
Francisco Cifuentes ha volgut construir aprenent de les tècniques populars que han bastit tot el poble, elevant aquests ma-
terials modestos (la ceràmica, el ciment i la fusta de pi) a la categoria d’arquetips d’arquitectura popular. La Casa a Bu-
nyola està construïda de la manera més lògica i econòmica possible, sense pretensions, sorpreses ni reivindicacions sin-
gulars, i amb això aconsegueix una adaptació gairebé perfecta al paisatge rural en què s’insereix i amb una qualitat de con-
fort interior immensament respectuosa amb l’usuari. Des d’una gran sofisticació tècnica i professional no aparent, l’ha-
bitatge permet un desenvolupament obert en què el mateix habitant és còmplice i pren consciència de la seva evolució.

L’ARQUITECTE Casa a Bunyola

PROJECTE: Casa a Bunyola
ADREÇA: Carrer d’Orient, 82 B
ARQUITECTE: Francisco Cifuentes Utrero
Francisco Cifuentes (Palma de Mallorca, 1977).
Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona, 2002. Professor de
projectes i dibuix a l’Escola d’Arquitectura de Reus.
Actualment està realitzant la tesi doctoral sobre
l’edifici de la Llotja de Palma, de Guillem Sagrera.
SUPERFICIE CONSTRUÏDA: 167 m2

FOTÒGRAF: José Hevia
PREMIS/PUBLICACIONS: Premi d’Arquitectura de
Mallorca 2004-2006 organitzat pel Col·legi Oficial
d’Arquitectes de les Illes Balears, finalista dels
premis FAD 2007, Premi d’Opinió en el Fòrum
Arquia/Próxima 2008 i 2n Premi d’Arquitectura
Jove 2008 organitzat pel Govern de les Illes
Balears.

Fitxa tècnica Comunitat
La casa es
deixa caure
sobre els
bancals per
adaptar-se a
la topografia

FRANCISCO CIFUENTES

Trobar-se en un lloc on
només la construcció
d’abans sap accedir fa
tornar l’arquitecte a
l’aprenentatge. El fet

que no hi arribi més que un home a
peu o una somera no ha estat mai
cap obstacle. Aquella construcció
atenia a la senzillesa, tant en la tria
dels materials com en l’adaptació a
la topografia. Cal entendre que no
s’admira un paisatge contemplat, si-
lenciós, com una pintura a través
del fustam de les finestres, sinó que
intervenir-hi és construir per a tota
una comunitat de cases acostuma-
des a compartir bancals, parets, pa-
tis, escales, terrasses…

La casa es deixa caure sobre els
bancals per adaptar-se a la topogra-
fia. Un antic camí que feia servir el
pagès per anar a la muntanya es
converteix en replà, entrada i porxo

de l’habitatge. El primer volum que
ens trobem acull les zones comu-
nes. Uns quants esglaons ens fan
pujar al bancal de la dreta, on es
col·loca un volum menor amb les
dependències més privades. La difi-
cultat, durant la construcció, van
ser els 72 esglaons que hi ha en
l’únic camí d’accés. Un carretó me-
cànic guiat per un sol home hi va pu-
jar els blocs de termoargila i un he-
licòpter hi va portar el formigó.

Es van triar pocs materials i es-
tandarditzats, com la termoargila,
el formigó i la fusta. La termoargi-
la és un bloc que respon molt bé a la
necessitat portant i tèrmica: permet
resoldre els elements verticals d’un
edifici de poca altura amb una sola
capa. La seva execució en la cons-
trucció del mur es fa amb quatre ti-
pus de peces i el seu encadellat per-
met jugar col·locant els blocs en di-

ferents posicions, fins i tot referint-
les de diferents maneres.

El forjat s’ha construït amb bi-
guetes pretensades i revoltons
plans de ceràmica, molt comuns a
Mallorca. La secció de la bigueta
permet doblar les fileres de revol-
tons col·locant-ne una a la part su-
perior per posar-hi posteriorment
la capa de compressió, i una altra a
la part inferior, amb la qual cosa es
guanya una cambra d’aire i un espai
per al pas d’instal·lacions.

El paviment consta d’un trespol
de morter de 4 cm de gruix, sobre el
qual s’espolsa superficialment ci-
ment blanc per passar-hi després la
plana de polir. Una vegada eixut s’hi
fan diverses capes de poliuretà per
impermeabilitzar-ho.

Les peces de fusta són de pi. Ara
són els habitants els que acaben la
casa i el seu entorn.e

JORDI BADIA I FÉLIX ARRANZ (COMISSARIS DE L’EXPOSICIÓ)
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La casa a Bunyola és d’una ar-
quitectura poderosa per la
síntesi entre el lloc i la cons-
trucció, de gran intel·ligència
davant la topografia, formada
per bancals, on s’insereix. Les
condicions mai no són òbvies,
requereixen una aproximació
i un reconeixement per cons-
truir una possibilitat d’accep-
tació del món.

Entre el petit estudi de pin-
tor (2003) i la casa a Bunyola
(2007) és evident el desig de
l’arquitecte Francisco Cifuen-
tes d’experimentar, que li ve sobretot de l’entusiasme
per la construcció d’origen popular i la trobada d’aquest
saber amb la dimensió erudita de l’ofici d’arquitecte.
Aquesta síntesi no és més que l’establiment de les me-
sures de tots els elements d’una construcció i el seu sig-
nificat, alhora que també és una nova addició en un pai-

satge construït. La manera
com totes les peces s’ajunten
en aquesta obra, que dóna
sentit al tot i a cada peça si-
multàniament, produeix
una interpretació precisa
sobre aquest assentament
humà: afegeix precisió a una
manera de construir que es
genera a partir de supòsits
d’interpretació comuns, que
es reconeixen com a part ac-
tiva d’una història.

L’economia de mitjans és
més aviat un efecte del pro-

cés d’interpretació del lloc. La manipulació dels blocs
termoceràmics estàndards revela una fascinació pel
muntatge d’ambient tectònic, on paviments, parets,
obertures i sostres són el lèxic restringit de treball.
Convida així, també, a una revisió de la història de l’ar-
quitectura.

Rui Mendes

“L’economia de mitjans és un efecte de la interpretació del lloc”

Només un profund respecte, emo-
tiu, i una curiositat analítica pel lloc
on s’ha d’intervenir poden fer apa-
rèixer nous plantejaments en vells
llocs.

Com el d’aquest senzill habitatge
que Francisco Cifuentes ha resolt,
amb gran sentit, en dos cossos i un
espai cobert obert, tan útil —i mil·le-
nari— en el clima mediterrani.

Antoni Alomar

Bunyola

Venècia
Planta de l’habitatge

Planta d’emplaçament a Bunyola

Església as Llombards, Mallorca. GABRIEL BOVER

“Només el respecte pot originar noves idees en llocs vells”

La casa la
finalitza la vida

que hi fan els
seus habitants

Membre de l’ICOMOS, UNESCO. Expert en construcció tradicional i
persistència de models prearquitectònics a Mallorca. Autor de l’esglé-
sia des Llombards i de l’Institut Antoni Maura

La seva obra Casa a Beja va rebre el premi municipal d’arquitectura
de Beja, Portugal. Ha estat coordinador del cicle de trobades EXTRA
Jornal d’Arquitectes, assessor per a la cultura de l’associació Ordem dos
Arquitectes i docent de la Universidade Autónoma de Lisboa

Casa a Santa Vitória, Beja, Portugal. PEDRO TOMAZ


