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0.- INTRODUCCIÓ
Descripció de l’objecte d’estudi
Cadaqués ha estat històricament un petit 
poble de pescadors. Situat en el centre 
del Cap de Creus (una península rocosa 
formada per l’empenta dels Pirineus al 
arribar al mar) i per la seva abrupta oro-
������� ���� �		�

���� ���� ������ ���� ����
mala carretera sinuosa entre altes mun-
tanyes. Aquest fet va provocar el seu se-
cular aïllament. 
Josep Pla descrigué Cadaqués com a la 
única illa enganxada al continent.

�
��������������
����
���������

���
�-
����
���� ����	������������������ ����
��
����
������	��
�������������
������������
un endarreriment econòmic i cultural 
enorme en comparació a la resta de paï-
sos democràtics europeus.  
És en aquests anys quan el govern dicta-
�������	��
	����������	��
�����	�������
	�������� ��!������ ��� ��"
�� � �����#��
una tímida obertura que provoca  el des-
pertar econòmic; són els anys de la Es-
������ $��
�����
��%�� �
� ���
� ��� �����
turístic de la costa.

Degut a la mala comunicació que té Ca-
daqués per terra (en aquell moment el 
viatge per carretera des de Barcelona 
��������&
����������
'������������������
-
me es fa de manera molt més progressiva 

�����������
��������	�
���	������������
������
���	
����
�����	�������	������-
�������
�����
������*
Però el Cadaqués d’aquells anys té un 
+�	������&
�	��	�����������
����
����-
��
�� ���� +����� ������
�� ��� ����� ,��	� ��
����
����������������
�������
���
���
�
��� �� 
���� 	�������	�/� �������	�0��	�1�
Salvador Dalí y Marcel Duchamp.

��Cadaqués a principis del 
1900



44

Aquests dos artistes de renom mundial 
s’instal·laren a Cadaqués en circumstan-
	��
� ��+�����
� ���0� ���� �� ������� �����1�
l’atracció per la població i per el seu en-
��������������,��	��������+�������������
���
de la costa catalana.
Aquest dos pintors van propiciar l’arriba-
da d’altres artistes i intel•lectuals. Els anys 
�������������
��������������������	�-
�����
�������������
�2������
�������-
ció costanera aglutinarà a artistes inter-
��	����
� ��� �� ���� ��� 3��� 4���� 3���
���
���4�	�����5��������6����7���������-
	����
�	���8������7�����/��6����6�
���
9������
�� :����� 4�+�
� 7�
������� 4�
��
Regás d’entre d’altres. 
Són aquests els anys de la creació de la 
<��	���=��������������������������
�	�-
turals antifranquistes que aglutina a inte-
>�	���
�����+�

����
� �����
��	������
��
����
�� �������	��
***3��
� ���
� ���� �
-
collir Cadaqués com a població d’es-
tiueig.
Així és com Cadaqués es convertí de po-
ble de pescadors a centre de trobada 
������?�	���
������
	������������?������
diversió i contacte amb el mar i la natura.
Quan aquests personatges d’alt nivell cul-
tural decidiren remodelar una antiga 
casa de pescadors o construir una nova 
casa en aquesta població demanen el 
servei d’arquitectes de la categoria de 
7����	���7������3�@���F�����7��
�����9�-
�����
�G�����5���������F�����*

��Dalí i Duchamp passejant per Cadaqués, agost de 
1958
��Cadaqués a Principis del segle XX
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��Casa Senillosa. Fotogra-
�������	
�
�����

��Cadaques a principis 
del segle XX

Quan els citats arquitectes van arribar a 
����
�� ����� ���������
� �
� ���������
���� �������	����� �����	����� ��
������

��H���� 
��
�� ������
���
�� 	��
���!���
�������
���	
���	��
�
��������	
���-
�����
���
�	��
���		���
����������
����
�
���������
���������
�����	������
���	���-
��
���������@����������������	���������
abstracte; en paraules de Pla de “una 
normalitat arquitectònica perfecte”. (1)
   

Les cases que van construir o reformar 
aquests arquitectes es van integrar a la 
perfecció amb la resta de cases del po-
ble introduint els criteris del Moviment Mo-
dern i fugint de pintoresquismes  i falsedats 
arquitectòniques. 

w

(1) Josep Pla, Cadaqués. Editorial Joventud
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D’aquesta llista d’insignes arquitectes tots 
són sobradament coneguts menys els dos 
,���
�����
��������������������	�����-
�������
��
���
�,���
�����
�
/��	�����
�
menys els dos últims.
������������
�&
�	������������������5��-
������ �� F������ �� 7�����&
�� 
�	�
� ��
�
�����KNON���������	��
������K��	�
�
�������
�
����
�KN�N���KNTK��������������������
����� ��� 5������*� U�
����������� �� ��
� ��
����	���
���
����
�V����F���������
������
construint a Cadaqués.

Plantejament inicial de la investigació
El present treball de la Tesina de Màster és 
������������	�/�������������5���������
F�����*�U����#�����"��
�����������
�����
�
que permetin descubrir la manera 
���+������� �
� ���#�	��
�� ��� �����#��X�
��
����
���	�����X�
����� ��
����� �� �������-
	�/������ �	***��������������	����������
la manera de treballar d’aquest arquitec-
tes i així entendre la seva obra.  
�
���
�����	�
������
�
/����	�
�������
	�-
tora americana Mary Callery i la casa de 
la família francesa Bordeaux Groult. Les 
���
����#�	����
���KN2K*

��Casa zariquey, Barba Corsini. Situada a la platja 
����������	
�
�����������
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��Vistes de la sala d’estar de la casa Mary Callery
��Vistes de la sala d’estar de la casa Bordeaux Groult.
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��Cadaqués als anys 60, al fons “Villa Gloria”. Foto X. 
Miserachs 1959 
��Villa Gloria” avui.
��Villa Gloria Sala d’estar. Arxiu Històric COAC
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��	
�
���
����!����"#�

Z���		�/� ������
�
� ��
� ���#�	��
� ��� ���
�
������ ���H��*������KN�N�5������ ��F��-
belli reformen “Villa Gloria” per a les seves 
respectives famílies essent la seva primera 
obra a Cadaqués. És aquesta casa una 
declaració d’intencions on esbossen les 
seves idees arquitectòniques. 

Posteriorment reformen en el centre de la 
població una casa per el galerista suïs re-

������ �� � \���� ]��^� <������ _������*�
:���
��� 	�
�� �&� ��� ����� ��� 
��
��	�	�/�
en els acabats que no tindran la resta de 
	�
�
� ��#�	����
� ���� ����
�
� �������	-
tes. 
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�����KN2K���+�����������������	��
���	-
ció en el centre del poble per a l’esculto-
ra Mary Callery. En aquesta casa apa-
reixen per primera vegada elements que 
seran constants en la seva obra i experi-
menten elements que repetiran en algu-
nes de les seves obres posteriors.
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�������������������#�	����+�������������
��� �� ������ ��� U��������� ���� 	�
�� ���
��������������	�
��F��������<�����*
Estudiar aquesta casa ens permet analit-
zar com els arquitectes afronten un pro-
#�	��� 
��
�� ������
���	��
� �������	�0��-
���
���������������������������������*

Les cases per la escultora Mary Callery i 
per la família Bordeaux Groult a Cada-
��&
�����
������#�	����
�������������KN2K�
���� U����� 5������� �� Z��+���	�� F������
��
������
�����
��������`�������U���
*

Z�
� ���
� ����
� ���
������ 
�������
�� ����
�����H������������
����������������
�����-
	�
���+����	��
�����������*
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Situació 
La casa Calerry està situada en el centre 
del poble envoltada de construccions. 

La casa Bordeax Groult està situada a les 
afores de Portlligat en un lloc sense pre-
���
���	��
� �������	�0�����
� �� ��� ��� ���
entorn natural de una gran potencia. 

La casa Callery està en un solar pla i la 
casa Bordeaux Groult en un solar amb 
forts desnivells.

��Secció Casa Mary Callery
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Tipus de obra
La casa Callery és una obra de reforma 
mentre que la Bordeaux Groult és de obra 
nova.
La casa Callery està situada entre mitge-
��
���������������	��
���		���
����	�
��
Bordeaux Groult és una construcció aïlla-
da.
Z��	�
��7�����&
��������	������j�������
casa Bordeaux Groult és de planta baixa.
La casa Callery és compacta la casa Bor-
deaux Groult és extensiva.
La casa Callery és per una escultora i la 
casa Bordeaux Groult és per una família.

��Secció Casa Bordeaux Groult
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1. DESCRIPCIÓ DELS PROJECTES
1.1. Situació

Quina és la primordial bellesa de Ca-
daqués? L’estructura i solament aixó! 
Salvador Dalí 

La situació de les dues cases a analitzar és 
radicalment diferent però hi ha un punt 
���	��,�������	����	���������
����������
és l’estructura del paisatge del Cap de 
Creus. Cadaqués i Portlligat estan situats 
en dues badies del mateix macis rocós 
�����������������*�9�����7������	���
��
��
����4�
�
���Z��j@�������
�
���
���-
culiaritats és un mateix paisatge que ha 
�
���� ����
� ��� ������� ����@���� ���� �
�
seus habitants al llarg de la història. De fet 
l’arquitectura vernacula d’aquest indret 
�
�@�	��
���!��������
��������
�����	��
amb els mateixos principis constructius  i 
��� 	��
�����	��� 	������
� +����
*� 9���� ��
costa d’aquest Cap està esquitxada de 
les “botigues” o refugis de pescadors que 
són una miniatura de les cases que ells 
mateixos es construeixen en el poble. 

��Barraca comunal 
de la Cala Perona al 
Cap de Creus, cons-
truida pels pesca-
dors de Port de la 
Selva el 1823.
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Casa Mary Callery
La casa està situada en el centre del po-
���������	�������������	�	���
�	��
��-
dades
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Casa Bordeaux Groult
La casa està situada en un entorn natural 

��
������	�	���
���!��
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1.2. Situació i preexistències
Casa Mary Callery

“Moltes caases de Cadaqués enca-
ra conserven una normalitat arqui-
tectònica perfecta”. Josep Pla

3����7����� ���	��
���������F�������
va comprar una antiga construcció dintre 
���������������	��������
������"�������
���������	
������
����U�

�������7���-
��&
�����������#��<���*���
�����
�@����-
�������������
�	�����
����	����������
�7�
��
������X��
�����	������U������
��X��
������
del Embut al sud-est. Aquest últim carrer 
&
�����>�����������	�����
�����������-
	��� ��� �������� �� 
���� ������� ���� ���
��
�V*2����
��
��*2�������	������������
��	��
���		�/������������������
	�������
essent en aquest punt el carrer més estret 
de la població.

F��������
	���������	������
��������+��-
��������
�������������1

%&��
���'*�+�*!��/���
���
**�*�����4�-
but) hi havia unes velles ruïnes negres 
��
�!������������*����4��
7
���7���
-
da per cases altes i no tenia vistes, 
però un cop a la terrassa l’escenari 
es tornava imponent.” 

Les cases que envolten l’antiga ruïna te-
���� �j���
� ���� ���� ��� ������ ������
�&
�������
�����������������&
����
*�
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��Carrer del Embut, fotos actualitat

Z�����	�� �
�@� +������ ���� ���
� 	�
�
� �� ���
pati. El pati és poc corrent en aquest po-
ble molt dens com també és poc habitual 
��+���������
����������+����	����������-
#��������	�����
����7�����&
��&
���@	��-
	������ ��*� 7�
�
� 	��� �� G����		�����
la Senillosa o la Bombelli tenen dos acces-
sos en els carrers paral•lels a dos nivells 
diferents que corresponen a la planta 
baixa i a l’última.

El solar és de forma rectangular essent el 
costat llarg aproximadament el doble del 
	���*�Z�����	�	�/��	����������������
�-
lar fent cantonada amb el carrer de L’Em-
���������������������	������������������
����� �����*� U��� ����� �����	�	�/� �&� ���
�
+�j���
�� ���
� ������ �
� 	�����
� ��� ��-
������U�������������������*�

La casa només té vistes al mar des de l’úl-
���������������������������
�	�
�
����
��

����� ������� ���� �� ��
��� ��� �����
�
�
������������
�������	�	���
� �����	�-
rrers molt angostos.
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��� ����
��� +����� ��� ����	���
� ��� 
����
��

���� �
� ������ ������ �
� ����	�	���
�
�
�������
������������

�������������-
����������������"��������
�����	�	���
*
 Ampliem la foto per veure-les amb més 
detall.
S’aprecia en aquesta foto el pati amb 
l’arbre i les dues construccions blanques 
amb les seves respectives cobertes de 
teula àrab.

Reconstruïm la volumetria  i la planta de 
la casa abans de la reforma com devia 

����������KN2K*
Les dues construccions estan separades 
per un mur de càrrega i es pot suposar 
�����
�+��#��
�����&���������j���
�����-
pendents per la posició desalineada de 
�
����
���
*

(1) Josep Pla. Cadaqués. Diferents edicions 
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Casa Bordeaux Grould

El paisaje es de una simplicidad purí-
�!�
�� ��� ��
� :����;
� �������!�
��
Josep Pla (1)

9��	���� ������������ +������� ��	�
�����
=�"���������������������������������#��
��
�+��������������X
�������������������
la badia de la tramuntana. És en la part 
superior de la vessant nord d’aquest pen-
��X
������+�������������
�������������-
������������
�@�
���������	�
��F��������
Grould. 
Des de Portlligat la casa no es veu oculta 
per la muntanya i és només visible des de 
el mar per la vessant sud de la badia  de 
la Guillola.
Portlligat és la primera badia situada al 
nord de Cadaqués a pocs minuts cami-
nant des de el centre de la població. 

6�
���U���
	����&�������
���	1
“ es pura maravilla. Port-Lligat es lo 
que los marinos y pescadores llaman 
un arsenal. Es un pequeño puerto 
natural soberbio, excelente para 
mantenerse en su interior en verano. 
[...]

el paraje incomparable [...] situán-
dose a bordo de un barco en el cen-
tro de la bahía, la visión es muy bella. 
Si el litoral que la cierra por el lado 
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de mar forma un muro de rocas obs-
curas bastante bajo, en cambio la 
costa propiamente terrestre es le-
vantada. Sobre ella se desarrolla un 
fondo de maravillosos olivares solita-
*!�����<�!�����=�����
*��������
������
en otros tiempos mantuvieron planos 
de viñas superpuestos. Las ictinias, 
las algas y la zoología más elemental 
del mar tiembla al sol sobre las aguas 
mansas y ensoñadas, de un color 
azul obscuro profundo, casi negro, a 
veces tan inmóviles que el color pa-
*�����>�!������:*���
��!:
�=��
����
=
��
de algas, de un verde poco fúnebre, 
���@�� �
�� �!���*���
�� ��!��
�!�����
de Port-Lligat, que un día fueron muy 
decrépitas y ahora se han remozado 
y modernizado. El tono obscuro de 
las pizarras, el verde-gris-plata de los 
olivares, los encalados deslumbra-
dores, el mar en una calma de éxta-
sis, forman con el cielo enorme, púri-
simo, limpiado y endurecido por los 
vientos del norte, un paisaje verda-
deramente inconfundible: dentro de 
su ambiente de soledad, éste es lu-
gar paradisíaco, de una desnudez y 
��� �
�!K*
����� ��*�:*
�� �N
��*:
-
dos, de un realismo estrico.” (2)

��Badia de Portlligat a principis del segle XX
��Badia de Portlligat en l’actualitat.
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:�����	���
���
����
�2��U�����������������-
����� �������������+����	������7�����&
��
��� ������ ���� �
������� �����#�� ������ �
�
pescadors del lloc i els visitants que ana-
ven a retre vassallatge a Dalí.
=�"�����	�������������	��������������-
talitzat en moltes de les seves obres i ha-
via fet que aquest minúscul racó del Em-
����@� �����
� ��� �
� ����
� ����
�0���� ���
���*�:��"��
������#������
�����
���
	�-
���
����������	���
������
���	���
����-
�����
��
���	����
�
***

El mateix Salvador Dalí descriurà Portlligat 
en el llibre “la vida secreta de Salvador 
=�"%������
�������������1

“Portlligat está situado a 15 minutos 
de Cadaqués, al otro lado del ce-
menterio. Es uno de los lugares más 
áridos, minerales y planetarios de la 
tierra. Las mañanas le ofrecen una 
alegría salvaje y amarga, ferozmen-
te analítica y estructural; los crepús-
culos son, a menudo, morbosamen-
te tristes; los olivos brillantes y 
animados por la mañana, se meta-
morfosean en un gris inmóvil, como 
de plomo. La brisa matinal dibuja 
sonrisas de pequeñas olas gozosas 
en las aguas; por la tarde, y a menu-
do, a consecuencia de los islotes 
que hacen de Portlligat una especie 
de lago, el agua está tan tranquila, 

����*���T
������*
�
�������!�����*�-
puscular.”

=�
���������KN�2�5��������F������������
����
�������̀ ����������������������	�/�
��V�^�����U���
*�k
��������
���	���������
5������� 	�����&� �� U������ F��������
Grould casat amb una dona que patia 
������������������*�5��������������
�
�� KN�N� ��� ���� 	�
�� �� 7�����&
�� 	��-
������������F������������@���F��������
Grould d’aquesta població i de la seva 
forta tramuntana que tan bé li aniria per 
la malaltia de la seva dona i li aconsella 
de construir-hi una casa dient-li  “Si fas 
una casa aquí la teva dona podrà respi-
rar” (3)
Z�����KN2K�5�����������
�������F��������
<��������
�����������������U�����������
lloc ideal per construir la casa. L’indret és 
�
��	��	�����&
���������X
���������
����
������������������� �� ����������� ������
unes impressionants vistes  de la badia de 
la Guillola i del extrem més oriental del 
Cap de Creus.
El terreny està a pocs minuts de la casa 
��� _������� =�"� ���� ��� ����� ��������
���&
� ��� ������ ���� 
����� ��� ��������
�
que els pescadors feien servir per guardar 
els estris de la pesca i un hotel.

(2) Josep Pla. La Costa Brava. Edicions Destino, 1961. 
(3) Segons explica Bombelli en l’entrevista publicada 
en el Cadaqués de Peter Harden i Lanfranco Bombe-
lli. Edicions COAC.

��La Taula Solar, Salvador Dalí, 1936
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��La casa en primer terme, al fons la badia de la Gui-
llola i la punta del Cap de Creus. 
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��La badia de Portlligat amb la casa de Dalí a la es-
querra de la imatge. Foto Joan Vehí
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1.3. Descripció del programa
Casa Mary Callery



2929

Casa Bordeaux Groult
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Casa Mary Callery
Callery vol una casa per passar les vacan-
	�
����������� ������ �
�������
�
����
-
tats que l’artista tenia  i on mostrar part de 
la col•lecció d’obres d’art americà. Joan 
6�
��� 9������
� ������� �� 	�
�� 	��� $���
petit museu d’art contemporan” (1) on hi 
������ ����
� ������ ������
� ��� 5��
� :����
4������ =�������� 5��
� 5�������� :����-
����7������:����|����� ��� 
����� ��������
Pablo Picasso. 

F������ ��
	���� ��� �� 
������� �������
	��� ��
	������ �
� ��� ��� �����#��� ���-
	@���	1�

“Mary no volia treballar a Cadaqués. Ella 
tenia un estudi a Nova York i un altre a Pa-
�"
*�:��
������������&
��
��������������
����������
��������������
����	
*%���V'

Les peces del programa es situen col•lo-
	�����
�����
��&
��,�����
���
��������-
#������	����'���� �������������� �� ���&
�
privada (l’habitació de l’escultora) en la 
,����������*���� �
�������
� ����������
�
hi ha l’habitació del servei en la planta 
primera i l’habitació dels convidats en la 
segona. 

(1) Joan Josep Tharrats, cent anys de pintura a Cada-
qués. Edicions del Cotal 1981
'WY�Z��:
��
*�\!�����*��\������Z^��_��`�k!�����w�

��Vista de la Casa Mary Calley desde el carrer de 
l’Embut
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7�
��3����7����1�U����������
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Vistes de la planta baixa.
����
�������7`:7���<����:�	����	�����5�
�
*�90^���������
������KNT�
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7�
��3����7����1�U�����U������
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En aquesta planta  hi ha un dels espais 
més interessants de la casa. És un d’aquells 
�
���
�
��
�������&
�����
�����������������

������
���������	��������	����*�Z��
����
està composat per dues parts diferents 
però complementaries. La primera es si-
tua en un petit racó tocant la mitgera per 
��
������������������������?����������-
�����������	������@��������
	�������
ve de planta primera. Per evitar el cop de 
cap en el replà de l’escala que va de la 
planta primera a la segona en aquest 
�����
��������+��#�����
������
�����
�
�����

un sofà i  també per evitar el cop de cap 
�����������
	���������#����	���������-
gera cap a la segona planta els arquitec-
��
�+������	���������������������	�?�-
car una llar de foc.  La solució al problema 
��������	�����j���������
	���&
���-
��
�����������
�������
������
����+�������-
nar que hagi estat concebut com a res-
��
��������������������j���
*�
Z��
����	�/�����
����
���
���������
�����-
+�����
��j���
���������?���������
������
relacionar-se amb l’exterior en diferents 
situacions si s’està assegut o de peu.  

7�
��3����7����1�U�����
�����
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7�
��3����7����1�U��������	���
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7�
��3����7����1�U�����	������
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Casa Bordeaux Groult
Pierre Bordeaux Grould vol una casa per 
passar les vacances amb la família i on la 
������ ���� �
� �
������
� �������
� ���

������
�����0������
���������	������� ������
pugui  rebre i convidar a nombrosos amics 
–la casa disposarà de 14 llits- i vol també 
���������H������
���������
���������
���2�
llits-.
Z��	�
�������@���
�2���V�����	���	�����
������V�����
���
����&
���������������-
����	������������������
������������
�
formats per un de una mida més gran - on 
�
�@� �� H���� ���
����� �
� ������	���
� ���
matrimoni i la zona destinada al servei - i 
de quatre de més petits que conformen 
unes cases pati per als convidats. 
Z�����	�� �
� ��
�������� 
������� ��� ����
nord-oest sud-est paral•lel al mar i el pro-
������
�����������2�+�����
�����	����
-
ponen als diferents volums que formen la 
construcció. La casa es trenca en els dife-
����
�	�

�
���������X
���� �� ����������
irregular del penya-segat i de forta pen-
���������	�
�����	�����
������������������
�&
� �		�������� �� ��+������� 
������ �� ���-
����� ���
���� ��� ��� ��
� ��� ��� ��
����*�
Adossat a la última casa pati hi ha l’apar-
cament d’aquí baixa una sinuosa escala 
�
�����������������*

��Vista de la casa des de la badia de la Guillola al 
nord de la de Portlligat. Foto arxiu històric del COAC
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ANÀLISI DE
PROJECTE
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2. ANÀLISI DE PROJECTE
2.1. Casa Mary Callery: La casa com a 
buidat d’un sòlid

Poesia y una dosis de construcción; 
si no hay ate. Eduardo Chillida (1)

Z��	�
��������
	������F��������5�������
la plantegen de manera similar a la feina 
��� �
	������ 	��� �� ������� ����� ��	�
��

"
������������	������	���	�/������

0�����������������������������������
��	�
��
habitable. Ens recorda les escultures 
������
���� ��� 7������ XU����� 5�������
posseïa obres del artista basc-  on buida 
���������H���� ��� ���������� $	��
������� $�
	����������������7�����������
����	����-
gat de “poesia”.
Així es com es pot llegir la intervenció de 
5���������F�������������������������	�
com un gran massís treballant amb la 
massa negativa on la primera excavació 
han estat els que han originat els carrers 
que envolten la casa . 

Notes
(1) Eduardo Chillida, Escritos. Ed. La Fábrica 2005 

��Vista del c/Embut. Arxiu històric COAC
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��E. Chillida, Mendi Huts I, 1965
��E. Chillida, Elogio a la arquitectura
��~���������!��
�!>�����
��
�
��
*=�	
���*=�/�!:�!N����
l’autor-
��~���������!��
�!>������K
�!������
��
�
��
*=�	
-
llery -dibuix de l’autor.
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Els arquitectes plantegen una successió 
de buidats en funció dels espais que vo-
len obtenir i en relació de l’entorn imme-
��������
�	�����
�����������������������X���
llunyà –les vistes del mar per d’amunt de 
les cases veïnes.  Una primera excavació 
es produeix per crear un volum a doble 
�j���������
� 
����������#����� �� �� 
���
���
����� ���� &
� ���	����� ���� �� ����� ��
través d’una gran obertura de forma qua-
drada.

Cadaqués  i el Cap de Creus és com una 
gran roca que s’encasta en el mar em-
pentada per la massa dels Pirineus i que la 
+��j���������������� �������9����������
�������
�������+��������+����������
�����-
satge un lloc únic i màgic com mostra la 
+������������7���@�4�	�����
���������-
tecte Aitor Estevez.

5������� �� F������ �
	�������� �� ��

"
�
del volum de la casa de la mateixa ma-
����������������������0������������+����
���������������������
��������+����
������
perímetre.

��Michael Heizer, Massa desplaçada i reemplaçada 
1969
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�����
��������������	
�
������������^!��*�4���7�;�
����������	
�
�����
�
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:���
�
��
����
�����
��
�������	����������
ventilar els espais interiors i per il•lumi-
���X�
*�7�?�	��
�����+�����
��j���
���-
�������#�	�������
�������������������
de foc o sobre una llibreria i permeten 
veure fragments emmarcats de l’exterior 
����+�������j������

����
��������	������
����

�#����������	�
�*�=�����������������
un sorprenent efecte lumínic molt plàstic 
apreciable des de el carrer.

Totes les obertures de la casa són quadra-
��
���������
�����������
�������	�*��
�
�����*
El quadrat té una gran importància en 
�������������	�0��	�����5���������F��-
����+����������������	�����������7��	���*�
Bombelli en el període que va viure a Suïs-
sa va pertànyer al  grup d’artistes Allianz 
#�������������3���F����4�	�����U���Z��-
se i des d’aleshores va compaginar la fei-
na d’arquitecte amb la de pintor. 

��Fotos Arxiu Històric Coac 
��La última planta de la Casa Calleri vista des de el 
passeig. Foto Arxiu Històric Coac 
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��Alçat carrer de la cols -dibuix de l’autor-
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��Façana Pati -dibuix de l’autor-
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������K*
�
������*�
������
��
�������
**�*������4�:��



6161

��Alçat carrer de l’Embut -dibuix de l’autor-



6262

��Lanfranco Bombelli, cubo cinque
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Z�
� ���
���
� ��������
� ������
��� 	�
��
+��������	�����������������O��O�	������-
riorment. El decrescut emfatitza encara 
més la sensació de buidat.

Z�
���������
���������	��
���������	��
-
tant en la obra posterior de Bombelli i se-
���������H���
���
��������������������
	��-
minada per molts  arquitectes com a 
segell d’autenticitat i distintiva de la arqui-
tectura de Cadaqués. 
 
U��	�
������ &
� ����
��� ������ �����	���
�����������@�F������������KNT���������-
tar un portafoli elaborat per diferents artis-
��
����������������5��������������7�-
����&
� ����� KNTK� �� �����H��� ���� 	������
+��
� ���� �����#��� ���� ����� ��� 	���������
���������������������U�����5������*��

��~�*�
+��!�������	
�
������������!����=�K*����
N�
Huber.
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��Sanae Ando, Duration and extension
���!�\
*��~
�����\�����!�*��\=�����
��7!�*���*���*
��Bruno Munori, Positivo-negativo
��Adolf Estrada, Cadaques
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“ no hablo del espacio situado fuera 
de la forma, que rodea al volumen y 
en el que viven las formas, si no del  
espacio generado por las mismas. 
Para mi no se trata de algo abstrac-
to, si no de una realidad tan corpo-
ral como la del volumen que lo abar-
ca”

Eduardo Chillida 



6666

“con el tiempo descubrí que forma y 
espacio eran exactamente la misma 
cosa. Por ejemplo, para compren-
der la forma en su completa reali-
dad tridimensional hay que com-
prender el espacio que desplazaría 
al quitarla de su lugar.

Henry Moore

��Dibuixos de l’autor
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��Negatiu del buidat
���������*����!>
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El buidat té molta rellevància també en 
altres obres que aquests arquitectes cons-
trueixen en el nucli urbà de Cadaqués 
fruit de reformes de cases existents. 
Pren un protagonisme especial en la prò-
pia casa de Lanfranco Bombelli al carrer 
Solitari on el buidat és l’element genera-
dor dels espais seguint els criteris del movi-
ment d’art Concret.
����
�����
�	�
�
���������#������	����-

����
�+�j���
����������������
���
�����-
riors tant bons en el clima on es cons-
trueixen.

��Casa Mary Callery
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��Casa Bombelli, 1961
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��Estudi Callery, 1969
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��Villa Gloria, 1958
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2.2 Casa Bordeaux Groult: Lectura mo-
derna de l’arquitectura popualar

La casa només és visible des de el mar 
des de on es percep com una construc-
ció molt integrada en el paisatge i adap-
������������������*�Z�����������������-
	������ ������ 
��
�� 	��� 	��	�

�/�
���������������������
�@�����	�?�	����
��� �� �����X
������ ����
���� 
����� ��
�
���
�����������	����
����	���
������-
dra seca presents en tot el cap de Creus i 
en el propi solar.
�
��@��
��������
���� ��	�
���������-
���������
������������������&
�������	���
����+����	����
��@��
������
���������-
car en les revistes internacionals com el 
��OV�����KN2�����=���
�������O����KNTV�
de Global Interior. En aquestes dues revis-
tes es publiquen sempre la planta i una 
secció longitudinal i sempre descontex-
�����H���
��
��
��	�����
������������*



7474

=�� �
�����
�	�
�
����+������
�����5���-
������F����������	��
��������U�����������
	�
�� 3����� ��� KN2��� �� 	�
�� ���
�����
���KN2��������������	��
��������7�����&
�
��	�
��:��H����������KNTK��
�	��
�������
�
����#�	��
����	����
�����������@��
���-
����@�	
���
������	����
�������
����	�/�
de la casa i seccions del terreny on es veu 
el rigor amb el que els arquitectes treba-
llen l’entorn. En aquestes tres cases els 
moviments de terres són pràcticament 
��
�� 
��������� �� �� ���������� ���
�����
escollint el lloc on situar la casa com en el 
cas de la casa Miquel o la casa Apezte-
guia o creant una plataforma en el cas 
de la casa Frasquelle. En tots aquests pro-
#�	��
� �������	�/� �� ������� &
� ����	�-
ble.
Z���
�

�/������������������������������
	��� ������� �&
� ���������� �
� ������ ��
������������	�����+����	�������
�����
�
	�
�
��	����������������0�����������-
vista Domus on ens explica que es van ex-
	�����K�����������	�*���������
�����#�	-
te l’entorn és molt més abrupte que en els 
altres que hem comentat. L’excavació es 
produeix per encaixar la casa en una 
	���������������� ��������������
��������
����+����
*� ������#�	���
������������-
torn al situar els diferents cossos que la 
composen en diferents nivells i al mateix 
temps l’entorn es manipula per encabir 
�����	����
���
	�����"���������������������
���#�	��������	*

��Casa Frasquelle
��	
�
�^��;��K�!
�������	
�
�����
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��Les barraques de pes-
cadors a la badia de 
Portlligat abans de la re-
forma de Dalí i Gala. 
Foto de principis del se-
gle XX

“una sèrie de casetes annexes, [...] 
una casa de poble” (1)

U��� 5������� �� F������ &
� +��������� ��
�������	�/� ��
� � ���#�	��
� ��� �� �	�� ���
���&
� ��� �������� ������� �� ���@�� 
�� ���
����&������	���������
�0��	��	����������-
�����	�0��	��	��@��	***�
La seva obra s’impregna del sentiment 
������������� ���
��	��� �����������	�/��
��� ��+����	��
� �
��"
�����
�� �� ����
�� ���
les formes de l’arquitectura popular en-
caixa perfectament amb el purisme i 
l’abstracció del Moviment Modern. 

Arquitectes com Federico Correa i Alfons 
3�@��4������9������
�G��������	�
	��6*�F��-
��� 7��
����� 6�
&� :������� 7����	�� 	��
-
�����������7�����&
�����
�����������
����
totes tenen en comú aquesta manera de 
+������
��������
������
�����+�����
�����0�
que tenen com a partida la reinterpreta-
ció de l’arquitectura vernacular  amb una 
manera de fer moderna adaptada als 
nous temps i usos però sobre tot adapta-
da al context arquitectònic del poble. 
:���
�
��������	��
�����	��������

��	���
del lloc però en cap cas van voler caure 
�����������������+�
����������������
-
���
�����&
�������	��
������	�
�
������
	�-
���
��������
����#���
*�Z�
���	�

����
���
�
nou vinguts eren diferents i aquests arqui-
tectes van ser conscients de la potencia i 
personalitat del poble i van utilitzar els 

�������
� �����	����
�� �
� 
�
����
� 	��
-
���	���
���
�	���
�����	*

Joan Josep Tharrats escriu sobre la obra 
���5���������F�����1

“les seves cases donen la sensació 
que han crescut d’una manera es-
�����!
�� ���� ���� ��*�� ����� �
��!N�
�
�����!�
�����
���*
�
*��!������!-
ca apareix més bella és perquè el 
jardiner ha tingut cura del seu creixe-
ment, ha corregit tot allò innecessari 
o que no s’adaptava a les necessi-
tats de la vida moderna” (3) 

És el cas de la casa Bordeaux Groult. Tots 
aquests aspectes citats es troben en 
����
��� ������ �
� �������
� �� �
� 
�
����
�
constructius són els tradicionals; estructu-
���������
����	@������� ������
� ��	���-
��
� ��� ����� @����� ��������
� ��� ������
parets interiors i exteriors blanques. 
La reinterpretació i la fusió de l’arquitec-
����������	���������������
����
�
�����
tot en com articulen els diferents volums i 
	����
����
�+�j���
*�Z��	�
��F��������
<����� �&����� ������������
��������� +���
��
0������������	�
����7�����&
�����"�����
trenquen el volum com si es tractes de di-
ferents cases adossades; exactament 
igual a les barraques dels pescadors de 
Portlligat. 
:����������+������������#�	���������	�
��
Bordeax Grould s’impregnen de l’arqui-



7676

X��	���������	������
���������
������
-
cadors i de la casa de Dalí que te com a 
origen aquestes.
�� ������� F������ ��
	����&� �� ���#�	���
�����
�������������1

“Era una casa blanca, molt senzilla 
amb una sèrie de casetes annexes 
que eren habitacions per als convi-
�
��� !� ��*� 
��� ����� !� �*
�� ���� ��� +�*
��
com una casa de poble. A dins era 
més civilitzada” (2)

����
�
������
�+���
�������	���������
�
antigues construccions de pescadors de 
Portlligat amb la casa Bordeax Grould.

Les barraques de pescadors, la casa de 
Dalí i la casa Bordeaux Groult

“M’he fet en aquestes pedres, aquí 
he forjat la meva personalitat, he 
descobert el meu amor, he pintat la 
meva obra, he construït la meva 
casa. No em puc separar d’aquest 
cel, d’aquest mar, d’aquestes ro-
ques, estic lligat per sempre més a 
~�*���!K
������\������!�������� ������-
ves veritats més sinceres i les meves 
arrels”  (4)

Salvador Dalí 
����������=�"�������������������
��������
nascut a Cadaqués i tenia una casa a la 
���#�����Z����������

�����
���	��	�
�

amb la família. Així docs Salvador Dalí va 
�
����#��� �� 7�����&
� #�� ��
� ��� ������ ��
guardava molts bons records de l’infante-

�� �� ��� �� #�������� ����
	�������
� ���
aquesta població de la costa. Va ser du-
���������	������
����
�V���������	����-
dar a passar uns dies a Cadaqués Federi-
	�� <��	"�� Z��	��� Z��
� F������ 4��&��
3���������U���k�������<���������������
*�
Z����	����� �����	�/���������������<����
	�
������������������ ���� ��

0��������-
drà l’article publicat per Eugeni D’Ors en 
�� <�	���� Z��������� ��� K�� ��� ��
������
���KNVN�����
����������������	���	��-
tud de Dalí en la seva primera exposició 
��� U���
�� �����	���@� �� �������� ���� ��
pare. 

=�"��������������7�����&
�� �����KN���
torna i busca en aquesta població un lloc 
on viure i instal•lar l’estudi de pintura.

“l’únic paisatge que m’agrada és el 
de Cadaqués i no volia mirar-ne cap 
d’altre” (5)

�� ������� ���������
� ��� ���� �������
���
���KN�O�����	���
���"���
������	�
�����
U�������1

“jo vivia a Cadaqués. Anava amb 
els meus pinzells i les meves teles pin-
�
��� ��� �!��*
��� ���� ���� ��� �!
� 7
!K�
descobrir una barraca. Des de lla-
vors, em vaig estalviar la feina de pu-
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-jar i baixar amb els estris. Aquella 
barraca es va convertir en la meva 
casa actual”  

Aquesta barraca pertanyia a Lidia No-
��&
��	��������	���$�������������%�
������������#������������ 
������ ������
������������������������`�
�������������
de la qual va captivar a Dalí.

Z�� 	��
���		�/� +������� ����� ������ 
�����
������	�	���
� ���&
� ����
� ���� ��������
barques i estris per la pesca. Veient la foto 
de seguida pensem amb la descripció 
que fa Bombelli de la casa Bordeaux 
<�����$����
��������	�
���
�������
*%
��V�������
�����KN���=�"�	����������-
���	�������Z�������	����j���������������
��������@�������&�O�����
��������������
�
�
temps va  comprar i reformar les barra-
ques veïnes.
� Z�����
��� ��	������ ���#�	����� #���������
����<�����
�
�		�

���
���+����
�����-
pliacions sense comptar amb un arqui-
tecte. 
Z����������	����j����� �� 
���������-
����1

“vam contractar un fuster, tots dos 
junts, Gala i jo vam elaborar tots els 
detalls, des de el nombre d’esglaons 
����\!�\
7!
���\
7�*�
������
�
�����
�
�����!����!��������
������*
�������-
tita. Cap dels palaus de Lluís II de Ba-
7!�*
���������*�
*�������������*��
�

meitat de les inquietuds que desper-
�
*�������
��*���
�����
��
:
�
�

“La nostra caseta s’havia de com-
pondre d’una peça d’uns quatre 
metres quadrats que havia de servir 
de menjador, dormitori, taller i vestí-
bul. Es pujaven uns esglaons i, en un 
*��������:*!����*�����*������������-
�!�
7���
�:���
����N
��������*� !�
una cuina d’unes dimensions ben 
justetes per a poder-s’hi bellugar. 
Desitjava que fos ben petita –com 
més petita més intrauterina.” (5)

 

(1) (2) Descripció feta per  Lanfranco Bombelli en la 
entrebista realitzada per Manuel Martín publicada en 
el llibre “El Cadaqués de Peter Harnden i Lanfranco 
Bombelli” ed. COAC 2002
(3) Joan Josep Tharrats, Cent anys de pintura a Ca-
daqués. Ed. Del Cotal 1981
(4) Extret del llibre Casa Salvador Dalí - Portlligat. Ca-
daqués, Edita Fundació Gala Dalí, 2008.
(5) Salvador Dalí, Vida secreta de Salvador Dalí.

��Les barraques de pescadors a 
la badia de Portlligat abans de 
la reforma de Dalí i Gala. Foto 
de principis del segle XX
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Amb aquesta descripció comparant la 
reforma d’una humil cabana amb el pa-
lau d’un rei formula les bases per les ac-
���	���
����
�
������
�O�����
��	�����-
�"
���
�������������#�	������������
��
�
seus detalls. 
Les successives reformes daten dels se-
�����
����
1�KN�V��KN�2��KNON��KN����KN����
KN����KN2����KNTV*�=�
������KN����������-
vant compta amb la col·laboració del 
constructor Emili Puignau qui dirigirà les 
obres sota la supervisió del artista.
U��	�
������
/�������U������� #���������
����5������Z�	���
�	��
���	���
��������
�
�
�����
����5���������F����������
������-
��������
���
���� ����������U�����5���-
������
�	��
���	���
�����
�����
����Z��-
franco Bombelli.

��Gala i Dalí en la seva casa de Portlligat, 1936
�����*
��^��
��
*!
��
�<���
�7
��*��
�<����W��
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��La casa de Dalí en l’actualitat
��La casa de Dalí entre els anys 1936 i 1948

_�� 	�������� ��
���� ��������� ��� �� 	�
��
de Dalí amb les primitives construccions 
������������������
��������	����
�����
tot al incrementar una planta a les caba-
��
��������
�����0� ��
����������������� �
�
barraques segueix present. 
�� 	��#���� �
� ������ ��� +����� ����@�����
�������������
�����
���+����
�����
��	-
tant la fragmentació original.  També 
	��
����� ��
��������� �
���������
�����
��
����
� 
/�� ��������
� 	��� �
� �������
��
��������
����
���
����������	���
������-
cals més típiques de les cases de Cada-
qués. 
Les cobertes són també inclinades i de 
teula àrab i quasi totes les cobertes noves 
fruit de les remuntes de la planta  superior 
respecten la inclinació de la construcció 
original. 
És la casa d’un pintor que va ser tot un 
������	����
�������������
����	�
�����-
�������	��������� ��
����	�������U���
� ��
\����]��^������	��
������������������-
portant que parlessin d’ell tot i que ho fes-

����&*��U��#�	�������	�
�����
����0������
�������������� ��� ������ 
��
�� ������	���
��
només amb algun detall surrealista; és 
���� 	�
�� ���� ��
��	��� �������� �� �����
����� �
� ��
���� �������������� �
� ���	��� ��
personalitat dels seus autors i la passió que 
tenen per la vida i per el lloc.
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��Si tornem a comparar les fotos de les antigues barra-
ques de pescadors amb la casa de Dalí i amb la de 
Bordeax Groult veurem que les similituds són moltes.
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�����	�
�����
�	�����
��������������������-
���� ��+�����
� ����������
�� �
� ���	�����
	������,��	�	��#�����������������	�
��
Bordeax Groult que té aquesta doble lec-
��������������#�	�����������+������������-
	�
� ��
�������
�� ����	���� ��� ����� ���
�&
������������������*

Les casetes de pescadors estan perfecta-
ment encaixades a la pendent del terreny 
�������������	�
�����5���������F����-
lli. 
La dimensió de cada una de les barra-
ques és similar a la dimensió dels volums 
����	��
� ���� 	��������� �
� ������	���
�
en el cas de la Bordeax Groult.

Les obertures de les barraques dels pes-
	����
�
/��������
� ���
	�

�
��������������
���� ���
���� ���������� �
� 
���
� ����
� ��
proporcions són de fàcil construcció. 
Exactament passa amb les obertures de 
��	�
�������
���������H������
����
���
�
dels pavellons de les habitacions són qua-
drades d’una dimensió una mica més 
grans que les barraques i més petites que 
les de la casa de Dalí.
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�����	�
������
������
����5���������F��-
belli fugen de fer una gran vidriera oberta 
al mar com manarien els cànons de l’ar-
quitectura moderna i fan quatre obertu-
res amb la mida de una doble porta.

������	� 	�
� ���� ���� �
� ��������
� ��� �
�
habitacions orientades a sud.

A pocs quilòmetres de distància de Portlli-
gat a la vessant nord del Cap de Creus en 
un paratge anomenat Pla de Tudela l’any 
KN2V��
����������������	���3���������-
���������	��	�
������������KN2O�������
una capacitat per un miler de persones. 
:���
�����#�	���&
��������
��������	��
�
U�����3���"��H���6����|����*�_������������
����������������������������������������
���	���������=�"�����$��������
����%��
�
construeix aquest complex amb els ma-
teixos principis de respecte  al lloc i a la 
cultura dels exemples que acabem de 
veure.

��Façana Sala d’estar
��Club Med, Pla de tudela, Capde Creus.
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��Bordeaux Groult. Façana Sud.
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Abans hem citat la descripció que fa 
Bombelli d’aquesta casa o diu que des 
de fora és  com “una casa de poble”  i 
afegeix “A dins era més sivilitzada.”
Per tant si exteriorment la casa és pot llegir 
	��� �� ������������	�/� ��� �� �����	�/�� ��
percepció interior és radicalment moder-
����
�������������������+������
������
-
tar. 
_�� ��������	����� �����	���� &
� ��0������

��
���������	��������
���������
�������
-
���	�
���
����	��� ���������������	����
����������	������������������
���+����-
	��
� #�� 
/������
�	��� ��������	�������-
�����������	������
����
���*
En el volum destinat a la vida en comú hi 
��� ���� ����� �
+��j� ����
���		�/�� �� 	�-
berta inclinada s’amaga sota d’un cel 
��
�� ����� ��� � �����H������ ���� �	���� �
�
����
�����
���������
������+�j����	��-
������������
������
��������������� ��������

�		�

�/�������
�����
�������
*��

Les parets són plans verticals blancs i el 
paviment és un gran pla de tova. Aquest 
�
��������
�KV��V��
�
�����������������-
��������
������������������#��������H����
dels sofàs i un espai amb un sofà i una pe-
tita taula. Aquests espais s’ordenen a par-
��������
���������
������+�j���*�Z��H����
central amb sofàs d’obra està desnivella-
da respecte la resta de la sala i presidida 
per una llar de foc.
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Aquest espai ens recorda a les cases 
�����	���
�	��� �
�7�
�� �_�����5��
�
�
on les sales d’estar també partien d’una 
geometria pura i presidides per la llar de 
foc. El desnivell produït en la zona dels so-
fàs és una solució que adopta Eero Saari-
�������	�
�
�	�����7_5���N����KNO�XON���
�����	�
��3�������KN��X�T*
Z������	������+����	�������������
��
�	�-

�
����_���������������5���������F������
&
������ �� ����
���		�/�����	�������������
el caire mediterrani que té la casa de 
Portlligat amb la utilització dels materials 
del lloc allunada de la carrega industrialit-
zada i luxosa de les americanes.

La relació amb l’exterior
:���+����	�������
�	�
�
������	���
�	�-
mentades que intenten esborrar el límit 
������ ��������� �� ���������� ��� ����
�� 	�
� ��
relació és  a través de la perforació del 
��

"
���		����������
��
�	�/������	��-
ment en l’interior de la casa. En la zona 
d’estar les prestatgeries s’incorporen en la 
+�j��������������X���&
����+��������������
���������	������	�����&
�������	��	�/�
de buit.
Z�
����
���
���
�������
�
/����������
�
�� 	�������
�� ���� ��+�����
� �� �
� ���
���
�
de les cases de Coderch allargades i ver-
ticals sempre tangents a la paret perpen-
��	��������+�j���*
Z�
����
���
�������
���	�
��
/��	����
�
tradicionals.

��Casa CSH #5. Eero Saarinen, 1945-49 ��	
�
��!���*��4�*���

*!���������/��
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Ens recorden al quadre pintat per Dalí 
�����KNV��������������������������
�������
:����3����������������������������������
����&
����������
����	����������������-
dre  i potser també en la paret on es situa. 
:���
������
����&
�	���������	�������-
quadra un paisatge.

��Dalí en el seu estudi
���
�7
��*��
�<��!K�*
������
������*
����W��
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2.3. L’escala
Casa Mary Callery
_�����������&
��� �����������������#�	����
��
	��� &
� �������� ���� �#���� �� 	���-
������� � �������� �
� �
���
� �� �� �����	����
����
��	��	������	���#������	���
�����
Terrades en la seva Tesi Doctoral (1)
Z�� 	�
�� &
� ���� 	����	���� ���� �� ����
	�
�� �
� ���
� +�j���
������&�
/����������
importància per poder disposar els ele-
ments del programa. Per tant Bombelli i 
5�������
��������
	�����	��������������
#�� ���� &
� �� �	� �&
� +�
	*� ��� �� ������
������ ����� ����������� ��
	���&
������
�
trams i és a partir de la planta segona que 
passa a ser d’un tram tangent a la mitge-
���� ���������� ������
��� ������� �������
����� ��� �� ,����� ������ �� +�j���� 
��� ��
���"����������#�	��������
���������	���
un gran buidat. Aquesta actuació en la 
última planta és  similar a la de  la casa 
Villavecchia. 
�������#�������������������
��
��� ��
-
	���&
���������������������
��
����#�	-
��
����5������� ��F������ �� 
������������
criteri similar disposant-la sempre en l’es-
pai més fosc de la casa però sempre bus-
cant la manera d’il•luminar-la. Aquest 
�����#������&
��������+��7����	�������
casa Senillosa.

(1) Esteve Terrades Muntañola, Cadaqués: Laborato-
*!���������
�!����������!������	
�
���=
��̀ ��!������-
ral ETSAB 1993
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��Casa Bombelli, 1961. Secció, planta baixa, primera i 
segona
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��Villa Gloria 1958, planta baixa, primera i segona
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�� Apartaments Pianc, 1964, secció i planta tercera
��Estudi Callery, 1964, secció i planta primera
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Z�����KN���7����	��������#�	������	�
��
Senillosa. Aquest arquitecte descriurà el 
���#�	���������
���������1

%����*!��!�
���*�:���
�����������!�-
co consistía en las dimensiones y for-
ma del solar, que era practicaménte 
cuadrado con una sola fachada en 
la que se podían abrir huecos. Tenía, 
sin embargo, la ventaja de que se 
podía acceder a la casa por dos ca-
lles a muy distinto nivel” (6)

La descripció d’aquest solar podria ser la 
de molts altres de Cadaqués com la de la 
casa Bombelli. Coderch va resoldre el 
problema que esposa al mateix temps 
�������������� ������������	����������
mateix) que suposava el fort desnivell del 
solar col•locant l’escala en la zona més 
fosca de la planta. 
Aquesta solució va servir posteriorment a 
molts altres arquitectes que construïren a 
Cadaqués. 

'"Y� ���*��� ���� ��!:*��� ��^�	���*�\� ����/������ 4�!��*!
��
�
*
!�����w
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Casa Bordeaux Groult
:���+����	��������	�
�������
	����������
	���������j��������
���
��
�&����������-
H����*�k
��������	���������������������
�����������X
�����������������
���
��-
���������T�����
���+�����
�	����
������
�
a cada un dels volums o “casetes” que 
+������ �� 	�
�*� Z�� ��+����	��� ���j����
������	��������������
�����
�T�	���
�
2m. En el punt més alt es situa l’estar des 
de on es baixa progressivament a cada 
�������
�����������������&
����������
�@�

�����������	�����*�Z����+����	������j�-
da que hi ha entre el punt més alt (l’estar) 
�����&
������������	�����'�&
����T���*
Per accedir a cada nivell es disposen unes 
escales. Aquestes no tenen vocació de 
protagonisme, no s’han projectat com 
elements que vulguin destacar en els es-
pais on es situen si no tot el contrari. Com-
���!N����
���7
�+���!>��*��!�
�����������-
quen tangents als espais, discretament i 
amb una amplada d’uns 90cm per les in-
teriors i 1.3m per les exteriors. 
Com passa en la casa Callery les escales 
no es situen en els llocs principals de la 
planta si no en aquells que compleixi mi-
llor la seva funció sense perjudici dels es-
pais als quals serveixen. 

Harnden i Bombelli van construir dues ca-
ses unifamiliars d’obra nova a Cadaqués: 
la casa Frasquelle (1968) i la casa Apezte-

K�!
� '����Y�� �
� �*!��*
� ���� �!��
�
� 
�
Portlligat molt a prop de la casa Bordeaux 
Groult i la segon a les afores del poble en 
la platja de Ses Oliveres. 
La casa Frasquelle de planta baixa es dis-
posa en el solar en quatre nivells diferents 

�:���
��!+�*���!
�������
��N!�
����
�#���!����*��
�!��
�
�:������**��=��
�:�
una gran plataforma aixecada 1m 
d’aquest. 
La casa Apezteguia, de planta baixa més 
una petita planta per el servei, es situa en 
������
*������������!�����������
������
�
plataforma plana en el punt més alt de la 
�
*�����
������*!�*������!����
�����
��<-
nima escala de cargol situada en la cuina 
per accedir a la primera planta on estan 
les habitacions del servei. Unes llargues es-
cales porten de la cota de la casa al jardí 
i, posteriorment, al carrer. 

En aquestes cases les escales estan con-
cebudes amb els mateixos criteris que la 
casa Bordeaux Gorult.



9595



9696

Casa Apezteguia
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Casa Frasquelle
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��Casa Malaparte. Adalberto Libera. 1940
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La casa Bordeaux Groult està situada uns 
V2��
������������������*�U�����������-
der accedir des de la casa a la cala que 
������ 
����������
���5������� �� F������
situen una escala que és com una catifa 

����������
������	�������	�
	��������-
gua que busca el camí més fàcil per arri-
bar al mar. Aquesta escala està basada 
en  principis més paisatgistes al igual que 
l’escala de la casa Malaparte del arqui-
��	�������@�������������F������:�����-
to Libera.  

��Les escales que porten al mar. Casa Malaparte i 
Casa Bordeaux Groult
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��	
���K�������N���!�!>�%���7
*!
�!�������:*������!�-
mo tema”  de Max Bill realitzada a la Galeria Cada-
�����������:���!��^K���������

3. GEOMETRIA
Dalí considerava que qualsevol obra d’art 
ha d’estar fonamentada en la composi-
�!>��������������!���������
����!������
Lluny de ser seguidors del surrealisme dali-
�!��
*�����!����:*����������:���!�����
*-
tien aquesta manera d’entendre l’art i en 
conseqüència també l’arquitectura.  

Bombelli en el període que va viure a Suïs-
�
�7
���*��=�*�
�� �K*�����
*�!����� �	��-
�*���� ^��!
�;� T���
����� 
�:� �
N� �!��� !� �!-
chard Paul Lohse i des d’aleshores va 
compaginar la feina d’arquitecte amb la 
de pintor. L’Art Concret va ser ideat per 
Theo Van Desburg.

�
N��!����������!
�����
���K������
��*
�
%� �
�!��
���� ����� 
*��� ����*�����
aquellas obras que resultan de un 
proceso creativo en base a una téc-
nica y a unas leyes que les son pro-
pias enteramente – sin buscar apoyo 
alguno en el entorno natural per-
ceptible, o en la transformación de 
éste, es decir, sin intervención de 
proceso de abstracción. 

El arte concreto es autónomo en su 
�����!��!�
���4���
��N�*��!>��������-
píritu humano y está destinado a 
éste, por lo tanto, debe poseer la 
agudeza, la claridad y la perfección 

que se esperan y exigen de las obras 
de espíritu humano.

A través de la pintura y la escultura 
concretas, toman forma realizacio-
nes asequibles a la percepción vi-
sual. Los instrumentos que sustentan 
esas realizaciones son los colores, el 
espacio, la luz y el movimiento y me-
diante su uso, se crean realidades 
completamente nuevas. Dicho de 
otro modo, ideas abstractas que no 
existían anteriormente mas que en el 
orden espiritual, devienen visibles 
bajo una forma concreta.”  (1) 

'�Y�����!�!>���:�!�
�
��������
���K���� ���N���!�!>�
“15 variaciones subre un mismo tema”  de Max Bill 
realitzada a la Galeria Cadaqués de Bombelli. Agost 
����
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L’art concret marcaria tan la producció 
artística com arquitectònica de Bombelli.
En la producció d’obres d’art Concret la 
��
��&
����������������������
�	�
�
��&
�
el quadrat i la proporció àurea que ser-
veix de punt de partida per experimentar 
���� +����
�� 	���
�� ������	���
� �� ���-
	���
������������
*

Dos exemples de pintures realitzades una 
per Max Bill i l’altre per Paul Lohse. En les 
dues veiem la presencia del quadrat i de 
les proporcions aurees. 

U��	�
������ ����
��
� �����
� �
� ������
��������������
�����
�����
����5�������
i Bombelli a Cadaqués. En les construc-
cions d’aquests arquitectes  podem dife-
renciar les obres de reforma de les de 
nova planta. En les primeres apliquen cri-
����
� ��������	
� ���� �
���	������ ��
�����
������������H����
������
����������#�	����
�
� +�j���
� ���0� �
� ������
���	��
� 
/���
����������� ���� +����
� ���� ��� 
������
permeten una modulació total dels es-
pais. En el cas de l’obra nova l’estructura-
	�/�#������
�@�	����	������������������-
���
���	�����&
�����������	�/�������&
�
����@�	�����
�����������������
����
����-
sessius com en el cas de la casa Bor-
deaux-Groult.  
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3.1. Casa Mary Callery
�������������5���������F����������������
����������@����	����������������H��������-
laritzar i modular els interiors. Tot ha d’en-
	���������������������������� �������	���
��� ����� ��� �������� ��� 
�
���
�� �����
� ��
paviments formen part d’una unitat però 
en el cas de la casa Callery no aconse-
�������� 	�������� ��������� �� ���#�	��*�
Amb l’esperit d’integrar la tradició local 
����
�
��
����#�	��
����
���	�������
�+��-
#��
� �� �����H��� ���� �������
� ��� ��#�
� ��
biguetes de formigó. Aquesta estructura 
���	�����������������������������
��-
pre poden dominar i integrar. Aquest fet 
és visible en el rebedor de la plata baixa 
on la paret esbiaixada interseca de ma-
��������	��������� ��
���	�������� +��#���
(foto 1) o el cas de la llibreria d’obra que 
integra una llar de foc (foto 2). Aquesta 
llibreria i l’estructura del sostre segueixen 
modulacions diferents decalades les unes 
de les altres.
L’espai més volgudament abstracte de la 
casa és la planta tercera on aquí l’estruc-
tura de la coberta es tapa amb un cel ras.  
Professionalment Bombelli estaria marcat 
������
��������	�/�������	��	�������
��-
pre buscava el control absolut dels espais 
���#��j���� �� ���������*� :����H���� �
�
seus dibuixos he pogut veure com aquests 

/�����	�
�
�� +��
�������� ���
��������-
�����������*��
��������
����5�������
/��
����	��������+�����
���
����+��
��������
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llapis gruixut i no busquen la precisió si no 
��������#����������������	����@��
-
sent portat a la concreció per el llapis de 
Bombelli.  Per tant la manca de control 
que acabem de mencionar en els inte-
riors de la casa Callery poden venir del fet 
que la direcció d’obra va anar a càrrec 
���U�����5������������������������������
importància al detall.  
Un altre element molt curat en l’obra de 
5������� �� F������ ��
� ��� �� ��

���
��������	��
/���
���
����+�	*�:���
��
�

/�� ������
� ����� ������������ ���
�-
deixen les sales d’estar. Són volums escul-
tòrics de una gran senzillesa i elegància.  
En aquesta casa hi ha quatre diferents i 
	�������� ���	�������� +������
��	"�	��
per el lloc que ocupa. La primera es situa 
�����
������
�������������j�����+���
���
��O'����
�@����#�	��������
��������������
d’aquesta. L’espai per el foc és un pla ho-
ritzontal de pedra de Cadaqués com el 
paviment de la sala. La campana és de 
ferro formada per tres plans que interse-
�����������+��#���
�������*�Z������������
�
situa és de pedra vista i pintada de blanc 
igual que la campana; així aquesta no 
��
��	����	�

�����������������
��������*�
En la habitació de convidats hi ha la se-
gona llar de foc (foto 2). Aquesta s’inte-
gra a la perfecció en el pla format per la 
��������� ��
���� ��� �� ����� ��� ������ ���
ser un prestatge més com ho és l’espai 
���+�	*�:���+����	�����������������&
����

������������&
�����������
�������	���-
gle de proporcions verticals de color ne-
gre. La tercera es situa en l’espai de lectu-
����������������	����������������'*�7���
les altres s’ha pensat per integrar-se al es-
������������������
�������#�	�����

����
en aquest cas de proporcions horitzontals.
Finalment la llar de foc de la habitació de 
���
	�������+����2'�&
����������	����-
nal exempt i pintat de nege per tal que 
destaqui sobre el fons blanc de la paret. 
Com en el cas de la planta baixa aquesta 
presideix la habitació. 
Totes les quatre llars de foc estan pensa-
��
����� ��
	���� ������������ �� �� +��	�/�
que desenvolupen en el lloc que ocupen. 
La llar de foc de la sala d’estar i de la ha-
bitació de Mary Callery presideixen l’es-
������
�����
����
����	�����
�������������
manera discreta i elegant en els respec-
tius llocs on estan situades.
   
Les plantes de la baixa a la segona són 
fruit d’una obra de reforma i per tant les 
������
���	��
�	����	��������
��	�/����-
��
���*� Z�� ������ ���	����� ��� 	������ &
�
�����������������	��
�����	����������&
�
����������������������#�	������������������
��
	��� �� 
��� 	������ ��������	*� 7���
hem comentat en el segon capítol 
������
�� ������� �� �������� �&� ���� �����
importància en l’obra d’aquests arquitec-
��
� �����"����������������	������
����-
������#������	�����������
���������,��-
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L’aparició del quadrat com a element 
����	�������������#�	���&
�������������
����
��j��
������	�
����������"������-
duïm. Aquests anàlisi  mostra com hi ha 
una pauta (una retícula de quadrats) que 
���	�� �� ��
��
�	�/� ��� �
� ���
���
� ����
�
��
���������
*�5����������
���������
�
que surten d’aquesta pauta pot ser degut 
a una imprecisió constructiva o a una re-
laxació del control d’obra. 
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3.2. Casa Boreaux Groult
Per composar i estructurar la planta de la 
	�
��5���������F��������������������
quadrat i amb la proporció àurea bus-
	�����������	�/���������	���������
��
�
parts.
A continuació veurem com els arquitec-
tes construeixen la casa. 
U���������������0���������������*���*���
i recolzant-se amb diferents proporcions 
@����
��������������
��
���
*�
La obsessió per la geometria es tan forta 
�����
�����������
��
�����+�����
�#������-
res –que el client apreciaria i no discutiria- 
���� ��� ��� ������ +��� �������� ����� �����
������������*
Veurem que hi ha un total de 14 propor-
cions àurees i un gran nombre de qua-
drats.

Com escrigué Josep Pla escriu de Portlli-
����1

“El paisaje es de una simplicidad pu-
*<�!�
�������
�:����;
��������!�
�

Aquesta descripció encaixa perfecta-
ment amb la casa Bordeax Grould. És una 
	�
�� ������ 
����	����� ���"

����� 
��
��
	��	�

���
��
��
��	��������������	�
-
sari i per aquest motiu és d’una bellesa es-
quemàtica.

��~*���*�!>��*�


��Proporció harmònica
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��Quatro Quarantanove, Sèrie de gravats de Bombelli
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Per entendre com la producció artística 
���F������������������������

���������-
��	�0��	�����������H�������
�����������-
vats.
k
����� 
����� +������������������������
�
��������������������������	�������������*
�
����	��������������������
����N*�	�����

costat dividits per una quadricula genera-
da al dividir les cares en 14 parts essent el 
�0��� ����	���� ��� T���T��� ���<�4:�
1).
Dintre d’aquests quadrats disposa uns 
��	�����
� +������ ���� T� �������
� ���
T�T������<�4:�V'*

���K���

���K���

���K��W

���K���
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La disposició d’aquests no és aleatòria 
com podria semblar en una obra d’art. El 
que primer ens crida l’atenció és que 
col•loca els rectangles de tal manera 
que cada un dels quadrats de cada gra-
���� �
� ���� 
����� �� �������� ��
� +������ ���
mosaic  on tots els rectangles seran els ti-
��
�
��
���������	�����������<�4�_�2��T�
���'*
 

���K���



128128

���K��w



129129

���K��� ���K���#



130130

Analitzem el primer dels gravats (FIGURES 
1 A 11)
La disposició dels rectangles segueix un 
����/��������������
�����	��������������-
mera meitat del quadrat (FIGURA 9) que 
���������������
����������������<�4:�K�'�
però ara en negatiu (FIGURA 11).

���K����
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Z������
�����
������������������������
és igual al primer gravat (FIGURES 12 A 19) 
���0���
�����������	��
�������&
�+����������

�������� ��� �� 
����� ������	�� ���� 	��
-
��������������������������<�4�_�V����VK'���
����&����������������
����������������-
ca del primer gravat (FIGURES 22 I 23) 

���K���W

���K����

���K����

���K����
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Els gravats 1 i 2 són complementaris i tam-
bé formen un mosaic (FIGURA 24).
�����������&
���
������	�����������K����-
<�4�_�V�� ��V2'� �����������O�&
��� 
������	�
���V����<�4�_�VT���V�'*
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Els gravats 3 i 4 també encaixen entre ells 
(FIGURA 29).
Z��	���������������@��	������������	��
�������
�������������������	��������	���
�:��� 7��	���� ������	��� �� ��

���� �����-
tectònica del artista-arquitecte.    
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4. RELEXIONS FINALS
En aquest treball hem analitzat dues ca-

�
����#�	����
�������������������7���-
��&
� ���� U����� <*� 5������� �� Z��+���	��
F�����*�5�����
�����������+����	�������
hi ha a priori entre les dues cases des de el 
����������
������
����	�/�������������
��-
ri i resposta arquitectònica.
4�	����������
��
���+����	��
1

��� �
� ��
� ����	�
� �� 
����	�/�� �
� ������
-
���	��
�����������������
�
��	���
�����-
tades són radicalment diferents però no 
�� ������� ���+������� �
� ���#�	��
� ��� �
�
criteris arquitectònics que donen solució 
�������������#��*
����
���
����#�	��
������H��
������������-
	����������� ��� �����
��	�@
��� ��� �	��
pas previ per donar una solució arquitec-
�0��	�*� Z�� ��
��
��� ��� �
� ��
� ���#�	��
�
analitzats és radicalment diferent  però no 
el seu esperit. La casa Callery ha de ser en 
�j�����	����	�������������
���������
��
introvertida per encaixar en el lloc del 
casc antic on es troba. La casa Bordeaux 

<����� ��� 	����� &
� ������� �����
����� ���
����
���������
�����������������+��������-
���������������������������j��������
l’hora que s’integra en el paisatge del 
Cap de Creus.
Però la voluntat dels arquitectes és la ma-
����������
���
����#�	��
1�������������	�
���� �����	�� 
��������� ��� ��������� +������
part del mateix com si sempre hagués 
���
���� ��� ����� 
����� �	����
	��� �� 
��	�/�
�&
������������ ��
���������� �
� 
���
���-
	�

����
����
���
�������������������������
de la casa.

U�������������
�
��
�����	�
����
�	��
���	-
	���
����
����
�����+���
������ �
���	�����
�
constructives pròpies del lloc com el ma-
�����F��������
	����&1

Vam reintroduir tècniques constructi-
ves tradicionals ja quasi oblidades 
[...] Vam tractar d’interpretar més 
que copiar les característiques de la 
tradició constructiva locals (1)

Reinterpreten la tradició popular sense 
caure en el pintoresquisme o en falsedats 
constructives adaptant la seva arquitec-
tura a la vida contemporània.  (2)

F�������
	����&�����������	�������KNT21
~*�������
��N!�
�
����!>�
����*!��-
tació i a la qualitat de vida. Sempre 
tractem de d’adaptar la construc-
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ció a la naturalesa del lloc, per afa-
vorir la creació d’una relació directa 
entre l’interior i l’exterior, dissenyant 
l’exterior com una continuació i una 
extensió de l’interior (3)

Bombelli parla d’adaptar la construcció a 
la naturalesa del lloc essent aquest una 
de les grans preocupacions d’aquesta 
parella d’arquitectes.  Però també parla 
��������������������F��������5���������
obliden mai per qui està destinada l’obra 
arquitectònica. 

Per aquest motiu la casa Callery no només 
és una vivenda per un usuari indetermi-
���*�k
���	�
���������
	������������
	�-
tora americana Mery Callery i per tant no 
només ha de ser una vivenda; per el trac-
tament de la llum natural que arriba rebo-
tada per les estretes parets del carreró 
més angost de Cadaqués penetrant per 
les petites obertures disposades de mane-
��� ������������ ����0����� ���� �� ���	�/�
���� �� ����� �

���
������ ���� �� ��+������
sensació espaial que proporcionen els es-
���
� ����
� ��� ����� �j���� ��� �� 
���
d’estar) en relació amb espais acollidors 
(la sala d’estar de la segona planta) per 
el tractament de l’escala estreta i amb 
�����+�
������������
������������������-
ció de l’última planta amb la badia de 
7�����&
����������
�
������
�����������
que més que una casa és un refugi per 

l’esperit.  

La casa Bordeaux Groult és la suma d’uns 
petits pavellons que disposats com case-
tes volen dialogar amb l’arquitectura de 
Portlligat al mateix temps que gaudir del 
privilegiat entorn natural. Aquesta suma 
���	�
���
������
��
�������������
���
+���
��	�������
�����������������������@���*�
���������������
��	��
����������#��j����
����������������	��������������������-
tar els espais d’unes proporcions harmòni-
ques no només com a exercici artístic si 
no amb la convicció que proporcions 
	�����@������������0��	����
��������
���
el ritme faran que els espais millorin la seva 
funció de ser habitats aportant una dosi 
de poesia oculta entre les parets per mi-
llorar la qualitat de vida com diu  Bombelli 
en la cita anterior.

:���
������&���������������
��1
También en arquitectura es necesa-
ria una cierta armonía y proporción, 
una cierta simplicidad, eliminar todo 
lo inútil; en arquitectura, es posible 
reencontrar aquel mundo de líneas 
puras y color puro que proviene pa-
radicmáticamente del arte concre-
to (4)

Per tant la faceta del Bombelli com artista 
concret marca la seva feina d’arquitecte 
minimitzant les fronteres entre l’art i l’ar-



147147

�����	����� �� �����#���� �
� ����
� ���� ��
mateix esperit i rigor. 

������������
������������7�����������&1�
¿No son la construcción y la poesia 
componentes esenciales de todas 
las artes” (5)

:���
���������/�����
	�������
	���	�����
�������+�		�/���������������5���������
Bombelli. La construcció entesa en el sen-
tit més ampli de la paraula; construir un 
���#�	�����
���	�����X��������X��������
�
elements que li donaran un sentit i una 
������*�7��
�����������#�	������#��j���� ��
����������� �������� �� ���	�/���� �
���+�-
rents parts amb el tot. Construir la obra 
amb materials coherents amb el lloc i el 
discurs arquitectònic. 
Z�� ���
��� �������� 	��� �� 	��
�����	���
d’aquesta construcció que és fruit d’una 
������/����������@�
���	�������
����+�����
�
�����
�����	����
���������#�	��������-
��	�0��	�
�������H���X�
����
�������X�
����-
����������������+��������������	��
���!-
da.
Z�����
��� ���������	�/� �&� ������ �� �����-
nia. Com hem pogut veure en el capítol 
����	��� �� �� ���������� F������ �� 5���-
������
������� ���������#��j���� �
����-
���	���
���
������
��
���	����
��� ��	��-
posició per assolir l’harmonia. Però 
���������� ��� �������	����� ��� ��+����	���
d’altres disciplines com poden ser la pin-

tura o la música) s’aconsegueix plena-
ment quan es té en consideració el lloc 
en el context físic i sociocultural. 
Les obres estudiades  en aquest treball es 
van construir a Cadaqués a principis dels 
���
�2�����������	�����	��	������
����
el punt de vista històric (que descrivim en 
�������������������'���������7�����&
�
	��������� ���� ���� �������	����� �������
���������
�����	��������������������
	���-
��������
�����
������*

Z�������	�/����U��
���U������&
1
“La poesia popular és la poesia crea-
da per el poble per expressar la seva 
identitat, amb unes vivències ele-
mentals, i permanents, en les que es 
reconeix com a tal poble.” (6)

:���
��������	�/��&�����&�������������
���� �� �����	�/� ���������	����� ������*�
���� �������	����� ���� ������� ��
������
col•lectiu i no l’individual expressant així 
la seva identitat. 
Com hem dit la recerca de l’harmonia 
passa per formar part d’un tot superior 
que en aquest cas és l’arquitectura de 
7�����&
*�Z�
�����
����5������� ��F��-
belli passen desapercebudes -per els ulls 
��������+@�������������������	�����X
���
al integrar-se en l’arquitectura de Cada-
qués. 
L’arquitectura popular és fruit d’una de-
����	�/� 
�	���� 	��
�����	��� ����� ���-
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cés de  prova- error arribant a una solució 
que és la més adient per el lloc per el cli-
���� ���� �� ���	�������� 	��
���	����� ����
�	�������������,
���������+����***�&
�����
�������	��������	�������
������!��������
��	��
	���������� 
���� ��
	��� ��

��	���
���#��j����������	������������
���		�/*�

%������ �����!��!�
�� ����!�
�� �
�
����!
� ����*�
� ��� �����!N� ��*� �
�
seva capacitat de síntesi i d’associa-
�!>���'�Y

�������
��������	�/�	�����������������
-
perit popular com el modern. És en aquest 
	������	��� ��� �����
��� ������� �
� ������
	0������ ��� �
� ��
���
� �������	��
� ����

����� +������ �
� �j��
� ��� ��������	�����
Moderna amb la forta personalitat del 
�	*���� ��������	��������F������ ��5���-
den res li falta i res li sobra.

7�����
	������ �����:����� ������� ���-
����5���������F������������������7���-
qués en un moment únic i irrepetible. Un 
Cadaqués no corromput per el Boom tu-
�"
��	�� ��� ��+���� ������
��
� ��� ������� �����
mundial com Marcel Duchamp o Salva-
���� =�"� �� ��� ����� ���� ������@� �� ����
burgesia culta que encarregà les seves 
cases a arquitectes catalans de la impor-
�@�	��� ��� 7����	��� 9������
� G���� F�����
7��
�����7��������3�@***��������
��	�������
���� �������� 5������� �� F������ �� ����
	�?������� #��������������
��������	-

��
�	����
��������&
��� �����
����	�/����
������ 
�� ��� �� �����
��� ���� ������� ���
com l’arquitectura moderna es pot fusio-
nar amb la popular local i sentar unes ba-
ses per treballar en el futur. 
F�������5�����������	��
����������	�
�
�
����
/�������j��
����������	����*�

Va escriure Fritz Neumeyer en la publica-
	�/�9���:���

�|��������3��
����������-
�������������U�����1
$����� �������
�� ���� ����
� ��	
� ���#��
�
es pot fer arquitectura? I quina arquitec-
tura!” 
Aquestes paraules podrien perfectament 
������	���X
�������������
�����
����5��-
nden i Bombelli a Cadaqués. 
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�'�Y�'�Y���7!��
��
�
������*!�*����!K�����W���������:*��
���"�
'WY� ~�*� +�*� ����!:��� �
� �����*���!>� ��
������� ��!��!��
s’ha de recordar l’important paper que van jugar 
l’equip de constructors Puignau – Llach, artífexs de to-
tes les obres de Harnden i Bombelli a Cadaqués. 
Aquests van entendre l’esperit de l’arquitectura pro-
posada per la parella d’arquitectes estrangers supe-
rant les barreres culturals i, al principi de la seva rela-
ció, quilomètriques ja que Harnden i Bombelli no es 
7
�� !���
���
*� 
� �
*�����
� ���� �
� ��K��
� ��!�
�� ����

�=���"W�!������:*��������*����������
������
�=�7
����*�
�!*!K!����
��!����!
���������������
�N����~
*!���!�-
T
��
�����**���������!
����!�
�!��
(4) entrevista realitzada per Antonio Pizza a Barcelo-
na el 18 de juliol del 2003
(5) Eduardo Chilloda. Escritos. Editorial la Fábrica , 
2005 
'"Y�'�Y�����!�!�������*���������!k!���!
�
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5. ANNEX
5.1. Cadaqués, context històric
Cadaqués des de la seva incerta funda-
ció sempre ha estat un indret de difícil ac-
cés per terra i és via mar on es relaciona 
amb la resta de poblacions costaneres. 
A principis del segle XIX la principal font 
de riquesa era el cultiu de la vinya realit-
H��� ���� ��� ������� �
+��j� ������ �� ��
	��������������������	�������������
	��
���������
����������
�	�����
�	�	���
����V�*���^������
��������������������-
nir sòl cultivable. Però amb l’arribada de 
���?���������������
���������	�����7�-
daqués entra en una gran depressió 
econòmica que només superà amb l’arri-
bada del turisme.
:���������
�������������������������
����	�/�&
�	��
����� �� 
������#������	�-
���������������	���*�Z�����KNO�����#��j����
��$U���\�	��������3�#���������������
Vivienda en los poblados de pescadores” 
del Minsterio de Gobernación de la Direc-
ción General de Arquitectura s’intenta re-
cuperar el poble de l’abandonament.
Tot i aixó Josep Pla escriurà en el mateix 
���1

“ Moltes cases de Cadaqués, enca-
ra, conserven una normalitat arqui-
tectònica perfecta” 



152152



153153



154154

El turisme
Els anys que van de la segona meitat de 
����	������
�������
�������
����
������
��	������
�2��
/��+��������
�����7�-
����&
� ������ ��
���� +�������
���������-
quitectònica. Són els anys del canvi de 
model econòmic produït per l’arribada 
��� ����
��� �
��������� 
����� ���� +���	�
�
����������	���
���
�2���������O���� ����-
cional provinent principalment de Barce-
lona i de Girona.
Una dada rellevant és el cens que decrei-
����������

����������
������K�T������
V�K�� ��������
�� �� KNK�� ���� K���� ����-
����
������������K�K����������
������KN��*�
k
�������������KN�2������������������-
ment la població essent aquell any de 
K�V����������
���

������K�2����������
���
KN2��������������
�KV�K���KNT�*
7����������
�����	�������
������
������
	��
���		�/������KN�2�������T�������KN����
any de la construcció de la casa Villavec-
chia per Correa-Milà la primera casa que 
segueix els criteris del Moviment Modern 
��� ������	�/����

�����
���2K� ����������
�
�K��������KN2�*�
Aquest canvi de model econòmic es fa 
���
� ��� �� ����
����� �������� ���� �����
KN�2�����
�����������������T�����
������-

���
�����KV2� ��
�� �����KN�N� #��
/��N��
�
����
� �� ���
���
� ���� K2�� ��
�� ������-
�������KN2K���KV�����VK2���
��������������
�����KN2O���K2������TT���
��������������

�����������	
�
�����
�������!:*�����*���!���������+�-
tògraf. Memòries. Edicions 62
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��La badia de Cadaqués, estiu anys 60

�����
���������������
��
�������	������
tres.

El turisme es fa extensiu a tota la costa ca-
talana i fa més evident l’endarreriment 
�	��0��	��
�	�����	�������������
����
�
de la Espanya “desarrollista”  sota els 
“Principios Fundamentales del Movimien-
��%������	��
������KN������
��	�������
���
de països democràtics europeus tal i com 
comenta Català Roca referent al repor-
tatge que li va encarregar “la Dirección 
<������ ��� 9���
��%� ���� ��� �
� 
���
�
���0���
�� �� ���� ������
��
� +���
�� �
-
criurà “l’arribada de turistes nòrdics fou 
��	���������+������
��������������������
patíem aquí”   
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��Teresa Gimpera. Primer cartell promoconal de Bo-
�
��!�����"���������
7!�*��!��*
���
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La Gauche Divine
Un dels fets que determinarien d’aquella 
���	�����
����������	�/�������������-
da Gouche Divine. El terme va ser creat a 
����	���
� ��
� 2�� ���� ������� ���� 6���� ���
Segarra  per anomenar un grup format 
�������+�

����
� �����
������� ���	����-
������������������������������������
��
cantants... Als membres d’aquest grup es-
pontani els caracteritzaria l’antifranquis-
�����
�����
����
����������!�����������
que s’havia trobat el país amb tants anys 
�����	�������� �������
����� ��	�����������
����	��� �
������
��
�������
� ���
���������
per la diversió.  
Bona part d’aquest grup trià Cadaqués 
com a lloc d’estiueig. Amants de l’art i de 
�
� ����
� ������	��
� 	�����
� �� ����
�
���
����	���������� �� 
���� 
������ ��
�-
���	������������	��
�������������������
aplicaren els criteris del Moviment Modern 
el les seves obres a l’hora que van saber 
trobar un equilibri entre el nou llenguatge 
i la arquitectura vernacular amb tanta 
personalitat del lloc. 

��Platja del Llané, Cadaqués 1965. Foto Xavier Mise-
racs
��Cadaqués 1962. Foto Oriol Maspons
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��Els directors de cine de l’Escola de Barcelona Gon-
zalo Suarez i Joaquín Jordá a Cadaqués, 1963. foto 
	��!�
��'������
�����
��K!�
Y
��Bar la frontera. Cadaqués 1961. Foto Oriol Maspons 
'�K!�
���K�����������**
Y
��	
�
����� ��""�� ����� &*!��� �
������� '�K!�
� ��-
güent, dreta)
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4�
��4��@
���
	����&������
���������-
nera la relació d’aquest grup amb el Ca-
����&
���
����
�2�1�

“para mi los prolegómenos de lo que lue-
go fue la Gouche Divine se sitúan muy a 
principios de los años sesenta cuando lle-
gué a Cadaqués, un pueblo escueto y 
��*��
��� ����*
� ��� �!���� ��
*�� ��� �
� �*
-
muntana, que en los últimos veinte años 
apenas había visto ampliaciones de ca-
lles ni nuevas viviendas y debía de ser aún 
igual que lo habían visto Buñuel y García 
Lorca cuando rodaron Un chien andalou. 
[...] Cadaqués había sido desde tiempos 
antiguos un pueblo aislado de sus vecinos 
por las escasas comunicaciones y los al-
tos montes que lo envolvían como una 
concha casi inaccesible, y tal vez ésta fue 
la razón por la que lo ignoró durante 
aquellos años el incipiente turismo. Las 
paredes de las casas estaban descascari-
lladas y las ribas recibían los golpes del 
mar aguantando sus embates bajo la mi-
rada indiferente de sus habitantes. Las 
mujeres llevaban aún los “dolls” sobre la 
cabeza cuando iban a la fuente a por 
agua, los hombres se sentaban al sol a ver 
pasar las horas buscando en el cielo una 
nube que les eximiera de salir a pescar y 
para llegar al pueblo desde Barcelona 
con el mejor coche [...] se tardaba cuatro 
y cinco horas. Allí fue donde conocí a Fe-
��*!���	�**�
�=�^�+������!���
�!K������
Marta y Javier Villavecchia, cuya casa 

habían remodelado creando una tipolo-
gía que se ha reproducido y ha colabora-
do a la salvación de un de los pueblos 
más bellos del mundo. Conocí también a 
Dalí, y a otros muchos pintores como Luis 
�
*�
����~*!���`\
**
�����
*<
�Z!*��
���-
+���� 	
�
�
�
�� ���� ~!��\���� �
+
� ��*@���
Aguilar Moré y muchos más que si bien te-
nían poco en común, todos habían llega-
do atraídos por la luz acristalada de la tra-
montana. En Cadaqués fue como si fuera 
lo más natural, donde casi todos los días 
tomaba café o un vaso de vino con mi 
vecino, Marcel Duchamp, su mujer Tiny, y 
un día incluso con su invitado Max Ernst. 
[...] el arquitecto Peter Harnden abría su 
casa del otro lado de la bahía, para invi-
tarnos a tomar copas o cenar con Geror-
ges Stemplhi, el galerista de Nueva York 
que tenía una casa en el Portalet, o Mary 
Callery – a tots dos Harnden i Bombelli els 
hi van fer una casa a Cadaqués i la la se-
gona també un estudi- o Franco Bombelli 
o tantos otros personajes que comenza-
ban a llegar a Cadaqués. Allí estaba tam-
:!��� ��� ���*!��*� ��!�� ����*��� =� ���*=�
�*
���!�� ��=� ���� ���*!:<
� ��������� ����
pianos mecánicos y toda una serie de 
personajes que vivían en aquel reducto 
un verano de despreocupación moral y 
convencional, dedicados a navegar en 
sus barquitas de madera y hacer picnics y 
tomar el sol en la multitud de playas de-
siertas, sin arena a oír música en vivo cada 
noche en el Hostal.” (1)
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��Salvador Dalí, l’espectre del sex-appeal, 1934
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Ambient artístic
Salvador Dalí, Marcel Duchamp i Cada-
qués
7�����&
�����������
�����
�����
�0�������
�������@	��
���_�������=�"�#���������
���
�� U�������� ��� �
���"� �� 
���� ��
����	���
�������� �� 	���������� ���� U��"
� �� \����
]��^����
���� �����KN��*�G�� ���������H���
els deliris naturals del Cap de Creus en 
moltes de les seves obres i es va convertir 
en el catalitzador que va fer que visitessin 
Cadaqués artistes de la importància de 
Z��
�F������������	��<��	"��Z��	���4��&�
3���������U����������3������
���3���4���
i Marcel Duchamp entre d’altres.

A Dalí i a la resta dels artistes els va atreure 
�� �����	��� ��� ���
����� ������
�� ��	/�
del Cap de Creus i la seva llum especial i 
canviant;  Federico García Lorca escrigué 
�������	��������KNV����:���3����������-
mana de Dalí a rel d’una estada d’aquest 
en la casa familiar que els Dalí tenien al 
Z��&1

“Pienso en Cadaqués. Me parece 
un paisaje eterno y actual, pero per-
fecto. El horizonte sube construido 
como un gran acueducto. Los pe-
ces de plata salen a tomar la luna y 
tu te mojas las trenzas en el agua. 
[...] Aquel es mi mar, Ana Maria!” (2)

El mateix Salvador Dalí  descriu aquest 
���
����������
�
������
�������
1

“Quin és  la primordial bellesa de Ca-
daqués? L’estructura i solament aixó!

	
�
�����!������
�
���*������*��
�
podien haver estats dibuixats pel 
mateix Leonardo! Fora de l’estructu-
*
����\!�\
��*��!�
�����*�����
�7�-
getació és quasi inexistent. Solament 
les oliveres, molt petites, la planta 
groguenca de les quals, com agrisa-
da i venerable cabellera, corona les 
����������� ���������� ��������
�=����
arrugades per agostejats racons i ru-
dimentaris senderons, mig esborrats 
pels cardons. Abans del descobri-
ment d’Amèrica era un país de vin-
=
�� � ���� �
*��� ��!������� 
��*!��� �
�
�����N�*
��
**!:�
���7
��
*/�
�����-
tribuint amb els seus estralls a fer re-
sorgir amb més claredat l’estructura 
del sòl, accentuant i ombrejant pels 
murs de contenció dels brancals, 
que compleixen estèticament la fun-
ció de línies geodèsiques que mar-
quen, donen èmfasi i amplitud arqui-
tectònica al esplendor d’aquesta 
costa que sembla baixar en irregu-
lars i múltiples escalinates adapta-
des al sòl.” (3)

(1) “Gauche divine” VV.AA. Ediciones Lunwerg 2000
(2) Vida secreta, Salvador Dalí
(3) Cita estreta del llibre de Joan Josep Tharrats, Cent 
anys de pintura a Cadaqués. Ed. Del Cotal 1981
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���
*�\��� ���\
��� !� �!�\
*�� �
�!������ `\�� ����!���
witnesses, 1968. (dreta)

Salvador Dalí convidà a Marcel Duchamp 
a visitar per primera vegada Cadaqués 
��
�������KN����������#��
������
�������-
#��
� ��� 
��������� �� ��	��������� 3����
Reynolds i Mary Callery. 
Captivat per aquesta població i per el 

������������������=�	����������
	����
aquest indret per passar la  lluna de mel 
���� �� 
���������9����� �����KN�K� �� ���

�����������

����
���	��	�
��
����
����
�
���
���
�
���������
����KN�����
�����
����
�������KN2�*

:�����������=�"�
���������	���
����	�-
�������� ��� ����� ������� ������
��
�� ����-
l•lectuals i gent atreta per el glamour del 
������� ���������
� ���� ��� 
������ 7���-
qués en el mapa artístic  però és gràcies a 
3��	�� 3��	�� =�	����� ����� ���
�� ���
���
���������������&�����������������-
bé d’artistes durant els mesos d’estiu.

G��
�������
����������������������
�����
d’intel•lectuals i artistes d’àmbit interna-
cional al marge del cercle de Dalí. Els més 
��
��	��
�����
����������������
�4�	�����
5������� ��������������	@� +������������
+������+�3���4��������
�	�6����7�������
����"���	���0���+�3��	��7��������������
�����
���
�"
����	�����\����]��^�<������
_������������

��������]����7�������++�
i l’escultora Mary Callery.  Amb tots ells 
Z��+���	��F���������
����������U�����5��-
nden van mantenir una estreta relació 
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�����
���� �� ���+�

������ ������ �����/�� &
�
que als tres últims d’aquesta llista els hi 
����+�������������#�	��
���7�����&
*�
A aquest cercle ben aviat es van afegir 
artistes locals com l’escultor Xavier Corbe-
�/�����������������KN2O�5������XF������
�������#�	��������
�������������
����	��
-
������������������Z��&�����������:��+���
-
trada i l’escriptora Rosa Regàs.
Altres artistes van passar temporades a 
7�����&
� ������� ������ ���	�� ����
més o menys regularitat com Jean Ting-
������4�������3������=������4�����:�����
4�+�
� 7�
������� 4�+��� F�����HH���
�������:����H�F������6����6�
���9������
��
i afegit a una burgesia ben estant i culta  
integrants de la citada Gauche Divine 
barcelonesa van fer de Cadaqués un in-
dret únic i carregat de glamour. 

Marcel Duchamp anava a Cadaqués en 
��
	��������0
����������?������
���$�����-
��
�����������%����$���+�����
%�	�������-
teix deia. Ja feia anys que havia canviat 
��
�����	�����������"
��	��������#�	���
��
-
cacs i així passava les tardes en el bar Me-
��/��������
�����������
	�	
�����#�����
amb qui estigués disposat a enfrontar-se 
a un quasi professional com ell en aquest 
#�	*��

��Salvador Dalí escriu i il·lustra aquesta visita, concre-
tament una excursió al Cap de Creus, en el següent 
dibuix del quadern manuscrit Je mange Gala de 
1933. (dreta)
�������������:�*������\
*������
�<�!����\
����
���-
jant per Cadaqués l’agost de 1958 (sota)
��Marcel Duchamp, anys 60.
��Tenny Duchamp, John Cage i Merce Cunningam, 
Cadaqués, anys 60.
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Context arquitectònic
Precedents de l’arquitectura moderna, 
1955-1961
Z�����KN�N�5������� ��F����������	��
-
truir a Cadaqués la seva primera obra “Vi-
lla Gloria” la casa d’estiueig de les res-
pectives famílies.
És en aquells anys que un turisme culte i 
benestant arriba a Cadaqués i encarrega 
���������	��
�����������
�������	�
����
7�������3�@����	��
�����
�	���7����	���
la reforma d’antigues cases de pescadors 
���� 	��������X�
� ��� 
������ ��
����	��*�
Així és com Federico Correa i Alfons Milà 
�����KN��� ��+������ ��	�
��G����		����
on postularan una nova manera d’enten-
dre la relació entre arquitectura popular i 
moderna. 
Federico Correa comenta d’aquesta 
	�
�1��O'�����

“...en aquel momento en Cadaqués 
– un pueblo de gran belleza- había 
una teoría sobre las casitas de pes-
cadores. [...] Había en Caaqués di-
ferentes casitas, unas arregladas 
con esa retórica del pueblecito, 
otras curiosas a modo de casa mo-
derna, con ventanas horizontales, 
etc. La casa no era más de lo que se 
ve: tenía un balcón, una ventana y 
una abertura abajo. Lo único que hi-
�!���� +��� ���!��
*� ��� ����!��� �
�
abertura de abajo, el garaje, y aña-

���!:
� ~!�N��� 	
�
������ �7!��
� �
�
� �!��
7���\!
�

:
�������
�*�+�*�
��^*N!��+���K*�������;/�
�
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dirle encima una galería y una pe-
queña terraza. Esto que parece una 
tontería, algo de lo más natural, fue 
un escándalo en Cadaqués: “esta 
especie de bocaza abierta arriba 
que habéis hecho”. Fué una cosa 
terrible. Además la casa es comple-
tamente blanca y sólo la persiana 
está pintada de azul celeste, con el 
techo pintado de naranja. La ver-
dad es que en esta pequeña casa 
se encuentran casi todos los princi-
pios de lo que he seguido haciendo 
después. Esto, com decía, produjo 
un cierto estupor al principio, pero lo 
más curioso del caso es que, con los 
años, se convirtió en una referencia 
en Cadaqués, y hoy todo Cadaqués 
tiene estas aberturas hacia arriba, 
tan criticadas el primer día. Se han 
llegado a colocar hasta en el sur de 
Francia. Hoy día es algo natural.” 

El mateix Correa diu de la casa que va 
��+��������������7�����&
������KN2�1�

“...tuve bastante interés de extraer 
de la arquitectura popular lo que 
nos servia para hoy, - sin nostalgia 
del arquitecto popular- dando, en 
cambio, unas características más 
propias y adecuadas a nuestra for-
ma de vivir.” ��'

Els altres arquitectes que en aquells anys 
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van deixar la seva emprenta  seguint  una 
manera d’entendre l’arquitectura i la re-
lació amb el lloc similar a la de Correa-Mi-
là van ser José Antonio Coderch amb la 
construcció de nova planta de la casa 
_����
��������KN�2�����������+�����������
casa en el casc antic – la casa Correa-Mi-
@X� ����� KN���� ����	�
	�� 6*� F����� 7��
����
���	��
��������	�
�����������������KN�T���
les afores del poble i Robert Terradas i Via 
���	��
�����������KN�N�����	�
��������
-
sar-hi les vacances amb la seva família al 
costat de l’església.
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��“Villa Gloria” es convertiria en el centre de reunions 
del grup dels intel·lectuals americans.
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���
*!�� �
��!��\!k�+�� ~���*� �
*����� �
�+*
���� ���-
belli i Margareta Bombelli. Cadaqués, estiu 1963.Foto 
Farrel Grehan
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5.2. L’arribada de Harden i Bombelli a 
Cadaqués.
=�
���������KN���U�����<������5��������
aleshores cap de la Visual Information Unit 
�����3_:��3�����_�	������:���	�'����Z��-
franco Bombelli estan al càrrec de les ex-
posicions per la divulgació del pla Mars-
�����
������KN�2��������������������	@�
�
��������������
���������	�������U�-
�"
���|�
�������*��������
���������U�����
5��������������
����Z��+���	��F������
de independitzar-se del govern dels Estats 
����
�� ���� �� 
������� ������� ��	@���	
�
d’aquest i obrir un despatx a Orgeval po-
��	�/���V�^�����U��"
*

Z����� KN��� 5������XF������ ���#�	���� ��
construeixen el Pavelló del Estats Units de 
l’Exposició Internacional de Brussel•les on 
Le Corbusier també construeix el Pavelló 
de la Philips i José Antonio Corrales i Ra-
món Vázquez  Molezún  construeixen el 
de Espanya.

:���
�� U���/� �������@� ���� 5������� ��
F������ 	�������� �� <������ _������� #��
que aquest era el comissari d’una petita 
����
�	�/� ������
��
� �����	��
�� �� ]����
Chermayeff responsable de la decoració 
������ 
�		�/� ������
�� U���/� :����	@��
$3���� _����� �
�%�� ��	���	�/� ����� 	������
amb típiques botigues americanes i a 
3���� 7����� #�� ����� ��� ����
�� U���/��
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col•laborà en el muntatge d’una font llu-
minosa.
U�����5�������&
�����������������������
contemporani i posseïdor d’obres de Lé-
�����7��������Z�

��H^���������7�����*�F��-
�����������
�����������������������������
realitzador d’obres de l’abstracció 
��������	�� ��� �:��� 7��	���� �� +��� ���-
bre del grup Allianz amb Max Bill i Richard 
Paul Lohse aquesta vinculació amb l’art 
va afavorir a contraure amistat amb Ca-
�����_���������7�������++*

5���������F���������������������+����
dos anys que havien visitat Cadaqués per 
primera vagada aconsellats per Coderch 
i van quedar meravellats amb l’indret.
_�����
�������+���5���������������
����
molt dotada per les relacions publiques i 
���� ����� 	���
���� ���� ��� 	�����	��� ��
aquest grup d’intel•lectuals americans a 
�
����#�����7�����&
����+���������������
s’avia establert Marcel Duchamp. 

Z����� 
������� ��� �����
�	�/� ��� F��

�-
?�
�� ��� �� � KN�N�� 5������ �� F������ �
�
	������� ���� 	�
�� �� 7�����&
�� $G���
<����%��������+������������

��X����
���-
cances amb les seves respectives famílies. 
Z����� KN2V� ���
����� �������������� ��
despatx a Barcelona al carrer Joan Se-
��
��@�F�	����N���	�
�����������	�������-
�����
����7����	�������T*
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��������	
���
Mary Callery
Era una escultora americana que passà 
llargues temporades a Cadaqués des de 
�����KN2K���
������KNT����	
����
�����
�
�����
����������������KNTT*�7������
����
+���	��
�����������	�
���KN2KXKN2�'��������-
��X��
������KN2OXKN2�'�����5���������F��-
belli. Les dues eren fruit de la reforma 
d’antigues cases de pescadors en el casc 
����	� ��� ���
���
����#�	��
��������������
d’arquitectura moderna dissenyats per  
������������� ����
��� �
���������� �����
també un model de com integrar en una 
població amb tanta personalitat una re-
forma amb un nou llenguatge i un progra-
ma molt diferent a l’habitual del lloc.
�������
����
��
�������
��������	����-
������������� ����	������������"
� ������
����� �������������� 	������ �� �	��0��	��
	��� ����	����� �&
� ���������	����-
rat amb la resta de països democràtics 
d’Europa. 

U��� 7������ ���� 5������� �� ���� F������
Cadaqués va ser quelcom més per un 
lloc on passar les vacances com demos-
������+����������
����
������
�������
���+�-
����
� X5����������KNTK��7�������KNTT� ��
F��������V����X��
������������
������	�-
mentiri de Portlligat en un racó recollit on 
s’accedeix per un pas presidit per una es-
cultura de Josep Llimona. Les tres tombes 

es troben una al costat de l’altre.

Z�����KN2K�7�������	�����@���5���������
a Bombelli la reforma d’una casa a Ca-
daqués o passà llargues temporades. A 
�����KN2O���	�����@��
��������
������-
tectes un estudi on treballar. 
Callery passava els estius a Cadaqués 
���� �� 
���� ������ 9������ �� ����� ���
3��	��=�	�������������������
����-
ricans que em parlat anteriorment 

3���� 7����� ������ 7�����&
� �� KNT��
����������
���
���
���� ����������U�����
5������*�G�����	�
�����7�����������-
��������+��"���<��H��H�4�#�
�����������

����
�������3������5��������������U�-
��������� ������ 
���	��������� ��	�
�
� �
�
obres d’art.

Mary Callery nasqué a Nova York el 19 de 
#�������KN��*�
�	��@���U���
���������
�+���@�
�����������������
�����KNVK���KNV�������
�������3�	�7���������������������-
�������������
	���������������
���������
l’Art Sudents League de Nova York. Es 
���
��@���U��"
������KN�����������
	������
���������3������������	����������U�	�
-

��� ��� ���� �
� ���� ���� +��� ������� 5�����
Z�����
�� 7��
����� �����
� �������� ��� 7�-
����
�=�:����5�����3���

�����������Z&������
��3��	��=�	�����������������#@���7�-
daqués l’estiu de 1933 per visitar a Salva-
����=�"*��

��Cementiri de Cadaqués. Escultura de Josep Llimona ��Cementiri de Cadaques, lapida Mary Callery.
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��Mary Callery: Gravat en homenatge a Peter Harn-
den 
��Aquest gravat forma part del Portafolio ONE junta-
ment amb obres de Bombelli, Lohse, Chermeyeff, 
Corberó, Munari,  entre d’altres, realitzat per recollir 
fons per reformar el cementiri de Portlligat per ente-
rrar a Peter Harnden.
��Tomba de Bombelli en primer pla, Harden en segon 
i Mary Callery al fons.

A París treballà en l’Atelier Loutchansky.
Z�����KNO����������\����]��^������KNOO�
realitza la seva primera exposició indivi-
dual en la galeria Buccholz. Entre els anys 
KNO����KNON������H������
��������	�?���-
racions amb Fernand Léger.
=�
���
� ��� �����H��� ����
�	���
� ������-
���
� �� F�
����� 7��	���� �� \���� ]��^� ��
seva obra és exposada en els museus 
d’Art Modern de San Francisco i Nova 
York.
Z�����KN����������	@���	����	�?�������
en la construcció d’una font lluminosa per 
el Pavelló dels Estats Units per l’Exposició 
�������	��������F��

�?�
����#�	��������
U�����5�����������Z��+���	��F����������-
cideix tornar a Cadaqués.
Z�����KN2K�7�������	�����@���5���������
a Bombelli la reforma d’una casa a Ca-
daqués o passà llargues temporades. A 
�����KN2O���	�����@��
��������
������-
tectes un estudi on treballar. 
Callery passava els estius a Cadaqués 
���� �� 
���� ������ 9������ �� ����� ���
3��	��=�	�������������������
����-
ricans que em parlat anteriorment 
3���� 7����� ������ 7�����&
� �� KNT��
����������
���
���
���� ����������U�����
5������*�G�����	�
�����7�����������-
��������+��"���<��H��H�4�#�
�����������

����
�������3������5��������������U�-
��������� ������ 
���	��������� ��	�
�
� �
�
obres d’art.  
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Pierre Bordeaux Groult
U������F��������<������������ �����KNK2*�
�
����������5�����k	���7����	���������
|��	�
����7��������`�+���*
=��
	�����	��� #����� +���� �� �
������
������
�\�H�
��	���������j�����&
�	��-
turat i portat a un camp de concentració 
	�������������	�*�U�

������
���
�
���
�
que aconsegueix evadir-se l’any 1943. de 
��������������j�������������4�
�
���	���
a favor de la causa aliada. 

Al acabar la guerra és conscient de la im-
portància de la reconciliació franco-ale-
������ ���� 
������� �� ��
�������� �� +��#���
les bases per una nova Europa més unida.

:

�
����������KNO����7����&
������5����
i en la posterior creació del Moviment Eu-
ropeu. 
Activista en el Moviment Europeu va ser 
president de la secció francesa i Tresorer 
així com Vicepresident del Moviment Eu-
ropeu Internacional.  

�����KNT��	������7��	��7�������������
��� 
���� ���
�/� ��� U��"
'� ���� ���#�	����
de crear una unió política europea. En la 

���� ��
����	��� ������� ���
������� ��
pensadors i polítics de la talla del ex minis-
���� �������X3����	��� ��� ����	� 
�	�������
�����������`9:\�|���7��
����
�	���
���
Pierre Uri i els europarlamentaris Elmar 

F��^��3����	��=���������������3����H����
G�����7���
�F�����G���_���++������

:� ������� ��� KN�K� +����� ����� ��� 7����&�
d’Acció per la Unitat Europea.

3�����U��"
���VV������
�����V��T*
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Laboratorio del Realismo Doméstico en 
7������*�9�
�
���	����*��9_:F�KNN�
 – Texto y contexto en Cadaqués. Enrique 

Vivanco Riofrio. ETSAB

Revistes:

 – <���� :�	����	����� 5��
�
� �<:'*� 9�^���
������
���������KNT�
 – =���
����OVV*�<�����KN2�
 – <��������������*�9�^������O�KNTV

Dibuixos:
Els dibuixos són del autor amb la col·labo-
ració de Luís García Quinteiro.
Z�
� �����
� ��� �
� 	�
�
� ��� 5������� ��
Bombelli són redibuixos fets per l’autor a 
partir dels dibuixos cedidits per Manolo 
3���"���������H��
�	��#�������������6����
Busó i Jordi Camps per l’exposició “El Ca-
����&
� ��� U����� 5������� �� Z��+���	��
Bombelli” realitzada per el COAC de Giro-
na. 

7. AGRAÏMENTS

 – Luca Bombelli
 – Nicola Bombelli
 – Luís García Quinteiro 
 – 6�������<��H��H�4�#�

 – Jaume Llach
 – Anna Llimona
 – Violeta Linares
 – Francesc López Sala
 – 5�	�3��
 – Manuel Martín
 – Anna Noguera
 – Rafa Valdés 
 – 4�+��G��&
��#�'





 
 
 

 
 
Reunit el Tribunal qualificador en el dia _____ d _____________ de___________ 
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va exposar el seu Treball Final de Màster, el qual te por títol: 
 
 
 
 
 
 
 
davant el Tribunal format pels Drs. sota signants, havent obtingut la qualificació: 

 
 
  

 
 

 
 

President/a 
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Vocal 
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Alumne/a 
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