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“What’s very important is the things that has a story, a soul, an inner light. 
So, all our stories come together and can only be our house, and not from somebody else. 

It’s a beautiful base to tell your own story. 

- Muller van Severen



Abstract
CAT

Fins el dia d’avui, el joc (tan a nivell con-
ceptual com objectual) ha agafat una 
gran varietat de connotacions diferents. 
Tot i així, també cal recalcar la gran quan-
titat de prejudicis que s’han anat creant 
entorn aquest concepte: “el joc només té 
activitat en el món infantil”, “el joc només 
té vinculació amb les joguines”, “el joc 
només serveix com a passatemps”, etc. 

Doncs bé, tal com diu Benjamin, W. al 
seu llibre “Juguetes” (Edició 2015): “El 
juguete no debe su razón de ser tan sólo 
al espíritu infantil sino que es también 
reflejo del proceso de construcción de la 
sociedad". Aquesta és una bona reflexió 
per començar a tractar el joc des de la 
premisa del disseny d’espais físics. Com 
intervé o pot intervenir aquest factor en la 
construcció del nostre entorn, els nostres 
hàbits i els espais que habitem cada dia? 

És així com aquest projecte investiga com 
es pot adaptar el joc amb totes les seves 
implicacions en la generació d’espais 
físics, dins d’un marc contextual concret i 
actual. En altres paraules, la determinació 
del joc com a metodologia de disseny 
d’espais.

ESP

Hasta día de hoy, el juego (tan a nivel 
conceptual como objetual) ha prendido 
una gran variedad de connotaciones dife-
rentes. Aún así, también hace falta remar-
car la gran cantidad de prejuicios que se 
han ido creando entorno este concepto: 
“el juego solo tiene actividad en el mun-
do infantil”, “el juego solo tiene vincula-
ción con los juguetes”, “el juego solo sirve 
como pasatiempo”, etc.

Pues bien, tal y como dice Benjamin, W. 
en su libro “Juguetes” (Edición 2015): “El 
juguete no debe su razón de ser tan sólo 
al espíritu infantil sino que es también 
reflejo del proceso de construcción de 
la sociedad". Esta es una buena reflexión 
para empezar a tratar en juego des de la 
premisa del diseño de espacios físicos. 
¿Cómo interviene o puede intervenir este 
factor en la construcción de nuestro en-
torno, nuestros hábitos y los espacios que 
habitamos cada día? 

Así pues, este proyecto investiga como se 
puede adaptar el juego con todas sus im-
plicaciones en la generación de espacios 
físicos, dentro de un marco contextual 
concreto y actual. En otras palabras, la 
determinación del juego como metodo-
logía de diseño de espacios.

Dins del període de confinament domès-
tic viscut aquest any 2020 per combatre 
la pandèmia de la COVID-19, ens endin-
sem a les cases de la gent per analitzar 
com habiten 24 hores al dia sota el ma-
teix sostre i dins de les mateixes parets. 
Però sobretot, ens interessa veure com les 
persones interactuen amb aquest espai 
i tot allò que els envolta per tal de trobar 
un  benestar físic i emocional. 

Amb aquesta investigació es tindrà la 
voluntat d’evidenciar i trencar amb l’espai 
domèstic estandarditzat des de la pers-
pectiva del mobiliari, per tal de reivindi-
car i empoderar les diferents maneres 
d’habitar a través d’una proposta d’ob-
jectes reprogramables i actius que tingui 
com a principal objectiu acompanyar a 
les persones en el transcurs de la seva 
vida. Però sobretot, que les facin sentir 
“com a casa”.

Dentro del período de confinamiento do-
méstico vivido este año 2020 para com-
batir la pandemia de la COVID-19, nos 
adentramos en las casas de la gente para 
analizar cómo habitan 24 horas al día 
bajo el mismo techo y dentro las mismas 
paredes. Pero sobre todo, nos interesa 
ver cómo las personas interactuan en este 
espacio y todo aquello que les rodea por 
tal encontrar un bienestar físico y emo-
cional.

Con esta investigación se tendrá la volun-
tad d’evidenciar y romper con el espacio 
doméstico estandarizado des de la pers-
pectiva del mobiliario, por tal de reivindi-
car y empoderar las diferentes maneras 
de habitar a través de una propuesta de 
objetos reprogramables y activos que 
tengan como principal objetivo acom-
pañar a las personas en el transcurso de 
su vida. Pero, sobre todo, que les hagan 
sentir “como en casa”. 
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ENG

Since these days, the game (as a concept 
and as an object) has taken a huge variety 
of connotations. However, it’s important 
to realize all the fake ideas that have been 
created around this concept: the game 
exists only in the childwood world, the 
game only has a vinculation with toys, the 
game only is useful as a pastime, etc.

So, as Benjamin, W. says in his book 
“Juguetes” (2015 Edition): "El juguete no 
debe su razón de ser tan sólo al espíritu 
infantil sino que es también reflejo del 
proceso de construcción de la sociedad". 
This is a good reflection to start treating 
the game from the physical space de-
sign perspective. How can the game take 
part in our environment construction, 
our habits and the spaces when we habit 
every day? 

For this reason, this project researches 
how can the game be adapted with all 
its implications in the creation of physical 
spaces, in a specific and contemporary 
context. In other words, the game as a 
methodology of space design.

During the domestic confinement period 
lived this 2020 year in order to fight 
COVID-19 virus, we go into people’s 
homes to analyze how they habit 24 hours 
a day under the same roof and within the 
same walls. But above all, we are interes-
ted in seeing how people interact in this 
space and everything around it in order to 
find physical and emotional well-being. 

This research will aim to show and broke 
the standardized domestic space from 
the furniture perspective, in order to claim 
and empower the different ways to ha-
bit through a reprogrammable and active 
objects design that its main objective is to 
go with people in the course of their lives. 
But above all, make them feel “like home”. 
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Abans d’endinsar-nos en el contingut del projecte, cal remarcar que en aquest dossier 
d’investigació sobre el joc aplicat al camp del disseny no s’analitzaran ni es posaran en 
el punt de mira qualsevol variant que correspongui a jocs d’esport, jocs de taula, jocs de 
relleu ni res per l’estil que tingui a veure amb l’ocupació professional o l’entreteniment. 
Per exemple, en aquest document no es parlarà ni del Joc de l’Oca, ni d’un campionat de 
tennis ni tampoc de l’Arrenca-cebes. Així que, si creieu que us heu fet falses expectatives 
sobre el treball que llegireu a continuació; es recomana que les deixeu de banda, obriu la 
ment i intenteu descobrir la veritable essència d’aquesta pràctica emmarcada en la disci-
plina del disseny d’espais. 

Suggeriment al lector/a
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Z e ro

Introducció
Es podria dir que em vaig començar a in-
troduir al món del disseny d’espais quan 
tenia 5 anys. Em passava el dia buscant 
caixes de sabates i pensant com podia 
distribuir-hi les cases de les meves nines 
(tot a una escala més o menys raonable, 
és clar). Utilitzava tota mena de materials, 
teixits i tècniques manuals perquè les 
cases quedessin d’allò més bé. Fins i tot, a 
vegades fusionava dues o més caixes per 
aconseguir una casa més grossa. 

Al cap de poc temps, quan devia tenir 
uns 6 anys, el meu pare (fart de tenir totes 
les sabates sense on poder-les guardar) 
va decidir regalar-me el joc de construc-
ció de la marca Lego. Vaig començar a 
utilitzar-lo de manera convencional, és a 
dir, només jugant amb les mateixes peces 
de la marca. Però a mesura que van anar 
passant els anys, em vaig adonar que 
utilitzant sempre les mateixes peces, per 
moltes extensions que em comprés del 

joc, les cases que sempre feia tenien la 
mateixa estètica, així que vaig anant-hi 
incorporant materials que trobava per 
casa: retallava mitjons per fer llençols, 
desfeia enquadernacions de llibres per 
utilitzar la tapa dura de plàstic transparent 
com a paret de vidre, arrancava plantes 
del balcó per aconseguir jardins més 
realistes, etc.  Doncs bé, aquest joc em va 
acompanyar fins als 14 anys, quan ja em 
feia vergonya que me’l veiessin les meves 
amigues quan les convidava a casa. 
Des de llavors, em vaig començar a iniciar 
en programes que trobava per Inter-
net de manera gratuïta per fer plànols i 
propostes d’interiorisme. Passava hores 
i hores pensant en les cases dels meus 
somnis, fins i tot vaig dissenyar una casa 
per cada una de les meves amigues. Per 
mi, aquestes estones que passava davant 
la pantalla a ple mes d’agost eren el meu 
moment de desconnexió, tenint la ment 
en blanc però a l’hora el cap funcionant 

a mil revolucions. Fins que va arribar el 
dia en què em vaig adonar que, el dia de 
demà, volia que aquestes estones de des-
connexió fossin la meva rutina i part del 
meu dia a dia. Vaig decidir que el disseny 
d’espais seria la meva professió i dedica-
ció. I que curiós, ho vaig descobrir jugant. 

Després de quatre anys a BAU, ara que 
estic a l’últim any de la carrera faig la 
següent reflexió: he descobert un gran 
ventall de referents tant teòrics com pràc-
tics, històrics i també actuals; experimen-
tacions analògiques i digitals, estratègies 
de disseny… però en quin punt es troba 
ara la meva pràctica del joc en els espais? 
Què podria aportar el joc al disseny d’es-
pais? I si el joc pot ser part d’un procés de 
disseny? I si a part de ser part d’un procés 
de disseny també pot ser un mètode per 

Joc · Habitar · Vincles · Domesticitat · Sentits · Confinament · Cos · Finestra

Tot comença jugant

Tot continua dissenyant

generar espais o atmosferes?

Per tant, aquest projecte arranca des 
d’una motivació molt personal, però té 
la intenció de créixer i evolucionar en 
diversos punts com: experimentar en les 
tècniques de fabricació que s’adaptin 
millor al projecte, generar un mètode que 
treballi amb el joc en el procés de disseny 
i com això acaba desencadenant a unes 
estratègies de conducta en la generació i 
construcció d’espais físics i atmosferes. 
Tot i així, abans d’intentar donar resposta 
a totes aquestes incògnites per poder 
acabar formalitzant un objecte que posi 
en pràctica la meva recerca, m’he hagut 
de submergir en els orígens del joc per 
poder entendre la seva importància en 
el nostre desenvolupament com a éssers 
que habitem en l’espai i de quina mane-
ra ens repercuteix en el nostre dia a dia 
i, per tant, en la generació de la nostra 
identitat. 



16

Es pot considerar el joc 
com una possible actitud 
per habitar?

Amb la incorporació del 
joc en el marc del disseny 
d’espais, podem trencar 
amb l’estandardització 
domèstica?

U n

Objectius i hipòtesis
Posant damunt la taula els punts clau del 
projecte; la finalitat d’aquesta investiga-
ció és aplicar el joc com a metodologia 
de disseny per a la generació d’espais 
físics a través d’un sistema de mobiliari. I, 
com a conseqüència, veure com la socie-
tat interactua amb aquest sistema per tal 
que els pugui aportar benestar i confort. 
El motiu que ha portat a escollir aquesta 
metodologia de treball és la voluntat de 
desviar-se de l’estandardització domèsti-
ca per tal que els habitatges tinguin una 
identitat pròpia i una lliure interpretació 
dels elements i mobles que el formen. Tal 
com afirma Pallasmaa, J. :

Així doncs, els principals objectius a se-
guir durant el projecte són:

· Analitzar el concepte del joc per tal 
d’aplicar les seves estratègies, tècniques i 
pràctiques com a metodologia per al dis-
seny d’objectes de mobiliari que generin 
espais físics.

· Desmentir tots els prejudicis que s’han 
creat entorn el joc i demostrar com 
aquest pot incidir de manera totalment 
natural en el dia a dia d’una persona adul-
ta, tant a l’hora de construir la identitat de 
casa seva com en la manera d’habitar-lo. 

· Determinar el marc contextual i social 
en el qual es volen posar en circulació els 
objectes finals, ja que això també afectarà 
el seu format final.

· Experimentació formal, anàlisi del con-
text i realització d’un treball de camp per 
l’elaboració d’un mobiliari que es desviï 
de l’estandardització domèstica tant pre-
sent en les llars del segle XXI. 

A més a més, dues hipòtesis a respondre 
durant aquesta investigació són: 

“La imagen de la cama se ha diluido; 

de ser una casa en miniatura, de ser 

un microclima y un territorio visual 

separado, de ser una casa dentro de 

una casa, con una privacidad física y 

simbólica, ha pasado a convertirse en 

un simple plano horizontal, neutro, 

un escenario de la privacidad” . 

17
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El Joc

“Red (estructura serial) de la búsqueda creativa” - Anton Ehrenzweig
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ens ressona fins a tal punt de voler-la 
reescriure. Fent una lectura personal, es 
considera que el joc no té per què existir 
única i exclusivament en una via paral·lela 
al nostre dia a dia, sinó que pot intervenir 
de manera totalment natural en la nostra 
manera d’habitar i en la nostra relació 
amb l’espai en el qual vivim; sempre que 
nosaltres ho desitgem, és clar. Si precisa-
ment Huizinga, J. descriu el joc com un 
fenomen biològic que succeeix de ma-
nera instintiva en els éssers pensants, per 
què allunyar-lo en un segon pla de la nos-
tra vida corrent i tenir la consciència de 
“ser d’una altra manera” mentre juguem? 

D o s

Homo Ludens
Generalment, quan algú es proposa 
començar un anàlisi sobre un tema, en 
aquest cas del joc, primerament intenta 
generar una definició del concepte per 
poder entendre el seu significat, marc 
contextual i aclarir a qui o a què s’atri-
bueix. Tot i així, aquest primer punt ja no 
ha estat cosa fàcil perquè estem parlant 
d’una acció que hi és present tant en 
animals com en persones, tant en infants 
com en adults, tant en cultures occiden-
tals com orientals; i sempre es desenvolu-
pa d’una manera diferents segons el cas. 

Tal com afirma Huizinga J. en el seu 
llibre “Homo Ludens” (1938), existeixen 
nombroses investigacions en els camps 
de la psicologia i la fisiologia per deter-
minar la funció biològica del joc, però els 
nombrosos intents són molt divergents: 
descàrrega d’energia vital, imitació, rela-
xació del cos, domini d’un mateix, satis-
facció fictícia dels desitjos, etc. Però de tot 
això, es dedueix que no són explicacions 
parcials perquè, de ser només una d’elles 
la decisiva, s’excluirien les restants o les 
englobaria una de superior. 

A més a més, com hem dit anteriorment, 
el joc abarca tant el món animal com 
l’humà, per tant, no pot basar-se només 
amb connexions de tipus racional perquè 
això el limitaria només al món de les per-
sones. Així doncs, tot ésser pensant pot 
imaginar-se el que és per a ell la realitat 
del joc, el “jugar” com a quelcom inde-
pendent, encara que el seu llenguatge no 
disposi de cap mot per designar-lo. 

Es considera interessant com en l’obra de 
Huizinga, J., després d’anar desgranant 
al llarg de la lectura els diferents àmbits 
en els que es pot aplicar el joc, l’autor 
acaba formulant la següent definició: “El 
juego es una acción u ocupación libre, 
que se desarrolla dentro de unos límites 
temporales y espaciales determinados, 
según reglas absolutamente obligatorias, 
aunque libremente aceptadas, acción que 
tiene su fin en sí misma y va acompañada 
de un sentimiento de tensión y alegría y 
de la conciencia de “ser de otro modo” 
que en la vida corriente.”
Tot i així, la part final d’aquesta definició 

“The Toy” - Charles and Ray Eames (1) “The Toy” - Charles and Ray Eames (2)

 Huizinga, J., 1938. Homo Ludens, pàg. 45 

2

2



22 23

“El juego no solo tiene razón 
de ser gracias al espíritu in-
fantil, sino que es el reflejo de 

la construcción de una 
sociedad.”

Tre s

L’espatlla-jocs
Menjar, dormir, vestir-se o rentar-se són ac-
tes que sempre s’han après a partir de la 
imitació del món adult (en la majoria dels 
casos). Tot i així, es considera que l’autor 
deixa entreveure el plantejament de què 
passaria si apliquéssim la metodologia 
del teatre proletari per aprendre a habitar. 
Si fós així, segurament els ls dissenyadors 
agafarien el rol del director de teatre do-
nant inputs als usuaris i aquests, indepen-
dentment de la seva edat, farien la seva 
pròpia interpretació de quina és la millor 
manera per a cada un/una per habitar un 
espai. Així ho exposa Benjamin, W.: 

Tal com Benjamin, W. exposa  al seu 
llibre “Juguetes” (edició 2015), la via més 
satisfactòria per educar als infants és a 
través del teatre proletari . Per molt que el 
director decideixi un repartiment d’actors 
amb un guió molt detallat, no pot haver-hi 
una influència moral o directiva per part 
d’aquest sinó que ha de donar eines per 
tal que cada nen/a interpreti el personat-
ge que se li ha assignat des del seu punt 
de vista: estimulació material, improvisa-
cions, delegació de càrrecs, etc. És a dir, a 
partir del joc. 

En aquesta mateixa obra també s’afirma 
que l’acte de jugar pot dur-se a terme de 
la manera més simbòlica o interpretativa,
però també en els hàbits del dia a dia. 

- Benjamin, W.

Si Huizinga, J. hagués considerat aquesta 
postura dels usuaris en el rol d’habitar, 
molt segurament els hagués anomenat 
“espatlla-jocs”. En la seva obra “Homo 
Ludens” (1938), es descriuen com aque-
lles persones que, mentre estan jugant, 
decideixen saltar-se les normes establer-
tes pel grup per crear les seves pròpies. 
Es podria dir que són els revolucionaris, 
però també els més astuts i creatius, ja 
que a partir d’un escenari molt marcat 
prèviament aconsegueixen construir una 
narrativa totalment alternativa a l’establer-
ta. No és que siguin tramposos sinó que, 
a diferència de la resta de jugadors que es 
limiten a seguir unes instruccions o obeir 
unes normes, ells es pregunten el “per què” 
de les coses i intenten adaptar-se el joc de la 

millor manera possible segons el seu criteri. 
Per tant, seguint la definició anterior, 
aquelles persones que volen jugar mentre 
habiten, o que habiten mentre juguen, 
s’aturarien a qüestionar-se si existeixen 
alternatives de tot allò que la resta ja 
donen per establert o que no es poden 
canviar. Per exemple, per què tothom 
vol tenir un sofà o butaques al menjador 
de casa seva? No existeix cap altra tipus 
de mobiliari que pugui complir aquesta 
necessitat? Fins i tot, podria existir algun 
moble que complís la funció de cadira, 
llit, sofà i butaca. Potser si existís, hauria de 
poder-se modular i transformar segons les 
necessitats dels usuaris. Potser hauria de 
ser el mateix usuari que decidís com vol 
transformar-lo?

Teatre proletari: d'origen bolxèvic i sorgit a principis del segle XX, es porta a terme amb infants proletaris dels 3 fins als 
13 anys. A diferència del teatre burgès, lúdic i adult; la pràctica d'aquest impulsa la creativitat, el joc i el treball grupal.

Benjamin, W., edició 2015. Juguetes, pàgina 7
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“Seeking comfort in an uncomfortable chair” - Bruno Munari (3)
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És del tot lògic comprendre que, al llarg 
de la nostra evolució com a éssers pen-
sants, cada corrent filosòfica, disciplinària, 
artística, arquitectònica o de disseny (en-
tre d'altres) que ha indagat i s'ha mani-
festat entorn el concepte de domesticitat, 
conseqüentment també ha repercutit en 
la nostra manera d’habitar.

Exposant-ne un clar exemple, l’estructura 
o unitat familiar que avui en dia habita 
en els espais domèstics no té res a veure 
amb les que hi havia a mitjans del segle 
passat. Si tal com reflecteix la pel·lícula 
francesa de Jacques Tati  titulada “Mon 
Oncle” (1958) la casa moderna, mecanit-
zada i idíl·lica del moment era habitada 
per un matrimoni format per un home 
empresari i una dona mestressa de casa 
juntament amb el seu fill; avui en dia pot 
ser habitada per un grup d’amics de la 
universitat, persones que mantenen una 
relació poliamorosa, una sola persona 
amb la seva mascota o, fins i tot, pot 
ser habitada per persones que no es 
coneixen de res entre elles (entre molts 
d’altres exemples). Així doncs, aquests 
casos d’ambients domèstics que s’han 

desenvolupat durant el segle XXI són clau 
per analitzar com cada persona es rela-
ciona en l’espai, quines són les diferents 
situacions que es generen al llarg del dia 
a dia en aquests i, sobretot, com es des-
encadena la manera d’habitar de cada 
una segons el cas. 

Si ara posem el focus d'investigació en el 
nostre país, durant aquesta última mei-
tat de segle hem travessat una sèrie de 
capítols que ens han acabat portant a un 
confrontament amb els nostres propis 
habitatges. Fent un salt cronològic, amb 
l'especulació domèstica dels 2000 que va 
donar lloc a l'avalament dels habitatges 
mínims i, seguidament, la crisi econòmi-
ca, política i social del 2008 anomenada 
"Bombolla Immobiliària"; ara ens situem 
el 2021 amb uns habitatges que no estan 
a l'altura del període de confinament 
domèstic obligatori.

Què vol dir això exactament? Doncs 
que durant un període de reclusió per 
tal de combatre la pandèmia vírica de la 
COVID-19, li hem atribuït a casa nostra 
la responsabilitat de resoldre totes les 
nostres necessitats dins dels seus límits. 

Com a conseqüència, tot allò que fèiem 
fora el nostre espai domèstic (treballar, fer 
esport, jugar al parc, anar a l'escola, etc.) 
ara queda concentrat dins les 4 parets del 
nostre habitatge. Per tant, quantes més 
necessitats tinguem, més limitat quedarà 
aquest espai. Tot i així, degut a la neces-
sitat vital de complir amb aquestes activi-
tats, també ha crescut la imaginació per 
incorporar noves maneres d'interpretar 
i utilitzar casa nostra. Així ho demostren 

Monge, A. i Mallafré, P., autors del video 
"The reality of confinement with a four-
year-old" (2020) , en el qual expliquen les 
seves pròpies vivències durant el període 
de quarentena amb la seva filla Vera de 
4 anys: "Alguns espais de la casa estan 
agafant nous significats, per exemple, el 
que abans era el marc d'una porta ara és 
un gronxador pels ninos de la nostra filla, 
a la taula vam lligar un mocador i la part 
inferior la vam convertir en una hamaca, 

"The reality of confinement with a four-year-old" - Monge, A. i Mallafré, P.  (4)

Q u a t re

Transició domèstica

 "The reality of confinement with a four-year-old": una grabació domèstica que degut a l'extrema difusió digital s'ha fet 
viral fins al punt que la BBC decideix publicar-lo a la seva plataforma web. 
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“D. School, Reprogrammable Architecture” - O’Sullivan, D. (5)

el dormitori o també el menjador durant 
el dia són un gimnàs, el que abans era 
un piano ara és una lleixa, el sofà es pot 
transformar en un castell, o en un teatre, 
o en una finestra en la qual hi pot ploure 
des de dins o fora". 

Veient aquests nous requisits que han 
aparegut dins de casa nostra, potser és el 
moment d'adonar-se que alguns aspec-
tes que s'engloben en les disciplines de 
l'arquitectura i el disseny d'espais (entre 
les més destacades) estan quedant obso-
lets i no s'ajusten al paradigma domèstic 
que estem vivint. Per què seguim jerar-
quitzant i separant les habitacions si ara 
mateix l'únic que pretenem és adaptar 
al màxim tota la superfície de l'habitatge 
per aconseguir un màxim aprofitament? 
Per què seguim designant les habitacions 
de casa nostra segons l'acció que s'hi fa 
si actualment ens trobem amb la urgèn-
cia de realitzar vàries activitats diferents 
dins d'una mateixa? Com hem pogut 
permetre que s'hagin construït habitatges 
mínims que no contenen cap sortida a 
l'exterior ni una bona ventilació? 

Des de la perspectiva del disseny d'es-
pais, amb la qual sempre ens posicionem 

per aquesta investigació, és moment 
d'entendre les noves circumstàncies en 
les que han de donar resposta els nos-
tres habitatges. Així ho exposa el colec-
tiu Arquitectos de Cabezera: 

"La casa mínima tal vegada no hauria 
de ser tan mínima, doncs la qualitat del 
confinament està directament relaciona-
da amb la qualitat de l'espai i de l'aire 
que respirem. Els múltiples recorreguts, 
els espais polivalents i no jeràrquics, la 
multiplicitat de portes o els espais segre-
gables puntualment aprofiten exponen-
cialment els metres quadrats. Repensar 
com millorar el parc d'habitatge existent 
i de l'infrahabitatge es converteix en 
una assignatura pendent a curt termi-
ni. Constatem que les habitacions han 
de tenir múltiples usos i que la paraula 
“família” només és una petita mostra 
(mínima) de tots els tipus d'organització 
social als quals l'habitatge ha de respon-
dre. Les classificacions de les habitacions 
en binomis de dia i nit, pares/mares 
i fills/filles o espais servidors i servits 
assimilen multitud de matisos que les 
qüestionen. Qui sap, potser els alts murs 
que separen veïns i veïnes hagin de rein-
ventar-se com a elements més baixos 
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“El entorno doméstico supone 
un espacio-tiempo de oportu-
nidades, donde se desarrollan 
experiencias lúdicas mediante 
la utilización subversiva de los 
objetos, muebles y espacios 
que introducen lecturas libres 
y sorprendentes que alteran el 
uso original.” 

que afavoreixin relacions i altres usos, a 
saber, substituïts per xarxes de tennis vist el 
seu potencial com a mediació i no com a 
frontera."

És interessant l’afirmació que fa O’Sulli-
van, D. quan diu que la tecnologia més 
potent que tenen els/les arquitectes i 
dissenyadors/es és el de “narrar històries”. 
I no justament es refereix al fet que ens 
dediquem a escriure novel·les o guions 
de teatre, sinó que nosaltres tenim la 
capacitat de generar espais perquè hi 
passin situacions, i precisament aquestes 
vénen determinades a partir dels inputs 
que conté l’espai creat. A més, el millor de 
tot això és que nosaltres com a dissenya-
dors/es també generem espais perquè 
els usuaris puguin explicar la seva pròpia 
història. 

Així és com aquest investigador i docent 
de la Tisch School of the Arts (Nova York) 
introdueix la seva investigació sobre ar-
quitectura anomenada “Reprogrammable 
Architecture”, la qual veiem implementada 
en l'Universitat de disseny D.School de 
Standford (vist en la imatge 5). Relaciona 
l’espai físic amb l’espai virtual (software) tot 
designant-los com a espais en els quals 

sempre ha de ser possible començar des 
de zero (“reprogramar-los/resetejar-los”) 
segons els diferents estímuls que coin-
cideixin en aquests, ja que quan entrin 
en contacte generaran noves situacions. 
Considera que el disseny no ha de tenir 
res a veure amb el màrqueting, ja que 
aquest intenta que la màxima població 
possible tingui un interès comú; sinó que 
aquest ha de generar nexes d’unió dins 
del pluralisme social format per gustos, in-
teressos, cultures, etc. Al final, és molt més 
interessant aprendre a conviure amb les 
diversitats de la nostra societat en comp-
tes d’intentar unificar-les, no?

El que pretén explicar amb tot això  O’Su-
llivan, D. és que els espais haurien de 
contenir dispositius arquitectònics i/o 
elements mòbils i mutables en els quals hi 
puguin interactuar lliurement els usuaris, 
acord amb les seves necessitats. I que, a 
més, ells/es mateixos/es puguin aportar 
nous elements per tal de fer-se aquest 
espai més “personal”. D’aquesta manera, 
sempre s’aconseguirà que l’espai continuï 
estant en constant procés d’evolució, com 
les persones. I que, a més, les acompanyi 
en el seu procés d’habitar.

- Benito, A. 

Per tant,  quan considerem l’espai do-
mèstic com a espai lúdic (o com a espai 
de joc), estem emfatitzant ni més ni men-
ys que les lliures interpretacions, usos i 
significats dels objectes quotidians que el 
conformen. És a dir, convertir-nos en “es-
patlla-jocs” . Quan som capaços de donar 
noves funcions i contextos als elements 
de la llar estem generant noves narratives 
que vénen marcades pels nostres instints 
i necessitats.  Així mateix ho afirma De Be-
nito, A., arquitecta urbanista per la ETSAM 
(1999) i doctora arquitecta per la UPM 
(2018): 

"Living Tower" - Verner Panton (6)

7

Investigació teòrica exposada en l’apartat 2 del dossier anomenat “Espatlla-jocs” (pàg. 22)7

8

     De Benito, A., 2017. La casa como escenario lúdico: los objetos domésticos subvertidos. El jugar como acción creati-
va y experimental en el entorno cotidiano . [online] Revista Europea de Investigación en Arquitectura

8

6

Arquitectos de Cabezera, 2020. Mil cases a casa teva. [online] Escola Sert6
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Diagrama esbossat - propietat de l'autora
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“Llit farmacopornogràfic” - Hugh Hefner (7)

tractar només amb el llit com a lloc on 
poder-hi fer vida, sinó amb els mobles 
on poder habitar. Convertir l’usuari en el 
protagonista de la seva pròpia història tot 
fent que no s’incorpori tant a un objecte, 
sinó que sigui la mateixa peça material 
que s’adapti a la seva voluntat. 

En l’actualitat, estudis d’arquitectura com 
Elii (vist en la imatge 8) ja estan indagant 
sobre com l’espai domèstic pot adap-
tar-se a les diferents “escenes quotidia-
nes” que desenvolupem els habitants 
durant el dia. El seu projecte d’investi-
gació “Hom Sieoteo” (2017), que es pot 

C i n c

En el seu “Projecte per a un glossari per al 
segle XX”, J. G. Ballard definia el mobiliari 
com “la constelación externa de nuestra 
piel y nuestra postura corporal”  . Per en-
tendre el que l’autor ens vol transmetre, 
és moment de referenciar a Hugh Hef-
ner, director de la revista eròtica Playboy 
(primer exemplar publicat el 1953), que 
va convertir una peça de mobiliari en el 
seu únic i exclusiu lloc d’habitatge durant 
molt temps, el qual ha estat anomenat 
com “el llit farmacopornogràfic”. Més enllà 
de la seva etimologia, es tractava d’un llit 
amb forma circular i giratori que abarcava 
estructures amb televisors, ràdios, un telè-
fon, un escriptori, una nevera amb menjar 
i beguda, un cendrer i tot allò que ell 
considerava necessari tenir al seu voltant. 
Va ser creat i fabricat exclusivament pel 
director per tal que pogués realitzar tots 
els hàbits del seu dia a dia sense moure’s 
de lloc. Tot i així, és cert que aquest cas és 
massa extrem i té un desenllaç poc agra-
dable, ja que per falta de mobilitat Hefner 
va desenvolupar malalties que li perjudi-
caven les articulacions i els músculs.

El que ens interessa d’aquesta història, 
narrada en l’obra de Preciado, P., és com 
aquest element funciona com a dispositiu 
arquitectònic independent de la casa; ca-
paç d’integrar diverses funcions de comu-
nicació i confort. I a més, com el llit acaba 
reflectint la identitat de Hefner, ja que el 
fet de passar gran part de la seva vida en 
aquest moble va acabar evolucionant a 
mesura que l’usuari també ho feia. 

Un altre cas és el de l’artista Tracey Emin, 
que va exposar com a instal·lació artísti-
ca al Tate Gallery l’any 1999 el seu llit en 
el qual havia estat fent vida durant una 
època de depressió. En aquest hi aparei-
xia roba interior bruta, un cendrer ple de 
cigarretes, caixes de pastilles buides, etc. 
Tot i treta del seu context, l’obra “My Bed” 
va provocar un gran impacte als espec-
tadors, ja que l’objecte expressava l’estat 
decaient de l’autora amb total transparèn-
cia i falta de pulcritud, sense la necessitat 
d’aquesta ser-hi present. Això no vol dir 
que aquest projecte tingui la voluntat de 

Una arquitectura dins 
d’una altra

   Preciado, P., 2010. Pornotopia. Arquitectura y sexualidad en “Playboy” durante la guerra fría, pàgina 1519
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veure aplicat en projectes tangibles com 
"Yojigen Poketto" (2017), consta d'un 
prototip d’habitatge de 50m2 i parteixen 
d’una doble estratègia per intensificar 
l’experiència ergonòmica dels cossos 
que entren en contacte amb l’espai, per 
tal que puguin dur-se a terme tota mena 
d’accions tant individuals com col·lectives. 
D’una banda, generen una senzilla distri-
bució per tal d’optimitzar la funcionalitat 
de la casa. I pel que fa al segon recurs 
estratègic, és el que fa aparèixer l’essència 
màgica de l’espai. Les pells de la casa (te-
rres, parets i sostres) contenen múltiples 
configuracions, tant a nivell de distribució 
com panells corredissos o compartiments 
secrets al paviment, fins a mecanismes 
com una taula que puja i baixa del sostre 
amb un sistema de politja. Així doncs, 
aquest projecte permet a l’usuari des-
envolupar la seva identitat com a ésser 
habitant. Això ens podria recordar al que 
Walter Benjamin anomenava com a “tea-
tre proletari”  , o com el mateix col·lectiu 
Elli anomena, “Teatro doméstico, donde 
el habitante es público y actor, espectador 
y performer, a la vez”. Continuant amb la 
lectura de la casa com a espai on generar 
diferents “escenografies” per les accions 

de la vida quotidiana, l’estudi francès 
Smarin desenvolupa noves tipologies de 
mobiliari que funcionen com a eina per 
generar sistemes constructius i, a més, 
permeten explorar diferents camps d’in-
vestigació i creació a partir de l’experièn-
cia de l’usuari. Els sistemes que proposen 
donen l’oportunitat d’intervenir en l’espai 
de manera col·lectiva o individual, tot re-
considerant els nostres gestos i llenguat-
ge corporal per generar escenes úniques 
i ergonòmiques. Un cas exemplar és el 
projecte que van realitzar a Dubai anome-
nat “Nap Bar” (2017), el qual té la inten-
ció que les persones s’allunyin del ritme 
frenètic de les grans ciutats i dediquin 
més temps al descans del cos i la ment 
per recuperar energia. Això s’aconsegueix 
gràcies als seus sistemes de mobiliari i 
il·luminació “Dunes” (puffs inspirats amb 
les formes orgàniques de les dunes del 
desert), “Mobile Shadows” (làmpades 
penjants inspirades amb les formes dels 
núvols) i “Play Yet!” (vist en la imatge 9, 
estructures de moblatge multifuncionals i 
modulables). 

“Yojigen Poketto” - Elii (8) Teatre proletari: investigació teòrica exposada en l’apartat 2 del dossier anomenat “Espatlla-jocs” (pàg. 22)
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“Play Yet!” - Smarin (9)
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“IKEA Desobedients” - Andrés Jaque (10)

S i s

Des-estandardització
És d’allò més interessant contemplar la 
casa com a metàfora física per demostrar 
que els humans habitem en el món. A 
diferència de les altres espècies, nosaltres 
per habitar necessitem (o hem cregut ne-
cessaris) objectes, tecnologia i espais de-
limitats que no trobem de manera corrent 
en la natura. Tot i així, el més curiós d’això 
és que, avui en dia, encara continuem 
considerant que totes les persones neces-
sitem el mateix i de la mateixa manera. 

Fixem-nos en IKEA, l’empresa sueca que 
ha revolucionat el món de la fabricació 
del mobiliari atribuint aquest procés, 
justament, als usuaris que el compren. En 
els seus catàlegs (com a data curiosa: s’es-
criuen en més idiomes i se’n venen més 
exemplars que La Bíblia) es representen 
uns escenaris domèstics estandarditzats: 
la televisió sempre està situada davant el 
sofà, les famílies fan els àpats asseguts en 
cadires i reunits en llargues taules, el llit 
de matrimoni  va acompanyat de dues 
tauletes de nit simètriques als costats i, on 
fins i tot, el desordre i l’espontaneitat de la 
gent que apareix en cada escenari estan 
calculats fins al mínim gest. El que és més 
curiós és com els/les clients/es d’IKEA 
no s’adonen que l’empresa incentiva 

l’estandardització domèstica a partir de 
la creació escenaris que limiten les pos-
sibilitats d’habitar en un espai. Quan ens 
referim a aquest concepte estem parlant 
de la vaga associació que es fa en haver 
de realitzar un hàbit o acció en un espai 
concret i d’una manera determinada. Per 
exemple: menjar a la barra de la cuina, 
treballar a la taula de l’estudi o llegir a la 
butaca de la sala d’estar. Potser sembla 
extrany preguntar-se el perquè de tot 
això, però prefereixo reconduir la pregun-
tar i reflexionar en la possible existència 
de llocs, racons i zones de casa nostra 
que potser encara no hem descobert i 
on podem estar a gust amb un tipus de 
mobiliari que no sigui ni una cadira, ni un 
sofà o butaca, ni un llit, ni tampoc un puff; 
sinó amb un objecte que s’adapti a nosal-
tres i ens permeti deixar el nostre cos en 
repòs en cada moment que necessitem 
del nostre dia a dia. 

Un dels ponents en arquitectura que 
s’oposa a l’estandardització domèstica 
(tant en l'àmbit polític, social com espaial) 
és Jaque, A., autor de la instal·lació artísti-
ca “IKEA Desobedients”    (vist en la imat-
ge 10). Amb aquesta peça l’arquitecte 

    Jaque, A., 2012. IKEA Desobedients [Instal·lació artística] MoMa, Nova York.
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pretén recalcar que la casa no és només 
un dispositiu construït amb artefactes 
materials, sinó que també conté idees, 
desitjos, debats, afectes i necessitats dife-
rents segons les persones que hi habiten. 
L’objectiu principal de l’arquitectura no 
hauria d’intentar unificar o estilitzar les 
diferents maneres d’habitar, sinó em-
poderar-les totes per tal que puguin ser 
visibilitzades en la societat. Amb aquesta 
actitud s’aconsegueix una arquitectura 
activa que avança i evoluciona amb les 
persones, que mostra la diversitat de sen-
sibilitats, cultures i conflictes que generen 
una societat més inclusiva. 

Per acabar d’entrar més en detall amb 
aquest concepte, l’estudi d’arquitectu-
ra belga Muller van Severen (vist en la 
imatge 11) és reconegut per les seves 
peces de mobiliari. Amb referències de 
l’escultura, tenen la voluntat de crear 
objectes amb un llenguatge molt clar i 
directe: senzillesa estructural però amb 
molta presència en l’espai gràcies a la 
seva materialitat i gamma cromàtica. Tal 
com afirmen els membres de l’estudi, és 
molt important que el mobiliari de casa 
nostra tingui una essència amb la qual 

“It’s not like a 
perfect world. 
But you don’t 
want to live in 
a gallery, don’t 
you?” 

ens identifiquem, ja que aquest represen-
ta la identitat de casa nostra, i de ningú 
més. És totalment encertat plantejar-se la 
reflexió:

Per tant, l’argumentació que dóna peu al 
“per què” de tota aquesta investigació és 
la voluntat de generar mobiliari expe-
riencial, que creï vincles amb les perso-
nes, que els permeti establir les seves 
pròpies normes de joc i, sobretot, que 
els faci sentir “com a casa”. 

“Rack + Seat” - Muller van Severen (11)

- Muller van Severen

Muller van Severen, 2018. In Residence: Muller Van Severen [video] Nowness12
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Imatges extretes de l’anàlisi d’espais domèstics 
(propietat de l’autora)

@riumbaumarta (19)

@arethalagalleta (20)
Imatges extretes de l’anàlisi d’espais domèstics 

(propietat de l’autora)
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Imatges extretes de l’anàlisi d’espais domèstics 
(propietat de l’autora)

@gigi_vives (21)

Imatges extretes de l’anàlisi d’espais domèstics 
(propietat de l’autora)
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Imatges extretes de l’anàlisi d’espais domèstics 
(propietat de l’autora)

@mpombor (23)

@pavvla_(22)

Imatges extretes de l’anàlisi d’espais domèstics 
(propietat de l’autora)
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@ffitcoco (24)

Imatges extretes de l’anàlisi d’espais domèstics 
(propietat de l’autora)

Aquest projecte s’ha dut a terme durant 
un dels moments més crítics i durs que 
segurament viurem en molts anys com a 
societat i població global: la pandèmia de 
la COVID-19. Per tant, no s’ha pogut posar 
en un context d’investigació que s’allun-
yés de la realitat que s’estava vivint en el 
moment. Per poder combatre el Coronavi-
rus, la mesura que ha afectat més a tots els 
habitants ha estat el confinament a casa. 
Segurament no caldria especificar al que 
ens estem referint perquè tothom ho ha 
viscut per si mateix durant aquests mesos, 
però per si no ens havia quedat del tot 
clar el que expresa aquesta paraula, estem 
parlant d’un aïllament, un tancament en 
un espai limitat i una pena restrictiva de la 
nostra llibertat. Tot i així, en comptes de 
pensar en els inconvenients i limitacions 
que posava aquesta situació en el segui-
ment del projecte,  s’han buscat noves 
oportunitats i altres vies resolutives. 

Així doncs, per poder generar un sistema 
de mobiliari de lliure interpretació dins 
l’àmbit domèstic; primer de tot s’havia 
d’analitzar precisament com habita la 
gent a casa seva. És per això que es va 
demanar a un col·lectiu de persones que 
compartissin un moment del dia on esti-
guessin a gust i fent una activitat en la qual 
el seu cos estigués en repòs. No era tan 
important el que estiguessin fent sinò les 
característiques i configuració de l’espai, i 
també com es situava la gent en aquest. 

Sense saber molt bé quines conclusions 
se’n podrien extreure d’aquest anàlisi, el 

primer aspecte va ser adonar-se que, en 
la majoria de les fotos, les postures de la 
gent s’allunyaven de les que dicten els 
clàssics mobles de l’àmbit domèstic: la 
postura en forma de “4” en les cadires, la 
posició en forma de “L” en el chaise-long o 
la postura totalment estirada en el llit. Així 
doncs, sí que la gent partia de mobiliari 
convencional, però donant-li un nou ús 
amb l’ajuda d’altres peces de mobiliari o 
decoració com taules, puffs, coixins, tam-
borets, etc. En alguns altres casos, la gent 
aprofitava la mateixa topografia de l’espai 
en el qual volien estar i s’adaptaven al 
nivell del terra. 
I seguidament, es va observar que la majo-
ria dels llocs fotografiats es situaven prop 
d’una sortida o  amb vistes de l’exterior. 
Això va ser un gran indicador per ado-
nar-se d’allò que instintivament ens aporta 
benestar: aire fresc, llum solar i temperatu-
ra càlida. A més a més, també és cert que 
els llindars de casa nostra són espais que, 
d'alguna manera, ens mantenen comu-
nicats amb l'exterior i en els quals, durant 
el confinament, hi hem pogut establir 
més que mai relacions socials amb els/les 
veïns/es. 

Continuant l'anàlisi, també es va fer una 
recerca a Instagram per tal de veure si 
la gent havia compartit el racó de casa 
seva que els aportava més confort durant 
aquest període. Doncs bé, una vegada 
més, els casos trobats mostraven el lloc 
situat prop de la finestra o balcó i amb 
configuracions de mobiliari semblants a 
les del primer col·lectiu de gent.



54 55

“Scottish Parliament” - Enric Miralles (25)

a quins punts la gent que no té balcó a 
casa és capaç d’arriscar la seva pròpia 
seguretat per tal d’aprofitar fins a l’últim 
raig de sol des de les finestres de casa 
seva. Matalassos, tovalloles i fins i tot 
coixins de l’estructura del sofà han ser-

vit perquè la gent es pogués construir 
una zona habitable (i alhora perillosa) 
en un llindar de casa seva, per tal de 
poder nodrir-se d’aire fresc, llum natu-
ral i vitamina D.

Així doncs, gràcies a aquesta recerca 
domèstica, s’han pogut extreure algunes 
conclusions que ajudaran a definir les 
premisses en les quals s’emmarcarà la 
fase pràctica del projecte. 

Una característica a tenir en compte és 
que, amb l’estudi de les fotografies hem 
pogut veure múltiples posicions de la 
gent que, com hem dit, s’allunyen de les 
que permet el mobiliari domèstic orto-
dox. Per tant, tornant a esmentar l’Arqui-
tectura Reprogramable de O’Sullivan, D.; 
s’haurà de generar un dispositiu amb el 
qual els usuaris puguin explicar la seva 
pròpia història, és a dir, en facin la seva 
pròpia interpretació. Això ho aconseguim 
amb mobiliari flexible i adaptable a les 
seves necessitats i, conseqüentment, a 
les postures corporals. D’aquesta manera, 
aconseguirem que les persones es sentin 
a gust interactuant amb aquesta peça de 
mobiliari fins a sentir-se-la “seva”. Així ho 
afirma la redactora Batet, E.:

“Ens apropiem d’un lloc quan 
som capaços de transgredir l’ús, 
l’orientació que donem a les 
estances. És una condició prèvia 
a fer-la nostra. Quan s’aixequi el 
confinament potser molts po-
drem parlar amb més propietat 
de “casa nostra”.

D’altra banda, es tindrà en ment un sis-
tema de mobiliari que permeti un des-
plaçament fàcil, ja que així l’usuari el po-
drà ubicar allà on es senti més a gust. Tot 
i així, més detalladament, s’haurà de tenir 
en compte com intervé aquest dispositiu 
en la zona de finestres i balcons; és a dir, 
tots aquells límits entre interior i exterior 
on a tanta gent els agrada estar. 

Una bona manera d’entendre com es 
poden generar vincles entre un interior, la 
gent que l’habita i el seu entorn és refe-
renciant el projecte “Scottish Parliament” 
(2004) de Miralles, E. (vist en la imatge 
26). El desenvolupament de l’edifici es 
va centrar a reflectir els trets paisatgístics 
del país tot  tenint present els seus habi-
tants. Per això, els despatxos dels pisos 
superiors del Parlament contenen una 
espècie de nínxols situats a la façana de 
l’edifici i que estan a una escala en la qual 
pretenen embolcallar als usuaris per tal 
d’aconseguir una arquitectura sensorial, 
emocionant i imprevisible. Miralles, E. 
creia que una bona manera per prendre 
grans decisions d’un país era precisament 
contemplant-lo. 

En casos més extrems, evidenciant encara 
més aquesta necessitat de tenir contacte 
amb l’exterior per un major benestar, du-
rant aquests dies de quarentena s’han fet 
virals múltiples notícies (vistes des de la 
imatge 13 fins a la 19) que mostren fins 

Arquitectura Reprogramable: investigació arquitectònica exposada en l’apartat 4 del dossier anomenat “Transició do-
mèstica” (pàg. 26)

Batet, E., 2020. Repensar la casa pel confinament: fer-se un despatx o un gimnàs i recuperar els balcons . 
[online] CCMA 

13

13 14

14



56 5757

“Blue Nudes” (in a pocker game) - Matisse, H. (26)
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"Habitar jugant", el nom que dóna lloc a 
aquest projecte, no busca oferir certeses, 
sinó obrir debats, compartir sabers i ge-
nerar una proposta de disseny des d'una 
narrativa i lectura personal.

A mesura que ha anat avançant el trans-
curs d'aquesta investigació, s'ha donat 
el fet que el nostre objecte d'estudi (el 
joc com a lliure interpretació d'espais 
domèstics, transformació de mobiliari 
i també com a estratègia en el disseny 
d'espais) està en el punt de mira de 
moltes disciplines: arquitectura, disseny, 
educació, psicologia, política, economia, 
salut, etc.Així doncs, és molta la gent 
que està compartint el seu criteri sobre 
el que està passant, com es pot desen-
cadenar en un futur, el que se suposa 
que hem de fer i també el que s'aconse-
lla que hauríem de deixar de banda. 

Per aquest motiu, el treball continuarà 
des d'una postura fidel a allò que s'ha 
pogut extreure de la investigació teòrica, 
els indicadors que s'han manifestat en 
l'anàlisi domèstic i també en la intuïció 
personal, és a dir, al joc. Considerant les 
dues primeres fases com a assolides, 
ara toca la part més important, crucial 
i la més determinant que es reflectirà 
sobretot en l'execució formal: jugar. 
Seguir allò que es manifesta en el nostre 
instint, guiar-nos no tant pels fets que 
puguin justificar els nostres actes sinó 

pels impulsos que surten de dins nostre; 
imaginar, crear i, sobretot, dissenyar. Per 
això, aquesta etapa consta de diverses 
experimentacions que s'han considerat 
anomenar-les "fases de joc". 

Durant aquesta etapa del projecte, han 
sigut de gran referència una sèrie de lito-
grafies creades l'any 1952 del pintor Ma-
tisse, H. i que es troben dins una col·lec-
ció anomenada "Blue Nudes" (vistes en 
la imatge 26). Algunes d'aquestes obres 
tenen la voluntat de fer una abstracció 
anatòmica d'alguns retrats femenins que 
el mateix autor va realitzar anys anteriors, 
i d'altres estan inspirades amb obres pic-
tòriques i escultòriques d'altres artistes. 
Així doncs, amb influències de l'art africà 
i polinesi, en aquesta col·lecció Matisse, 
H. busca més la generació d'una harmo-
nia visual en comptes del retrat hiperrea-
lista i anatòmic del cos humà. 

Aquestes siluetes femenines extretes 
del seu context i que representen unes 
postures d'allò més expressives (i que 
a més, s'escapen de les postures que 
s'adopten en els dispositius de mobilia-
ri ortodox i convencional) han estat un 
primer estímul que han permès una gran 
llibertat imaginativa per generar entorns, 
espais i dispositius de mobiliari. Aquest 
procés creatiu és el que ens ha introduït 
a la primera fase  experimental del pro-
jecte. 

Joc imaginatiu: 
descriure verbal i 
gràficament què 
entenem per "estar" 
en un lloc, estar 
"a casa", què ens 
transmet el concepte 
d'espai domèstic, 
què hi fem, com ens 
hi sentim, quina és 
la nostra  postura en 
aquest, què ens ajuda 
a aconseguir aquesta 
postura, etc.

59
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Des de la finestra em sento lliure, 
perquè crec que ningú em veu,
però jo ho veig tot;

Tenint el sol, l’aire fresc i la calidesa,
qui voldria estar sempre a l’interior?

Un lloc en el qual m'agrada estsar,
perquè m'acull, m'embolcalla,
i em fa sentir acompanyada;

Matí, tarda o nit,
no és important quan o per què, 
sinó on;

A casa. 

C.

Figura 1 - propietat de l'autora
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Figura  2 - propietat de l'autora

Figura 3  - propietat de l'autora

M’expreso amb tot el meu cos,
perquè el meu cos parla;
Amb totes les seves articulacions,
però també els seus sentits;
Estirada o recolzada,
amb l’olfacte, l’oïda i el tacte;
El meu cos juga en i amb l’espai,
però també, en i amb tot el que l’envolta. 

C.
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Fase de joc representatiu - propietat de l'autora

Joc representatiu: a 
diferència de l'altra, 
aquesta consta de guiar-
nos pels sentits i l'instint, 
i no tant per les paraules 
i la imaginació; amb el fi 
de donar forma a allò que 
hem descrit i representat 
prèviament. S'hauran de 
treballar amb diversos 
materials per tal que, per 
una banda, expressin com 
i on volem estar. I també, 
per entendre els diferents 
volums que es generen a 
partir d'una tècnica o altra, 
i així poder determinar 
quina ens interessa més 
per a la formalització final. 
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Fase de joc representatiu - propietat de l'autoraFase de joc representatiu - propietat de l'autora
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Fase de joc representatiu - propietat de l'autora
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Fase de joc representatiu - propietat de l'autoraFase de joc representatiu - propietat de l'autora
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Fase de joc representatiu - propietat de l'autora
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Fase de joc representatiu - propietat de l'autora
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Fase de joc representatiu - propietat de l'autoraFase de joc representatiu - propietat de l'autora
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Fase de joc representatiu - propietat de l'autoraFase de joc representatiu - propietat de l'autora
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Fase de joc representatiu - propietat de l'autora
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Un cop obtinguts volums i formes que 
ens resulten suggerents per a consi-
derar-los com a possibles dispositius 
domèstics, es traslladaran en el context 
del projecte per tal de poder estudiar 
el seu funcionament, les seves dimen-
sions, com s'integren en l'espai, etc. 
D’una banda, es té en ment una idea de 
dispositiu domèstic amb unes característi-
ques ben definides: 
-  L’usuari com a responsable de definir 
l’ús o funcionalitat de l’objecte segons 
les seves necessitats
- Mobiliari variable o mutable per poder 
donar resposta a possibles necessitats 
que apareguin en un mateix espai do-
mèstic
- Formalment allunyat del mobiliari 
domèstic ortodox, per tal d’emfatitzar 
aquest nou concepte de dispositiu do-
mèstic connectat amb l’Arquitectura 
Reprogramable i al joc com a "lliure inter-
pretació d’elements"
- Mobiliari amb poc pes, per així facilitar 
el seu desplaçament, emmagatzematge 
i ús
- Cost de fabricació o adquisició baix, 
coherent amb el target al que va dirigit 
- Mobiliari amb geometries orgàniques 
que s’adapti a les formes i postures del 
nostre cos amb la màxima ergonomia
Tot i així, és evident que segons la mate-
rialitat i, per tant, la fabricació que s’escu-

lleixin, algunes d’aquestes característiques 
es poden dur a la pràctica però, a l’hora, 
no se’n pot acabar de donar compliment 
a d’altres. Aquest fet desenvoca un grapat 
d’inquietuds que s’hauran de convertir en 
decisions essencials del projecte per al 
resultat final del dispositiu domèstic.

Pel que fa en la geometria, ja s’ha definit 
que es tractarà d’un mobiliari format per 
8 mòduls apilables entre ells. Tot i així, 
també es contempla un format mínim del 
dispositiu amb 4 mòduls apilables. Cada 
un d’aquests tindrà 3 cares planes i una 
amb forma curva per tal de potenciar al 
màxim la seva versatilitat i ergonomia. Per 
generar una experiència amb diferents 
graus d’interacció, aquests mòduls es-
taran buits per dins, de tal manera que 
el seu volum matèric serà unicament un 
perfil deixant a l’interior un munt de pos-
sibilitats funcionals que, una vegada més, 
serà l’usuari que tindrà el poder decisiu 
en aquest aspecte: emmagatzematge, 
il·luminació, jardineria, prestatgeria, etc. 
Per poder dur a terme aquestes usos, 
també s'han dissenyat 2 tipus d'accesso-
ris que es poden integrar a cada mòdul: 
una tapa i una pantalla lumínica. Una 
vegada més, segons la interpretació o 
customització de l'usuari, es poden obrir 
nous horitzons. 

Primera idea del dispositiu esbossada - propietat de l'autora
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MÒDULS DEL  DISPOSITIU Escala 1/10
Mides en m
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La cara corba dels mòduls ha estat dissenyada durant les fases 
de joc, experimentació formal i tenint com a referència les 
postures corporals extretes de l'anàlisi domèstic. Deguda a la 
seva organicitat i aleatorietat,  aquestes formes no es poden 
acotar amb prou precisió. 

M.1

M.2

M.3

M.4

M.5

M.6

M.7

M.8
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DISPOSITIU  DESPLEGAT Escala 1/10
Mides en m

88 89
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DISPOSITIU M ÍNIM - OPCIÓ 
1(M.1 - 4)

Mides en m

Escala 1/10 Escala 1/25

90º

90 91
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DISPOSITIU MÍ NIM - OPCIÓ 2
(M.5 - 8)

Mides en m

Escala 1/10 Escala 1/25

90º

92 93
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ACESSORIS D EL DISPOSITIU
 (M.1 COM A  REFERÈNCIA)

Mides en m

94 95

Tapa

Pantalla lumínica

Escala 1/10

Escala 1/25

Escala 1/5

180º

180º

Disponibles per tots els mòduls del dispositiu. 
L'usuari decideix quin material fa de pantalla: 
teixit, paper, etc.
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Després de diverses experimentacions 
imaginatives i manuals (desenvolupa-
ment d’idees, maquetes, esbossos, 
seguiment de l’instint personal, etc.) ara 
també és moment d’escollir i aprofundir 
en quin tipus de dispositiu domès-
tic, materialitat i procés de fabricació 

s’ajusten en la narrativa del projecte. 
Tot i així, és veritat que existeixen un 
munt d’opcions vàlides que encaminen 
diferents possibilitats formals del pro-
jecte. És per això, que s’ha investigat 
detalladament quina podria ser la més 
coherent. Seguint una estructura de 

diagrama  , s’ha representat aquesta 
investigació que engloba principalment 
la relació entre usuari i objecte, i com 
aquesta relació es veu determinada 
per la disciplina del disseny i el poder 
decisiu del dissenyador (en aquest cas, 
l’autora del projecte) en diverses pre-

misses que, segons les que s’escullin, 
enfoquen el projecte en punts molt 
diferents. En aquesta pàgina i l'anterior  
es poden veure l’estructura del diagra-
ma que s’ha seguit i l’aplicació d’aquest 
amb les premisses particulars del pro-
jecte. 

AGÈNCIES ESTADIS CONTEXT REFERENTS

Objecte definit
Fabricació professional
Ús lliure

Objecte definit
Fabricació pròpia
Ús lliure

Objecte en codi obert
Fabricació pròpia
Ús lliure

1. Dissenyador Living Tower
Verner Panton

Play Yet!
Smarin

Autoprogettazione 2.0
Filson and Rohrbacher

2. Dissenyador
+

Usuari

3. Usuari (DIY)

USUARI

DISSENY
NARRATIVA

OBJECTE

Codisseny Dissenyador

Persones confinades 
a casa seva sense 
sortida a l’exterior 

Sistema de mobiliari 
multifuncional, format 
per varis elements

Pandèmia 

COVID-19

a Catalunya,

viscuda per

persones de

classe social 

mitja - baixa

Diagrama: eina de treball compartida per Joan Maroto: arquitecte, doctorand i docent de BAU

15

15
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més a l'abast. Aquests professionals 
s'encarregarien de fer arribar el material 
necessari al seu Fab-Lab i serien els en-
carregats de la fabricació del dispositiu. 
En qualsevol dels casos, aquest projecte 
té la voluntat d'empoderar la producció 
i l'obtenció local dels recursos, visibilit-
zant així el col·lectiu dels makers i ge-
nerant vincles afectius i territorials entre 
l'usuari i el seu moble. 

D'aquesta manera, estem parlant d'un 
disseny definit, no-modificable però 
si escalable; deixant jugar a l'usuari a 
l'hora de decidir el seu ús, els acabats, 
la quantitat de peces i accessoris, el 
seu tamany i qui s'encarrega de la 
seva fabricació. Els arxius digitals per 
a dur-ho a terme es trobarien sota la 
llicència Creaitve Commons Reconeixe-
ment - No Comercial 4.0. Queda per 
definir si el projecte es publicarà en al-
guna plataforma digital com Opendesk, 
Instructables o Wikifactory, ja que tenen 
la iniciativa per produir i compartir dis-
senys de mobles en codi obert.

Pel que fa en el material del dispositiu, 
s’ha realitzat un estudi comparatiu de 
les possibilitats matèriques: contraxapat 
flexible de fusta de calabó, espuma de 
polietilè de densitat 40kg/m3, cartró 

Fab-Lab de BAU (27)

"Una peça de mobiliari manifesta algu-
na cosa més que la seva funció: reflec-
teix l'època en la qual s'ha dut a terme, 
la societat que l'utilitza i el propi imagi-
nari del dissenyador. I conseqüentment, 
aquests tres factors acaben donant un 
caràcter únic al moble."   Així doncs, en 
el període i moment històric que s'ha 
dut a terme el projecte, s'ha decidit que 
el dispositiu domèstic tindrà el seu lloc 
de fabricació en els Tallers de Fabrica-
ció Digital, o també anomenats Fab-
Labs (Fabrication Laboratory). Aquesta 
tipologia d'espais sorgits a principis 
dels 2000 contenen maquinària contro-
lada per softwares digitals que perme-
ten produir objectes a escala personal 
o local, establint així una estreta relació 
amb les persones i no tant amb la in-
dústria. 

És així com el projecte es vincula a la 
cultura maker   , deixant oberta la pos-
sibilitat que sigui l'usuari que es fabriqui 
el dispositiu domèstic tenint un co-
neixement previ de les eines i recursos 
que ha d'utilitzar i també aconseguint 
el material amb els seus propis mitjans; 
sient així el propi maker del seu mobi-
liari. O bé, l'usuari també pot delegar la 
fabricació d'aquest dispositiu als makers 
que treballin en el Fab-Lab que tingui 

    Cultura maker: associada amb el moviment Do It Yourself, disseny de codi obert, coneixements de maquinària CNC i 
habilitats manuals

ondulat, resines de polièster i fins i tot 
fibra de vidre. Finalment, sembla que el 
material que està a l'altura per "Habitar 
Jugant" és el contraxapat de fusta de 
pollancre d’un gruix de 15 mm. 

S'ha escollit la fusta per ser un material 
pur, natural i que ens genera una relació 
respectuosa amb la naturalesa i el medi 
ambient. També, és un dels materials 
més econòmics de tota la llista de pos-

sibilitats i que alhora compleix la majo-
ria dels requisits a assolir pel disseny del 
dispositiu de mobiliari que s'ha creat. 
A més a més, a part de ser un material 
que el podem obtenir de manera local, 
permet a l'usuari decidir quina estètica 
final li vol donar al moble perquè no té 
un acabat tractat (es pot pintar, perso-
nalitzar amb altres materials, envernissar, 
deixant el material en el seu estat pur, 
etc.).

    Heinz Bütler, 2017. Chair Times. [documental] Vitra16
17
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Pel que fa a l'aspecte constructiu del 
mobiliari, després de consultar diversos 
professionals del sector com fusters, 
personal de magatzems de bricolat-
ge, personal d’atenció al client, amics, 
docents de la universitat, familiars, etc. 
es creu que la volumetria del disposi-
tiu dissenyat podrà ser construïda amb 
contraxapat de fusta gràcies a la utilitza-
ció de diverses tècniques. Abans de res, 
fent un anàlisi comparatiu del mercat de 
venda del material, el tauler més gros 
que podem trobar ronda als voltants 
de 1,22 x 2,5 metres (trobat a l'em-
presa "Fustes Alberch"). Per tant, tenint 
present aquesta dada, es pensarà com 
podem obtenir un màxim aprofitament 
del material organitzant les diferents pe-
ces del muntatge en aquesta superfície 
(en la mesura del possible). La manera 
més òptima per tallar-les serà amb una 
màquina fresadora CNC (amb control 
numèric), que és una de les màquines 
que podem trobar en un Fab-Lab. 

Ara sí, un cop obtingudes les peces 
de fusta necessàries, anem a enumerar 
les diferents tècniques de fabricació i, 
per tant, el procés de muntatge per la 
construcció del dispositiu:

1. El tipus d’assemblatge per unir la 

base i els laterals de cada mòdul són 
encaixos amb forma de dents. Es re-
forçarà aquesta unió amb cola blanca 
i es mantindrà ben pressionat fins que 
estigui del tot sec (reforç amb serjant o 
corretges).
2. La segona tècnica serà la unió de 
diversos perfils amb la forma de la cara 
corba del dispositiu. Aquests, tindran 
dues llargades diferents i estaran en-
ganxats amb cola de manera intercala-
da. D'aquesta manera es podran unir a 
la base amb la mateixa tècnica d’encai-
xos de dents (explicada anteriorment). 
Per facilitar l'alineament d'aquestes 
peces, es travessarà a cada extrem una 
barilla de fusta de 8mm de radi, de 
tal manera que es podran anar enfilant 
l'una darrere l'altra sense cap marge de 
desplaçament. 
3. I l'última, semblant a la segona, es 
tallaran un total de 3 perfils de tota la 
forma de cada mòdul per tal de do-
nar més resistència a tota la peça. Dos 
d’aquests perfils es situaran als extrems 
i el restant al mig (aquest s'enfilarà amb 
la barilla i la resta de perfils). En aquest 
cas també s’uniran amb cola i a pressió. 

En les següents pàgines es mostren de 
manera gràfica les instruccions de fabri-
cació i muntatge del producte. 

Taules de fusta contraxapat de pollancre (28)
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ORGANITZA CIÓ DE LES
PECES EN E L MATERIAL

Mides en m

M.1

M.2

M.3

M.4 M.5

M.6

M.7

M.7

M.8

M.8

Tots els mòduls caben tallats en 1 
tauler de fusta, excepte M.7 i M.8

Escala 1/15Escala 1/30
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MUNTATGE   DISPOSITIU
(M.2 COM A   REFERÈNCIA)

Escala 1/5

104 105

Tots els mòduls del dipositiu 
es munten amb el mateix 
sistema.
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DISPOSITIU  MUNTAT Escala 1/10
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MUNTATGE   ACCESSORIS 
(M.1 COM A  REFERÈNCIA)

Escala 1/5
Encaix a pressió. Es poden retirar amb ajuda 
de les pestanyes inferiors i fent palanca amb 
un tornavís de punta planera.
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Alinear els perfils amb  les barilles - propietat de l'autora

Retirem les barilles per poder  encolar i premsar bé els perfils - 
propietat de l'autora

Encaixar perfils  amb dents i encolar-ho amb el perfil 
del mig - propietat de l'autora 

Encaixar base amb perfils curvats amb ajuda de les 
barilles. Per acabar encolar-hi els perfils dels extrems - 

propietat de l'autora 

Preparar arxius dxf - propietat de l'autora

Tall a la fresadora -  propietat de l'autora

Obtenció de les peces - propietat de l'autora
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Possible escenari domèstic
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Possible escenari domèstic habitat
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Conclusions
Durant el transcurs d’aquest projecte, 
m’he preguntat constantment si cada pas 
que realitzava era l’adient, el "per què" ho 
estava fent. D’una banda, es pot pensar 
que aquesta actitud és la més coherent 
en una recerca, ja que tot anàlisi i expe-
rimentació tenen la voluntat d’aportar 
alguna cosa en aquest món, tant si és a 
escala global com íntima, o tant si són 
nous continguts com reinterpretacions 
d’aquests mateixos. En el meu cas, sí que 
em va ajudar a agafar aquesta postura 
en un primer període, però vaig arribar a 
una fase projectual en la que cada “per 
què” que em ressonava dins meu no era 
més que un altre obstacle que m’impedia 
avançar, m’impedia jugar. No em deixava 
equivocar perquè no em permetia crear, 
imaginar, provar i reflexionar. No em per-
metia un pas en falç, ni tampoc em deixa-
va dissenyar. La intenció de voler fer un 
desplaçament impol·lut de la A a la Z em 
desviava de poder conèixer tot un abece-
dari. O si més no, provar els camins erro-
nis que em farien adonar, llavors potser si 
amb més certesa, de quin era el camí ja 
no només "correcte", sinó coherent. 

Responent-me als interrogants que em 
vaig formular al principi d'aquest pro-
jecte, he de reconèixer que gràcies als 
obstacles que jo mateixa em vaig posar 

durant la realització del marc pràctic, em 
vaig adonar de la seva importància. Qui 
no s'equivoca, no aprèn. Qui no prova, no 
coneix. Qui no juga, no dissenya. I qui no 
juga, no habita. És per això que, una ve-
gada més, aquest projecte vol obrir nous 
horitzons tot projectant possibles escena-
ris que convidin a saltar-se les normes, a 
fer una lliure interpretació de l'espai do-
mèstic i a "Habitar jugant". Això s'ha dut 
a terme amb un mobiliari interpretable 
de tantes maneres possibles com l'usuari 
decideixi i amb l'ajuda de dos accessoris 
per facilitar la seva funcionalitat i versa-
tilitat (si l'usuari ho considera, és clar). 
Treballant així un material natural, econò-
mic i de proximitat com la fusta; deixant 
la fabricació en mans dels professionals 
locals o al mateix usuari si s'escau l'oca-
sió, tot utilitzant maquinàries i recursos 
contemporanis. Amb aquestes premisses 
es tanca un cicle que pretén reflectir un 
moment històric viscut, un context social 
i cultural i també una motivació personal 
del joc aplicada com a metodologia en el 
disseny d'espais amb l'objectiu de trencar 
amb l'establert, és a dir, amb l'estandar-
dització domèstica. 

És veritat que el confinament no ha estat 
una etapa fàcil; sinó plena de dubtes, 
incerteses i frustracions que si les escrivís 

totes podrien ocupar diverses pàgines 
d'aquest dossier. Tot i així, és cert que 
aquesta investigació ha pogut ser la que 
ha sigut havent tingut lloc en aquest 
moment. Molt possiblement, si no ha-
guéssim viscut aquesta situació, no ens 
hauríem adonat de l'emergència domès-
tica en la qual es troben molts habitants 
del nostre país. I també, de la importància 
que les nostres llars s'adaptin i parlin de 
nosaltres, de la nostra unitat familiar i de 
ningú més. La voluntat d'enfocar el dis-
seny des d'una perspectiva ètica, humana 
i propera a les persones em dóna impuls 
per continuar explorant-la en futures 
circumstàncies i contexts, juntament amb 
aquestes inquietuds personals que han 
anat creixent i evolucionant tot recon-
duint-me al llarg de tota aquesta etapa. 

Ara ja fa quatre anys, vaig decidir que el 
disseny d’espais seria la meva professió i 
dedicació. I que curiós, ho vaig descobrir 
jugant. 
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