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TRADICIONS I ENTORNO URBÀ

“La arquitectura japonesa va seduir les generacions d’arquitectes del segle XX, produint en F. L. Wright 
el pla obert i una mena singular de decoració; en Le Corbusier la estètica purista –portes corredisses, 
espai continu, el poder del colors de les terres; en Mies la estructura i els tancaments com absoluts... Es 
la consideració dels materials –una consciencia de la afinitat que es pot establir entre edificis i l’home- el 
que es trobava a l’arrel del anomenat Nou Brutalisme ”

Reyner Banham

Qualsevol persona que compari les contra-construccions realitzades per Doesburg i Van Eesteren amb 
aquest edifici  es pot sorprendre ; aquelles eran abstractes i semblaven inconstruibles, aquest edifici es 
troba arrelat dins una tradició i és més que tangible : ha generat la consciencia de la seva continuación. 
Entre els reptes que ofereix el disseny d’edificis residencials per a estudiants, postgraduats i professors es 
trova el diàleg amb les construccions i l’entorn existent, la flexibilitat de l’estructura, i un criteri constructiu 
i de confort clar. El que ací ens ocupa permet un diàleg total entre les modernes estructures i les previes, 
encara que pogués semblar una obra neoplàstica o les aportacions de la seva área que han sabut recollir 
la sabiduría de l’ofici i el tractament del material. Tot ens porta a una serie de qualitats superposades: re-
interpretació del passat i diàleg amb ell, definició estructural sistemática, apariencia serena vers l’exterior 
amb gran flexibilitat interna.

Una estructura de murs de carrega de totxo amb sostres de formigó in situ, d’un minim de nou polzades 
damunt de sabates corregudes de formigó armat als fonaments. Les cobertes son de fusta i els forjats de 
un minim de 7 polçades realitzades in situ. Les escales son zancas de formigó armat entre sostres de pis 
a les que es van afegir desprès esgraons prefabricats. La cara externa de la fabrica i els pous d’escala son 
els « Himley buffs » locals, aamb un bon envelliment i excel.lent diàleg amb tancaments de fusta. 

L’unitat bàsica de la planta és el pou d’escala i el mòdul de serveis voltat de quatre habitacions a cada 
nivell, conduint a un semi-sterrani on es troben tots els serveis comuns –banys, magatzem, etc. La 
il.luminació de les habitacions dels estudiants es lliga a la seva funció com a àreas d’estudi. De fet, al-
guns usuaris van considerar que la quantitat de llum era excessiva, i les proteccions contra el sol foren 
dessitjables des de l’inici.
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L’exercici es desenvolupará des de l’explicació d’un mòdul bàsic en axonometria o apunts fugats. Conegut 
aquest la resta és aplicació seqüencial amb petites diferències al tester Sud i à l’articulació de les ales, 
i l’inclusió d’un pis adicional a l’alcat Sud, amb un efecte de torre que tanca tot el cluster. Dibuixarem al 
menys una d’aquestes aliniacions. 

Adjuntem dues imatges del concurs celebrat recentment per la seva ampliació, on es pot constatar 
l’acceptació de l’imatge i valors de l’edifici.

MATERIALS, TECNIQUS GRÀFIQUES I DATES DE LLIURAMENT
- Fulls de paper per à apunts (paper Barba, Basik o similar), format DIN A-3.
- Llapis de grafit HB/F, bolígraf o rotul.lador de punta fina i bisellats, per à tècnica no esborrable.

Dedicarem les classes del 3 i 10 de Desembre .

BIBLIOGRAFIA
The Architect & Building News. 24 January 1968 v.233/4, págs.132-139. 
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