CASA PORXO
Santa Pau, Girona
2007-2010

El projecte consisteix en la rehabilitació
de Can Creuet, una casa de camp del segle
XVIII situada a Santa Pau, en l’àmbit del
Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa.
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L’edifici original s’assenta sobre les
formacions geològiques resultants de les
erupcions volcàniques característiques
de la comarca que van generar successius
desnivells aterrassats en paral·lel al curs
dels rius i les valls.
Compacte, hermètic i de pedra del lloc,
l’edifici va ser concebut com a refugi en
front de la duresa del clima i com a base
d’activitat i emmagatzematge de la unitat
productiva casa-camp.

Tipologia

Residencial - Rehabilitació
superfície construïda

310m2
promotor

Privat
CONSTRUctor

Puig Alder s.l.
COL·LABORADORS

GMK associats s.l.p., càlcul d’estructura
Enco, Aplicacions d’Enginyeria i Control,
consultors d’instal·lacions
Xavier de Bolòs, arquitecte tècnic
FOTÒGRAF

José Hevia
Häuser Award 2015
Premi d’Arquitectura de les Comarques de Girona
2012
Nominada al Premi Europeu d’Arquitectura
Contemporània - Mies van der Rohe 2013
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f1
Voltes de la plaça porticada de Santa Pau. Data: 1902-1944.
Crèdit: Ajuntament de Girona. CRDI (Valentí Fargnoli
Iannetta).
f2
Vista general de Santa Pau. Data: 1911-1936. Crèdit: Ajuntament de Girona. CRDI (Valentí Fargnoli Iannetta).
f3
Ortofotomapa amb l’emplaçament de la Casa Porxo.
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), 2016.

Porxades i
galeries formen
part del repertori
espacial de
l’arquitectura
rural d’aquest
territori.

La construcció d’un porxo a la façana
sud de la casa, antigament ocupada
pel bestiar, ofereix noves oportunitats i
formes d’habitar el lloc.
La transparència d’aquest nou volum
permet incorporar la directriu nord-sud
a l’habitatge, que es converteix així en
espai connector i amb capacitat d’establir
una més intensa i completa relació amb
l’entorn privilegiat en el que es situa.
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Construïm, doncs, una gran finestra
habitable que dota d’obertura i
llum a l’habitatge i, en definitiva, la
complementa tan en termes de programa
com en qualitats espacials i energètiques.
La seva lleugeresa i contundència
geomètrica contrasten amb la massivitat i
irregularitat de la casa original.
El material escollit (zinc), lleuger i de
producció industrial, facilita una ràpida
execució en sec de l’obra. La seva textura
llisa i coloració fosca afavoreixen la
neutralitat de la intervenció per donar
la màxima rellevància a l’exuberància i
variabilitat de la naturalesa envolvent.
f1
El porxo com a estratègia principal d’intervenció.
f2
Contrast entre la compacitat d’una caravana antiga i la
lleugeresa del tendal desplegat. Autor i data de la fotografia
desconeguts.
f3
Vista de la casa i la pallissa des de l’era abans de la
rehabilitació.

Les diferents profunditats del porxo,
segons els usos i orientacions, així com
les múltiples combinacions que ofereixen
els tancaments i proteccions solars,
permeten establir una relació graduable
entre la casa i el medi, entre l’habitatge i
el paisatge.
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f1
Secció. El porxo regula les condicions energètiques de la casa
al llarg de les estacions de l’any.
f2
Alçat est.
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f1
El nou porxo, lleuger, monocrom i llis, contrasta amb la
massivitat i irregularitat de la casa original.
f2
La internvenció obre la casa a la directriu nord-sud, fins
ara imperceptible.
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f1
Un únic element afegit transforma l’espai de tota la casa
connectant-lo amb la naturalesa de l’entorn.
f2
Matèria: Zinc.
f3
Una gran finestra habitable dota d’obertura i llum a
l’habitatge.
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f1
Alçat sud.
f2
Alçat oest.
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f1
Planta semi-soterrani.
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f2
Planta baixa.
f3
Planta primera.
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L’addició d’un
llindar habitable
completament
obert al paisatge
intensifica la
relació entre la
casa i el lloc

f1
Les noves estances que es delimiten a la planta baixa es
recullen dins una sola envolvent de fusta.
f2
Els finestrals corredissos promouen la completa continuïtat
entre la casa i el porxo.
f3
El zinc emmarca al mateix temps el territori i els nous
espais habitables.

