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Les ciutats castellanes miren cap a dins. El seu 
urbanisme sol ser concèntric, tan compacte que el camp arriba 
gairebé sense transició. La ciutat no s’estira. Els conjunts 
d’edificació funcionen per paquets. Entre ells hi ha la plana. 
La Plana. Així en majúscula. Una Plana que es recorre com si 
la naveguessis de tan allunyats que estan els punts de 
referència, una Plana basta, exposada, on l’aire és més un 
líquid amb pertorbacions i turbulències que un gas. On tots 
els elements es manifesten en cru. Sense filtrar. La llum. El 
silenci. La calma. És un lloc adust poblat per gent adusta, 
dura, reconcentrada. Nuosa. Seca. La Plana és més un buit que 
un lloc. Un buit bell. Molt bell. Un buit artificial, creat 
per sostracció de moltes coses. Del substrat vegetal 
primigeni. De l’agricultura que el va substituir. La Plana de 
Castella ens fa prendre la consciència de quan poderós pot ser 
un artifici, perquè està literalment construïda. No amb 
materials de construcció tradicionals, és clar, sinó primer 
amb una feina incessant dels seus habitants i després amb la 
seva absència. El Camp de Castella és un no-res fabricat, un 
no-res tan poderós que fins i tot ha oblidat que és un no-res 
i ha pres identitat com un lloc natural quan és tan 
arquitectura com qualsevol de les construccions que la 
puntuen. I mira que tot està ple de pistes: l’aparició d’una 
línia gairebé recta (per definició humana) com a transició 
sòlida entre el terra i el cel. La tortuositat d’uns camins 
que serpentegen per aquest buit entre línies de propietat i de 
flux ja oblidades. Les línies d’arbres. I un constant 
etcètera.  
 

La població de Castella està molt envellida. Aquests 
vells es queden a casa, per cultura, per convicció, fins al 
darrer instant. Fins que són forçats a marxar quan es 
converteixen en dependents o en quasi-dependents. Les 
residències de gent gran castellanes són, per causes 
culturals, un programa molt dur on qui hi va realment ho 
necessita. Emprendre la construcció d’una residència de gent 
gran parteix d’aquesta consideració inicial. Si, a més, 
aquesta residència s’ha de col·locar al bell mig d’aquesta 
Plana castellana la dificultat del projecte es multiplica.  

 
L’estudi d’Óscar Miguel Ares va acabar a 2016 una 

d’aquestes residències al terme d’Aldeamayor de San Martín, un 
llogarret a pocs minuts en cotxe de Valladolid. L’entorn: uns 
aiguamoixos precàriament dessecats al bell mig de la Plana 
castellana. A prop però no tant vers l’oest, uns conjunts 



d’habitatges aparionats sense qualitat ni identitat, línies de 
cornises perfectament uniformes que indiquen una alçada 
reguladora màxima que defineixen una horitzontalitat de mala 
proporció. Una mica més lluny vers el nord-est el nucli 
d’Aldeamayor, més integrat i agradable perquè vibra més i és 
més compacte.  

La residència no és un edifici. És un món, una finca, un 
castell. Definim el factor de forma d’un edifici com la 
relació entre el volum que ocupa i la superfície que tanca 
aquest volum. La residència és un edifici contradictori perquè 
és molt compacte i té un factor de forma molt alt. És a dir: 
l’exterior contundent, mineral, protegeix un interior dispers, 
fragmentat, organitzat com un llogarret, com una mena de ceba 
en que un passadís perimetral s’aboca a unes habitacions que 
ventilen per un pati central. Excepte que el passadís no és un 
passadís, les habitacions no són habitacions i el pati no és 
un pati, sinó tot un espai públic dividit de manera orgànica 
en carrers i placetes que s’aboquen a una plaça una mica més 
gran seguint la mateixa lògica d’urbanització que els poblets 
de la zona, on mançanes compactes floten en un magma d’espai 
públic tan indefinit i indiferenciat que no pot ser ni 
urbanitzat ni a penes anomenat seguint la lògica del carrer o 
de la plaça. L’espai interior de l’edifici té aquesta mateixa 
qualitat. Conseqüentment les habitacions s’independitzen, 
prenen autonomia i s’organitzen com agrupacions de casetes que 
formen alguna cosa semblant a aquestes mançanes que trobem al 
fora que interessa els habitants. Aquestes casetes prenen el 
llenguatge de les casetes exteriors sense voluntats mimètiques 
ni artificis demagògics, i s’alimenten per aquest passadís-
que-no-és-un-passadís perquè està tan fragmentat com la resta 
de l’espai, una fragmentació que no és laberíntica, sinó 
orgànica, puntuada com està per recalmons davant de les portes 
i per unes obertures en el mur exterior estratègicament 
ubicades per proveir orientació i vistes llunyanes. El 
passadís, doncs, és més un espai públic, un híbrid entre 
carrer major i galeria coberta que, a més, permet en la seva 
continuïtat no segregar els espais dels cuidadors ni dividir 
el complex amb espais de servei diguem-ne secrets. I és que 
tan important és cuidar dels ancians que viuen a la residència 
com dels seus cuidadors, sovint els grans oblidats, tan 
habitants de l’edifici com ells al passar-hi moltes hores, 
professionals que han de veure tan pal·liat com sigui possible 
un grau d’estrès ja de per sí alt.  

L’edifici ha costat un 30% menys del mòdul bàsic de 
construcció d’una residència d’aquestes característiques. 
Aconseguir això amb un factor de forma tan alt és una proesa 
només a l’abast de professionals amb coneixements de 
construcció molt alts. L’estudi de l’Óscar ha hagut de prendre 
decisions molt dràstiques, com un exterior realitzat amb el 
mateix bloc de formigó que s’usa en les naus industrials en 
brut, o uns arrambadors realitzats amb el maó més barat que hi 



ha simplement pintat de blanc, o uns sòcols amb fusta gairebé 
sense tractar. La resta: parets arrebossades, cartró-guix, 
linòleum, materials soferts, col·locats a l’engròs, tot i així 
amb una estranya precisió ben executada sense ser llepada. 
L’Óscar va fer la seva tesi doctoral sobre el GATEPAC, el 
col·lectiu que aplegava els arquitectes ferotgement moderns 
dels anys trenta. Aquest és un dels seus ADNs. Aquesta passió 
per la modernitat, per l’arquitectura sense concessions, 
hereva directa d’una avantguarda que pot ser bella i integrada 
sense deixar de ser pragmàtica, aquesta absència d’artifici, 
és el que ha permès formalitzar l’edifici i fins i tot 
permetre’s alguns jocs, com una entrada que vol pal·liar 
l’aspecte adust d’aquest fortí de formigó rebentant el punt 
que més el defineix: la cantonada, convertida en el punt 
d’entrada en una marquesina que protegeix una porta de vidre. 
L’altre ADN de l’Óscar és la pròpia Plana de Castella, que 
s’estima (ho he pogut comprovar) més enllà de les seves 
pròpies paraules. I això que és un tio que parla molt bé. 
L’Óscar ha construït un homenatge a aquest paisatge que, pres 
com a llenguatge, es suma a la prosa de Delibes o a la pintura 
de Félix Cuadrado Lomas o dels dos Antonios López, el tiet i 
el nebot.  

L’arquitectura és el que construeix físicament la nostra 
societat. Tot i així el seu exercici presenta unes limitacions 
que apareixen molt de pressa quan parles d’una residència per 
a gent gran. Un arquitecte pot dignificar, tant en el sentit 
més hàptic com en el sentit moral, aquesta condició, però no 
podrà fer gaire més pels seus habitants. Això dependrà de la 
gestió. L’Óscar ha pogut anar un passet més enllà: ha pogut 
crear un constructe que identifiqui els seus habitants. Que 
els permeti manejar els mateixos referents que a fora: un 
llogarret amb espais interiors i exteriors i privacitat 
suficient i contacte amb aquest fora tan dur i un centre digne 
en forma de sala amb dues llums creuades que s’estengui cap al 
jardí, que tanqui i protegeixi sense abassegar. Un lloc on 
poder-hi passar moltes hores. És a través d’aquest coneixement 
de les limitacions de l’encàrrec, tan important com el 
coneixement constructiu, que apareix la veritable ambició 
positiva i que permet que l’arquitectura vagi una mica més 
enllà. El que et fa sentir una mica més feliç quan, amb el cor 
encongit, surts de l’edifici i penses en els que es queden.  
 
 


