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Figura 3.39 – Entre a vegetação que constitui o espaço, é visível, as palmeiras, os plátanos e os 

jacarandás (2007). 
 

Fonte: Autora. 

 

5) Forma sensitiva e ambiência do espaço 

A Rambla do Raval é um lugar, com uma identidade muito própria, sobretudo pelos 

agentes que nela vivem diariamente. Tem uma ligação forte com o seu entorno, funcionando 

como se fosse o quintal das habitações. É um espaço, com alguma dinâmica, não só em 

termos de passagem como de pessoas que a usufruem no sentido lúdico. Em termos 

projectuais, é um espaço demasiadamente simples e homogéneo, sem no entanto deixar de 

ser natural, pela vegetação que o constitui e pelos modos de apropriação.  

 
Figura 3.40 – Rambla do Raval. Vista área, onde se pode visualizar o perfil transversal da Rambla.  

 
Fonte: AJUNTAMENT DE BARCELONA (2000). Pla d'Empresa (2000-2003). Districte de Ciutat Vella. 
Societat Foment de Ciutat Vella S.A.  

 
As esplanadas dos cafés que se instalaram na praça são convidativas a uma estadia. 

Considera-se um espaço público à escala humana, onde estas, se podem sentir parte do 

espaço. É um espaço com um cheiro e ruído características, sobretudo, porque se encontra 

encerrado entre blocos habitacionais e de serviços. 
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Figura 3.41 – Manifestação cultural na Rambla do Raval. Festiva anual “La alegria del bairro”. As pessoas 

assistem a um concerto de música rap e hip hop. 
 
Fonte: Jornal semanal “Sí se puede”. Edición catalunya. 21-27 de julio de 2007. 

 

 
Figura 3.42 – Uma das utilizações diárias da praça. As pessoas utilizam os bancos para estarem um 

tempo na praça e ai sociabilizarem (2007). Atrás dos bancos, visível as esplanadas dos 
cafés.  

 
Fonte: Autora 

 
“A festa do bairro do Raval comemora-se hoje na Rambla com um concerto de rap/hip 

hop. O som produzido pelo concerto que acaba de começar, convida diferentes gerações a 

encaminharem-se junto do palco, que se encontra no extremo sul da Rambla. A apropriação do 

espaço vai acontecendo de várias formas entre as diferentes pessoas. Na relva, quase 

inexistente, os diferentes grupos, partilham o mesmo espaço: uns dormem, outros comem e 

outros bebem. Entre os marroquinos, paquistaneses, hippies, negros e brancos a mistura é 

espantosa. Uns observam a rambla de longe, outros fazem questão de entrar e viver o espaço. 

O movimento até chegar à Rambla é tranquilo, contudo, a multiculturalidade é um fenómeno 

extremamente marcante.  

No extremo sul da Rambla, o palco, reúne as pessoas que querem assistir ao concerto, 

do outro a feira de artesanato, onde se destaca o bar marroquino, pelos sabores e odores 

intensos. As pessoas idosas encontram-se sentadas às portas, observando o movimento da 

festa. São poucos os turistas que passeiam pela rambla. Muitos casais alternativos 

estabelecem relações e brincam com os seus filhos. Uma criança sai à rua, e até a sua boneca 

é negra. Visível a postura distinta das pessoas que se encontram nas esplandas da Rambla, 

estas não se misturam com o contexto social da festa. Pelas 21h00 uma banda atravessa 
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transversalmente a Rambla e quebra por momentos com a ambiência do espaço” – 14 de Julho 

de 2007: 20h30m – Festa do Bairro do Raval: “ La alegria del Bairro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.43 – Manifestação cultural na Rambla do Raval. Festiva anual “La alegria del bairro”. As pessoas 
assistem a um concerto de música rap e hip hop. 

 
Fonte: Jornal semanal “Sí se puede”. Edición catalunya. 21-27 de julio de 2007. 

 

 

 
 
Praça Dos Países Catalães 

 
A praça dos Paises Catalães é hoje um espaço público, adjacente à estação de Sants. 

Esta estação, é muito importante na cidade de Barcelona, pois, é de onde saem os principais 

comboios (e também tem ligação de metro) que ligam toda a Catalunha e Espanha. É um lugar 

com um fluxo diário muito forte, e a praça é a porta de entrada a este da estação.  

O Plan General Metropolitano na sua posição ambígua entre plano e projecto, não 

conseguiu definir a envolvente urbana da nova estação terminal de Sants. Por um lado, na 

zona sul, apareceu um sector residencial e hoteleiro, impulsionado pela presença da estação, 

com blocos habitacionais de altura descontínua e espaços públicos intermédios pouco 

controlados. Por outro, o tráfego, desenhado segundo a pérfida autonomia dos técnicos da 

circulação, deixava uma grande zona pública sem forma nem função, uma simples cobertura 

das vias subterrâneas. No extremo norte persistiam velhas edificações anteriores ao 

ordenamento, submetidas a um processo de expropriação lento e confuso1.  

 

         
Figuras 3.44 e 3.45 – Área da actual praça dos Países Catalães. Visível o abandono da área anterior à 

intervenção. Espaço estagnado e abandonado. 1974.  
 

Fonte: Arquivo histórico do distrito de Sants-Montjüic. Ajuntament de Barcelona.  

                                                
1 BOHIGAS, Oriol. (1986). Reconstrucción de Barcelona. Monografias de la Dirección General de Arquitectura y 
Edificación (MOPU). Madrid.  
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Figuras 3.46 e 3.47 – Área da actual praça dos Países Catalães. Visível o abandono da área anterior à 

intervenção. Espaço utilizado como estacionamento. 1982.  
 

Fonte: Arquivo histórico do distrito de Sants-Montjüic. Ajuntament de Barcelona.  
 

De acordo com o cenário anteriormente apresentado por Oriol Bohigas relativamente à 

área, hoje denominada de Praça dos Países Catalães, foi proposto aos arquitectos Hélio Piñón, 

Albert Vilaplana e Eric Miralles a construção do núcleo significativo de um novo centro urbano. 

Oriol Bohigas inseriu esta área no programa de requalificação dos espaços públicos que a 

administração promoveu a partir de 1980.  

En el momento de encargar este trabajo a Piñon y Viaplana, la explanada objeto del 
proyecto, situada en una zona de expansión residencial en el límite occidental de la ciudad, 
era un espacio amorfo e indiferenciado, invadido por los ferejos de tráfico que se dirigían 
hacia la estación de Sants. La presencia de las vías de los trenes en funcionamiento en un 
nivel subterráneo bajo la plaza, excluía tanto la posibilidad de plantaciones como el recurso 
a volumetrías macizas, sugiriendo en cambio una intervención «ligera»” (FAVOLE, 1995:). 
 

A ideia fundamental foi a de construir a praça sem o entorno arquitectónico, isto é, 

seguindo o método já praticado em algumas praças de Barcelona. Assim, segundo Bohigas 

(1986), tratava-se de construir o espaço público com uma consistência arquitectónica própria. 

Não podia ser nem um resíduo vegetal nem um resíduo espacial definido pelas fachadas como 

foram a praça Real e a praça de San Jaume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.48 – Localização da actual Praça dos Países Catalães. Plano Geral e Alçados Tipos. Sem 

escala. 
 

Fonte. Arquivo histórico do distrito de Sants – Montjüic.Ajuntament de Barcelona.  
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Segundo diversos arquitectos, a praça dos paises catalães foi o exemplo mais radical e 

o melhor exemplo pelo seu tamanho de intervenção no espaço público que se fez na cidade 

após 40 anos de ditadura. Pois como haviam poucos recursos, as intervenções foram quase 

sempre de carácter abstracto e minimalista. Estes projectos surgiram como a forma de resgatar 

a cidade da depressão pós-ditadura, e a estratégia de intervenção baseava-se no conceito de 

praças duras (fáceis de construir e mais fácil de manter que as áreas verdes). A Praça ao nível 

arquitectónico é o projecto de referência do novo urbanismo da Barcelona democrática.   

 
 
a) Forma do Espaço  

 
1) Organização estrutural 

 
A Praça dos Países Catalães apresenta uma disposição numa área de 240,9 m2, de 

forma delimitada trapezoidal. É um espaço aberto, sem vegetação e cor homogénea, 

facilmente identificado pelas estruturas metálicas que o compõem e pelos jovens patinadores, 

utentes diários do espaço. A praça organiza-se basicamente em duas áreas separadas por 

uma área central, diferenciada por uma estrutura metálica longitudinal em relação à estação de 

Sants.  

O centro da praça é formalmente caracterizado por uma estrutura metálica ondulada, 

que percorre todo o eixo longitudinal da mesma no sentido Oeste-Este e actua como um 

elemento de separação entre dois sectores distintos da praça. A estrutura metálica a Este 

finaliza com um muro alto, com uma janela, que funciona como a porta de entrada ou saída da 

praça. Neste mesmo passeio, estão dispostos de forma regular bancos e mesas. 

 
Figuras 3.49 – Estrutura metálica central. Visível o passeio que esta formaliza, assim como a disposição 

e tipologia de bancos e mesas (1995).  
 

Fonte: Arquivo histórico do distrito de Sants-Montjüic. Ajuntament de Barcelona.  
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Figuras 3.50 – Estrutura metálica central. Visível o passeio que esta formaliza, assim como a disposição 

e tipologia de bancos e mesas (1985).  
 

Fonte: Arquivo histórico do distrito de Sants-Montjüic. Ajuntament de Barcelona.  
 

Na zona Sul, do lado do mar, mais perto da avenida de Tarragona, existe uma estrutura 

metálica quadrada, suspensa por dezasseis suportes metálicos muito delgados, coberta com 

uma pergóla transparente, que recebe luz desde a parte inferior com um grande reflector 

inclinado 30 graus.  

A zona Norte, a parte do eixo central e extremidade é caracterizada por uma disposição 

ondular de bancos que delimita uma área destinada ao descanso e repouso. 

 

Em termos projectuais, o objectivo dos arquitectos responsáveis pelo projecto foi 

abranger o recinto de elementos que, como os grandes monumentos, assumissem por si 

mesmos o significado do espaço. E visto que se tratava de um espaço ao ar livre de uso 

múltiplo, optaram por uma arquitectura do vazio, com estruturas metálicas com coberturas 

translúcidas de forma imponente e insólita. Utilizaram estruturas metálicas para os 

estacionamentos situados em frente da estação com o intuito de corrigir a pobreza da sua 

composição e um palio alto que desenha um cubo de 15 metros de aresta e a linha 

perpendicular da falsa pergola com coberta ondulante. Segundo Bohigas (1986) estas são 

estruturantes demasiadamente potentes que conseguem reduzir o caos do entorno a meras 

anedotas, alheias à identidade da praça.  
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Figura 3.51 – Plano geral da proposta de intervenção apresentada pelos arquitectos Albert Viaplana e 

Hélio Piñon da Praça dos Países Catalães. 
 
Fonte: Arquivo histórico do distrito de Sants-Montjüic. Ajuntament de Barcelona.  

 
O desenho de cada elemento e a estrutura do espaço correspondem a uma elaboração 

inteligente de signos figurativos gerados para a cidade contemporânea. Sobre a 

rectangularidade das estruturas metálicas, a pergóla e o palio articulam-se em itinerários 

descontinuados – os candeeiros, os bancos, os repuxos de água – e reproduzem todo um 

cúmulo der interferências gráficas através da transparência direccional das coberturas de metal 

empregues, que permitem ler a composição segundo as chaves interpretativas de um certo 

sector da pintura moderna.  

 

 
Figura 3.52 – Vista Panorâmica da Praça dos Países Catalães. Visível as estruturas metálicas que fazem 

a ligação entre a estação de Sants e a Avenida de Tarragona. 
 
Fonte: Arquivo histórico do distrito de Sants-Montjüic. Ajuntament de Barcelona.  
 
 

Bohigas (1986: 150) faz a comparação do espaço com os ritmos motores das pinturas 

de Kandinsky, entre outros dadaistas, chegando mesmo a afirmar que a composição segue os 

pressupostos dadaistas, e que: 

 “[…]a arte amorfa que unicamente é gesto, a obra de arte como uma máquina de 
funcionamento simbólico, a renuncia às técnicas e aos materiais especificamente artísticos, 
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o acto estético em substituição da obra de arte e, talvez, a afirmação do ready-made frente 
ao desenho industrial”. 

 

Contudo, o mesmo autor refere que apesar de seguir princípios de base dadaista é 

igualmente o expoente de uma maneira critica e esperançosa, muito actual de interpretar o 

legado vigente do movimento moderno. Segundo os arquitectos responsáveis pelo projecto, 

houve um recurso a referências culturais dos habitantes da cidade e sobretudo do entorno do 

espaço, que se traduziu na arquitectura do vazio e nas estruturas metálicas, mas com um 

conteúdo artístico, pela grandeza das formas.  

Para Bohigas (1986) o projecto final foi de encontro ao seu conceito de espaço público, 

pois o mesmo nos diz que a praça, finalmente desempenha as funções indexadas ao espaço 

público. Perante a impossibilidade de plantar vegetação, os elementos arquitectónicos 

oferecem uma alternância de sol e sombra sem ocultar completamente o céu, com o qual se 

criam micro ambientes que se assemelham à qualidade transparente das árvores e arbustos. 

Nestes micro-ambientes, os bancos-mesa para jogos, as suaves alterações do solo, as linhas 

ondulantes de bandos e faróis, a janela terminal, as estruturas metálicas e, sobretudo, a 

magnifica série de repuxos convidam a uma participação activa do público, fazendo que o 

monumento se converta num acto lúdico, colectivo e, extrapolando a afirmação dadaista, que a 

obra de arte se substituía pelo puro acto estético. O conteúdo estético – e, por tanto, a 

afirmação cultural – de todas as funções que ali desenvolve espontaneamente o cidadano é a 

justificação final de todo o projecto e uma das bases para a reconstrução física e social da 

cidade.  

  

Figura 3.53 – Maqueta da secção sul da praça. 
 

Fonte: Arquivo histórico do distrito de Sants-Montjüic. Ajuntament de Barcelona.  
 
 
2) Organização funcional 

 
A praça dos Países Catalães, enquanto tipologia de praça, é um lugar onde se 

deveriam realizar as actividades comerciais e representativas do bairro ou da cidade, muito 

ligado com a estrutura urbana da cidade, fortemente dotado de continuidade cívica e com uma 

demanda de usos intensa. Uma praça quando projectada tem como objectivo ser um lugar de 

passagem, de estadia e de contemplação.  
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Figuras 3.54 – Visíveis os modos de utilização da praça. Como espaço de passagem, estadia e recreio 

(1985).  
 
Fonte: Arquivo histórico do distrito de Sants-Montjüic. Ajuntament de Barcelona.  

 

 
Figuras 3.55 – Visíveis os modos de utilização da praça. Como espaço de passagem, estadia e recreio 

(1985).  
 
Fonte: Arquivo histórico do distrito de Sants-Montjüic. Ajuntament de Barcelona.  

 

Segundo os elementos que a constituem, a praça prevê a passagem, a circulação, a 

estadia, a permanência e manifestações culturais e políticas. O seu projecto determinava a 

requalificação de uma área degradada da cidade.  

 
Figuras 3.56 – Utilização do espaço para manifestações culturais e politicas (1984).  
 

Fonte: Arquivo histórico do distrito de Sants-Montjüic. Ajuntament de Barcelona. 
 



ESPAÇO PÚBLICO: Desenho, organização e poder 

 127 

 
 
Figuras 3.57 – Utilização do espaço para manifestações culturais e politicas (1983).  
 

Fonte: Arquivo histórico do distrito de Sants-Montjüic. Ajuntament de Barcelona. 
 
 
3) Pavimentos e Mobiliário Urbano  

 
Ao nível dos materiais, o pavimento formaliza-se em lajes de granito rosa, modelado 

com uma subtil topografia artificial, o que realça o traçado geométrico subjacente ao projecto e 

sobrepõe os resíduos morfológicos da cidade para sublinhar aquela autonomia representativa 

do espaço2. Na secção Norte, o pavimento cria uma pequena pendente, na qual confluem 

repuxos de água, que saem directamente do solo.  

O espaço segue uma estrutura muito geométrica e ordenada, na qual se dispõem 

objectos técnicos e mobiliário urbano, tais como as protecções metálicas, as pérgolas, os 

bancos de madeira e granito e os elementos de decoração. Estes sugerem como assinalou 

Ignasi de Solà Morales, um espaço abstracto, para um ritual dos objectos. (FAVOLE, 1995). 

Na zona aberta, o espaço é composto de bancos circulares de madeira e base em 

betão, assim como pontos de água no solo. Na zona coberta por estruturas é composto por 

mesas e bancos de granito incorporados e isolados. Outro elemento de composição mobiliário 

do espaço é os focos de iluminação, propostos de vários tamanhos e desenhos.  

 
Figuras 3.58 – Praça dos Países Catalães. Visíveis os bancos de madeira em disposição orgânica e por 

debaixo da estrutura metálica central, os bancos e mesas em granito. É possível observar 
junto dos bancos de madeira, as iluminarias (2007).  
 
Fonte: Autora. 

                                                
2 Dados recolhidos de BOHIGAS, Oriol. (1986). Reconstruccion de Barcelona. Monografias de la Direccion General de 
Arquitectura y Edificación (MOPU). Madrid 
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Figuras 3.59 – Praça dos Países Catalães.Visíveis os bancos de madeira em disposição orgânica e por 

debaixo da estrutura metálica central, os bancos e mesas em granito. É possível observar 
junto dos bancos de madeira, as iluminarias (2007).  
 
Fonte: Autora. 

 
 
4) Vegetação  

 

A praça dos Países Catalães é um espaço completamente desprovido de vegetação 

natural. Segundo os projectistas, o mesmo ocorre porque por debaixo da praça esta a estação, 

e isso não permite a plantação de vegetação, pois não existe suficiente de solo e as raízes 

poderiam danificar a estrutura, assim como teria influências no crescimento da vegetação. 

Contudo não se pode inglorar que existem imensas técnicas que permitem a inserção de 

vegetação natural nos espaços públicos.  

 
 
5) Forma sensitiva e ambiência do espaço 

A praça tem na realidade um carácter forte e carregado, não como praça, mas como 

espaço linear e de certa rigidez. A não definição de uma tipologia de espaço, gera 

necessariamente incerteza na sua vivência e apropriação, sobretudo pelo desconforto de não 

haver um encontro entre o espaço e a maioria dos seus utilizadores. O ser humano habita os 

espaços por onde anda e segundo o filosófo alemão Heidegger3, habitar é cuidar, é um 

processo sem fim de construção e estruturação através do sentido que se vai traçando de 

pertença dos lugares. Desta forma, o ser humano apropria-se dos espaços e dota-os da sua 

própria natureza e assim, os lugares receptivos são aqueles com os quais as pessoas se 

sentem em perfeita harmonia e nos quais encontram a sua identidade individual e colectiva e a 

ambiência do espaço é o que possibilita esse processo comunicativo. 

A praça dos Paises Catalães é um lugar que carece vida, proporcionada pela 

interacção entre os diferentes seres humanos. É um lugar artificial, e com dificuldades de 

encontro com o natural. Não têm um ruído próprio, pois é totalmente aberto ao espaço 

                                                
3 Martin Heidegger influenciou muito alguns pensadores franceses, com a sua fenomenologia. Muitos arquitectos 
contemporâneos fundamentam-se em Heidegger para encontrar um conceito para os seus projetcos, mas nem sempre 
a gente percebe a correlação entre o pensamento desse filósofo e as proposições arquitectónicas que a ele se referem. 
HEIDEGGER, M. (1971). Poetry, Language, Thought. Traduzido para o inglês por Albert Hofstadter. New York: Harper 
& Row Publishers. 
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envolvente, contudo não existe uma continuidade com o mesmo. Oferece diferentes escalas, o 

que pode mesmo assim permitir que haja um encontro, nas secções onde o indivíduo se sinta 

enquadrado. A intencionalidade do projecto estava de alguma forma associada a um conceito 

de intervenção interessante, mas de forma alguma foi conseguido, e quiçá devido à falta de 

participação popular. 

 


