit que es genera cosa que 
li otorga més riquesa espacial que no pas si cada vivenda tingues un pati própi però tancat. Tambè utilitzen aquest recurs per a poder li otorga més riquesa espacial que no pas si cada vivenda tingues un pati própi però tancat. Tambè utilitzen aquest recurs per a poder 
aconseguir que totes les vivendes siguin bastant equilibrades entre elles i que de les 4 tipologies que presenten sigui díficil elegir quina seria la 
preferida per cadascú a l’hora d’habitar.

Les vivendes es caracteritzen per unes llums molt petites. Es podria plantejar el cas en que aquestes passessin a ser 7 o 8m per tal de 
densificar la illa fent que unes vivendes s’obrissin a un banda i altres a l’altra. Aquest enunciat aniria en certa manera en contra de que les 
vivendes participessin de varis espais exteriors.

El tema profunditat es un tema que no preocupa degut al recurs d’agumentar la façana a partir de plegar-la en patis fent que aquesta 
profunditat es pugui trencar quan convingui mitjançant la col.locació d’una obertura

Aquest projecte són simplement mur i forma i és molt enriquidor veure com això li permet obviar molts problemes que en altres 
casos són determinants. M’explico. A nivell de pati ja em comentat la capacitat d’aquesta forma  d’aconseguir un gradient 
entre l’espai públic i el privat sense barreres físiques. A nivell de distribució interior de les vivendes el fet d’actuar mitjçant la forma i 
el mur els permet no caure en temes de compartimentació, d’espais servidors i servits (temes als que molts arquitectes han 
dedicat moltes hores estudiant les seves possibles solucions per enriquir les seves relacions espacials) i que ells superen d’una 
forma sencillissima, amb un únic espai continu on la forma permet privatitzar uns espais respecte uns altres sense atribuir-los forma sencillissima, amb un únic espai continu on la forma permet privatitzar uns espais respecte uns altres sense atribuir-los 
etiquetes ni jerarquies.

4. Molta façana permet molta profunditat 5. La NO jerarquia: Mur i forma com a únics elements de gradació, separació i compartimentació

Tipologies
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6. Volums perforats com a sistema d’actuació en barris compactes però de baixa densitat

Davant l’experiment de recol.locar l’edifici en un altre solar respectan una baixa densitat del conjunt.  Es 
interessant constatar com l’estrategia de volums amb subtstraccions en forma de patis funciona més 
correctament en zones compactes de baixa densitat on els buits que genera al estar en contecte amb l’espai 
públic oxigenen el carrer i permeten juntament amb la diferent volumetria de les peces encaixar en  l’alçat una 
tipologia de carrer poc uniforme.

Plaça la Concòrdia. Les Corts

Pedralbes

El Tamany dels patis en relació als carrers d’una trama compacta com 
pot ser la de la plaça la Concordia els otorga un caràcter de passatge
tan per la seva dimensió com per forma i manera d’incidir la lluma.

Aquest fet remarca l’ambigüetat d’un espai comunitari a cavall entre lo 
públic i lo privat.

Tot hi que aquest fet podria provocar que les vivendes no tinguessin una Tot hi que aquest fet podria provocar que les vivendes no tinguessin una 
correcta il.luminació, el fet que aquestes no es vinculin exclusivament a 
un pati fan que cada vivenda pugui gaudir de varies orientacions 
simultaneament.

Continuant amb el tema del passatge, aquest es reconeix tambè 
mitjanant les obertures, aquestes no fan distinció entre pati i carrer i per 
tant otorgen a l’espai comunitari el mateix valor que a l’espai públic

Espai intermig habituan en aquests barris reinterpretat en base a 
substraccions de la massa i no a volada al carrer

En el primer cas, col.locat a la plaça la Concòrdia, té la capacitat d’ampliar la plaça i d’adaptar-se a l’escala 
del carrer. L’escala que aquest espai intermig proporciona s’escau molt en l’idea de barri i veinatge que varis 
com les Corts, Gràcia o Sarrià posseeixen.

En el segon cas, s’observa en canvi, com la col.locació en matt-building a Pedrables no té el mateix efecte 
d’encaix com en el barri anterior. La seva adaptació en aquest tipus d’entorn és més desafortunada.

7. Creació de passatges

8. Obertures. Mateix tractament a carrer i a pati

9. Terrasses per balcons
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Volums perforats com a sistema d’actuació en barris compactes però de baixa densitat

Davant l’experiment de recol.locar l’edifici en un altre solar respectan una baixa densitat del conjunt.  Es 
interessant constatar com l’estrategia de volums amb subtstraccions en forma de patis funciona més 
correctament en zones compactes de baixa densitat on els buits que genera al estar en contecte amb l’espai 
públic oxigenen el carrer i permeten juntament amb la diferent volumetria de les peces encaixar en  l’alçat una 
tipologia de carrer poc uniforme.

Plaça la Concòrdia. Les Corts

Pedralbes

El Tamany dels patis en relació als carrers d’una trama compacta com 
pot ser la de la plaça la Concordia els otorga un caràcter de passatge
tan per la seva dimensió com per forma i manera d’incidir la lluma.

Aquest fet remarca l’ambigüetat d’un espai comunitari a cavall entre lo 
públic i lo privat.

Tot hi que aquest fet podria provocar que les vivendes no tinguessin una Tot hi que aquest fet podria provocar que les vivendes no tinguessin una 
correcta il.luminació, el fet que aquestes no es vinculin exclusivament a 
un pati fan que cada vivenda pugui gaudir de varies orientacions 
simultaneament.

Continuant amb el tema del passatge, aquest es reconeix tambè 
mitjanant les obertures, aquestes no fan distinció entre pati i carrer i per 
tant otorgen a l’espai comunitari el mateix valor que a l’espai públic

Espai intermig habituan en aquests barris reinterpretat en base a 
substraccions de la massa i no a volada al carrer

En el primer cas, col.locat a la plaça la Concòrdia, té la capacitat d’ampliar la plaça i d’adaptar-se a l’escala 
del carrer. L’escala que aquest espai intermig proporciona s’escau molt en l’idea de barri i veinatge que varis 
com les Corts, Gràcia o Sarrià posseeixen.

En el segon cas, s’observa en canvi, com la col.locació en matt-building a Pedrables no té el mateix efecte 
d’encaix com en el barri anterior. La seva adaptació en aquest tipus d’entorn és més desafortunada.

Creació de passatges

Obertures. Mateix tractament a carrer i a pati

Terrasses per balcons


