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Una multitud s’aplega qualsevol matí de dissabte dins d’un Leroy Merlin per exercitar 
l’arquitectura. Sense l’acció perfectiva, manipuladora, adaptativa, ampliativa d’aquesta 
multitud difícilment tindria sentit allò que fem com a arquitectes. 
Caude Lévi-Strauss a El pensamiento salvaje definia el bricoleur com la persona que 
respon al que està fent amb allò que té, amb allò que pot disposar. El bricoleur es 
contraposa a l’acció del científic. Ell “elabora conjunts estructurats no directament 
sobre altres conjunts estructurats, sinó utilitzant restes, sobres i trossos, testimonis 
fòssils d’un individu o d’una societat” amb el que s’acosta més a l’univers del mite que 
al de la ciència. El científic sosté la seva resposta amb “veritats”. El bricoleur respon 
intuïtivament basant-se en còctels mitològics.  
En el nostre context, l’homo bricoleur seria l’ésser que interpreta l’arquitectura com 
Lévi-Strauss interpreta el pensament del bricoleur: proximitat, economia de recursos, 
intuïció i mite. Si l’acció de l’arquitecte la modernitat l’ha volguda “científica”, l’acció de 
l’usuari ha sigut invariablement pur “bricolatge”. 
El bricoleur que habita les nostres cases té dues necessitats bàsiques: espai i temps 
lliure. La ciutat ha tendit a desposseir a l’habitant d’aquests dos patrimonis programant 
les seves vides amb multiplicitat d’actes i dotant-los d’habitatges sense vàlvula 
d’escapament. Sempre hi ha qui té un local, un garatge, i sempre hi ha qui viu de 
renda o és jubilat, però en general l’espai manca i l’acció del bricoleur, tot i ser 
impecable, només pot confinar-se dins dels edificis amb la manipulació d’uns quants 
mobles, o treure el nas pels balcons i les terrasses. 
En zones de confinament màxim, com el suburbi de bloc obrer de primera corona, les 
fugues del bricolatge ocupen rieres o parcel·les barates i poc agraciades 
d’urbanitzacions llunyanes en forma d’horts i casetes autoconstruïdes. Sovint la fuga 
és irreversible i el bloc es buida. Pal·liar aquesta patologia passaria, simplement per 
dotar de més espai aquests blocs com ja han fet Druot, Lacaton i Vassal al conegut 
projecte Plus posat en pràctica a París. Un interessantíssim pedaç a la fuga. 
 
 

 
Estratègia del projecte Plus, de reforma d’un bloc a París. 2011. Druot, Lacaton, Vassal. 



Tanmateix, on el bricoleur s’esplaia a gust és a les urbanitzacions i a la baixa densitat 
en general. Tant hi fa si és de primera o segona residència. Espai a baix cost. Aquesta 
és l’obstinat argumentari de la majoria de veïns que muden cap a aquests àmbits, i no 
van mancats de raó. El bricoleur d’extraradi actua amb casa seva com pensa el 
bricoleur de Lévi-Strauss: sota la influència d’un mite (el que sigui) respon amb el que 
té a l’abast a una necessitat, un neguit, un capritx. I lluny d’entendre això com a 
terrorisme arquitectònic, és molt més enriquidor interpretar-ho com a una oportunitat 
per millorar la pròpia metròpoli. 
L’autoconstrucció és un fenomen que al tercer món es veu amb simpatia però a casa 
es veu amb recel. ELEMENTAL dóna la volta a aquest recel encomanant-nos una 
missió d’acompanyament, tal i com expliquen al Manual de vivienda incremental y 
diseño participativo. L’arquitecte no abandona l’usuari a la seva sort un cop finalitzat 
els seus serveis, sinó que els prototips desenvolupats per ELEMENTAL, a banda de 
garantir els mínims normatius de seguretat, deixen entreveure clarament les vàlvules 
d’escapament per mitjà d’un espai buit amb gran intencionalitat arquitectònica i d’un 
procés altament pedagògic conduït pels propis arquitectes. A les experiències 
d’ELEMENTAL apareix la necessitat i el mite. Podríem afirmar que el pensament 
“científic” de l’arquitecte es posa al servei del pensament “bricoleur” de l’usuari.  
 

 
Una de les experiències dutes a terme per ELEMENTAL pels treballadors de d’ARAUCO a Xile, 2012. 

 

 
Evolució de la casa de l’arquitecte Oskar Hansen a Szumin, Polònia. 

 
Les experiències d’ELEMENTAL entronquen amb els conceptes d’open form dels 
seixanta i setanta. Yona Friedman, Christopher Alexander, Oskar Hansen, Habraken, 
alguns dels metabolistes japonesos, entre d’altres, comparteixen el principi que 



l’arquitectura ha de facilitar evolucions futures o la per-formalització de l’espai per part 
de l’usuari. Tot aquest conjunt d’experiències coincideix avui amb un estat evolutiu de 
la indústria del “Do It Yourself” altament avançat. Una coincidència que pot ser un 
revulsiu interessantíssim si el mirem sota l’òptica urbana i sota l’òptica de 
l’aprofitament arquitectònic. 
No cal dir que les urbanitzacions són una patologia urbana. Primer la fou paisatgística i 
social i ara, a més, ho és des de l’àmbit de la sostenibilitat. No, des de l’àmbit de la 
sanitat, ja que tenen uns indicadors de contaminació atmosfèrica molt millors que els 
de la ciutat compacta, ni des de la biodiversitat on la ciutat compacta esdevé un 
desert. La despesa, en primer lloc, de territori i d’energia, la dificultat de la socialització 
dels seus habitants per la pròpia morfologia i els problemes derivats de la mobilitat són 
clarament patològics.  
En les publicacions de la Diputació de Barcelona sobre la baixa densitat de 2007, 
coordinada per Francesco Indovina, i de 2011, coordinada per Francesc Muñoz, 
apareix com a proposta la possibilitat d’intensificar l’ús d’aquestes àrees en pro d’una 
major integració a la ciutat, en pro d’una millora social de les mateixes, en pro d’una 
major eficiència del transport col·lectiu i en pro de la pròpia ciutat compacta, ja que pot 
ser el dipositari del seu creixement o de les seves fugues migratòries per exclusió. 
Des de l’ETSAV hem estat observant de prop les urbanitzacions que ens eren 
pròximes, en concret La Floresta, Mirasol, i Valldoreix a Sant Cugat, i ens hem adonat 
que no han esgotat el llindar d’intensitat urbana que els hi atribuïa el Pla General. Per 
exemple, les parcel·les de l’àrea de Can Cabassa tenen una edificabilitat mitjana de 
0,41 quan el Pla fixa un màxim de 0,75, i una ocupació del 21% front el 30% màxim1. A 
nivell d’ús, la realitat ens demostra que el terme “unifamiliar” ha estat superat i el 
“bricoleur” que habita alguna casa ja s’ha preocupat de dividir-la per llogar-ne una part. 
També hi ha “bricoleurs” que amb l’excusa de la “caseta al jardí” té un fill mig 
emancipat allotjat al tros. 
El que hem observat, en definitiva, és que les urbanitzacions són dinàmiques, poden 
actuar com un dipòsit d’espai al servei de la ciutat i poden millorar substancialment els 
seus indicadors de sostenibilitat, l’eficiència del transport col·lectiu i la minsa vida 
social que roman als seus carrers amb mínims canvis a la normativa –canviant el 
terme unifamiliar per plurifamiliar el salt ja és significatiu–, als paràmetres d’ordenació 
–per exemple permetent fer façana parcialment–, sense modificar l’edificabilitat i 
atenent localment els problemes d’ecologia derivats de la intensificació, especialment 
dels residus. 
L’Atelier Bow Wow, en l’article “Void Metabolism” actualitzaven la teoria dels seus 
compatriotes metabolistes dels seixanta fent-nos adonar que aquest suburbi, els seus 
carrers, les seves infraestructures, són, en definitiva, la mega-estructura metabolista 
que ens deixa en les seves parcel·les la nostra llibertat d’acció. Quelcom que ja ha 
experimentat de forma més encaixonada la ciutat compacta a través de successives 
remuntes i substitucions a tenor d’allò que dictava un Pla General. Tanmateix, i a 
diferència del que ha succeït en aquests àmbits de ciutat compacta, ens falta una 
cultura arquitectònica pròpia que interpreti l’habitatge del suburbi i doni major 
transcendència urbana i paisatgística a la mínima actuació local. Quina seria l’actuació 
Plus d’una urbanització d’extraradi? El còctel d’espai disponible, construccions a 
mitges i habitants “bricoleurs” de cap de setmana o de vacances, pot acabar 
d’amorosir-se amb tota la cultura de l’open form orientada ara a reinterpretar milers de 
“casetes” que demanen de dividir-se o ampliar-se. 

																																																								
1 Dades elaborades per les estudiants Clara Grenzner i Sandra Murcia del Màster en Arquitectura de l’ETSAV. 



 
Diferents “generacions” d’habitatges convivint en un mateix suport, interpretades per Atelier Bow Wow 

 
La oportunitat que ens dóna la ciutat difusa, per tant, no només és urbana sinó també 
domèstica. És una oportunitat per tornar a experimentar amb l’habitatge no sota la 
òptica imperant de la sostenibilitat, sinó també, i sobretot, sota el vell propòsit de donar 
el protagonisme a aquell qui realment el té: l’usuari. A la baixa densitat prenen sentit 
estratègies performatives defensades per Habraken o Yona Friedman sobre el suport i 
la mega-estructura, convertides a petita escala en fórmules per a reinterpretar les 
estructures heretades. També l’espai públic, ara inert, pot ressuscitar amb teories com 
les de Jan Gehl, sobre el disseny d’espai públic atenent als veïns, les seves 
necessitats i el seu confort.  

Moltes d’aquestes estratègies poden confiar d’un usuari actiu, que engrandirà, 
manipularà, perfeccionarà qualsevol estructura que un arquitecte li pugui oferir perquè 
té mentalitat bricoleur i perquè té, sobretot, espai. Per aquest motiu, són més útils els 
referents llunyans d’autogestió i autoconstrucció de llatinoamèrica, com el conegut 
conjunt d’habitatges desenvolupat a Lima, en l’experiència Previ, o les senzilles lleis 
d’ocupació segura de l’espai d’ELEMENTAL. Fórmules d’ampliació com les que s’han 
donat en moltes d’aquelles cases poden ser extrapolables ara aquí per anar 
aconseguint el lent però imprescindible procés que ens ha de portar de la 
unifamiliaritat a la col·lectivitat. 
L’arquitecte en aquest context té, doncs, un paper remarcable: sobre estructures 
estables de certa proximitat científica, per utilitzar termes de Lévi-Strauss, pot generar 
l’àmbit en el qual l’imaginari mitològic, intuïtiu i oportunista de l’homo bricoleur 
desenvolupi les seves necessitats i fantasies espacials. El món del control normatiu, 
de l’estabilitat, de la urbanitat combinat amb el món de la interpretació, de l’adaptació, 
del canvi. L’arquitecte perd una exclusivitat que il·lusionava tenir, però de la seva 
coctelera en surt un producte imprevist i molt més interessant fruit de la junció d’espai, 
temps i bricolatge. 
 


