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ARQUITECTURA PER AL TURISME: LA UTOPLi 
URBANA DE BOFILL I EL TALLER 

D'ARQUITECTURA A LA MANZANERA (1962-1985) 
Antoni Banyuls i Pérez 

Els anys cinquanta varen suposar la relaxació de l'aïllament 
internacional de la dictadura del general Franco. La fi de l'autarquia i l'actitud 
més oberta del règim franquista en el terreny politicoeconòmic va possibilitar 
la introducció d'ajudes financeres i de cooperació exteriors, especialment la 
dels Estats Units i, amb açò, començà també una etapa en la societat 
espanyola de creixent dinamització i modernització dels sectors industrials 
que a la dècada següent, els anys seixanta, experimentaria un espectacular 
desenvolupament que comportà la decidida incorporació de l'estat espanyol 
a l'esfera del capitalisme internacional. 

Aquesta actitud d'obertura, també cultural, es feia palesa amb 
l'activació dels moviments turístics engegats a partir de 1960 des dels països 
europeus cap a les zones del litoral mediterrani de la península, atrets per 
descobrir un país pròxim i, no obstant això, desconegut, de bones condicions 
de clima i paisatge i assequible econòmicament, que ben aviat farien notar 
la importància dels beneficis del fenomen i la necessitat d'engegar, així 
mateix, aquesta nova forma d'indústria. Amb tot, s'iniciaven les inversions 
destinades a les promocions immobiliàries del sector per a la construcció 
d'allotjaments turístics paral·lelament al desenvolupament d'un nou sector 
de la construcció orientat cap a aquesta nova activitat econòmica, on anirà 
transferint-se i diversificant-se la població activa, fins aquest moment 
majoritàriament dedicada al sector de l'agricultura. 

El desenvolupament industrial i econòmic de l'Estat Espanyol a la fi 
dels anys cinquanta, que concentrà la població en unes poques i grans ciutats 
polaritzadores de la industrialització', fa possible l'elevació de la renda per 
càpita, el nivell de vida i el poder adquisitiu de la nova classe urbana, afegint-
se també al fenomen el turisme nacional, procedent d'aquestes grans ciutats, 
que començà a demandar una segona residència per als períodes vacacionals. 

I Veure TERAN 
TROYANO, F. Historia del 
Urbanismo en Espam 111 siglos 

, . • ^^ A ^ v ^ u - TA' • ^ A X/X >. XX, Cítedra, Madrid, 

no hi era nou per a ciutats de la comarca com Xabia o Demà -aquesta darrera 1999 pp 223 i ss. 

Al litoral valencià, la Marina Alta, fou una d'aquestes fites d'atracció 
i concentració turística des dels anys seixanta. Tot i que el fenomen turístic 
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històricament de caràcter cosmopolita- que des de principis del segle XX 
havien albirat les possibilitats d'explotar els beneficis de les favorables 
condicions climàtiques dins d'una corrent de pensament higienista i de turisme 
burgès^, ara prenia un nou caràcter de turisme de masses que recercava una 
segon residència per a les temporades estivals. A les favorables condicions 
climàtiques s'afegien un caracteritzat paisatge, divers i dinàmic amb l'horitzó 
de la mar com a fons, una cultura popular, una gastronomia variada i una 
iconogràfica arquitectura autòctona de tradició mediterrània que feien 
d'aquesta geografia un producte d'elevat atractiu comercial. La conseqüència 
d'eixa demanda serà la progressiva revalorització urbanística del sòl per 
damunt del seu valor agrari i la incorporació al procés de parcel·lació i 
d'edificació dels espais de conreu de més baixa rendibilitat o improductius 
immediats a la línia de la costa. 

El desenvolupament del turisme residencial fou un fenomen que tingué 
des dels inicis un caràcter espontani i anàrquic en la seua distribució en el 
territori litoral de la Marina Alta. L'absència d'una planificació que l'ordenara 
i canalitzarà a una escala territorial i que més tard fou permissiva amb la 
consolidació del model reproduït^, orientat cap a l'obtenció de rendiments 
econòmics ràpids, amb transformacions urbanístiques deficitàries 
d'infrastructura i dotacions, especulació del sòl i trivialització de 
l'arquitectura, ha tingut conseqüències devastadores per a eixe paisatge, el 
qual, paradoxalment, havia estat un dels més importants actius en què es 
fonamentà l'activitat turística. 

2 COSTA M A S , J . , El 
Marquesat de Dénia. Estudio 
geogràfica. Departaments de 
Geografia de València y 
Alacant, Universitat de 
València, València, 1978. p. 
522 

3 Veure SUCH CLIMENT, 
M.P, Turismo y Medio 
Ambiente en el Litoral 
Alicantino, Institut de Cultura 
Juan Gil Albert, Alicante, 
1916. 

La utopia urbana del Taller d'Arquitectura de Ricardo Bofill per a La 
Manzanera a Calp cobra, si més no, una especial rellevància, ara que, 
dissortadament, la darrera embranzida de l'activitat urbanística propiciada 
per la indústria del turisme va a perpetuar definitivament un model de saturació 
urbana que s'estén sense solució de continuïtat a tot el litoral. L'anàlisi 
crítica d'aquells projectes i l'obra construïda ens permet apropar-nos a les 
reflexions i estratègies desenvolupades pel Taller en els inicis d'aquest 
fenomen modem al voltant de la planificació dels nous assentament turístics, 
l'arquitectura per a l'habitatge de l'oci i els processos de comprensió de 
l'entorn com a rigorosa alternativa a les propostes de residència turística 
contemporànies; desenvolupades amb l'ocupació de blocs en altura que han 
desfet traumàticament el paisatge litoral i a les formes d'ocupació de 
residència extensiva, disseminada, que, tanmateix, han presentat un altra 
problemàtica amb diferents efectes, no per això menys considerables, com 
el consum de grans quantitats de sòl, dispersió urbana en tot el territori 
costaner, absència de dotacions i d'infi-astructura i incapacitat per propiciar 
una adequada estructura i relacions urbanes. 

La presència primerenca el 1962 dels projectes de l'estudi barceloní 
de Ricardo Bofill Levi, el creatiu, polèmic i provocador arquitecte català 
que més obra construïda, enllà de les fronteres espanyoles, tindrà en les 
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darreres dècades del s. XX, a aquestes terres de la Marina, tot coincidint 
amb l'etapa de fundació per aquest de l'equip interdisciplinari anomenat 
Taller de Arquitectura y Construcción" en acabar els seus estudis a Ginebra 
el 1960^, s'explica per les circumstàncies particulars de la promoció dels 
propietaris del sòl. En efecte, el caràcter aïllat i dispers dels assentaments 
del turisme residencial en les primeres etapes, es deu, en gran mesura a la 
iniciativa individual amb operacions de transformació de curt abast 
d'empresaris locals, procedents els més de l'activitat agrària, i als 
condicionants del règim de la propietat del sòl, fortament dividida, a la 
comarca, la qual cosa comportà que els primers espais a incorporar-se al 
procés d'edificació es recolzaren, aviat, en l'estructura territorial agrària de 
concentració de propietat produïda al segle XVin de conreus de secà de 
baixa rendibilitat en els àmbits més immediats a la mar. Aquestes propietats 
-Els Trossos- de major extensió, no explotades directament pels propietaris 
i davant les millors expectatives econòmiques, serien els primers espais en 
incorporar-se a la comercialització del sòl. El cas concret de El Tros o finca 
de La Manzanera a Calp esdevé, també, una excepció al mateix procés de 
venda dels propietaris a la iniciativa empresarial local, amb la promoció 
directa per part de la propietària D" Natàlia Pérez Ortenbach, membre d'una 
nissaga de terratinents -els Feliu-Ortenbach^ - de llarga trajectòria i presència 
històrica a les localitats de Benissa i Calp que resident a Barcelona, encarregà 
en 1962 a l'estudi de Bofill, l'ordenació i desenvolupament per fases de la 
finca^, en eixos primers moments de consolidació del Taller que girava entorn 
a l'activitat professional del pare l'arquitecte Emili Bofill Benassat qui 
subscriurà els projectes del Taller al no ésser validada la titulació estrangera 
de Ricardo Bofill per a l'exercici professional a l'estat espanyol. 

Utopia i forma de la ciutat de vacances: el Pla Parcial d'Ordenació 
de La Manzanera 

Les circumstàncies singulars de la promotora, que no recercava un 
desenvolupament en termes de ràpida i màxima rendibilitat empresarial, 
donaren plena llibertat al Taller Bofill per a definir un model no especulatiu 
on es volcà la seua capacitat i força creativa, assajant i materialitzant a petita 
escala, entre 1962 i 1985, propostes arquitectòniques que registren els 
diferents enfocaments que al llarg del temps ha tingut la seua obra. 

La Manzanera arribà a convertir-se per a Bofill i el Taller 
d'Arquitectura en un camp de proves on posar en pràctica un model de 
planificació ideal per a les noves actuacions de colonització del sòl 
demandades pel fenomen turístic, comptant amb la qualitat del paisatge com 
a element actiu i suport indiscutible de la infrastructura turística. 

"...no se va a plantear una urbanización puramente especulativa, sinó que 
intentaremos que sea un 'jardín urbanizado', donde se mantengapor encima 
de todo la unidad del conjunta y la armonía con elpaisaje."^ 

4 Nom amb que inicialment 
s'anomenà l 'equip que 
desenvolupà r activitat entorn a 
la de son pare l'arquitecte 
Emilio Bofill Benassat i que en 
els projectes subscrits per 
aquest apareix ja des de finals 
de 1966, any en que es trasllada 
l'antic estudi ubicat a la Plaça 
de Catalunya, n" 21 al nou 
edifici de vivendes construït per 
ells del carrer Nicaragua, n° 97 
i 99 de Barcelona. Segons es 
pot veure en els diferents 
expedients conservats a l'Arxiu 
Històric de la Demarcació 
d'Alacànt del C.O.A.C.V. 

5 URRUTIA NUNEZ, A., 
Arquitectura Espanola siglo 
XX, Càtedra, madrid, 1997. p. 
583 

6 Veure CARDONA i 
IVARS, J.J. Els Cognoms i 
Malnoms de Benissa. Història 
de les Families, Publicacions 
del Calendari dels Brillants, 
Benissa, 1998 

7 Arxiu Històric de la 
Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n° Reg. Part. 
188, 25 de març de 1968. 
Memòria del projecte "Plan 
Parcial de Ordenación de la 
finca *La Manzanera' 
(Ampliación del Plan Parcial 
Aprobado en fecha 18 
diciembre-1968). Termino 
municipal de Calpe (provincià 
de Alicante)-propiedad de 
'Urbanizadora La Manzanera 
S.A.'", datat a Barcelona en 
febrer de 1970, p. 2. Veure al 
respecte també la cita 28. 

8 Arxiu Històric de la 
Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n° Reg. Part. 
188, 25 de març de 1968. 
Memòria del projecte "Plan 
Parcial de Odrenación de la 
finca 'LaManzanera', Termino 
municipal de Calpe (provincià 
de Alicante), Propiedad de D° 
Natàlia Pérez Ortenbach", 
datat a Barcelona en novembre 
de 1966, p. 2 
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"...el paisaje es. de una gran personalidad y por esto va a condicionar en 
gran medida el proyecto " ' 

L'espai de La Manzanera era caracteritzat per la seua topografia de 
forta pendent, abancalada per al conreu i bolcada a la mar amb grans penya-
segats comptant, tan sols amb una petita cala, poc utilitzable, de grava. El 
conjunt es va ordenar com un gran jardí residencial amb la intenció de crear 
un escenari idíl·lic i evocar un món tancat per als sentits, una metàfora del 
paradís retrobat per a l'alienant vida dels habitants de les grans ciutats, el 
qual era reconeixedor en aquest paisatge de formes naturals dominants i 
bolcat a la mediterrània, de la Marina. 

Pla Parcial d'Ordenació 
de la finca La Manzanera, 
Calp. Plànol de tipologies, 
parcel·lació i distribució 
de vi vendes, 1966. 

En les premisses del Pla Parcial d'Ordenació se subratllen les 
preocupacions revisionistes i crítiques amb l'urbanisme funcional presents 
en el debat arquitectònic contemporani i fan notar la definitiva crisi dels 
postulats de l'arquitectura moderna: l'èmfasi en els aspectes específics de 
l'entorn, la necessitat de comprendre i vincular l'obra al lloc, la necessitat 
d'una nova arquitectura arrelada a les tradicions constructives regionals i el 
rebuig per un falç tipisme. 

"... podemos decir que despreciamos desde elpunto de vista urbanístico y 
arquitectònica todas las urbanizaciones que se plantean en la costa y que 
siguen el primer concepto (...referit a no tindré en compte en la planificació 
la 'personalitat' del Hoc...). La humanidad que se respira en un pueblo 
construïda en la historia es imposible de conseguir en una urbanización 
planteada apriorísticamente.." '" 

9 Ibidem, p. 7 

10 Ibidem 

"El problema no està en adaptar orgdnicamente unas edificaciones a un 
paisaje, sinó el de comprender el sentido profunda del mismo, para 
transformaria en un suelo y un paisaje construido. (...) Teniendo en cuenta 
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que el terreno es un anfiteatro natural, donde de todas partes se ve todo, 
situar unas viviendas blancas... creyendo que el resultado va a ser el mismo 
que cualquiera de las laderas de aquellas montaitas es un error, la distancia 
entre caserío y caserío es muy grande solución que en La Manzanera es 
inadaptable... Ademàs no se trata de realizar un nuevo y modemo 'Folklore'. 
(...) Después de la comprensión profunda del paisaje hemos llegado a la 
conclusión de que había que crear un nuevo paisaje a base de muros y 
bancales donde las edificaciones se mimetizan con el terreno de tal manera 
que llegasen a desaparecer en su casi totalidad" " 

La proposta d'ordenació de l'espai de La Manzanera com a ciutat 
residencial d'oci i descans es fonamentaria en conceptes i imatges de la 
ciutat de tradició mediterrània. L'estructura urbana quedaria determinada 
pel reconeixement de les qualitats i significats específics del lloc i per tant 
no per la implantació d'un ordre geomètric general sinó per una estructura 
topològica vinculada a les relacions i forces individuals del lloc. L'ús de la 
retícula o l'ordre ortogonal sols serà advertible en el plànol com a instrument 
pràctic de racionalització per a determinats grups d'edificacions però que 
no transcendeix, com veurem, en una ulterior configuració de les formes 
arquitectòniques. 

Particular de l'àrea 
central i distr ibució de 
vivendes plurifatniliars. 

El programa residencial proposat contemplava una anàlisi sobre les 
distintes formes d'agrupació i organització de les vivendes i la seua distribució 
i encaix en l'espai: vivendes unifamiliars aïllades o de forma agrupada, 
conjunts de vivendes unifamiliars, la possibilitat -limitada a emfatitzar 
algunes intencions visuals de l'ordenació- d'organització de la vivenda 
col·lectiva en altura i la proposta d'incloure també el projecte d'un hotel de 
luxe de mesurada capacitat.'^ 

ll/i-í&m, p. 8 

12 JAMES, WARREN A, 
Ricardo Bofill Taller de 
Arquitectura. Edificios y 
Proyectos, 1960-1985. Ed. 
Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 
1988. p. 34 
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Les distintes formes d'agrupació de les vivendes s'establirien en 
funció de les condicions topològiques. Les baixes densitats de les vivendes 
unifamiUars en la part alta foses en els abancalaments de pedra seca existents 
i concentrant el programa residencial de major densitat en les cotes inferiors, 
on convergeixen les pendents del terreny, associades a una àrea de centralitat, 
necessària per generar activitat i constituir així una entitat i estructura urbana 
pròpia. El centre, nucli col·lectiu i element generador de l'organisme urbà, 
amb l'animació de les activitats que desenvolupa: comercials, recreatives, 
residencials, entre altres, esdevé l'eix vital i principi d'organització també 
per a la idea de la ciutat turística: 

"...existe la necesidad de establecer un centro, o núcleo en La Manzanera. 
Sin él, la urbanización carecería de vida pròpia y seria una ordenación muerta 
y artificiosa (...) Dicho centro es el que debe considerarse conto elpueblo de 
la urbanización con vidapropia"^^ 

"Este debe ser el núcleo central de la urbanización, donde existirà una vida 
pròpia e impulsarà las otras zonas (...) aquí estaran mezclados distintos 
conceptos y distintas formas de vida ya que serà al mismo tiempo centro 
comercial, centro recreativa, zona residencial para turistas, etc, lo que le 
darà vida y colorido a la urbanización..."'^'' 

13 Arxiu Històric de la 
Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n" Reg. Part. 
188, 25 de març de 1968. 
Memòria del projecte "Plan 
Parcial de Ordenación de la 
finca 'La Manzanera', 
Termino municipal de Calpe 
(provincià de Alicante), 
Propiedad de D''Natàlia Pérez 
Ortenbach", datat a Barcelona 
en novembre de 1966, p. 17 

14 Ibidem, p. 20 

15 Ibidem. p. 17 

La Manzanera. Pavelló 
d'entrada i recepció. 

En una composició de conjunt que es preveu flexible en la posterior 
definició de les peces arquitectòniques, La Manzanera es configura a nivell 
teòric amb els valors de la tradició urbana de les civilitzacions de la 
mediterrània com alternativa a la dispersió dels models d'urbanització 
turística que es desenvolupen. En eixos moments existia una creència ferma 
en trobar noves formes d'urbanisme que retornaren o recobraren la vitalitat 
de les relacions socials que la condició i valors urbans de la ciutat heretada 
havien propiciat: 

"Este centro està concebido de un modo tradicional en cuanto a su esencia, 
aunque su forma sea distinta a lospueblos construidos hasta hoy (...) existiran 
plazas, calles, paseos, miradores, etc, alrededor de los cuales se 
desarrollaràn las viviendas..."^^ 
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Es tractava de retrobar les virtuts de la ciutat existent i reconstruir la 
fractura oberta per l'urbanisme modern amb la tradició històrica del disseny 
urbà des d'una nova proposta de progrés i, per tant, de modernitat. 

"...no se trata de realizar un nuevo y modemo 'Folklore'."^'' 

L'arquitectura proposada tindria un caràcter paisatgista. Les vivendes 
unifamiliars formarien part del paisatge existent construït per murs de pedra 
seca, el nucli configuraria per sí mateix un nou paisatge construït, cercat per 
l'entorn natural, amb un sistema de places porticades escalonades en altura 
adaptant-se a la forma còncava del terreny i orientades cap a la mar i el 
Penyal, recercant efectes pictòrics i visuals: 

"Por su forma, este terreno permite concentrar alrededor de este sistema de 
plazas porticadas concluidas a distintas alturas, las edificaciones delpueblo de un 
modo muy acusado (...). El moda de ubicación de las viviendas hace que desde el 
mar aparezca coma un gran anfiteatro construido según la forma del terreno. Las 
viviendas estaran mimetizadas con elpaisaje y solo en algun punto habrd una torre, 
situada en el choque de dos orientaciones distintas de edificaciones". " 

Una cultura visual i perceptiva, que marcarà tot el desenvolupament 
posterior de l'obra de Bofill, condiciona la planificació urbana. La ciutat 
del turisme i de l'oci te com a primera funció, com a premissa indispensable, 
la de ser receptacle d'espectadors, la de materialitzar en termes d'arquitectura 

La Manzanera. Vista 
actual del conjunt de les 
piscines d'aigua salada i 
bar. 

\6Ibldem, p. 8 

17 Ibidem, p. 20 

file:///6Ibldem


136 ANTONI BANYULS I PÉREZ 

una vida de descans i contemplativa, de felicitat hedonista. La Manzanera 
es dissenyà com un teatre obert a l'escenari de la contemplació del gran jardí 
construït que és eixe paisatge de la Marina i com a jardí i espectacle en si 
mateix, per a la seua autocontemplació. 

Es fa palès tant en la planificació urbana com en l'arquitectura una 
preocupació per les perspectives panoràmiques, pels enquadres i la visió 
lliure, per l'emplaçament de les edificacions, on la disposició dels apartaments 
en altura també s'acomodarien a eixa experiència perceptiva. 

La parcel·lació, la jardineria i el sistema viari com a elements d'una 
totalitat urbana també haurien de regular-se i acomodar-se a la mateixa finalitat 
sensorial. 

"Urbanizar significa ordenar el paisaje; ordenar un paisaje significa 
ordenar todos y cada una de sus elementos, donde uno de ellos son las 
edificaciones, però teniendo en cuenta que todos los elementos son de la 
misma importància..."^^ 

"Las divisiones de las parcelas solo seran de dos tipos: cuando tengan 
un sentido horizontal seran los mismos muros de contención de tierras de los 
bancales a una u otra altura según convenga a la independència y a las 
vistas. En sentido vertical con respecto a la montana, las divisiones seran 
vegetación..." .^^ 

"La jardineria estarà completamente reglamentada. No se podrà plantar 
cualquier àrbol en cualquier lugar. La vegetación era colocada en los puntos 
estudiados en los pianos. Se realizarà unjardín del Sur a base de cipreses, 
àrbolesfrutales, algarrobos, (...) Las carreteras desapareceràn delpaisaje 
y se procurarà que haya aparcamientos cubiertos para que no se vean los 
coches ".20 

La xarxa viària tenia un especial interès en el model proposat; 
s'alliberaria del trànsit de vehicles, limitat a l'estrictament necessari, per 
formar part dels espais públics: 

"Tal como estàplanteada La Manzanera se llega a la conclusión de que 
para ser realmente una ciudad residencial de descanso seria necesario que 
los coches y cualquier cL·se de vehículos no circulasen en la urbanización 
(...) Solo asípodrà ser una verdadera estación marítima alejada de los 
problemas del trabajo y de L· vida de las ciudades..."^^ 

IS Ibidem, p. IS 

\9ibidem, p. 21 "••• como se ha dicho en laprogramación de las carreteras interiores... 
laih'd 13 siempre seguiran el sentido de los bancales y se adaptaran a ellos. Las 

carreteras deben desaparecer en el terreno. Nunca tendràn el sentido de 
21 Ibidem, p. 12 cintas, ni una anchura determinada. Existiran puntos estrechospara elpaso 
22 Ibidem, p. 15 de dos coches però enseguida se obriran en plazas y miradores." ^^ 

file:///9ibidem
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La Manzanera. Vista 
actual del conjunt de les 
piscines d'aigua salada i 
bar. 

Esta concepció, seguint principis geomòrfics, comporta que 
l'estructura del viari s'assemble a fenòmens espontanis de naturalesa 
orgànica: segueix i aprofita la situació topogràfica, la secció és variable i es 
fon entre l'edificació i el paisatge. Mai es converteix en línies divisòries. 
Els eixamplaments de la secció permeten trencar el sentit de direccions que 
generen discontinuïtats i aporten pluralitat d'imatges i d'espais urbans. 
Determinades edificacions es prolonguen per damunt la xarxa viària. 
Principis rectors d'un urbanisme irregular de tradició històrica i popular 
constitueixen la font del model. Les referències projectuals al caràcter de la 
ciutat tradicional són constants: 

"En ciertos puntos estaran cubiertas por cobertizos, en otras enmarcadas 
entre muros. Las plazas y miradores estaran situades en puntos de magnífica 
vista. Las carreteras nunca seran un cinta que divida el terreno en dos. Por 
ello cuando sea conveniente las edificaciones cruzaràn las carreteras ..." ^̂  

"IM humanidad que se respira en unpueblo construido en la historia es 
imposíble de conseguir en una urbanización planteada apriorísticamente ". ^ 

Els usos esportius i recreatius estarien també vinculats a l'àrea de 
centralitat, entre aquests, per a una ciutat de vacances, apareixen 
imprescindibles les activitats lúdiques relacionades amb la mar i també la 
necessitat de connectar amb aquesta el nucli de l'estructura urbana per a 
potencia i generar atracció d'activitat i garantir el nivell de relacions, 
complexitat i polarització que s'atribueix a un centre urbà, amb l'atracció 
de visitants més enllà del seu propi àmbit: 

"Del centro principal dependeràn una sèrie de instalaciones de tipo 
recreativa y administrativa necesarias para la creación de una zona 
agradable. Estàs instalaciones no solo estaran destinadas a los habitantes 

Ti Ibidem, p. 16 

24 Ibidem, p. 7 
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de la zona de La Manzanera, sinó que estaran destinades también a los 
turistas de los alrededores... Los mas imprescindibles son esencialmente 

mantimos. 

"Esta zona estarà situada en elpunto mas bajo del terreno. Esto permitird 
comunicar la zona marítima con el pueblo muy fdcilmente pudiendo ligar 
las plazas inferiores con las superiores." ̂ '' 

La Manzanera. Parti
cular de les piscines, bar i 
escala de baixada a la 
mar. 

25 Ibidem, p. 18 

26 Ibidem, p. 20 

27 Arxiu Històric de la 
Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n° Reg. Part. 
693,17 de desembre de 1966. 
Memòria del projecte de 
"Construcción de Escalera de 
Bajada al Mar, Piscina y 
Cobertizo-Bary Casetas Bano, 
en la Zona Marítimo-Terrestre 
líndanïe con la finca 'La 
Manzanera' del Termino 
municipal de Calpe, provincià 
de Alicante, Propiedad de D" 
Natàlia Ortenbach Feliu", 
datata Barcelona en ochibre de 
1966. 

Les condicions morfològiques del terreny, de costa alta de penya-
segats, havien dut a plantejar en l'ordenació del conjunt la necessitat de 
projectar unes instal·lacions nàutiques per a permetre adequadament les 
condicions d'ús de les importants activitats d'oci relacionades amb la mar. 
Aquestes que apareixen grafiades amb distintes versions en diferents plànols 
sobre la urbanització des de 1964, s'executarien definitivament segons el 
projecte que s'elaborà al desembre de 1966^^. Consistien en un interessant 
conjunt de plataformes escalonades de formigó, a manera de places, i 
esquemàtics volums cúbics -perforats per insistents buits circulars- de 
maçoneria de pedra en sec conciliadora amb el paisatge, de configuració 
abstracta, pròpia, com veurem més endavant, de l'expressió arquitectònica 
desenvolupada a partir d'aquests anys, que integrava dues piscines artificials 
d'aigua salada, un bar-restaurant, casetes de bany i solàriums. Junt a aquestes 
plataformes de formigó i articulades amb el volum del bar es disposaven 
dues plataformes més de fusta, a distints nivells i girades respecte de l'ordre 
ortogonal del conjunt que s'endinsaven en la mar, valorant les possibilitats 
espacials i de relació de la terra i la mar; una arquitectura de límits, de trobada 
i compartició. Una sèrie d'escalinates amb els mateixos criteris formals 
comunicarien l'equipament nàutic amb les places de l'àrea central superior. 
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L'arquitectura per a les vivendes: l'evolució d'un llenguatge 

Tot i que el Pla Parcial d'Ordenació no fou redactat i tramitat en un 
únic document, sinó en dues etapes, la primera datada en novembre de 1966 
i la segona en febrer de 1970^*, per raons d'autofinançament de les obres, si 
que existí des d'un primer moment el compromís projectual d'una 
planificació unitària del conjunt iniciada al 1962^' que havia de contemplar 
en una visió sintètica la totalitat de l'organisme urbà: transformació 
parcel·laria, infrastructura urbana i arquitectura com una entitat linica o 
arquitectura total. 

"La explotación de dicha urbanización no se ha proyectado pensando en el 
sistema corriente de abrir calles, y vender parcelas, con el resultado que 
esto supone de una cierta anarquia en el conjunta, ya que intervíniendo 
diversos proyectistas, nuncapuede teneruna unidad..." '" 

Particular del plànol de 
la parcel'lació I distribució 
de vivendes unifamiliars, 
1966. 

28 Veure l'expedient 
conservat a l'Arxiu Històric de 
la Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V, Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n° Reg. Part. 
188, 25 de març de 1968, que 
inclou tant la documentació 
redactada al novembre de 1966 
per al Pla Parcial d'Ordenació 
de La Manzanera respecte a la 
propietat de D' Natàlia Pérez 
Ortenbach com la 
documentació de l'ampliació 
redactada al febrer de 1970 que 
contempla la totalitat de la 
finca amb els terrenys propietat 
de la mare de la promotora D" 
Natàlia Ortenbach Feliu, tot i 
que l'estudi inicial sempre 
contemplà l'àrea unitàriament 
com s'exposa en la memòria 
del projecte "Plan Parcial de 
Ordenación de la finca 'La 
Manzanera' (Ampliación del 
Plan Parcial Aprobado en 
fecha 18 diciembre-1968). 
Termino municipal de Calpe 
(provincià de Alicante)-
propiedad de 'Urbanizadora 
La Manzanera S.A.'", datat a 
Barcelona en febrer de 1970. 
p.2 

29 JAMES, WARRENA., 
op. cit., p. 34 

30 Arxiu Històric de la 
Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n° Reg. Part. 
188, 25 de març de 1968. 
Memòria del projecte "Plan 
Parcial de Odrenación de la 
finca 'La Manzanera', 
Termino municipal de Calpe 
{provincià de Alicante), 
Propiedad de D"Natàlia Pérez 
Ortenbach ", datat a Barcelona 
en novembre de 1966, p. 22 

La Manzanera. Agru
pació de vivendes 
unifamiliars (1964). 
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El novembre de 1962 es projectaren les primeres edificacions que 
consistiren en una sèrie de vivendes unifamiliars aïllades i en distintes formes 
d'agrupació. 

Aquest conjunt de les vil·les, oblidades en F ampla historiografia a 
l'abast sobre l'obra de R. Bofill i el Taller d'Arquitectura, i que en bona part 
poden ser atribuïdes a l'obra del pare Emilio Bofill Benassat^', presenta una 
interessant i singular contribució a la superació tant de criteris academicistes 
i folklòrics com dels suposats funcionalistes o moderns sobre els quals 
gravitarà la primera arquitectura residencial del turisme al anys seixanta^^. 

Vista de l'accés a les 
parcel·les de la agrupació 
de vivendes unifamiliars. 

31 Almenys è5 constatable 
en aquests anys, en la mejnòria 
dels constructors, la major 
presència i F aureolada autoritat 
en la direcció de les obres de 
D. Emilio Bofill Benassat. 

32 Veure rVARS PÉREZ,:.; 
"La arquitectura de principio de 
los 60 en la Marina Alta. La 
recuperación de la modemidad 
(lo que pudo ser y no fue)". 
Canelobre, núm. 44-45, 
primavera 2001. 

33 Arxiu Històric de la 
Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n° Reg. Part. 
188, 25 de març de 1968. 
Memòria del projecte "Plan 
Parcial de Odrenación de la 
finca 'LaManzcmera', Termino 
municipal de Calpe (provincià 
de AUcante), Propiedad de £>" 
Natàlia Pérez Ortenbach", 
datat a Barcelona en novembre 
de 1966, p. 9 

El conjunt de Vil·les, que configurarien la ciutat-jardí en contraposició 
al caràcter urbà del poble estarien emplaçades en les cotes més altes del 
terreny i la seua concepció respondria a la contextualització amb el paisatge 
d'aterraments existent i a l'expressió dels conceptes i materials de 
l'arquitectura vernacla, no feta com una reinterpretació mimètica o populista 
sinó entesa en un sentit que va més enllà, capaç d'adaptar-se a nous programes 
i formes d'habitar sense perdre la pertinença a l'emplaçament i al paisatge, 
arrelada al cHma i a la cultura pròpia del lloc. 

"La Manzanera, planteada como una urbanización turista, creemos que 
hemos de concebirla como jardín urbanizado (...) conservando su caràcter 
en un nuevo paisaje construido, que esé profundamente integrada en los 
alrededores e idiosincràsia del país. Por todos estos motivos, nosotros 
intentaremos conservar sus muros de piedra, sus bancales, su vegetación, 
su naturaleza."^^ 

El conjunt d'aquestes primeres obres de vivendes unifamiliars, 
reflecteixen més que cap altra de les edificacions de La Manzanera 
projectades entre 1962-1970 les hipòtesis de partida previstes en l'ordenació 
urbanística: les edificacions construirien el paisatge, expressarien els seus 
atributs idíl·lics i la profunda comprensió dels seus elements materials i 
sensorials, expressió en definitiva d'una mediterraneïtat materialitzada en 
arquitectura. 
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"Los imperativos (...) que nos van a marcar estan basadesfundamentalmente • 
en la comprensión en su sentida profunda de la tierra." ^'^ 

La proximitat de la mar, la vida ociosa del descans, la imatge d'un 
paradís mediterrani, la felicitat tòpica dels seus habitants, d'un passar pausat 
del temps, tenia la seua correspondència en una arquitectura d'elements 
vernacles, de cases fresques de pedra seca, d'ambients intermedis oberts al 
paisatge i a la mar, protegits per coberts que filtren gradualment la llum 
intensa, cases horitzontals, assentades sense estridències en el paisatge 
aterrassat a cop de segles de La Manzanera. Seran petites vil·les d'una sola 
planta que s'adapten o més aviat configuren una topografia formada pels 
aterrassaments de murs de pedra seca que es perllonguen per a definir el 
tancament de façana i el sistema portant dels habitatges i redibuixen el 
paisatge escalonat de bancals que trenca la diferència dialèctica entre 
edificació i jardí i aproxima l'arquitectura a una mena de geografia seguint 
les tècniques seculars de l'arquitectura autòctona. Les vivendes despleguen 
totes les peces d'habitació horitzontalment, orientades cap a la mar i obrin 
en elles vistes privilegiades, deixant a la part posterior les estances de serveis. 

Els murs de pedra seca que defineixen l'aspecte exterior s'alliberen 
amb autonomia pròpia de la racionalitat de la retícula que estableix el 
fonament de la compartimentació interior; tan sols es vincula a aquesta per 
la seua perforació amb finestres que s'emmarquen de forma potent amb 
recercats d'obra els quals desenvolupen complexes funcions d'un espai de 
transició: de filtre i regulació de la intensitat de la llum, mitjançant les 
mallorquines de la fusteria, i d'enfocament de panoràmiques, on el paisatge 
queda fixat en una projecció, enquadrat pel marc arquitectònic que com 
l'objectiu d'una camera incorpora el paisatge a l'interior de la casa. 
L'experiència de la percepció i de la intensificació de les sensacions des de 
l'espai exterior en l'urbanisme o des de l'espai interior en l'arquitectura fou 
l'eix conceptual i el mètode de projecte per a La Manzanera. 

La l\/lanzanera. Les 
vivendes uni fami l iars 
(1962-ca.l970). 

34 Ibidem 
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La Manzanera. Parti
cular d'una vivenda 
unifamiliar. 

35 Arxiu Històric de la 
Demarcacií5 d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n° Reg. Part. 
295, 16 de juny de 1964. 
Memòria del projecte de "Tres 
Viviendas Vnifamüiares para 
Dona Natàlia Pérez Ortenbach 
en la finca denominada 'La 
Manzanera', del Termino 
municipal de Calpe (Alicante). 

36 Arxiu Històric de la 
Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n" Reg. Part. 
188, 25 de març de 1968. 
Memòria del projecte "Plan 
Parcial de Odrenación de la 
finca 'La Manzanera', 
Termino municipal de Calpe 
(província de Alicante), 
Propiedad de D"Natàlia Pérez 
Ortenbach ", datat a Barcelona 
en novembre de 1966, p. 18. 
El plànol referit de 
"Parcelación y distribución de 
las viviendas unifamiliares en 
el terreno" a escala 1/500 
apareix datat amb posterioritat 
al desembre de 1966. 

Algunes de les vivendes unifamiliars construïdes, com les tres 
vivendes unifamiliars datades al juny de 1964^^,conformarien entre si 
agrupacions d'unitats d'habitatge per a evitar qualsevol ortodoxa 
sistematització distorsionadora d'eixa visió pictòrica i espontània del conjunt 
tal i com s'establia a la memòria i en un plànol redactat a l'efecte sobre les 
tipologies, parcel·lació i formes d'agrupació de les vivendes unifamiliars 
continguts en el Pla: 

"...en laparte alta, se sitúan las zonas de viviendas unifamiliares conjardín 
propio. Estàs deberàn ser mas o menos agrupadas cada dos o tres afin de 
no tener lo desagradable que sucede en estos tipos de urbanización, o sea 
una parcela de terreno con un pequeno chalet en el centro. "^^ 

Planta per a una 
vivenda unifamiliar, 1968. 

En aquestes vivendes es reprodueix la idea aparent d'articulació i 
creixement espontani, pròpia de l'arquitectura vernacla estretament vinculada 
a les condicions topològiques del lloc. Llargs murs de pedra seca segueixen 
la traça sinuosa de les corbes de nivell i flueixen lliure i autònomament 
formant l'estructura visible i la forma comprensible del paisatge. Aquestes 
estableixen la pauta i el suport on s'agrupen o enganxen les distintes peces 
de l'habitatge que poden adoptar amb flexibilitat distintes variacions 
tanmateix sense perdre la forma del conjunt. ,;,; 
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Confiat el problema de la forma a l'expressió gestual de la 
superestructura ordenadora dels murs de pedra seca, els espais de la vivenda 
es desenvolupen amb flexibilitat i regularitat recolzats entre els límits 
d'aquests murs que van més enllà de 1' àmbit propi de la vivenda per a estendre 
una ampla possibilitat d'ambients intermedis i relacions fluïdes entre exterior 
i interior, en el sentit dels abancalaments, que va des dels espais exteriors 
dels jardins a la vivenda, mitjançant una seqüència d'espEiis filtrants, jardins 
tancats, patis i transparències aconseguides amb amples superfícies 
acristallades. 

La idea d'una estructura formal de conjunt a una altra escala que la 
de la pròpia unitat de vivendes que ordena l'agrupació i la diversitat dels 
habitatges està ja potencialment expressada en aquests inicials i petits 
projectes de vivendes unifamiliars, per a convertir-se més tard en el fil 
conductor de l'obra eminentment iconogràfica de Bofill i el Taller 
d'Arquitectura, tot i les diferents exploracions estilístiques que han 
caracteritzat les distintes etapes de la seua producció. 

També a finals de 1964 '̂' es projectaria el primer conjunt de vivendes 
col·lectives, els apartaments Plexus al·lusiu a la xarxa que s'estén per a regular 
l'agrupació de vivendes. Un sistema modular ortogonal de murs de càrrega 
que s'adequa a les experimentades tradicions constructives i a l'ús de 
materials locals que en el Pla Parcial es proposava utilitzar, flexiblement i 
en una concepció actual, en totes les vivendes de la urbanització. 

"La arquitectura huirà en todo momento delpolclave (sic) (... per folklore...) 
e intentarà estar basada en una comprensión real de los problemas actuales, 
para lo cual aplicaremos todas las técnicas de standarización y 
prefabricación que estén a nuestro alcance." *̂ 

37 Arxiu Històric de la 
Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n" Reg. Part. 
633, 16 de desembre de 1964. 
Memòria del projecte de 
"Grupo de Treinta y Un 
Apartamentos para Dona 
Natàlia Pérez Ortenbach, en la 
finca denominada 'La 
Manzanera', del Termino 
municipal de Calpe 
(Alicante)." 

38 Arxiu Històric de la 
Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n° Reg. Part. 
188, 25 de març de 1968. 
Memòria del projecte "Plan 
Parcial de Ordenación de la 
finca 'La Manzanera', 
Termino municipal de Calpe 
(provincià de Alicante), 
Propiedad de D" Natàlia Pérez 
Ortenbach", datat a Barcelona 
en novembre de 1966, p. 9 

La Manzanera. Vista 
del conjunt d'apartaments 
Le Plexus cap al 1966. 

. : ; t i ^ - , 
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Les vivendes, es desenvolupen escalonadament a distints nivells en 
altura adaptant-se a la topografia, articulades per nombroses escales, corredors 
i patis interiors en una subdivisió esquemàtica dels rectangles que determina 
la malla generada. L'orientació de la malla ve fixada per les vistes 
privilegiades front el penyal d'Ifach. 

La introducció d'una component tridimensional en la disposició 
sobrealçada dels volums de l'edificació que conforma l'organització en malla 
de les vivendes -amplament assajada en el Moviment Modern, com les 
agrupacions de casa-pati amb la finalitat de recercar tipologies 
sistematitzables investigades entre d'altres per Hilberseimer o Mies Van der 
Rohe- permeten superar els inconvenients funcionals de la retícula i les 
exigències d'una visió lliure de cadascun dels habitatges per a la contemplació 
d'aquell idíl·lic paisatge, però també el que ha estat la principal preocupació, 
recurrent i declarada, de recercar efectes expressius en la forma de conjunt 
de l'agrupació amb una economia en els costos de producció que possibilita 
l'ensamblatge tipològic i l'estandardització: 

En aquest conjunt de vivendes Plexus, el Taller assajava que 
l'estructura objectiva així formada per la retícula no ni era un impediment 
per a obtenir resultats escenogràfics i paisatgístics en la forma d'agrupació i 
permetia la solució regular individual en l'aparentment desordenada imatge 
del conjunt. En efecte la disposició sobrealçada de les diferents unitats de 
vivenda entre els murs de càrrega de la retícula i el perfilat dinàmic dels 
faldons de les cobertes, resoltes conforme a la tradició vernacla permet 
d'obtenir un resultat de forta càrrega expressiva i efecte pictòric representada 
idealment per la visió vibrant de les ciutats mediterrànies, la reiterada 
iconografia de formes populars present com a referent en el debat 
arquitectònic internacional, en eixos moments de recerca, en la vitalitat i 
espontaneïtat de l'urbanisme popular, de les solucions als problemes 
urbanístics de la ciutat moderna. 

Vista actual del conjunt 
d'apartaments Plexus. 
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Particular del conjunt 
d'apartaments Plexus. 

El conjunt configura aparentment el desordre de l'arquitectura popular 
i vernacla, realitzada sense arquitectes, que tanmateix no revela l'estructura 
regular interior, la qual roman oculta en el joc de cobertes i escalonaments. 
Aquesta experiència permet constatar la potencialitat del sistema que més 
tard anirà desenvolupant-se en altres edificacions de La Manzanera. 

L'aparença amable, popular, vernacla i espontània amaga la 
potencialitat del sistema, ben poc innocent, que desplegarà amb gran aparell 
totes les seues possibilitats anys més tard, al 1970, en el projecte de vivendes 
La Muralla Roja. 

La Muralla Roja. Planta 
del conjunt. 
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/.a Muralla Roja. 
Particular d'un pati i accés 
a les vivendes. 

Planta d'una de les 
fases del projecte 
d'apartaments La Muralla 
Roja, 1970. 

La Muralla Roja. Vista 
general del conjunt. 
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Plexus esdevé una arquitectura d'experiències vitalistes i de valors 
psicològics, evocadora de la mediterraneïtat que incorpora un repertori de 
referències populars: superposició de cobertes inclinades de teula, finestres 
i exageració de formes en les xemeneies, emprades en altres obres d'aquests 
anys a Barcelona com a petits homenatges a l'obra de l'admirat Gaudí que 
també es pot veure subtilment en altres peces de La Manzanera com el petit 
pavelló d'entrada i recepció. 

Les edificacions s'articulen amb la trama urbana, seguint els criteris 
contemplats en la planificació urbanística, de manera que evoquen una visió 
complexa i pintoresquista que podia suggerir el caràcter i l'estructura dels 
pobles en la història amb circulacions que passen sota les edificacions a 
manera de passatges, com en les intrincades ciutats orientals o medievals, 
amb ambientacions escenogràfiques, fragmentàries i d'intencionada càrrega 
artística en làconcepció urbana de les edificacions. Una arquitectura sensible 
a l'experiència i percepció de l'espai urbà, figurativa i suggeridora d'imatges 
romàntiques com els castells, insinuades en les coronacions de merlets, que 
també utilitzà en algunes vivendes unifamiliars, insinuades ací amb la 
fenestració seriada de remat triangular, així mateix, de ressonàncies 
Gaudinianes. v 

Al 1966, Bofill i el Taller d'Arquitectura, atents per les reflexions 
teòriques contemporànies més avançades que es produïen a l'àmbit 
internacional, ocupat pel debat de propostes i tendències megaestructurals, 
que sustentaven com a paradigma per a les futures ciutats, formes urbanes 
constituïdes píer superestructures a gran escala, fins i tot territorial, que el 
desenvolupament de la tecnologia ja permetia, a les quals es podrien subjectar 
0 enxufar unitats menors subordinades i prefabricades, substituibles en el 
temps, que desenvoluparien totes les funcions urbanes necessàries, i en 
particular per l'interès internacional suscitat a mitjans del seixanta al voltant 
del grup i la publicació homònima Archigram^^ gestada a Londres que 
propugnava un enteniment lúdic de la ciutat com a desordre, consum i 
espectacle; proposant projectes d'arquitectura futuristes de grans i complexes 
estructures formades per peces prefabricades i articulades, entre elles les 
obsessives i reiterades unitats de vivenda en forma de càpsules enxufades a 
les grans megaestractures en clara consonància amb els temps de la tecnologia 
espacial triomfant. 

L'interès per al Taller residia en el lloc comú d'alguns conceptes 
d'Archigram, no necessàriament iconogràfics, com la reducció de 
l'organisme arquitectònic a elements simples repetibles, el concepte d'unitat 
d'espai en forma de cèl·lules articulables a una superestructura o la força 
expressiva d'una forma constituïda com a resultat de l'agrupació d'unitats 
individuals estandarditzables i finalment, en el fenomen urbà entès com a 
complexitat i espectacle. 

39 Veure BANHAM, 
Reyner, Megaestructuras. 
Futuro urbano del pasado 
reciente, Ed. Gustavo Gili, 
S.A., Barcelona, 1978, 2001. 
pp. 89-103. 
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Dos projectes de 1966, els edificis d'apartaments El Castell a Sitges 
i Xanadú díLaManzanercC" són el resultat d'aquestes exploracions de recerca 
d'una forma expressiva, tanmateix controlada per la racionalitat i l'economia 
del procés de construcció, ja latent, com hem pogut comprovar, dos anys 
enrere, en els apartaments Plexus. En aquests darrers projectes a Sitges i 
Calp es desenvolupa una investigació projectual sobre formes d'agrupació 
d'unitats espacials o cèl·lules, constituïdes per volums cúbics que es 
combinarien en l'espai regulades mitjançant lleis matemàtiques que 
possibiliten controlar i racionalitzar el procés d'agrupació per a formar 
l'organisme arquitectònic i urbà: habitació, vivenda, edifici, ciutat. 

La Manzanera. Edifici 
d'apartaments Xanadú 
(1966). 

Apartaments Xanadú. 
Planta tipus. 

40 Arxiu Històric de la 
Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n" Reg. Part. 
633,16 de desembre de 1964. 
Memòria del projecte de 
"Grupo de Quince 
Apartamentos para Dna. 
Natàlia Pérez Ortenback, en la 
finca denominada 'La 
Manzanera', del Termino 
municipal de Calpe (Alicante)" 

M& 
—r 
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Apartaments Xanadú. 
Planta infer ior de la 
tipologia de vivendes en 
dúplex. 

Xanadú és el resultat de portar eixa combinatòria de volums cúbics a 
edificacions en altura que a La Manzanera havia de tenir l'empenta evocadora 
i comunicativa d'eixa idea preconcebuda per a tot el conjunt de jardí habitat 
i paradís mediterrani. 

L'edifici es converteix en un agregat escalonat en altura de cubs que 
mantenen la seua identitat en el conjunt que romp amb la idea convencional 
del bloc prismàtic d'apartaments en altura destructor del paisatge. Són els 
elements individuals, les unitats cel·lulars les que assumeixen el paper de 
donar la forma aparent a l'estructura. 

La metodologia d'apilonaments de cubs emprada a Xanadú i a El 
Castell estigué inspirada en les corrents del pensament megaestractural dels 
seixanta que omplien les aspiracions arquitectòniques de l'època: propostes 
d'edificació modular, per unitats discretes -les referides càpsules— 
construiries industrialitzadament i disposades en l'espai. Tot i coincidint, 
formalment i en el temps, amb l'execució dels projectes, amplament 
divulgats, de Moshe Safdie per al barri residencial Habitat en l'àrea Expo 
de 1967 a Montreal, event en que cristal·litzà amib potència l'arquitectura de 
tendència megaestructural'". 

Les vivendes d'Habitat foien la consecució d'una arquitectura urbana 
alternativa a l'alienant ciutat moderna formalitzada en una proposta de 
construir un conjunt de vivendes per una combinació complexa 
d'apilonament d'uiütats d'habitatge/càpsules de formigó armat prefabricades 
i ensamblades in situ que configuraven una imatge urbana, formalment 

41BANHAM, Reyner, op. 
cit. p. 105 
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almenys, de continguda exhibició tecnològica, més vinculada, però, a la 
imatge de la tradició de poblament multicel·lular de les ciutats de la 
mediterrània. 

Els projectes per als apartaments El Castell a Sitges i Xanadú a Calp 
es resoldrien, no obstant, per l'aplicació d'una tecnologia a l'abast quelcom 
més artesanal, on el concepte d'estandardització d'elements individuals 
residia més en la sistematització compositiva de base matemàtica-geomètrica 
de plànols volats en distintes direccions a partir de nuclis verticals -les quals 
predeterminen les unitats d'espai- derivada d'una concepció més deutora 
encara de la corrent organicista que del concepte megaestructural de càpsula 
enxufable. 

L'edifici Xanadú es projectà com una temptativa de construir una 
ciutat-jardí a l'espai. Es desenvolupà un programa de quinze vivendes 
mitjançant la combinació escalonada de cubs, ubicats en una trama ortogonal 
de pilars, desplaçats horitzontal i verticalment en l'espai de manera centrífuga 
i orgànica al voltant d'un eix vertical constituït pel nucli d'escales i ascensor, 
on els espais buits entre cubs permetrien una ampla relació interior-exterior 
dels habitatges. Aquesta combinatòria, possibilità la diferenciació d'espais 
de la vivenda a partir de tres cubs i configurar distints tipus d'habitatge en 
set nivells d'altura, introduint tipologies en dúplex en el nivell inferior i a les 
plantes altes amb una predisposada intenció força figurativa per al conjunt. 

Conjunt d'apartaments 
El Castell a Sitges (1966-
1968). 

Tot i la base de composició abstracta es mantenen, QnXanadú, però, 
les referències iconogràfiques populars de les obres anteriors a La 
Manzanera: cobertes de teula, de traça parabòlica per a resoldre les exigències 
funcionals d'alliberar les vistes als cubs interiors, reinterpretació de buits 
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tradicionals seriats, com l'emprada en el conjunt de Plexus, o les inevitables 
cites a Gaudí en les reiterades corbes dels espais interiors i les finestres 
concebudes com apertorbacions del mur de tancament. En Xanadú el sistema 
de racionalització d'ordre ortogonal i matemàtic de les formes d'agregació 
de cèl·lules no es fa passar per inadvertit, invertint així el procés de l'ordre 
subjacent, ocult, engegat en el conjunt anterior d'apartaments Plexus, malgrat 
la utilització de formes i elements de retòrica popular, que apareixien ací en 
un segon plànol, com afegits per a emmascarar l'abstracta estructura 
reconeixible. Més depuradament resolta en el conjunt de les piscines i 
instal·lacions nàutiques projectades poc després també al 1966. Xanadú 
assenyala l'ambigüitat de la vespra d'un temps de canvi en la manera 
d'entendre l'arquitectura per al Taller Bofill. 

Eixa estètica de cubs volats a l'espai, cobertes parabòliques i marcat 
cromatisme conciliador amb l'entorn natural, es converteix en una acció 
fortament comunicativa carregada de condiments utòpics que té un caràcter 
evocador d'eixa idealització del jardí habitat, que ens remet a una forma 
orgànica inspirada en la natura, pictòrica i contemplativa, susceptible de 
generar escenes fantàstiques, exòtiques o romàntiques com la insistent i 
popular imatge del poble mediterrani de cases agafades al relleu al capdamunt 
d'un turó, la idea d'una pagoda, un gran arbre o la referència més immediata 
a la forma paisatgísticament dominant del mateix Penyal d'Ifach. Pren força 
la idea de signe i figuració en l'arquitectura de Bofill. 

La Manzanera. 
Apartaments en altura 
Xanadú. 
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Xanadú. Interior de 
vivenda en dúplex cap al 
1969. 

Fornies, en definitiva, que intenten atenuar la contraposició entre 
edifici i paisatge i que contenen una gran càrrega de resposta crítica davant 
els convencionalismes d'una malentesa doctrina funcionalista amb la qual 
s'alcen torres i blocs d'apartaments al llarg de la costa de devorador efecte 
per al paisatge. 

42 Arxiu Històric de la 
Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n° Reg. Part. 
226, 31 de març de 1969. 
"Trece Apartamentos para 
"Inmobiliaria La Manzanera 
S.A.', en lafincaLaManzonera 
del Termino municipal de 
Calpe (Alicante) i n° Reg. Part. 
568, 24 de juliol de 1970. 
"Doce Apartamentos para 
'Inmobiliaria La Manzanera 
S.A.', en L·finca La Manzanera 
del Termino municipal de 
Calpe (Alicante). 

Aquestes investigacions del laboratori Bofill sobre la varietat i 
complexitat de formes racionalitzades per un sistema de fonament geomètric 
i matemàtic aplicat al problema de l'ensamblatge d'unitats espacials, discretes 
i repetitives, que componen els habitatges en els conjunts residencials de 
vivenda col·lectiva, representen bé eixa actitud crítica davant els problemes 
de manca de qualitat de la vivenda impersonal i massiva de la ciutat moderna 
que passa per millorar la riquesa d'espais i formes de l'arquitectura 
residencial, que més que oferir tecnologia o flexibilitat d'espais, per a Bofill, 
està en la innovació arquitectònica i la varietat de formes. Bofill en la seua 
obra, insistirà una i altra vegada que la necessària industrialització no ha de 
comportar una escena monòtona i escassament creativa que comporta 
l'absència d'identitat, de caràcter i d'imatge urbana. 

La potencialitat de la retícula modular tridimensional adaptada a les 
acusades condicions topogràfiques emprada en Plexus i la mecànica 
d'agregació i combinatòria orgànica de cèl·lules o cubs en l'espai al voltant 
d'un nucli vertical de Xanadú troba la seua síntesi en el següent conjunt 
d'apartaments per a La Manzanera, La Muralla Roja, construïts en dues 
fases iniciades entre 1969 i 1970 respectivament*^. 
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U obra, que experimenta una renovació lingüística cap a l'abstracció, 
deixà definitivament les referències vemaculars anteriors i s'emmarcà en 
una fase d'investigació, que a La Manzanera es realitza a manera d'assaig 
de laboratori, dins d'un context més ample d'exploració de projectes 
urbanístics de vivenda col·lectiva a gran escala, que portaren al Taller a 
estudiar la formació geomètrica de volums en l'espai a nivell teòric en el 
fracassat projecte de La Ciudad en el Espacio en Moratalaz a Madrid (1970-
1972) i a nivell de realització d'aquesta teoria, en el projecte de vivendes 
Walden 7 en Sant Just Desvern a Barcelona, construït entre 1970-1975'*^. 

En aquest període d'investigació sobre aquest tipus de concepcions, 
que es desenvolupen a mitja escala entre l'arquitectura i la urbanística, 
arreplegà amb força la influència esmentada de les propostes urbanes de la 
corrent utòpica dels anys seixanta (Kenzo Tange, Kurokawa, Isozaki, Yona 
Friedman, Paul Maymont, Archigram, Quaroni o Tafuri, entre d'altres) que 
abordaren el projecte del creixement de la ciutat futura amb propostes 
teòriques idealitzades d'estructures tridimensionals a escala territorial, 
tecnològiques i futuristes, amb capacitat d'absorbir les demandes i 
transformacions socials imprevisibles,. 

Xanadú. Particular 
d'escala inter ior d'una 
vivenda en dúplex cap al 
1969. 

La Muralla Roja recull, a petita escala, la vitalitat i l'esperit utòpic 
de la dècada i reflexa per una banda, la necessitat d'introduir les variables 
de flexibilitat d'ús, mobilitat, canvi i capacitat de transformació que porten 
al disseny i creació d'estructures modulables en l'espai de caràcter obert i, 

43 Veure U^iRUTIA 
NUNEZ, A., Arquitectura 
Espanola siglo XX, Càtedra, 
madrid, 1997. p. 584 
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per tant, d'obra inacabada susceptible de créixer i expandir-se en qualsevol 
direcció de l'espai en canviar les necessitats inicials que han originat 
l'estructura arquitectònica -el projecte realitzat en distintes etapes constitueix 
una prova metodològica més que reafirma el caràcter d'obra oberta i aformal 
de l'estructura arquitectònica- i per l'altra, la preocupació per vincular 
estretament l'arquitectura amb una forma urbana de valors col·lectius com a 
resposta crítica al fracàs de la configuració pragmàtica i funcionalista que el 
desarrollisme del anys 50 i 60 havia provocat en el creixement de les ciutats, 
amb operacions especulatives de barris de blocs exempts, altes densitats sense 
equipaments ni preocupació per crear i qualificar espais urbans de relació 
pública. 

La Manzanera. Vista 
general dels apartaments 
La Muralla Roja cap al 
1972. 

La Muralla Roja plantejarà l'alternativa d'una arquitectura 
caracteritzada per la necessitat de definir una forma urbana, que tomarà la 
mirada cap a la llarga tradició i vitalitat de la densa ciutat islàmica-
mediterrània que hereta les antigues cultures urbanes de poblament cel·lular, 
estructura laberíntica i organització de l'habitat en tom a recintes confinats. 

Així en La Muralla Roja es reflexiona sobre dos conceptes: per una 
banda les relacions entre espai públic i espai privat, les seues ambigüitats i 
possibilitat de desenvolupament i de l'altra sobre la capacitat d'un sistema 
d'agregació cel·lular orgànica d'unitats modulars en un urbanisme 
desenvolupat a l'espai que fera possible l'organització de l'habitatge, el barri 
0 la ciutat. 

Tradició històrica i utopia es sintetitzen en una idea d'arquitectura 
que enllaça l'origen de la cultura urbana del mediterrani antic amb la visió 
de les corrents del disseny d'estractures a gran escala per a la ciutat-territori 
del futur. 
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La configuració geomètrica oberta, en una retícula modular 
tridimensional, d'agrupació de volums en l'espai i la combinació de patis i 
terrasses que s'adapten escalonadament a la topografia del lloc, rodejats per 
una muralla, evoquen la utòpica visió d'una petita Babilònia futurista. 

La Manzanera. Vista 
des de la mar amb els 
conjunts de vivendes 
Xanadú I La Muralla Roja 
dalt del penya-segat, sota 
aquests les escales de 
baixada a la mar I les 
instal·lacions nàutiques -
piscines d'aigua salada i 
bar-

L'agrupació dels sistemes de patis que formen una concentració 
d'espais i recintes amb distints graus de tancament i variacions dimensionals, 
dins la retícula base que organitza el sistema, permeten crear tota una riquesa 
de situacions intermèdies de distint caràcter, fragmentàries i seqüencials, 
des de l'espai públic al privat. Una arquitectura d'acurada elaboració 
abstracta, rica en la complexitat d'efectes i experiències espacials, on 
s'explota al màxim les possibilitats tridimensionals de la retícula, volums, 
escales, patis o terrasses a distinta altura, murs en angle, ruptura de límits i 
continuïtat espacial que donen lloc a circulacions laberíntiques i a la 
dissociació entre l'estructura aparent i l'estructura de suport -compositiu i 
resistent-. 

La idea d'organització en recintes interiors que recreen un món 
interior idealitzat, un univers aïllat de vida en comunitat que es pot entendre 
autònom, tancat en si mateix com a part d'una estructura confinada per la 
muralla de l'exterior. Una evocació declarada de la Casbah, de la ciutat 
palatina islàmica, de l'Alhambra: confinament i successió d'espais buits, 
que van ambiguament d'allò públic a allò íntim, referències puntuals a 
l'exterior, amb enquadres de vistes a la mar i al paisatge, sensacions místiques. 
També cites al surrealisme que persegueix intensificar l'emoció estètica: 
escales impossibles que s'eleven al cel, desproporció i elevació dels espais i 
elements arquitectònics plàstics que es posen al servei de l'esperit. 

La poètica del mur. La Muralla, també s'utilitzà com una insistent 
actitud crítica cap a l'arquitectura funcionalista, front a la idea de les imatges 
lleugeres, incorpòries o industrials proporcionades per el Moviment Modern 
i és ací on radica la substancial diferència amb les corrents utòpiques dels 
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anys seixanta que feien de l'exhibició de les possibilitats de la tècnica un 
dels principals arguments de les seues propostes urbanes. El mur en La 
Muralla Roja es toma matèria habitable com en les muralles reutilitzades, 
transformades o domesticades, que dirà Patrick Genard de les ciutats del 
Yemen o d'Urbiao"^. La lectura de la història com a font d'inspiració, podria 
veure's també com l'aportació del Taller a la corrent d'utopia de les grans 
estructures urbanes per a la ciutat futura, fonamentada en el coneixement 
tangible de la capacitat de permanència de les formes arquitectòniques en la 
història per damunt de la funció. La transformació en habitatges de les 
muralles de les ciutats del Yemen, també, però, l'ocupació espontània 
d'habitatges a l'època medieval de grans monuments del passat imperial 
romà com el Palau de Dioclecià a Split o YAmfiteatre d'Arles reconvertits 
en ciutats, serien exemples entre d'altres d'eixes megaestructures trobades 
en la història, uns arquetipus potents de forma i organització precisa que 
han fet palesa la seua versatilitat i adaptabilitat a noves funcions urbanes 
més enllà del seu temps de creació. 

A La Muralla Roja el sistema d'agregació de cèl·lules espacials com 
a Xanadú configuren els diferents espais de les vivendes, amb distintes 
possibilitats d'agrupació, perden, però, el valor individual i autònom que allí 
tenien en favor de l'estructura del conjunt: ima composició de pilastres, 
prismes i murs verticals i horitzontals en l'espai on, amb assenyalats recercats, 
les finestres s'obrin i s'emmarquen domesticant la muralla d'una forma aüena 
a l'estructura abstracta com un còdex figuratiu que n'accentua la dissociació 
entre la megaestructura de l'organisme arquitectònic i l'aliè programa 
d'habitatge que obrirà potencialment noves vies d'investigació al Taller Bofill 
per a l'organització de la vivenda col·lectiva. 

La Manzanera, conjunt 
d'apartaments El Anfi-
teatro (1983-1985). Planta 
general. 

44 D'HUART, Annabelle 
(coord.), Ricardo Bofill Taller 
de Arquitectura. El Dibujo de 
la Ciudad, Indústria y 
Clasicismo, Gustavo GUi S.A., 
Barcelona, 1984. p. 67 
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ElAnfiteatro. Particular 
de l'exterior, accessos als 
apartaments. 

La Muralla Roja assenyala un temps de canvi, han passat els dies 
d'aquella visió bucòlica per al conjunt de La Manzanera, de l'arquitectura 
vernacla, d'aquelles cases de pedra seca assentades sense estridències, de la 
forma i el color de Xanadú inspirada i mimetitzada en el paisatge existent. 
Ara les geometries alçades, fortament fragmentades amb multiplicitat de 
superfícies modelades, plàsticament organitzades i el color intens i contrastat 
tracten de conferir un contrapunt en el paisatge, de destacar el caràcter 
abstracte, simbòlic i pictòric, de reforçar l'efecte de monument per al conjunt 
de vivendes, d'inventar el paisatge, de seduir amb el poder de la imatge. Hi 
ha nous interessos per al Taller d'Arquitectura i també una nova societat 
promotora després de l'òbit al 1968"^ d'aquella magnànima propietària que 
fomentà el desig de convertir La Manzanera en un utòpic paradís. 

El anfiteatro. Particular 
des de la piscina del 
recinte interior. 

45 Arxiu Històric de la 
Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n° Reg. Part. 
188, 25 de març de 1968. 
Memòria del projecte "Plan 
Parcial de Ordenación de la 
finca 'La Manzanera' 
(Ampliación del Plan Parcial 
Aprobado en fecha 18 
diciembre-1968). Termino 
municipal de Calpe (provincià 
de Alicantei-propiedad de 
'Urbanizadora La Manzanera 
S.A.'", datat a Barcelona en 
febrerdel970,p. 2 
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Tanmateix La Muralla Roja cal veure-la no com una peça de raptura 
respecte a les obres anteriors, hi són massa les circumstàncies en la manera 
de concebre l'arquitectura des de 1964, sinó més aviat com una evolució 
lògica d'una manera d'entendre l'arquitectura en continua investigació i, 
per tant, subjecta a processos dinàmics i variables. Així La Manzanera 
passà per a Bofill i el Taller d'Arquitectura de ser la unitària obra 
à'Arquitectura Total pretesa a principis dels seixanta a convertir-se al final 
de la dècada en un camp d'operacions, un laboratori on experimentar L· 
grande maniera de la seua arquitectvu·a per als grans conjunts residencials: 
els projectes de La Ciudad en el Espacioa Madrid, Walden 7 a Barcelona o 
La Petite Cathédrale a París''*. A La Muralla Roja es pogué constatar que el 
concepte de forma i programa funcional poden ser dissociats, que la funció 
no implicava directament una forma, ni una qualitat estètica, que una 
estructura abstracta o genèrica podia transformar-se en espais habitables. 
També la necessitat d'un còdex lingüístic que done valor de signe, de 
figuració, de símbol: la repetida imatge del castell, de muralla, de monument, 
la flexibilitat de l'obra inacabada susceptible d'agregació de noves 
estructures. Principis, com hem vist, presents en obres anteriors. Ara, però, 
unificats amb una nova i potent relació. 

Amb La Muralla Roja s'obri per al Taller un camí de reflexió sobre 
les formes d'agrupació de la vivenda col·lectiva on el concepte de bloc o 
d'illa es transforma en un de major complexitat i escala a manera de peça de 
ciutat tancada i autosuficient amb ima forta identitat i simbolisme, organitzada 
al voltant d'espais públics interiors confinats, des dels que s'accedeix a les 
vivendes, inspirada en el ric efecte de les denses ciutats d'orient, suggerent 
des d'un pimt de vista social per a la potenciació de la vida col·lectiva, com 
alternativa crítica a la nul·la existència d'espais de relació pública i 
indeterminació del lloc de vida quotidiana que ha comportat la perversa 
utilització de l'urbanisme modern. 

Bofill i el Taller d'Arquitectura proposaran una alternativa a la manca 
de qualitats estètiques, absència d'identitat, pobre ús de la prefabricació i 
monòtona repetició de la vivenda funcionalista contemporània amb una 
arquitectura que, com en la llarga tradició catalana, sempre subtilment 
present, recerque valors formals i resultats artístics. 

46 Cfr. per exemple en 
CRUELLS, Bartomeu, 
Ricardo Bofill. Obras y 
Proyectos, Gustavo Gili, S.A., 
Barcelona, 1992. pp. 16-17 i 
pp. 212-217 

L'escala urbanística dels projectes que s'afronten a partir de 1970 
posen de manifest la necessitat de reorientar la metodologia de les formes 
d'agrupació de les cèl·lules de vivenda, abandonant per a la forma global 
dels conjunts residencials el sistema d'estructures aformals abstractes i 
obertes iniciat en La Muralla Roja i de concretar el material vàlid dels 
experiments duts a terme en aquests darrers anys: la idea de monument, de 
símbol, de figuració, per a retrobar im nou ordre al caòtic paisatge urbà 
resultant de la ciutat funcionalista. 
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La Manzanera. Planta 
actual de la urbanització 
amb les distintes edif i
cacions aixecades pel 
Taller Bofill assenyalades 
en traç negre. Del Catàleg 
i Programa d'Investigació 
Arquitectura del Sol en la 
Comunidad Valenciana, 
cortesia d'Andrés Mar
tínez Medina (dir.). 

La tomada al coneixement de la història de l'arquitectura com a font 
i constatació d'experiències urbanes i de permanència de formes-en certa 
consonància amb la profunda revisió crítica del Moviment Modern duta a 
terme per La Tendenza italiana- comporta proposar, per a conformar nous 
barris, ordenacions amb forta entitat pròpia, on els valors espacials i 
escenogràfics de peces i arquitectures monumentals extretes de la història 
poden ser reinterpretades i apropiades, en una manipulació de l'escala, en 
termes d'espai urbà. Així els arquetipus descontextualitzats de la catedral 
gòtica, les termes romanes, el jardí o el palau barroc es poden convertir en 
formes d'organització a gran escala per al nou ordre dels grans conjunts 
residencials. 

Aquest enfocament que va deixant en el camí la utopia i la fase 
experimentalista dels anys anteriors -no així la idea d'una arquitectura entesa 
com a escenografia i suggeridora de valors monumentals i simbòlics- suposà, 
amb la possibilitat de materialitzar la realització de grans conjunts de vivenda 
social el 1974 a la perifèria de París, també per al Taller l'adopció d'un nou 
còdex estilístic d'enfocament historicista inspirat en la memòria dels 
llenguatges despullats del classicisme il·luminat i la seua transgressió amb 
recursos escalars de forta càrrega psicològica i suirealista per a resoldre el 
projecte d'arquitectura. 
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El fil conductor de l'obra de Bofill no es troba tant en la consolidació 
d'una sèrie d'estratègies o de fer consistents uns determinats principis 
d'arquitectura com en la d'una tenaç insistència en dinamitar confortables 
creències o principis immutables que porta a evolucionar constantment la 
seua obra, tan ferma i radical en els seus plantejaments, i per això incòmoda 
i fascinant, com experimental i transitòria. 

El sistema de proporcions, la reducció a pocs elements, el control de 
la forma, feien del llenguatge i sistema de composició de l'arquitectura 
clàssica, un medi a l'abast per a afrontar els projectes de vivenda social a 
gran escala utilitzant la tecnologia existent de la prefabricació, necessària 
per a abaratir els costos de producció, construir peces de ciutat diferenciades 
i monumentals que configuren un espai urbà també diferenciat, continu i 
tancat front a la monotonia de la repetició del blocs seriats i la dissolució de 
l'espai públic de l'urbanisme funcionalista. 

L'edificació es concebrà des d'eixe espai urbà complex i variat 
assumint la funció de conformar la façana i la imatge pública de la ciutat. 

L'arquitectura de la ciutat clàssica es converteix en el nou repertori 
d'idees urbanes del que es poden extraure conceptes i formes per a situacions 
diverses. 

En el conjunt residencial de Le Lac -Les Arcades, Le Viaduc i Les 
Temples- (1972-1985), on retorna la idea del jardí habitat -ara geomètric i a 
escala monumental- en el complex de Les Espaces d'Abraxas -Le Palacio, 
LeThéàtre i L'Arc- (1978-1983) o enLe Belvedere de St. Christophe (1981-
1985)'*' a les villes nouvelles parisenques, la vivenda és representada amb 
gran aparell escenogràfic, reprenent arquetipus formals de monuments 
clàssics: el teatre, el palau, l'arc de triomf que simbòlicament donen nom a 
les peces arquitectòniques i es converteixen en monumentals contenidors de 
vivenda contrastant amb la manca d'identitat i degradació dels barris perifèrics 
de París. La forma global i unitària s'imposa per damunt del programa de 
vivenda que queda en un segon pla com ja es suggeria a La Muralla Roja 
sols que ara amb una clara component iconogràfica, que elimina tota 
possibilitat de confusió. Es recerquen còdexs assequibles a nivell social, 
símbols i signes reconeguts. Una arquitectura per a la cultura de masses, de 
seducció amb la imatge, de reclam comercial. Una arquitectura que pretén 
resultar atractiva al públic no erudit i demostrar que la producció massiva 
amb tècniques de prefabricació no està lligada a un determinat llenguatge 
industrial com a superació definitiva de l'aventura de les avantguardes, per 
aquestes circumstàncies, es fa necessari al Taller una concepció de 

47 Sobre aquestes obres l'arquitectura que siga essent essencialment una art figuratiu, antítesis 
veure JAMES, WARREN A. , , „ , , , . . , , . , t ^ . 

op. cit. d aquella altra de la maquina per a habitar que postulava Le Corbusier. 
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Bofill tomaria deu anys després a La Manzanera per a projectar noves 
obres com El Viaducto -no executat- i el conjunt d'apartaments de luxe El 
Anfiteatro (1983-1985)"^ construït amb sistemes de prefabricació, on reprèn 
en part la idea del teatre del Belvedere de St. Christophe o de Les Espaces 
d'Abraxas, tanmateix a una escala d'operacions reduïda on l'arquetipus dóna 
forma a l'agrupació de vivendes que s'obri per mig de dues ales a la mar, 
configurant un estructura formal tancada en si mateixa de rigorosa geometria 
amb un espai o plaça interior introspectiva i aïllada que incorpora la piscina 
i el bany com a símbol i espectacle, com una metàfora del teatre de la vida 
ociosa de les vacances. Amb tot, l'amfiteatre poc té a veure amb aquella 
vella utopia del jardí mediterrani habitat, sinó en una nova forma de 
d'enlluernament estètic, dins del paisatge destruït i del caòtic conjunt urbà 
en què ha estat convertida La Manzanera per la corrent uniformadora i trivial 
de l'arquitectura especulativa. 

La tomada de Bofill a La Manzanera, ataviat de la capa púrpura del 
reconeixement internacional, fou més la d'una Recherche du Temps Perdu, 
per a alçar un monument que fos depositari de la memòria d'aquell origen 
idíl·lic, en un temps de decadència. Metàfora àulica d'aquella visió sintètica 
i projecte total que hagué de ser el gran amfiteatre de La Manzanera a la 
dècada dels seixanta: "... un gran anfiteatro construido según la forma del 
terreno." "*' 

Malgrat tot, en La Manzanera la força plàstica de l'obra de Bofill 
deixa al descobert allò que sempre més havia estat la preocupació al Taller, 
l'obsessió per la forma, el poder de seducció de la imatge d'una arquitectura 
que avui, en un altre context, segueix mostrant-se vigent: publicitada com a 
reclam o gairebé com a trofeu de les conquestes del mercaders. 

48 JAMES, WARREN A. 
op. cit., p. 40 

49 Arxiu Històric de la 
Demarcació d'Alacant del 
C.O.A.C.V. Arq. D. Emilio 
Bofill Benassat, n" Reg. Part. 
188, 25 de març de 1968. 
Memòria del projecte "Plan 
Parcial de Odrenación de ta 
finca 'La Manzanera', 
Termino municipal de Calpe 
(provincià de Alicante), 
Propiedad de D"Natàlia Pérez 
Ortenbach", datat a Barcelona 
en novembre de 1966, p. 20 


