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'interessa l'explicacio del proces del projecte des de l'inici i,
per tant, com en una peca argumental, el resultat fina 6s
producte de la superposicio del que es va determinar en les

tot el que posteriorment
afegeix la meva labor com a autor del projecte construit,
primeres definicions urbanistiques amb

conseqr-idncia de l'instant en que vaig actuar i tamb6 de la biografia

o trajectdria intel.lectual i artistica fins aquel moment, en la que es
barregen ingredients arquitectonics amb tots e s restants condiments
dels diversos camps de la cultura i memdria personal.
Entenc l'arquitectura com un fenomen intel.lectual, cultural iartistic,
i per tant amb qraus importants d'arbitrarietat atribuibles al caracter
personal int'ansferible de la decisio.

l'arquitectura no es un producte cientific de resultat rinrc. Al contrdri.
Les possibilitats s6n innombrables isols a trav6s de la invenci6 artistica que "ailla' un resultat concret desitjat es pot arribar a un final.
fatzar, seleccionat mitjanEant el treball i l'atencio intencionada, juga
un paper preponderant.

Aixi doncs, l'arquitecte, en la seva feina de creacio pren les dades
quantificables del tema (programa, client, lloc, veins, context, paisatge,
pressupost, normativa,...) com a origen en el que fundar la invenci6.
Aquesta 6s una gran avantatge de la discip ina arquitectonica enfront
de les altres arts que han d'actuar mes directament en el buit.

Paradoxalment, la consideracio d'aquestes dades tCcniques es
constitueix tamb6 posteriorment, al llarg del proc6s, en garantia
de que en la confeccio del projecte no es caur; en el grotesc gratuit.
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Aixi doncs, son pa anca del salt creatiu i tambd xarxa protectora,
se'm permet aquesta met;fora circense.
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A continuaci6, i d'acord amb les intencions que he exposat, passo a
detallar el projecte "200 habitatges i el parc a Can Borrell", amb un
conjunt de fotografies que il lustren aquests punts principals:
p(bli,
ca iamb solars rectangulars (100x35 m.) a ambd6s costats del gran
buit central del nou barri, s'han projectat els 200 habitatges, 100 a
En el centre d'una important iniciativa residencial de promoci6

cada costat, aparcaments i locals comercials. El projecte tamb6 inclou
el nou parc de Can Borrell delimitat pels dos edificis.
CRrrERrs BAsrcs

S'han seguit criteris bisics ja utilitzats en una anterior obra d'habitatges
de promoci6 pr.iblica en el C/Dr. Pi il\/lolist de Barcelona (1.978):

- Contribuir amb la linealitat dels edificis a la definici6 de l'espai urbd

circumdant
Disposar blocs lineals paral lels que defineixen un gran pati central

al que donen solament dormitoris, evitant la promiscuitat

i

degradaci6 dels espais comuns en els que s'obren serveis icuines.
Dissenyar amb gestos arquitectdnics minims, com binats amb la
qualitat de la construcci6 dels materials emprats.

Utilitzar mitjans constructius vulgars, requalif icats per la superposici6
d'elements de disseny addicionals.
Experimentar al mdxim el tema de la fagana plana suport d'una
distribuci6 repetida de forats.
Novetms nespecte
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S'inlrodueixen com a novetats, en gran part gracies a les possibilitats
que s'oferien per les mesures sobrades dels solars, els segrlents punts:

- El moviment, mitjancant trencades, dels blocs lineals propers a

la

plaEa central, contribuint aixi a una major caracteritzaci6 de l'espai

priblic'i a un augment de precisio formal en la composici6 de
faEa nes.
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i retr;s d'un segr.ent del b oc nea proper a s carrers exteriors
singularitzant l'acc6s pr ncipa Com a co n seq Li encia de les du-"s
anter ors dec sion5 s'obte un pati central de planta variab e , amb un
interds espac al particu ar i amb mesures qLre arr ben a s-or conside
El

Assenya em tam be, e tractament a mb p Ano 5 inc inats de es testeres
extr-"rn-"s dels blocs per a rema rcar {ormamentesfina s dels edif cis

adobeacada per a senya tzar
pel carrer i per a plaqa.

L'existdnc a de porxos

als edific
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La repetlci6 exhaustlva d'un so t pus de f nestra que arr ba inc os a
sltuarse en e s extrer.rs coincid nt amb arestes de l'ed f cl, tu hritlla nt
aixi -"1 car:cter de teixit .ont nu amh es fa ca nes.
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