
Des de la reconstrucció neorealista de la Itàlia de 
postguerra, passant pels poblats dirigits a Espanya 
fins a l’experiència del SAAL a Portugal, aquesta 
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que interpel·la les maneres en què s’entrecreuen 
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Aquesta mostra presenta una revisió de la història de l’habi-
tatge social en el sud d’Europa a través d’una sèrie d’experi-
ències singulars dutes a terme en diferents moments de crisi 
i que, a la seva manera, van reinventar els paradigmes de la 
modernitat i de la relació entre l’arquitectura i els seus habi-
tants. Unes pràctiques en què les comunitats van exercir un 
paper fonamental a l’hora de definir el seu lloc a la ciutat, i 
en què els arquitectes van assumir el repte de reinventar 
mons des de baix. Moments, en certa manera excepcionals, en 
què es van articular el rigor poètic del disseny, la posada en es-
cena d’unes problemàtiques urgents sobre l’habitatge mínim  
i el desig encarnat d’uns cossos fins aleshores situats als marges 
de la història. 

Des de la reconstrucció neorealista de la Itàlia de post-
guerra, passant per les propostes d’avantguarda dels poblats di-
rigits a l’Espanya franquista fins als experiments habitacionals 
a què va donar lloc la Revolució dels Clavells a Portugal, 
aquesta exposició interpel·la les maneres en què arquitectura  
i conflicte s’entrecreuen. La violència —com diria Ignasi de 
Solà-Morales— és inherent a l’arquitectura, ja que tota ope-
ració urbana sempre imposa una realitat i en deixa d’altres de 
banda. Però, a més, els exemples tractats aquí es construeixen 
sobre la base d’una conflictivitat social que existeix prèviament 
i que els dota de sentit. Reconèixer les diverses manifestacions 
d’aquests processos socials com a part constituent de la his-
tòria de l’arquitectura és el primer pas per restituir uns cossos 
oblidats pel paradigma modern i les seves feixugues herències.

L’arquitectura se sosté sempre, o almenys de manera cíclica, 
sobre un tremolor, el de l’agitació d’unes comunitats que bus-
quen un lloc, unes formes que han de venir. Per tot això, en 
aquesta exposició l’arquitectura no es presenta com a resposta 
pacificadora a les pulsions revolucionàries, ni com a mediado-
ra ni com a solució final a una problemàtica donada. En aquest 
cas, es tractaria de tornar a pensar-la, però aquest cop inscrita 
en els complexos processos formadors de la ciutat, prenent-ne 
part i generant no tant (o no només) solucions, sinó noves 
problemàtiques, una vegada i una altra, amb els seus encerts 
i els seus fracassos. 

En un fer sempre de nou, fórmula que, com ens recorda 
Ginevra Bompiani, ens remet a la capacitat creadora dels nens 

Manifestació del SAAL, Porto, 1975. Arxiu Alexandre Alves Costa.  
Centro de Documentação 25 de Abril, Universidade de Coimbra
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moment molt fructífer en què diverses pràctiques van assajar 
de manera intensiva, i des de diferents flancs, noves maneres 
d’aparició d’unes comunitats oblidades i devastades per les 
misèries de la II Guerra Mundial i del feixisme. L’arquitectura 
també formava part d’aquell neorealisme que Cesare Zavattini 
definiria com un «art del retrobament», sobretot mitjançant 
les operacions de l’INA-Casa, el primer gran pla d’habitatge 
social del sud d’Europa al segle xx. L’arquitectura, com el cine-
ma o la literatura, es va convertir en un laboratori de formes 
que es feia ressò d’un cert imaginari popular a través de l’ex-
perimentació amb les disposicions orgàniques, l’adequació de 
la tipologia domèstica i el tractament dels espais oberts.

Tot i així, la complexitat social d’unes classes desheretades 
feia molt difícil l’encaix en determinades formes i el conflicte es-
tava servit de nou. No obstant això, va ser precisament aquesta 
complexitat que va propiciar un nou camp en què es posava de 
manifest la mateixa representació, i els transvasaments que es 
van produir entre el món de la imatge i el de l’arquitectura van 
fer que totes dues disciplines anessin més enllà de les seves prò-
pies competències, mirant d’articular la potència d’uns cossos 
que exposaven la seva capacitat performativa de fer(-se) lloc.

Borgata
Diminutiu de borgo (‘aldea’, però també ‘raval’), borgata és el 
nom que reben les agrupacions d’habitatges situats als mar-
ges de les ciutats italianes i —tal com passa a Espanya amb la 
denominació poblado— té certes connotacions rurals polèmi-
ques.

Les borgate ufficiali van ser la proposta del feixisme de 
Mussolini per solucionar els problemes d’habitatge social, 
però també per allotjar les comunitats —pobres i d’esquerres— 
expulsades del centre de la ciutat en els processos higienistes 
de sventramento (esventrament) que van destruir barris sen-
cers de Roma.

Les borgate, aquells espais que —tal com les descrivia l’ar-
quitecte Italo Insolera— no oferien ni refugi ni protecció als 
seus habitants, presentaven un panorama construït homogeni 
i alienant, un escenari desolador en què, malgrat la misèria  
social i estètica, l’alegria de viure hi irrompia amb vehemència.

a través de la repetició: fer una cosa que és sempre el mateix  
i diferent cada vegada. Agafar «un grapat de caos i plasmar-ne 
la petita nova forma», crear, jugar i disputar la ciutat de nou  
(di nuovo, de nuevo, de novo).

PRÒLEG

La constel·lació d’arquitectures i gestos que proposa aquesta 
exposició s’enuncia des de l’Europa meridional per intentar 
invocar la potència política d’unes maneres de fer que, tot i en 
la seva diferència, posseeixen certs trets comuns. A la manera 
d’arqueologia d’un passat recent, la mostra aborda un període 
clau per a la concepció de la ciutat contemporània en aquestes 
latituds: els escassos trenta anys que van des de finals de la dè-
cada de 1940 fins a mitjans de la de 1970 i que defineixen la 
nostra modernització. Un cicle que comprèn les reconstruc-
cions de postguerra com les transicions conflictives cap a la 
democràcia, i en què les grans crisis de l’habitatge degudes a 
les modulacions territorials del capitalisme tardà van pautar 
unes operacions urbanes a les perifèries que se segueixen per-
petuant fins avui.

En aquest sentit, els casos d’estudi proposats suposen tant 
un símptoma com una excepció. Materialitzen el desig epocal 
de posar ordre, de racionalitzar i d’higienitzar les bosses de 
pobresa sorgides als marges de les ciutats —fruit d’un èxode 
massiu del camp a la ciutat— a través del desenvolupament 
d’unes tècniques cada vegada més eficaces. Aquests mateixos 
casos, però, escapen de les dinàmiques especulatives i homo-
geneïtzadores, intentant dignificar unes condicions de vida 
miserables mitjançant la radicalitat d’unes formes que es dei-
xen impregnar per la rugositat de la vida quotidiana.

UNA NOVA REALITAT

La postguerra a Itàlia —i especialment a Roma, ciutat en què 
se centren els casos d’aquesta exposició— va constituir un 
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Una vita violenta
Des que va arribar a Roma el 1950, Pier Paolo Pasolini va que-
dar captivat per la vida de les borgate als extraradis de la ciutat, 
llocs on va trobar una cultura amb codis propis i contradic-
cions violentes, un espai expressiu fora de les lògiques petit-
burgeses que regien el centre de la ciutat. Ell va conviure amb 
aquells barris, va estimar i va retratar incansablement la seva 
gent, amb passió i des d’un coneixement profund. Potser per 
aquest mateix motiu va constituir l’aparell crític més mordaç 
contra les transformacions urbanes de Roma en aquella època. 
Amb la lucidesa pròpia del poeta, veia com la construcció 
d’aquella Roma moderna aniquilava la singularitat d’aquelles 
formes de vida mentre la nova realitat de l’homogeneïtat cul-
tural inundava irremeiablement la ciutat. 

Quartiere TIBURTINO, Roma (1950-1956).  
Arquitectes: Ludovico Quaroni i Mario Ridolfi.  
Col·laboradors: Carlo Aymonino, Carlo Chiarini, Mario Fiorentino,  
Federico Gorio, Maurizio Lanza, Sergio Lenci, Pier Maria Lugli,  
Carlo Melograni, Gian Carlo Menichetti, Giulio Rinaldi i Michele Valori.

INA-Casa
Anomenat també Pla Fanfani (en honor al seu promotor,  
el ministre de treball Amintore Fanfani), va ser el gran pla  
nacional de construcció d’habitatge públic i creació d’ocupació 
a la Itàlia de postguerra, si bé va coexistir amb altres plans in-
ternacionals de reconstrucció com l’UNRRA-Casas (United 
Nations Relief and Rehabilitation Administration).

Gestionat per un organisme especial de l’Institut Nacional 
d’Assegurances, i amb el caràcter caritatiu del govern demo-
cristià, el Pla INA-Casa (1949-1963) era finançat en part 
per petites aportacions dels salaris dels treballadors. Alhora, 
va constituir un aparell potent per reforçar la formació de la  
república després del feixisme.

En les seves directrius arquitectòniques, ideades princi-
palment per Adalberto Libera i reflectides en la publicació de 
diversos manuals, es podia llegir una clara reacció a l’homo-
geneïtat espacial de les borgate, així com la intenció d’articular 
una nova gramàtica de l’habitatge obrer.

Quartiere TUSCOLANO III, Unità d’abitazione orizzontale  
(Unitat d’habitació horitzontal), Roma (1950-1954). 
Arquitecte: Adalberto Libera.

Cronaca
La crònica és un gènere que el neorealisme va fer seu, una 
marca d’època, una manera de deixar constància de la realitat 
que pretenia establir-hi un cert compromís de denúncia.

Però no era només qüestió de contingut. Com assenyalava 
Gilles Deleuze, més que representar una realitat donada, el neo- 
realisme apuntava a una realitat encara per desxifrar, sempre 
ambigua.

En aquest sentit, els arquitectes també construïen els seus 
relats, no només amb edificis, sinó també amb imatges. En 
els tres documentals que es presenten a l’exposició, produïts 
amb motiu de la X Triennal de Milà el 1954, els arquitectes  
Giancarlo De Carlo i Ludovico Quaroni van participar com a 
guionistes d’unes obres que donen testimoni del moment al-
hora que projecten un escenari urbà en potència i incideixen 
en la capacitat de l’arquitectura d’inscriure les controvèrsies de 
la tècnica en l’esfera pública.

Quartiere SAN BASILIO, Roma (1949-1955).  
Arquitecte: Mario Fiorentino.

LA VIDA AL VOLTANT

El malestar social fruit de l’escassetat d’habitatge i de les con-
dicions de vida precàries va tenir el caldo de cultiu a la perifèria 
de les grans ciutats espanyoles durant la dècada de 1950 fins al 
punt que el règim franquista no va poder deixar d’obviar-ho. 
Aleshores, es van posar en marxa tota una sèrie d’operacions 
que, sempre des d’una visió paternalista, oferien unes mínimes 
condicions de vida a la nova classe treballadora. Les facilitats 
que el caudillo va donar a uns àgils gestors per resoldre aques-
ta problemàtica a Madrid es van entrecreuar amb l’astúcia i 
l’habilitat d’uns joves arquitectes amb ímpetu modernitzador; 
de tot allò va sorgir l’experiència singular dels poblats dirigits.
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La modernitat va trobar als marges un lloc idoni per a 
l’experimentació, perquè, com passava en el cas dels poblats 
madrilenys, la necessitat acull l’experiment. Els habitants van 
participar activament en la construcció dels seus propis ha-
bitatges i, amb ells, joves arquitectes i estudiants disposats a 
aprendre. A tots ells els unia l’esperança comuna d’un món nou, 
una nova comunitat, una nova ciutat, una mena de redemp- 
ció a través de la simplicitat de les formes. 

Els poblats dirigits, construïts pocs anys abans de l’esclat 
del desenvolupisme, reten compte d’una paradoxa fonamental 
que constitueix la història espanyola: com la modernitat va bus-
car diferents maneres de poder inserir-se al si de la dictadura. 

Cens d’infrahabitatges
Durant les dècades de 1950 i 1960, la Comisaría para la Or-
denación Urbana de Madrid y sus Alrededores (COUMA)  
va elaborar un cens d’infrahabitatges amb el qual pretenia 
controlar totes i cadascuna de les xaboles que es construïen a 
l’extraradi de Madrid.

A més de suposar una criminalització evident de la pobre- 
sa (una qüestió que preval en l’actualitat), aquest arxiu ingent 
posa en evidència fins a quin punt la qüestió de l’habitatge  
social està lligada intrínsecament a una mena de control moral 
de la població.

Una petita mostra de fitxes del cens mostrada a l’expo-
sició evidencia com la fustigació requeia principalment sobre 
les dones, que eren qui quedava a càrrec de les cases i de la 
família. Una observació atenta de les fotografies contingudes 
a les fitxes pot donar-nos pistes de la idiosincràsia del sistema 
autoritari en què es van fer, però també de les resistències con-
tingudes en els gestos mínims.

El Pozo
El Pozo del Tío Raimundo, un poblat de xaboles i de cases  
autoconstruïdes al sud de Madrid, era un lloc polsegós dels 
que «contemplen la ciutat des de la seva terra fronterera com 
una aspiració», com diria l’antropòloga Esperanza Molina. 
El carismàtic i controvertit pare Llanos s’hi va instal·lar l’any 

Fotogrames del film Case per il popolo (Cases per al poble),  
Damiano Damiani (1953, 9 min)

Italo Insolera, borgata Gordiani, Roma, 1959
© Anna Maria Bozzola Insolera



Francisco Javier Sáenz de Oíza i Manuel Sierra Nava, disseny d’habitatge 
mínim per al poblat dirigit d’Entrevías i el poblat d’absorció el Pozo del Tío  
Raimundo, Madrid, 1956

Martín Santos Yubero, inauguració de l’enllumenat al Pozo del Tío  
Raimundo, Madrid, 1957. Arxiu Regional de la Comunitat de Madrid.  
Fons Cristóbal Portillo

Álvaro Siza, esbós per a l’operació SAAL de São Victor, Porto,  
1974-1976. The Drawing Matter Collection
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1955, juntament amb un grup d’universitaris, religiosos i re-
ligioses de base que van renunciar a les seves còmodes vides 
per treballar directament amb les classes baixes. L’energia que 
hi van aportar, unida a l’impuls dels immigrants meridionals 
que s’hi van instal·lar, van fer d’El Pozo un veritable lloc d’ex-
perimentació amb formes de cooperació i solidaritat en relació 
amb la construcció de l’habitatge i la ciutat. La Cooperativa 
Eléctrica de El Pozo, fundada el 1957, avui segueix distribuint 
energia a un preu inferior al del mercat i és un bon exemple 
d’aquesta gestió directa del propi hàbitat.

Poblado dirigido de ENTREVÍAS, Madrid (1956-1960).  
Arquitectes: Francisco Javier Sáenz de Oíza, Jaime de Alvear Criado  
i Manuel Sierra Nava.

SUT
El Servicio Universitario del Trabajo, fundat pel pare Llanos  
i associat al falangista Sindicato Español Universitario (SEU), 
permetia als estudiants universitaris acostar-se a la realitat  
social més dura del territori espanyol mitjançant l’organització 
de camps de treball, campanyes d’alfabetització i treball do-
minical. En aquest últim, els universitaris ajudaven els obrers 
a construir les seves barriades, unes tasques que feien en diu-
menge i els dies festius per poder pagar amb l’anomenada 
«prestació personal» el percentatge del seu habitatge que no 
era subvencionat. 

Segons els seus antics membres, pel SUT hi va passar 
tota la futura «esquerra pensant del país», que van encarnar 
un trànsit que van sentir com a irremeiable: des de la solidari-
tat paternalista de filiació cristiana del primer moment fins a 
l’acció i el suport a l’autoorganització obrera al final, fet que va 
precipitar la fi del SUT l’any 1968.

Poblado dirigido de ORCASITAS, Madrid (1957-1966).  
Arquitectes: Rafael Leoz de la Fuente i Joaquín Ruiz Hervás.

Elvira Leite, projecte pedagògic desenvolupat amb la comunitat de Largo  
da Pena Ventosa, Bairro da Sé, Porto, 1977. Col·lecció de la Facultat de  
Belles Arts, Universidade do Porto
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ARQUITECTURA I REVOLUCIÓ

Com es comporta l’arquitectura en un context on ha esclatat 
el conflicte; on els cossos, en la seva agitació discrepant, han 
pres la ciutat? L’agost de 1974, pocs mesos després de l’inici de 
la Revolució dels Clavells a Portugal, el govern provisional va 
crear el SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local: Servei 
de Suport Ambulant Local), encapçalat per l’arquitecte Nuno 
Portas, un servei format per brigades tècniques que oferien 
suport a unes associacions de moradores, concebudes a l’em-
para de la revolució, amb una necessitat urgent d’habitatge  
a tot el país. Va ser aleshores que l’arquitectura es va moure 
al ritme de la revolta: es va fer cos, es va organitzar, va actuar 
amb i per a, però sovint també va creuar la fina línia que separa 
allò popular del populisme. 

El procés del SAAL va ser molt extens i divers, justament 
perquè atenia les condicions específiques de cada comunitat 
local. Aquesta exposició se centra en l’experiència del SAAL- 
Nord, en alguns casos de Porto que plantegen la problemàtica 
de la regeneració urbana a l’interior de les ilhas, en teixits 
compactes i amb comunitats que, a banda de reclamar el dret a 
l’habitatge a la ciutat, exigien el seu dret al lloc.

La vida del SAAL va ser breu (a penes un parell d’anys), 
però queden els registres d’aquests gestos, d’aquestes decisions, 
d’aquesta capacitat per simultaniejar projecte i acció; en defi-
nitiva, de la fertilitat que, en alguns moments, aconsegueix la 
conjuminació entre uns cossos que es mouen i una arquitectura 
que es desplaça.

Ilha proletária
L’ilha és una tipologia de cases petitíssimes per als migrants de 
la primera industrialització construïdes als interiors d’illa dels 
habitatges de la petita i mitjana burgesia comercial de Porto. 
Com indica el nom, aquestes illes componien espais que aïlla-
ven la població, però alhora també propiciaven una rica vida 
comunitària. Així, les operacions del procés SAAL sorgides 
de la Revolució dels Clavells proposaven obrir, i no destruir, 
aquests interiors ocults i marginats de la ciutat burgesa per  

Mòdul Hele
Rafael Leoz, un dels arquitectes del poblat dirigit d’Orcasitas, 
va decidir orientar la seva carrera a la investigació després de 
la seva experiència intensa —i de vegades tortuosa— amb la 
construcció i gerència del poblat. Per a això va crear la Funda-
ción Rafael Leoz para la Investigación y Promoción de la Ar-
quitectura Social, que, emparada pel règim de Franco, va tenir 
una repercussió internacional, sobretot a l’Amèrica Llatina, 
on en aquell moment s’estaven duent a terme les experiències 
més radicals de construcció i autoconstrucció d’habitatge so-
cial. 

L’objectiu principal del mòdul Hele era industrialitzar 
l’habitatge sense renunciar a una alta variabilitat espacial. Si 
bé aquestes indagacions sembla que se situen en un punt lògic 
del desenvolupament industrial del moment, finalment no van 
arribar a implementar-se de manera massiva. La singularitat 
irreductible del mateix fet d’habitar insisteix obstinadament  
a esquivar-ne l’estandardització. 

Poblado dirigido de CAÑO ROTO, Madrid (1957-1963).  
Arquitectes: Antonio Vázquez de Castro i José Luis Íñiguez de Onzoño.

Pequeños Congresos
El setembre de 1959, després d’un viatge a Madrid en què 
va visitar alguns poblats dirigits, Oriol Bohigas va escriure a 
Carlos de Miguel —en aquell moment, director de la revis-
ta Arquitectura, editada pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Madrid— lamentant-se de l’aïllament que hi havia entre els 
arquitectes de Madrid i Barcelona i proposant la iniciativa 
dels Pequeños Congresos. Aquestes trobades, que en certa 
manera seguien la petja del Team X però des d’una perspec-
tiva pròpia de l’Europa meridional, es van celebrar entre 1959  
i 1968. S’hi posava en comú l’arquitectura de la península  
ibèrica a partir de temes de debat concrets i es valoraven aque-
lles intervencions que tenien en compte el teixit històric i l’ar-
quitectura popular. Van comptar amb ponents internacionals 
i es van organitzar en diferents ciutats espanyoles, excepte en 
la novena edició, celebrada a Portugal i que va comptar amb 
Nuno Portas, futur director del SAAL, com a coordinador.
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antifeixista, va estar molt influenciat per les revoltes del Maig 
del 68 que va presenciar a París i Praga.

El fons d’imatges més significatiu relatiu al SAAL per-
tany al seu arxiu. Moltes d’aquestes diapositives i fotografies 
no les va fer ell directament, sinó que la seva càmera passava 
de mà en mà, a la deriva, per guardar un registre d’aquella 
voluntat de construir col·lectivament tant les cases com les  
assemblees, les manifestacions, els cartells, les situacions i fins 
i tot les mateixes imatges. L’obertura a l’esdeveniment que 
propicia aquest pols col·lectiu ens acosta a la incertesa del mo-
ment, un moment en què es va encarnar l’atzar inherent a tota 
«tirada de daus».

Operação SAAL das ANTAS, Porto (1974-1976).  
Arquitecte: Pedro Ramalho. Brigada tècnica: Francisco M. Lima,  
Pedro B. Araújo, Lídia Costa, Augusto Costa, Vítor Bastos, Teresa Fonseca, 
José Lencastre i Aires Pereira.

Viaggio in Italia
A mesura que el nou Estat portuguès prenia forma després de 
l’anomenat Procés Revolucionari en Curs, les institucions que 
s’acabaven de crear (com el Ministeri d’Habitatge) van anar ar-
raconant el programa SAAL (que, d’altra banda, també rebia 
atacs de l’extrema dreta) fins a provocar-ne el desmantella-
ment definitiu l’octubre de 1976. Associat a l’exercici de la 
democràcia directa (no representativa), el SAAL suposava un 
poder popular insostenible per a la nova estructura capitalista 
socialdemòcrata.

El 1977, els arquitectes Nuno Portas, Álvaro Siza i Ale-
xandre Alves Costa van fer un viatge a Itàlia enmig d’aquells 
«anys de plom» de mobilització intensa i de confrontacions  
violentes per compartir les seves experiències al SAAL. Allí 
van exposar el procés a les escoles d’arquitectura, on debatien 
amb professors i estudiants entorn de la tasca d’involucrar i 
acompanyar les comunitats en la construcció del seu propi 
hàbitat; en definitiva, de com exercir i entendre l’arquitectura 
com una pràctica política.

entendre’ls, un cop redissenyats, com a base del teixit urbà 
d’una societat «que es vol sense classes».

L’ilha proletária —com la va anomenar Álvaro Siza— 
provocava un petit desplaçament que, encara carregat del vo-
cabulari propi d’aquella època, avui ens pot seguir ressonant: 
marca una posició i incideix en l’arriscada zona de contacte 
entre la pràctica arquitectònica i l’acció política.

Operação SAAL do SÃO VICTOR, Porto (1974-1976).  
Arquitecte: Álvaro Siza. Brigada tècnica: Domingos Tavares,  
Francisco Guedes, Adalberto Dias, Eduardo Souto de Moura, Graça Nieto, 
Manuela Sambade, Paula Cabral i Manuel Borges.

Nome Mulher
Entre 1974 i 1976, les periodistes Maria Antónia Palla i Antó-
nia de Sousa van dirigir el programa televisiu quinzenal Nome 
Mulher, que tractava les problemàtiques específiques de les 
dones en aquell període postrevolucionari i abordava temes 
com l’avortament, la planificació familiar, el dret a vot, la cura 
dels fills, les presidiàries, les angoleses, el treball domèstic o al 
camp i la lluita per l’habitatge. El capítol «Direito à habitação» 
(Dret a l’habitatge), realitzat per la cooperativa de cineastes 
Cinequipa, se centrava en el paper de les dones dins del pro-
cés SAAL, tant el de les tècniques com el de les residents. En 
aquell moment històric, en què s’estava redefinint el concepte 
de ciutadania, les dones insistien a anar més enllà de les seves 
possibilitats materials per assolir la ciutadania plena a través 
de l’habitatge.

Operação SAAL do LEAL, Porto (1974-1976).  
Arquitecte: Sergio Fernandez. Brigada tècnica: Vítor Sinde,  
António Corte Real, Emídio Fonseca, José Manuel Soares i Carlos Delfim.

Arquivo Alves Costa
L’arquitecte Alexandre Alves Costa va formar part de la co-
missió coordinadora del SAAL-Norte juntament a, entre 
d’altres, l’arquitecta Margarida Coelho. A mitjan dècada de 
1960 va col·laborar amb Nuno Portas en un estudi sobre la sis-
tematització i racionalització de l’habitatge popular. Militant 
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La fi del SAAL va provocar una onada de frustració entre mol- 
tes famílies que havien participat amb intensitat en el procés 
i que es van veure abocades a la impossibilitat de millorar 
les seves cases a curt i mitjà termini. En un dels barris més 
pobres de Porto, l’històric Bairro da Sé, l’artista i pedagoga 
Elvira Leite va proposar a la comunitat de Largo da Pena 
Ventosa de mantenir més temps un cert esperit de lluita i ac-
ció sorgit d’una revolució que ja s’estava apagant. Va ser així 
com va començar un projecte experimental amb els nens i les 
nenes d’aquesta comunitat que va durar uns dos anys i en el 
qual plantejaven propostes col·lectivament per fer al carrer, 
amb molt pocs mitjans i molt d’enginy. Leite insisteix així  
en uns aprenentatges forjats en el moviment de la revolució: 
una educació lliure i accessible per a tots que parteix de l’escolta 
i del desenvolupament de les diverses capacitats de cadascú. 
La seva pràctica de pedagogia crítica es pot entendre com  
a precursora del gir educacional que, al cap d’uns anys, farien 
el camp de l’art i de l’arquitectura. Però, a més, amb relació  
a la concepció de la ciutat, aquest petit experiment planteja 
com l’ús (o el desviament en l’ús, és a dir, el fet d’usar de manera 
diferent) és capaç de fer lloc, un lloc que persisteix de manera 
tenaç enmig de (o malgrat) les grans transformacions urbanes 
i polítiques. 

Línies d’acció dels tècnics com a tècnics
Álvaro Siza

Sembla oportú informar de l’acció de la Brigada, com a equip tècnic, 
dins del context polític actual. 
La Brigada no adopta una posició elemental: aprendre amb el poble 
o ensenyar al poble.
Entra amb la seva formació real, acceptant i criticant les circums-
tàncies d’aquesta formació i amb la seva adhesió total a un objectiu: 
el control de les poblacions sobre les zones degradades en què 
viuen i sobre les directrius de la seva apropiaciói recuperació,  
un control que necessàriament ha d’existir, en principi, ampliat  
a la mateixa ciutat, però no de manera exclusiva.
(Excedir els objectius que van donar origen directament al Procés 
SAAL per part de les Associacions està lligat íntimament a la dinà-
mica del procés revolucionari portuguès, del qual és motor i reflex).  
La Brigada considera que la seva formació i les seves idees, en els 
límits aparents per a la reconstrucció de l’«Hàbitat», en dialèctica 
amb les actuals de les poblacions per a les quals treballa, constituiran 
la base d’un món físic creat per a i per una societat que vol que  
no hi hagi classes.
La Brigada rebutja els camins del mimetisme o de l’ambigüitat  
per ser estrets o demagògics.
La Brigada no considera ni admet que la urgència dels problemes 
sigui una limitació per a la qualitat i la poesia. 
(Poesia entesa com la total adhesió i expressió del procés polític  
en curs, en tota la seva riquesa i complexitat, les arrels del qual 
només es troben en un moviment popular col·lectiu i irreversible). 
La Brigada intenta no confondre objectius amb mètodes. Junta-
ment amb les Associacions de Veïns, estableix prioritats per a cada 
moment, que es corregeixen quan es considera necessari, i s’adopta 
una posició crítica contínua. Dins d’aquesta perspectiva, totes 
les posicions han d’assumir-se com a parts d’un procés dinàmic, 
i és indispensable adoptar una metodologia adequada a aquest fi. 
Superats els processos burocràtics i tecnocràtics, el concepte de 
projecte és ben diferent; aquest projecte no ha de tenir res a veure, 
doncs, amb la improvisació ni amb el bastó. 
El rigor no és un límit per a la dinàmica del procés. 
El rigor ha d’estar íntimament lligat a la possibilitat real d’avenç,  
al temps d’elaboració, a la capacitat de resposta al procés, i sempre 
ser-hi present.
El rigor ha de ser directament proporcional a aquesta capacitat  
de resposta.
El rigor no és un límit per a la imaginació.
El rigor no és un límit per a la creativitat col·lectiva.
El rigor és la capacitat de resposta a un procés dinàmic.

«LA QUALITAT ÉS EL RESPECTE PEL POBLE».
Che Guevara



La Virreina Centre de la Imatge
Palau de la Virreina
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Horari: de dimarts a diumenge
i festius, d’11 a 20 h
Entrada gratuïta

#laciutatendisputa
@lavirreinaci
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Agraïments

José António Bandeirinha, Ana Catarina Costa, Matilde Seabra,  
Susana Lourenço Marques, Rocío Santa Cruz, Nuno Grande,  
Lia Gil Antunes, Nuno Correia, Paola Di Biagi, Massimo Mazzone, 
Francesco Cellini, Enrico Puccini, Real Academia de España en Roma, 
Ángeles Albert, Jesús López Díaz i GIVCO Grupo de Investigación  
en Vivienda Colectiva (dirigit per Carmen Espegel).


