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Presentació	  treball

Aquest treball pretén destacar el paper que pot tenir la passera en
l’habitatge col·lectiu, posant de relleu la qualitat d’aquest espai de
transició, més que la seva mera condició de donar accés a un gran
nombre d’habitatges, amb l’avantatge de construir menys nuclis
d’escales.

Quan el límit entre l’interior i exterior d’un habitatge té un cert
gruix pot donar lloc a un espai de qualitat atractiu pels usuaris, que
el conquistaran i l’habitaran, si l’arquitecte l’ha tractat més enllà
d’un espai residual dotant-lo de dimensions i proporcions apropiades
per a propiciar-ne l’activitat i les relacions socials.

L’estudi es farà a partir d’exemples de projectes d’habitatge col·lectiu
que han tingut en compte aquest espai i l’han sapigut projectar
convertit-lo en una de les qualitats més destacables del projecte.

Començant pels antecedents, a la nostra pròpia ciutat, com ho va ser
la Casa Bloc 1, construïda del 1932 al 1936 com a projecte social
innovador en aquell moment realitzat per integrants del Gatpac, i
seguint amb el concepte “street-in-the air” dels Simthson que va
arrencar amb el projecte del Golden Lane l’any 1952 i va ser
materialitzat amb El Robin Hood Gardens. Avançant en el temps
trobariem el Walden 7 2 de la dècada dels 70 amb la seva planta
baixa com a continuitat de la ciutat i el seu sistema de passeres que
equival a un sistema de carrers , o l’edifici de vivendes Nemausus de
la dècada dels 80 de Jean Nouvel a Nîmes 3.

Així doncs, extenent la nostra visió de l’habitatge col·lectiu a
l’extranger,  tenim altres projectes molt interessants com els
apartaments per a gent gran a Suïssa de Peter Zumthor 4 i els
apartaments Kitagata al Japó de Kazuyo Sejima & Associates 5 de la
dècada dels 90.

Finalment, retornant a Catalunya, acabariem amb els casos més
actuals com els projectes d’habitatge Salou i Weyler 6 de l’arquitecte
Toni Gironès o l’edifici d’habitatges per a joves d’Emiliano López i
Mónica Rivera a Sant Andreu acabat el 2007.

La manera de dilatar l’espai domèstic cap a la passera i de
difuminar-ne el límit depèn de molts factors que intentarem reflectir
durant el treball, per aquesta raó serà clau analitzar i comparar les
dimensions, els materials, l’orientació, el clima i el recorregut, i
altres aspectes més socials com ara el tipus d’usuari, la gestió i l’ús, o
el concepte de seguretat i el d’intimitat, tot plegat bastant
condicionat pel context cultural on es troba situat el projecte.
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Introducció	  concepte

Quan fem arquitectura fem espais i acotem i delimitem aquest espai,
es treballen els limits i aquest limit pot tenir un cert gruix fins al
punt d'incloure part del programa configurant un nou espai i evitant
que aquests es converteixin en "waste land" (terra erma) de
l'habitatge col·lectiu.

L'habitatge col·lectiu sempre comporta l'aparició d'espais de
transició, en alguns casos de més o menys qualitat. D'alguna manera
els podriem descriure com els espais entre espais com ara els halls,
passadissos, vestíbuls, ascensors, escales, etc. Són llocs de relació i
de trobada, a vegades indeterminats a l'espera de ser conquerits.

Ben mirat, són espais que ens sociabilitzen i ens humanitzen, que
van més enllà de les activitats estrictament necessaries, si l'espai té
unes condicions físiques favorbales l'habitant hi passarà més temps.
En llocs sense atractiu, tant en aquests espais de transició com en
l'espai públic, l'usuari passa a una velocitat mitjana de 1,11 m/s, en
realitat el més rapid que pot sense aturar-se i inclús evitant passar-
hi per allà si és possible.

L'espai intermedi entre interior i exterior té un gran potencial a
explotar. Si mirem al passat, tradicionalment, ja existia un espai de
transició, sorprenentment inexistent en alguns projectes actuals. Es
pot entendre com l'extensió de l'espai public o a l'inrevés, la dilatació
de l'espai domèstic. Els límits diluits es converteixen en un espai de
pròpia entitat. Aquests, són pensats per l'arquitecte però, en última
instància, l'usuari és el catalitzador definitiu. Com a arquitectes
hauríem de decobrir quines mides i proporcions i caracteristiques
converteixen l'espai de transició en un lloc per ocupar-lo i viure'l. Cal
prendre consideració més enllà de l'espai interior de la vivenda en si,
sempre tenint en compte la situació geografica de l'emplaçament i el
seu clima, per tal de facilitar-ne la seva habitabilitat.

“En arquitectura hay aún algo muy especial que me fascina:
La tensión entre interior y exterior. Encuentro increíble que
con la arquitectura arranquemos un trozo de globo terráqueo
y construyamos con él una pequeña caja. De repente, nos
encontramos con un dentro y un fuera. Estar dentro, estar
fuera. Fantástico. Eso significa –algo también fantástico-:
umbrales, tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios
imperceptibles de transición entre interior y exterior, una
inefable sensación del lugar, un sentimiento indecible que
propicia la concentración al sentirnos envueltos de repente,
congregados y sostenidos por el espacio, bien seamos una o
varias persona. Y entonces tiene lugar allí un juego entre lo
individual y lo público, entre las esferas de lo privado y lo
público. La arquitectura trabaja con todo ello.”

Zumthor, Peter. Atmósferas, editorial Gustavo Gili, Barcelona.
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Si oblidem aquests espais estem donant l'esquena al nostra passat i
la tradició on sempre han existit aquests espais i convertint la ciutat
en una simple màquina de viure i passant per alt la funció social que
requereix el sistema residencial de l'habitatge col·lectiu.

Val a dir, però, que és un repte relativament complex, tant des del
punt de vista estrictament arquitectònic i funcional, com des de
l’econòmic i social, ja que si bé idealment un edifici d’habitatges
hauria de donar uns serveis i espais mínims a la comunitat per tal de
crear relacions entre el veïnatge, i entre el veïnatge i la societat,
aquests no poden ser excessivament cars de mantenir, ja que
repercutiran en la quota de comunitat mensual que el propietari
haurà de pagar i es pot tornar insostenible per al propietari.
Hauríem de trobar un equilibri entre la superfície de l’habitatge i la
de l’espai comunitari.

Aquestes peces poden tenir un paper molt important de cara a
aprendre a compartir i a crear una societat molt més enriquidora, on
la gent no es tanqui tant en el seu món propi i on el límit entre el
públic i el privat no sigui tan simple, i ajudi a millorar el teixit urbà
de les nostres ciutats i, en definitiva, a generar més urbanitat. I si
aconseguíssim des de l’arquitectura enriquir i potenciar aquests
espais, potser aconseguiríem que la gent preferís viure en comunitat
a dins de la ciutat i no en habitatges unifamiliars. Perquè l’anonimat
d’aquest espai i l’absència d’espais amb els quals els ciutadans
s’identifiquin i entenguin com a prolongació exterior del seu
habitatge, porta al vandalisme, a l’agressivitat i, en general, a la
fugida dels ciutadans cap a les afores i cap a conjunts tancats i
insostenibles de casetes unifamiliars.

Entre l'espai de vivenda i l'espai públic, a grosso modo, pot existir un
límit impermeable, un límit permeable o un espai de transició. En el
treball ens centrarem en projectes que consideren aquest espai de
transició que en els casos analitzats es tracten de passeres que van
més enllà d'un espai de pas, que si estàn cobertes es converteixen en
una galeria i que si s'endinsen entre els habitatges passen a formar
part d'una estança més de l'habitatge, una estança exterior.

Diagrama del concepte de límit i d’espai de transició.
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Història	  i	  antecedents

Històricament, com a societat hem retrocedit en l'esfera pública per
ampliar l'esfera privada que ens porta a l'ndividualisme. Ara que per
llei ja hem garantit a l’habitant un espai privat mínim, cal valorar si
és necessari també dotar-lo d’un espai mínim de relació entre la casa
i el carrer per millorar-ne la seva qualitat de vida i globalment les
nostres ciutats. Els nostres habitatges haurien d'estar connectats
amb la ciutat per tal de vincular el que és urbà amb el que és
domètic.

El concepte d’interval apareix ja a la ciutat romana, que en tot el seu
perímetre tenia un espai de transició entre la última illa de cases i la
muralla conegut com a intervallum. Trobem el seu origen en els
campaments militars romans. Era un camí de defensa romà, un espai
obert que servia com a sortida i entrada del campament, el primer
llindar de la ciutat una vegada havies creuat les muralles.

Des del principi dels temps els humans han habitat en espais on
l’exterior formava part de l’habitatge. Si les cases romanes tenien
definit sempre un pati interior en què s’abocaven totes les estances,
en certa manera, el mateix succeix amb les cases del Gòtic, algunes
d'elles encara es conserven a la nostra ciutat, i també tenien aquest
pati interior de rebuda.

A l’Eixample, els primers blocs plurifamiliars es van configurar
sempre al voltant d’un gran vestíbul que creuava tota la planta
baixa, i connectava el pati posterior amb el carrer. El vestíbul
s’entenia com una continuació del carrer, esdevenia la dilatació i
tenia també continuïtat en alçada.

L’arquitectura popular mereix una altra referència, doncs, també ha
sabut tractar aquesta complexa relació de l’habitatge amb l’exterior i
amb el teixit urbà. Els grans arquitectes del segle XX miren i
aprenen d’aquesta arquitectura popular per reinventar noves
situacions urbanes, tal com va observar el GATEPAC. La casa Bloc,
un conjunt arquitectònic construït durant la Segona República pels
arquitectes Josep Lluís Sert, Joan Baptista Subirana i Josep Torres
Clavé, i representa la materialització d'aquests principis que
promovia el GATPAC, grup del qual eren integrants.
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Una de les parts més importants d'aquest edifici és sens dubte la
passera d'accés, situada al costat interior de l'illa Aquest és un espai
d'expansió dels habitatges i explícitament es convida a fer-ne un ús
més en repòs que dinàmic, més a prendre el cafè que a accedir a casa.
A més, la passera resulta una excepcional aplicació de la idea que en
aquests llocs resulten importantíssims els racons i les rugositats,
perquè afavoreixen la vida i l'activitat, d'altra manera només es
primaria la velocitat.

La Casa Bloc va ser un gran immoble destinat a habitatge social,
socail en el sentit més modern d’aquella època. A més de que tots els
habitatges gaudien de ventilació creuada, aprofitament de la llum
natural, espai suficient per a la convivència dels que hi viuen,
privacitat, etc. També es tenien en compte que totes les persones
necessiten relacionar-se i que els calen uns serveis mínims bàsics.,
incloent espais comunitaris on els veïns es podien trobar, com els dos
jardins interiors o les diferents dependències situades als baixos que
tenien tot tipus de serveis per als veïns.

Plantes tipus  i axonomètrica de la Casa Bloc.
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Diagrames dels Smithson per explicar el concepte de cluster.

Si hi ha va haver algun col•lectiu d’arquitectes que es va preocupar
de la vessant més social de l’arquitectura, i de treballar els conceptes
d’espais intermedis, del llindar, de com construir ciutat a partir de
l’habitatge i de com generar noves formes d’habitar o noves
agregacions tipus més enllà del bloc lineal i de la ciutat jardí, aquest
va ser el del Team 10.

Es van dedicar a construir una arquitectura molt més social,
vinculada amb el context i la societat de l’època, molt més propera a
l’home que donés lloc a ciutats més humanes, més similars a les
ciutats antigues i tradicionals. Pretenien aconseguir noves formes
d’agrupar els habitatges de manera que configuressin espais de
relació de qualitat i donessin resposta a la societat de l’època, aquest
era un dels seus objectius principals.

Peter i Alison Smithson desenvolupen el concepte de cluster: una
paraula que els permetrà agrupar els conceptes de casa, carrer,
barri i ciutat, que són les subdivisions de la comunitat. Amb aquesta
estratègia es substitueixen els conceptes d’aïllat, poble, ciutat i gran
ciutat, massa carregats d’implicacions històriques i això els
permetrà designar un esquema específic d’associació i fer una nova
mirada a l’urbanisme.

A la dècada dels 70 trobem diverses apostes per generar una gran
comunitat vertical, projectes que han estat assejant aquesta
aproximació de l'espai públic dins l'habitatge col·lectiu i a causa de la
gran densitat poden considerarse verdaderes ciutats en vertical.

L’espai inbetween va ser objecte de debat i treball de tots els
membres del Team 10, i els Smithson mai van abandonar aquesta
idea, es van dedicar a seguir aquest concepte desenvolupant
projectes que dilataven l'espai públic i alhora l'espai domèstic.
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El projecte Robin Hood Gardens, un dels projectes paradigmàtics
executats del segle XX sobre com fer habitatge de tant alta densitat,
va ser el primer gran projecte d’habitatge comunitari construït pels
Smithson. Una “ciutat” d’uns 700 habitants repartits en 15.670 m2.
El projecte del Robin Hood Gardens presentat el 1971 és la
materialització del concepte de street-in-the-air que van llançar els
Smithson l’any 1952 amb el projecte del Golden Lane.

Golden Lane City és el projecte on s’intueixen totes les grans
aportacions que van fer els Smithson al CIAM i al Team 10. És on es
formula el concepte de cluster, el de street-in-the-air i el d’espais
inbetween amb l’aparició de la gran terrassa passant o habitació
exterior. Les terrasses dels habitatges eren passants, a mode de
yard-gardens que generaven aquesta dilatació de l’espai domèstic i
establien de nou la relació entre la casa i el carrer, i entre el carrer i
la ciutat.

Axonomètriques i fotomuntatges del street-in -the air i del yard garden del
Golden Lane.
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Tot i que els dos projectes es regeixen per els mateixos principis,
tenen diferències molt significatives. Els dos són blocs lineals que
organitzen els habitatges en dúplex i amb accés amb aquestes
passeres exteriors cada dues plantes, la passera del Golden Lane fa
aproximadament 3,6 m d’ample, mentre que la del Robin Hood
Garden només en fa 1,8 m. Els habitatges es distribueixen igual: la
cuina i l’accés a la planta del “carrer”, i les habitacions i la sala a la
planta inferior o superior, depenent del cas. Les mides influexien en
l'ús que se'n fa d'aquest espai, i la del Golden Lane té més possiblitats.
Però tenen una altra diferència important, i és que el Golden Lane
tenia una terrassa passant (la yard- garden), que per motius de
pressupost va desaparèixer en el projecte del Robin Hood Garden.
Així doncs, la potència del concepte del carrer a l’aire queda
debilitada en aquest últim projecte i malgrat buscar el mateix
concepte i ser els mateixos arquitectes, el factor econòmic
repercuteix directament en aquests espais de transició i per tant en
les seves dimensions, i podem constatar que el resultat obtingut ja no
és el mateix.

Respecte la orientació i posició de la passera, en el cas del Golden
Lane, la majoria estàn encarades al nord i nord-oest. Al Robin Hood
Gardens, les passeres i les sales d’estar donen als carrers, amb
orientacions contraries entre els dos blocs oposats, de manera que
les habitacions i la cuina miren cap a l'espai verd central.

Plantes tipus del Golden Lane i del Robin Hood Gardens.
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Els Smithson no van ser els únics, i des de Catalunya també a la
dècada dels 70 es va projectar una altra ciutat vertical, el que ara
coneixem com a Walden 7, que en un primer moment s'anava a
construir a Madrid sota el nom de "Ciudad del espacio".

El Walden 7 és un model experimental urbà d'una ciutat, no en forma
lineal, sinó en alçada que neix de la rotació i combinació de petites
cèl·lules cúbiques de 5,30 m de costat, connectades entre elles a
diferents nivells. Té un total de 908 cèl·lules destinades a habitatges,
que són la suma d’1, 2, 3 o 4 cèl·lules. Però al llarg del temps els
propis habitants han anat modificant la superfície i el nombre de
cèl·lules que configuraven cada habitatge segons les necessitats de
cada unitat familiar. Incorporant així el concepte de flexiblitat en un
primer moment, durant l'avantprojecte a mode de menú a escollir, i
alhora al llarg del temps. Actualment hi ha al voltant d’uns 300
habitatges en total.

La part del Walden que ens interessa més per a aquest treball és la
planta baixa i sobretot el sistema de passeres. La planta baixa
s’entén com una continuïtat de la ciutat, s’aposta per una planta
baixa permeable, amb locals i serveis al voltant. La part central
queda lliure, a cada buit central vertical li correspon un estany amb
brolladors d’aigua, jardineres i bancs. Actualment també hi ha espais
per jugar al ping-pong i al pàdel, i els veïns, gràcies a la comunitat
actual, organitzen fins i tot cinema a la fresca a l’estiu. Esdevenint
doncs, la seva plaça pública.

El sistema de passeres a cada planta parell que varia de dimensions
vol reproduir el sistema de carrers de la ciutat. Tots els habitatges
tenen façanes i connexions amb aquest carrer, tot i que s’intenta
protegir l’accés de l’habitatge i aconseguir un àmbit una mica més
íntim mitjançant una mena de cancel·la exterior en forma de mig
cercle que et protegeix de les mirades dels veïns, per tal de garantir
un cert grau d'intimitat.
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El Walden és un intent per construir una ciutat en vertical, per
introduir el públic en el privat i fer ciutat més enllà dels límits
públics. Però transformar aquesta utopia en realitat és molt
complex, i la seva història passa per moments molt diferents. De la
il·lusió dels primers anys, que inclou tant el temps del projecte dins el
col·lectiu del Taller d’Arquitectura de Ricardo Bofill, com els primers
anys en què es va ocupar, amb les festes, i on tots els inquilins
pensaven que anaven a viure a un lloc especial i revolucionari, quasi
una gran comuna urbana, a una època intermèdia fosca, on les
denúncies i els recursos dels propietaris contra la promotora, pels
desperfectes de l’immoble i els despreniments de l’alicatat de façana
van portar a la promotora a declarar l’immoble en estat de ruïna
l’any 1984.

Actualment el Walden 7 està gestionat per una comunitat de veïns
conscients de l’edifici on viuen i del que això significa. Tot i que els
apartaments han passat per moltes mans, tenen una associació de
veïns que cuida l’immoble, el manté i intenta fer comunitat.
Mitjançant els espais comunitaris, les pistes de pàdel i ping- pong, el
cinema a la fresca de l’estiu, la biblioteca, totes elles activitats que
tenen lloc a la planta baixa, més evidentment la piscina de la
coberta, la comunitat es va arrelant i cohesionant. Un vigilant a la
porteria d’entrada durant les 24 hores del dia ens dóna una idea de
la magnitud de la comunitat i de l’espai que ocupen i és que
diàriament es mouen al voltant de mil persones per aquest edifici.

Així doncs, en certa manera, es va aconseguir l'objectiu que es
buscava de propiciar un sentiment de comunitat, d'activitat
col·lectiva i d'espai públic posat a disposició de l'individu.

El complex sistema de ponts i balcons a diferents nivells facilita
l'accés a les plantes i alhora dotant-lo d'una increïble varietat de
paisatges. I tot i la escala íntima dels apartaments, la organització de
la planta presenta diverses lectures en quant aquesta separació de
l'espai públic i el privat.
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Entrada la dècada dels 80 segueixen apareixent projectes en la
mateixa tònica i principis que hem estat comentant arreu d'Europa.
A París, per exemple, trobem el projecte de Jean Nouvel del
Nemausus I, concretament a Nîmes. L'objectiu era la realització d'un
edifici d'habitatge de vivendes econòmiques, flexibles i amb
possiblitat de variar i transformar-se al llarg del temps. L'arquitecte
va proposar unes vivendes que arribessin a tenir unes dimensions
considerables, una superfície màxima i alhora aconesguir el màxim
espai a mínim cost.

Per aconseguir una major quantitat de llum i aprofitar el flux de
l'aire, l'espai es multiplica en altura amb espais comuns. Les
vivendes es projecten de dins cap a fora, dilatant-les i otorgante'ls-hi
un espai més gran. Respectant la premisa de la màxima flexiblitat i
variació tipològica, Nouvel crea múltiples combinacions. A més, els
apartaments de 1, 2 o 3 plantes, 114 en total, no tenen particions
interiors, només un volum de forma rectangular en el centre que
alberga els nuclis humits i les escales, de manera que els espais es
poden organitzar de diferents formes.

Tipologies d'habitatge del Nemausus 1. 12



L'estructura va ser concebuda d'una forma pràctica i racional,
disposan una sèrie de murs de càrrega que creaven mòduls idèntics
que permetien varies possiblitats tipològiques. La lògica racional i
elemental constructiva del projecte permet abartir costos, i també
l'ús de prefabricats tant a l'interior com a l'exterior.

"Avec Nemausus je voulais achever l'architecture du logement
sociale de les années quatre-vingt, pas l'achever comme un achève
chez vous, mais reprenant les grands principes, ajourd'hui
oubliées:  l'espace, la lumière, l'air." Jean Nouvel.

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Nemausus 1- une HLM des années 80 réalise par Richard Copans et Stan

Neumann. (documentaire 1995)

En aquest treball ens interessa sobretot les circulacions en les zones
comunes que es realitzen a través de  les passeres també a mode de
carrer en altura, com en el Golden Lane, i amb una amplada
considerable per caminar-hi o inclús anar en bicicleta, servint així
com a espai d'interacció comuna entre els veïns i alhora d'expansió
de l'habitatge. Les escales per accedir a aquestes grans passeres
estàn despenjades de l'edifici a través d'una estructura metàl·lica de
manera que es guanya encara més espai de superfície per a les
vivendes i els espais de transició.

Planta del conjunt Nemausus 1.
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Selecció	  d'exemples

Aquest treball degut a la seva brevetat només analitzarà en
detall els projectes més actuals, donant per vistos els projectes
esmentats amb anterioritat.

Els projectes elegits per les seves característiques i diferències
respecte els altres han sigut els següents:

*Apartaments per a gent gran a Suïssa de Peter Zumthor

*Apartaments Kitagata al Japó de Kazuyo Sejima & Associates

*Edifici d’habitatge Weyler a badalona de l’arquitecte Toni 	
	     Gironès

*Edifici d’habitatge per a joves d’Emiliano López i Mónica   	
	      Rivera a Sant Andreu
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Anàlisis	  d'exemples

APARTAMENTS PER A GENT GRAN A SUÏSSA.
PETER ZUMTHOR

El projecte està situat als afores de la ciutat de Chur, dins d’un
complex residencial per a gent gran. Es tracta d'un barri residencial
de l’extraradi de baixa densitat, format per cases unifamiliars o
petits blocs d’adossats. L’encàrrec consistia en fer uns apartaments
de lloguer per donar servei a la gent gran amb disposició d'unes
instal·lacions d’infermeria i d'un centre de dia.

L’edifici és aïllat i s’orienta en sentit est-oest. Els apartaments donen
a oest mentre que la part comunitària, on hi ha una passera coberta i
tancada a mode de galeria, dóna a l’est. L'edifici consta de planta
baixa més una, i d'un semisoterrani on s’ubiquen les instal·lacions, la
bugaderia i els trasters-magatzems vinculats als apartaments.
L’immoble disposa de dos punt d’accés des del jardí comunitari
exterior. S'accedeix a un petit vestíbul tancat que porta a la galeria
de la planta baixa o directament a l’escala que va a la planta
primera. L’ascensor se situa a l’interior de la galeria i, per tant, està
separat d’aquest accés.

Els 22 apartaments estàn connectats a través d’aquest gran
passadís cobert i són tots iguals a excepció dels dos que se situen al
costat de l’ascensor amb una superfície mitjana de 49,30 m2 útils. El
programa de l’apartament es va llegint al llarg del corredor: el bany,
la cuina i l’accés formen elements autònoms de diferents mides que
fan que l’amplada del corredor oscil·li entre els 2,5 m i els 3,5 m. El
llarg total de la galeria és de 82,5 m i la relació d’aquesta amb
l’exterior es resol amb una alternança entre grans finestrals
corredissos de fusta i panys opacs de pedra de travertí que reben la
fulla corredissa.
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FIG. 129 La dilatació dela vida domès-
tica a la galeria, 24/07/2010. 
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FIG. 129 La dilatació dela vida domès-
tica a la galeria, 24/07/2010. 

Planta tipus

Degut a les condicions climàtiques, el que seria la passera de
circulacions i alhora extensió de l'estar a l'aire lliure en un clima com
el nostre no és factible, de manera que en comptes d'estar en
contacte directe amb l'exterior està tota vidriada. Tot i així al
utilitzar el vidre com element de tancament la relació entre el dins i
el fora segueix existint visualment.

La passera-galeria esdevé una peça col·lectiva de dimensions
aparentment exagerades en relació amb la mida de l’apartament i
plena de vida. L’amplada de la galeria no és constant, varia segons la
peça de l’apartament que s’hi vincula. Aquestes peces també tenen
un acabat diferent, de tal manera que l’envolupant de la galeria va
canviant de textura. Davant de cada apartament hi ha un finestral
de vidre corredís orientat a est que passa a ser el final de l'estar de
l'apartament.

La relació visual entre passera i apartament és inexistent per
conservar la privacitat i intimitat, l'únic símptoma és la continuitat
del paviment de fusta entre la casa i l'espai de relació.

L'atre espai que té l'apartament que si que té connexió directe amb
l'exterior és la terrassa de cada apartament, situada al costat oposat.
En part aquest és un motiu raonable per tancar la passera, així els
usuaris gaudeixen de diferents tipus d'espai a la residència i es
propicia l'ús d'ambdós degut a les diferents qualitats i orientacions
que alhora el fan més favorable en segons l'època de l'any.
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L'apartament és petit, té aproximadament 55 m2; la peça de l’estar
té unes dimensions de 3,70 m x 6,10 m; la terrassa fa 1,5 m x 4,45 m
i la galeria fa una mitjana de 2,8 m x 7,4 m. Si li descomptem el pas
d’1,2 m estàndard d’una passera, ens queden 1,6 m x 7,4 m, 11,80
m2, quasi la mateixa dimensió que l’habitació que és de 13,20 m2.
Això dennota que en aquest projecte s'aposta clarament pels espais
de transició i per donar als avis aquesta possibilitat de relacionar-se
entre ells i amb la vida exterior.
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El projecte està situat a Gifu, i l'edifici que van encarregar a Kazuyo
Sejima s'havia de resoldre a l'extrem sud-est del solar. Els requisits
imposats eren seguir el traçat paral·lel al carrer, generar 107
habitatges de tipologies diferents, que tinguessin de dues a quatre
habitacions, amb superfícies compreses entre els 70 m2 i els 80 m2, i
que tots els habitatges disposessin d’un mínim de quatre hores de sol
al dia. Els objectius que es va proposar l'arquitecte van ser reduir al
màxim l’ample de l’edifici i aconseguir que cada habitatge tingués
una terrassa passant, que perforaria l’edifici, donaria una imatge de
més lleugeresa i generaria un espai de relació entre l’interior i
l’exterior, i alhora aconseguir una bona orientació dels diferents
espais de l'habitatge cap a la façana sud.

Així doncs, el projecte acaba convertint-se en un bloc lineal en
passera de planta baixa més nou pisos, on la planta baixa es deixa
totalment lliure com a aparcament de bicicletes i cotxes i permet
l’accés als habitatges des de qualsevol punt, ja que aquest bloc no té
vestíbuls tancats.

APARTAMENTS KITAGATA AL JAPÓ.
KAZUYO SEJIMA & ASSOCIATES
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Aquest projecte té certa similitud amb el Golden Lane que hem
comentat amb anterioritat, una peça més de l'habitatge pensada com
una estança però a l'exterior i amb un programa propi. Els Smithson
anomenaven aquest espai el yard-garden, i l’entenien com un petit
jardí, un espai exterior de l’habitatge en contacte amb aquest nou
street-in-the-air que proposaven.

Tot està modulat a partir d’una sèrie de mòduls de 2,8 m d’ample per
4,8 m de llarg, que es disposen en sentit nord-sud. A la façana nord
se situa el passadís d’accés, d’1,35 m d’amplada, i a la façana sud, la
galeria o engawa d’1,1 m d’amplada. Generen, així, dos espais de
transició molt diferents entre la façana nord i la sud, que donen lloc a
nous límits entre l’habitatge i l’espai exterior, connectats mitjançant
aquesta habitació exterior. En l'exemple anterior, dels apartaments
de Peter Zumthor, també existien dos espais de transició, la galeria i
la terrassa, i estaven connectats pel propi apartament, en aquest cas
com que la terrassa creua tot el bloc, és ella mateixa la que comunica
aquests dos espais.

L'edifici conté un total de 107 terrasses que ajuden a reduïr aquesta
enrome massa d'habitatges. Aquesta terrassa atravessa el bloc lineal
en tota la seva profunditat i connecta amb la passera. La terrassa
passant, en si mateixa, té les mateixes dimensions que qualsevol
estança de l'habitatge i aconsegueix que la passera no sigui un
passadís sinó una constant dilatació de l'espai comunitari al llarg del
seu extens recorregut.
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L'espai de la terrassa està delimitat per un paviment elevat 15 cm
respecte a la cota de la passera i al mateix pla que el paviment de
l’interior de l’habitatge. Aquest paviment té dues zones definides per
un canvi de material, una superfície contínua de formigó alleugerit i
polit i una tarima registrable. L’espai està equipat amb un tancat
amb malla de ferro com la de les baranes i un lateral de mur de
formigó on s’hi pot instal·lar el safreig. També tenen un banc que es
pot utilitzar com a taula i un parell de tubs metàl·lics rodons
doblegats penjats al sostre que serveixen per estendre la roba. El
tancament o separació de la terrassa amb la passera es fa
originàriament mitjançant una cadena, però en alguns casos ha estat
modificat pels usuaris.

La relació de la terrassa amb l’habitatge depèn de la peça que tingui
al costat. Hi ha apartaments on la terrassa té una posició d’extrem i
en d’altres és central. Sempre té el contacte amb la peça del costat
mitjançant una porta de 90 cm de pas opaca. Però quan té la cuina o
l’habitació tatami al costat, aquesta té, a part de la porta, una
balconera de vidre de 160 cm d’ample que permet sortir directament
a la zona de la safareiga. Alguns dormitoris també tenen una finestra
de 50 cm x 50 cm, que permet la ventilació i l’entrada d’aire des de
l’exterior.

Segons el mateix arquitecte, Kazuyo Sejima, s'ha intentat establir
una certa distància entre l'espai públic de la passera i l'espai privat
que seria l'interior de la vivenda, independentment de la seva
contigüitat física. Cada accés pot adoptar significats diferents segons
l'estil de vida de l'usuari i la terrassa ofereix la possiblitat de gaudir
dr l'exterior, ja sigui com a sala de jocs, sala-menjador o safareig.
Aquesta "habitació" ha estat concebuda per portar l'espai exterior al
interior de l'habitatge. 20
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Cada habitatge està compost per entre 4 i 6 mòduls. Més de la meitat
són dúplex, i tots tenen entre 3 i 5 punts d’accés diferents. Això,
juntament amb l’homogeneïtat de la façana, genera un anonimat
total dels habitatges en la façana nord, la de la passera, i dóna la
intimitat necessària per a la cultura japonesa.

L'habitatge és la suma d’una terrassa, una cuina-menjador,
dormitoris i una habitació tradicional amb tatami. Tots aquets espais
es comuniquen entre si i s’obren a la façana més assolellada a través
d’una galeria interior o engawa, que actua com espai de transició
entre l’interior de l’habitatge i el paisatge exterior.

Les dimensions de la crugia, 2,80 m d'ample, dóna la possiblitat de
tenir un espai molt versàtil que es pot fer servir per a qualsevol tipus
d'ús que es desitji. A més a més, el fet que moltes d’aquestes peces
estiguin connectades directament amb la passera a través d’una
porta encara li dóna més flexibilitat a l’habitatge. El sistema de
tancament d’aquestes peces és a través d’uns porticons de fusta que
donen a la galeria interior de la casa.
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EDIFICI D'HABITATGE WEYLER A BADALONA.
TONI GIRONÈS

El projecte es troba situat a Badalona, una ciutat amb gran tradició
industrial i caracteritzada per la dispersió de mitjaneres ceràmiques
d'altures variables. El programa consta de 28 habitatges més 7
estudis que s’adapten a les traces d’una antiga indústria, una fàbrica
de margarina i xocolata, un dels edificis fundacionals del barri, del
qual preexisteix una part com a presència i memòria.

Els límits del nou edifici s’adapten a l’antiga envoltant però es
redefineixen amb un tancament en sec, amb la transformació de
llindes ceràmiques de gran format en testos/jardineres. El test és la
unitat que, per repetició, genera la forma final de l’edifici. La
vegetació es converteix en la eina escollida per en Toni Gironès, per
a transmetre a la ciutat un interior d’acord amb l’escala humana. I a
la vegada, l’edifici funciona com a biòtop que, gradualment, serà
colonitzat pels seus habitants.

L’estructura principal té un intereix de 9,20 metres, en treballar
amb prefabricats industrials de formigó (placa ∏ i prellosa). El
mòdul dobla la relació estructural preexistent de 4,60 m. El sistema
de tancament format per acer i llindes ceràmiques és un múltiple del
mòdul d’origen. La plurifuncionalitat de les llindes enfront dels
acabats ceràmics de gran format i el seu baix cost varen ser claus
perquè el client apostés per un sistema no executat anteriorment.
Així mateix, els revestiments ceràmics són el producte d’una
complexa tecnologia i presenten un acabat destinat a suportar el pas
del temps. El material ceràmic descrit és totalment plurifuncional, es
fa servir com a sòcol, barana, gelosia, jardinera i material de
tancament.
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La relació entre la normativa (edificabilitat+densitat) i el gàlib del
solar permet projectar una comunitat d’habitatges en què els
diversos sistemes de buidatge deriven en espais de relació amb un
important confort higrotèrmic, acústic, visual i olfactiu. Són aquests
mateixos buits i la prog ressiva vegetació els que faci l iten
ventilacions creuades pròpies del clima mediterrani i d'un habitatge
saludable, un dels propòsits de tots els arquitectes que hem comentat
a l'apartat d'història i antecedents.

Els habitatges segueixen una mateixa estructura però accepten
petites variacions en quant a dimensions i disposició dels dormitoris.
I als extrems de l'edifici ens adonem que es projecten unes tipologies
amb diferent distribució per poder gaudir de la tercera façana,
alhora que s'elimina el pati interior que queda comprès entre els
apartaments per parelles, ja que deixa de ser necessari.

Per accedir a l'interior de la majoria d'habitatges d'aquesta planta
tipus, abans, trobem tota una sèrie de filtres i espais de transició.
Començant per la gelosia de peces ceràmiques que hem comentat.
Seguidament, tenim l'element passera, controlada ambientalment
per la pell ceràmica i la vegetació, que és l'espai de circulació i alhora
el preàmbul abans d'accedir al pati privat.

En aquest cas, la passera, en si mateixa, no és un espai habitable com
l'enteniem en els exemples anteriors estudiats, no té les dimensions
necessàries com passa a la residència per a gent gran de Peter
Zumthor que la galeria comunitària s'ha convertit en un gran estar
col·lectiu amb mobles, sofàs i estanteries. Però si tenim en compte la
suma de la passera més el pati d'entrada, com a conjunt, sí que
estariem parlant d'un gruix considerable a mode d'amortigüador
com el que plantejaven els arquitectes de l'edifici d'habitatges per a
joves a Sant Andreu, però encara més exagerat de dimensions i amb
la principal diferència que té un caràcter més íntim i de privacitat
degut als tancaments opacs que delimiten el pati.
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Tot i que la passera no tingui les dimensions esperades per a un
activitat estàtica i la conquesta d'aquest espai per part de l'usuari, sí
que és un espai amb unes condicions agradables per a propiciar la
relació entre el veïnatge, i soposem que després les activitats més
estàtiques es deuen traslladar als patis privats que potser també
esdevenen un espai on es fa vida comunitària, en el sentit que uns
veïns conviden als altres, ja que a diferència de la passera el pati sí
que té unes dimensions generoses i es pot convertir en un estar-
menjador a l'aire lliure, on hi toca el sol i on hi plou.
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És interessant la secció que s'ha treballat en aquest projecte, amb
aquesta passera al descobert que et condueix al teu habitatge a
través d'un joc de llum i ombres creat pels testos que conformen la
façana permeable. Després de travessar una paret contundent per la
porta de casa, entres al pati, i segueixes estan a l'exterior, un pati
dotat d'un petit voladiu que et proporciona certa intimitat respecte
els habitants de la planta superior, negant-ne part de la visual. En
aquest projecte donen la possiblitat als seus usuaris de gaudir de
certs avantatges de la casa aïllada com és tenir un jardí, fent-nos
veure com l'habitatge col·lectiu té moltes possiblitats a valorar.
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EDIFICI D'HABITATGE PER A JOVES A SANT ANDREU.
EMILIANO LÓPEZ I MÓNICA RIVERA

Aquest edifici és el guanyador d'un concurs convocat per la
Generalitat de Catalunya i el Coac l'any 2003. El concurs d’habitatge
protegit de lloguer per a joves destinat a arquitectes menors de 40
anys es realitzava en diferents solars de la ciutat de Barcelona i
aquest va rebre el primer premi del solar ubicat al carrer Sant Adrià,
del barri de Sant Andreu. El solar està situat entre mitgeres a dins
d’una illa en posició de xamfrà. La façana del carrer està orientada a
sud, i la façana nord és la de l’interior d’illa. El programa del concurs
demanava un total de 24 habitatges, 6 per planta, 5 per a una o dues
persones, amb una superfície útil d’uns 40 m2, i l’altre per a 2 o 3
persones amb una superfície d’uns 50 m2  útils. Els arquitectes
proposen uns habitatges passants en direcció sud-nord, als quals
s’accedeix mitjançant una passera comunitària. La solució que
donen a la passera i les relacions que volen crear entre aquest espai
comunitari i l’habitatge, mitjançant la peça de la cuina i el safareig,
és la part més interessant.

En els tres exemples anteriors, hem pogut comprovar com la passera
és un dels elements clau a l’hora de resoldre l’accés a l’habitatge,
d’aportar noves qualitats a l’habitatge. En aquest cas, Emiliano
López i Mónica Rivera, es proposen dilatar l’espai domèstic cap a la
passera, transformar-la en una passera habitada i en un element que
millori les qualitats del sistema i les relacions entre la comunitat. A
diferència de la residència per a gent gran, el primer exemple, aquí
ens trobem amb un clima mediterrani, i per tant, no hi ha la
necessitat de tancar la passera com la galeria de Peter Zumthor, sinó
la voluntat de deixar-la totalment oberta mirant cap al pati interior
com passa a la majoria de mansanes de l'eixample barceloní.
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El accés a les vivendes es produeix després d'un retranqueig de
major profunditat entre les peces de safreig. Aquests retranquejos
s'entenen com ampliació del "carrer públic", en què es converteix la
passera, a mode de petites terrasses exteriors conjuntament amb la
cuina, i poden ser espais conquerits pels llogaters com a extensió del
seu apartament, tot promovent aquesta idea de comunitat.

A la memòria que publiquen hi ha una clara referència als Smithson i
al Robin Hood Garden en parlar de "calle pública". És una mostra de
la voluntat que tenen per qualificar aquest espai de més activitat i
dels referents amb els quals treballen que, juntament amb la casa
bloc que també hem destacat en aquest treball, seran, un referent
constant per aquests joves arquitectes.
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Es modifica el contorn de l’habitatge, el gruix de la seva pell, i la
posició de la finestra de la cuina amb una secció suficient per
aprofitar-la com a passaplats. Amb aquests petits gestos projectuals
s'aconsegueix promoure aquesta vida comunitària dins de l’edifici i
es dóna una funció pròpia a la passera més enllà de la del trànsit. Si
observem les plantes de la pàgina interior, en els seus dibuixos de
planta ja envaeixen i ocupen la passera amb taules, cadires,
plantes... i, així, insinuen als llogaters que s’apropiïn d'aquest espai.

L’habitatge que proposen és alguna cosa més a part de la suma de les
peces típiques de cuina-menjador, habitació i bany. El bany s’allarga
amb el safareig exterior, l’habitació pot ser una continuació de l’estar
i la peça principal de la casa incorpora una galeria en la façana sud i
una terrassa connectada amb la cuina i l’entrada a la façana nord.
Els arquitectes es plantegen els llocs de transició entre interior i
exterior com a límits que tenen un gruix que funciona com a
amortigüador entre el carrer i l'estar i aporten una major riquesa a
l'habitatge i varietat d'espais de diferent escala i caràcter.

El contacte entre el dins i el fora es produeix a través de dos
elements: una porta opaca que té la particularitat que obra cap en
fora i, per tant, envaeix aquest espai comunitari que és la passera i
l’incorpora a l’habitatge com a rebedor; i la finestra de guillotina, que
gràcies al gruix de la pell es transforma en un ampli ampit com un
taulell més de la cuina però en relació amb l'espai exterior. A
diferència dels projectes de Suïssa i Japó, aquí s'incorpora una
persiana, per la sensació d' inseguretat dels inquilins, que no és
necessària en altres països exemplificats. Aquest punt ha debilitat el
projecte, i els propis arquitectes, reconeixen que hagúes sigut millor
incorporar directament una reixa que formés part del projecte
perquè sinó les persianes quasi sempre estàn baixades i es contradiu
amb els propòsit al que s'aspirava quan es va pensar el projecte.
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L'espai destinat a ser apropiat es forma entre l’habitatge i el safareig,
i queda una mida lliure de 3 m x 1,5 m. Amb la possibilitat de
col·locar-hi una taula per a dos recolzada a la paret i sota la finestra
més dues cadires. De manera que el moviment, al contrari que a la
casa bloc, s’incorpora el més lluny possible de l’habitatge. Tot està
tractat amb el mateix paviment i visualment es dilueix el límit,
fomentant l’ocupació de l’espai de la passera.

Val a dir, que aquests espais també estan condicionats per factors de
gestió, tipus d'usuari i titularitat. En aquest cas són habitatges de
lloguer i les promotores intenten disminuir al màxim aquests espais
comunitaris i posen traves que han de solventar els arquitectes i
d'altra banda, aquí els inquilins poden quedar-s'hi com a màxim cinc
anys de manera que la gent va i ve, i pot passar que un espai que està
ben projectat en quant a proporcions i geometria no acabi de
funcionar per un altra tema, com ara que la gent no acaba de fer-se
seu aquest espai perquè potser se senten que només hi estan de pas.
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Comparacions	  grà.iques
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Apartaments per a gent gran.
Suïssa. Peter Zumthor

1989-1993

Apartaments Kitagata.
Japó. Kazuyo Sejima

1994-1998

Edifici Weyler.
Badalona. Toni Gironès

2001-2004

Edifici d'habitatge per a joves.
Barcelona. López i Rivera

2003-2007



Conclusions

Des de la història de l'arquitectura tradicional fins al dia d'avui,
trobem escenaris d'espais intermitjos, de transició, colonitzats per
l'usuari, així doncs, queda més que demostrat que la passera va més
enllà de la seva estricte funció d'accés, més enllà d'un espai de pas.

El treball no es cenyeix només a verificar aquesta afirmació a través
de la història, sinó a definir, per mitjà de l'analisi i comparació d'uns
exemples concrets, els factors que fan d'aquest espai un espai
habitable, i extreure'n conclusions de les característiques que ha de
tenir aquest element passera per a propiciar activitat, estada i usos.

En primer lloc, l'espai que tractem queda definit per una geometria,
unes mides i una secció, que influenciaran directament en el seu ús.
En el primer exemple dels apartament per a gent gran de Suïssa
trobem la passera més gran, de dimensions desmesurades en
proporció a l'habitatge, que va canviant la seva amplada perquè es
generen uns petits retranquejos de manera que es va llegint el
programa que hi ha a l'altra banda. En aquest cas, la part estàtica
està pensada per situar-se al costat dels finestrals de la passera-
galeria, a diferència de l'edifici per a joves de Sant Andreu, exemple
quatre, on les circulacions queden a la banda més allunyada de
l'habitatge i els retranquejos són més exagerats degut a la posició del
safreig, de manera que insinuen que l'espai estàtic de sala-mejador
està just sota la finestra de la cuina. Cal incorporar el factor del
recorregut en les circulacions, doncs, per projectar i entendre
aquests espais. En el segon exemple, els apartaments Kitagata,
també hi trobem un safreig però a l'exterior formant part d'aquest
espai de transició a mode de terrassa passant que travessa l'edifici de
tal manera que la passera queda neta per la circulació i es dilata en
trobar la terrassa, amb les dimensions d'una habitació com a Suïssa
però a l'exterior, i que en secció està elevada 15 cm per sobre el
paviment de la pròpia passera de manera que marca una certa
privatització de l'espai i amb el volum previst pel safreig dóna un
cert grau d'intimitat, un altre factor a tenir en compte. A l'edifici
d'habitatges de Badalona, el tercer exemple, aquest grau d'intimitat
esdevé més accentuat, ja que entre la passera i els patis d'accés a
l'habitatge hi ha un tancament que només els comunica per l'aire ja
que no hi ha coberta i per una porta, això ens porta a unes mides de
la passera mínimes i a una generositat més accentuada en aquest
altre espai de transició. A diferència del primer exemple que
trobavem una passera tota tancada, per tant, també la situació i el
clima ens porta a un cert tipus de solució o a una altra.

Així doncs, a part dels aspectes ennunciats al principi, més
relacionats amb la forma com ho són la geometria, les mides i la
proporció, també trobem condicions més físiques, zones més
dinàmiques, de recorreguts, o zones més estàtiques, i encara es
sumen més variables, altres aspectes intangibles, com ho són el tema
social de la cultura, la seguretat i la intimitat, o factors més aviat
ambientals com ara el clima i l'orientació. 31
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