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La qüestió fonamental de l'esquema d'habitatge en torre és precisament la col.locació
d'escales i ascensors. La normativa cada cop és més exigent amb la normativa d'incendis, limitant el marge de 
moviments de l'arquitecte. Així, en el CTE DB SI s'estableix que  hi ha d'haver almanco una escala especialment 
protegida per incendis (o amb contacte amb l'exterior). Per tant, les escales interiors haurien de tenir una porta 
que les separàs de la resta de l'edifici i, a més, donar accés a un “vestíbul d'independència”, separat alhora de la 
resta de l'edifici. L'escala esdevé així un residu amagat darrera d'una doble porta que ningú farà servir si no és 
en cas d'incendi, i que ocuparà una superfície important a la planta. Solució? Fer les escales amb contacte amb 
l'exterior.

Les escales exteriors resolen els maldecaps que imposa la normativa a les interiors, doten d'unes qualitats 
espaials molt superiors a aquestes i, utilitzades amb seny, poden aprofitar-se en el resultat plàstic de l'edifici.

La torre júlia, premi ciutat de Barcelona, és un exemple recent que 
respon a aquesta problemàtica d'una manera radical. Col·loca les 
dues escales a l'exterior (tot i que només és necessari que una de 
les dues sigui protegida) i aprofitant la millor part de la tipologia de 
torre (la cantonada). És un gest radical que fa de l'escala un recurs 
plàstic de composició de la façana, i un autèntic mirador de les 
vistes.

Ara  bé, suposa un sacrifici radical de perímetre de façana, 
impensable si no es tractés d'un edifici de promoció pública, en 
principi pensat per a estudiants. Ara bé, existeixen precedents 
històrics que usen recursos diversos per a les escales exteriors. Per 
exemple, a la República Federal Alemanya era obligatori que les 
escales fossin exteriors.



  

Un recurs possible és dividir la torre en varies peces independents amb un nucli central. Això sup osa un guany 
considerable de perímetre de façana, permetent habitatges passants. Ara bé, això porta intrínsec un encariment 
notable del projecte i una pèrdua de la compacitat típica de la tipologia de torre, que esdevé més bé una sèrie 
de slaps interconectats.



  

Una altra possibilitat és un esquema de raïm: les peces d'habitatges es col·loquen cap a l'orientació bona la 
planta s'obre al nord, on apareix l'escala exterior.  Aquest esquema permet una major compacitat de la torre, 
que no es veu tan disgregada, però a vegades la part on s'obre la planta acaba sent residual, i l'escala hi apareix 
com un residu més amb totes les instalacions i altres coses que es pretenen “amagar”. Els següents són bon 
exemples de col·locació de l'escala:



  

Tanmateix, també es poden donar 
solucions més compactes que  
conservin igualment el paper 
rellevant de l'escala en el projecte 
de torre:



  

Aquesta solució d'escala exterior com a peça independent pot ser interessant. 
Arquitectònicament és un exercici de honestedat, l'escala no s'amaga sino que es 
treu fora amb un volum propi i diferenciat. En aquesta torre d'Amsterdam el cos és 
bastant opac i tancat, però solucions més hi-tech a l'estil de richard rogers poden 
resoldre de manera més interessant la qüestió de l'escala. Ara bé, també en aquest 
cas trobam un inconvenient, doncs com més allunyem el nucli de comunicacions 
del centre de gravetat de la planta,  apareixerà la força un passadís considerable 
des d'aquest nuclis exteriors fins a l'habitatge. 

Aquest edifici de Richard Rogers, si bé es tracta d'un hotel, té un 
esquema que podria traslladar-se a la torre d'habitatges. De fet, 
l'esquema és similar al de la torre júlia, de la que hem parlat al 
principi: corredor amb exterior als dos extrems. En aquest cas 
els ascensors també estàn als extrems i les escales, com que són 
nuclis independents, no haurien de suposar haver de renunciar 
a les cantonades.

Aquesta torre de Beijing també 
té un esquema bastant 
semblant a la torre amb la que 
hem començat l'exposició. En 
aquest cas, però, només es 
sacrifica una de les dues 
cantonades de la torre. Es 
tracta doncs d'una versió 
menys radical del mateix 
principi.

Casos especials: Aquest exemple de 
Bucher i Beholz a 
Constança (Alemanya), si 
bé no es tracta ben bé 
d'una torre, mereix ser 
esmentat aquí. 
Aquesta barreja tipològica de habitatges amb passera i torre 
amb escales totalment exteriors i passadís central obre un 
nou ventall de possibles solucions de torre amb passera-
passadís, que variarà en funció de si l'eix central és més  
tipus passera, com aquest cas, o més tipus passadís tancat, 
guanyant compacitat i unitat volumètrica.
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