
PÚBLIC, PRIVAT, OKUPAT
C R I S T I N A  S E R R A  J U N C O S A     

 t r e s  p a l a u s  a m b  v i d e s  d i f e r e n t sPALAUS DE LA PART ALTA

Palaus de la Part Alta és una visió actual de tres arquitectures residencials del S.XIX de la Part Alta de Tarragona.
La reutilització d’aquests espais permet unificar passat i present en un mateix escenari: l’arquitectura del 1850 es barreja amb personatges 
actuals (okupes, turistes i gent adinerada) i el mobiliari d’aquests espais conviu amb les noves tecnologies. És interessant veure com tres ar-
quitectures d’origen semblant tenen un ús diferent en l’actualitat, petits detalls ens donen pistes de l’alteració de l’ús i de l’espai, com si d’un 
joc de continent – contingut es tractés.

El fet de fotografiar tres palaus amb ús diferent permet jugar també amb la comparativa:

Kal Pobre, el Palau abandonat i actualment okupat.
Casa Canals, un Palau reconvertit en museu i en part de la Galeria Forum.
Portella 19, residència de cap de setmana per a gent adinerada.

Per altra banda, el treball vol difondre part del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Tarragona, donar a conèixer aquests tresors amagats 
que, a excepció de la Casa Canals, es tracta de patrimoni privat. Els tres “palaus” es troben a molts pocs metres entre ells.
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PÚBLIC, PRIVAT, OKUPAT
    e l s  p a l a u s  i  l a  s e v a  g e n t

 t r e s  p a l a u s  a m b  v i d e s  d i f e r e n t s

La Cristina Serra ens proposa amb aquesta col·lecció de fotografies un recorregut per l’interior d’alguns palaus 

de la Part Alta de Tarragona. La selecció dels edificis  que apareixen en les imatges no és cap riciosa, respon a la 

voluntat de mostrar la gran riquesa arquitectònica de la ciutat que no es limita a la tant fotografiada Tarragona 

romana. Però el treball és molt més que una mera reivindicació del valor històric i patrimonial de Tarragona, 

ens mostra com l’extrema complexitat dels fenòmens arquitectònics i urbans cal que siguin estudiats des de 

l’experiència de l’arquitectura, és a dir, des de les relacions complexes i sovint contradictòries que tenen la gent 

amb el lloc on viuen.

L’arquitectura pot ser considerada com una humanització de l’espai. Com diu Bruno Zevi “Prendre possessió de 

l’espai, saber-lo veure, constitueix la clau d’ingrés a la comprensió dels edificis”(1). Com a espai geomètric el fotò-

graf que s’enfronta a un edifici no pot prescindir de la tradició de la perspectiva. Però la representació de l’espai 

euclidià no és l’objectiu últim al qual h a de tendir el fotògraf si vol donar raó del que té al davant, si el que es vol 

és aclarir un fenomen arquitectònic s’ha d’atendre a la seva dimensió simbòlica, al seu sentit que és, en última 

instància, l’element que humanitza l’espai. Per això cal que el fotògraf treballi amb la percepció que té la gent del 

lloc, que en reveli els seus significats ocults i posi de relleu la complexitat dels fenòmens humans.

La utilització de l’espai que han fet els successius inquilins, els rastres  acumulats en el temps, la col·locació dels 

objectes que l’ocupen, la pàtina, fins el més mínim detall esdevé revelador del caràcter del lloc i de com la gent 

l’ha experimentat. I aquesta és la matèria primera que fa servir la Cristina en aquestes fotografies per a explicar els 

   P R Ò L E G  D E  M A R C  C O R O M I N A
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vé un valor, no només moral, sinó econòmic que beneficia a la comunitat. Avui, en temps de ferotge competència 

turística, els palaus es converteixen en un actiu important per ajuntaments i promotors turístics.

El treball que presentem no reflexa la dimensió urbana dels palaus sinó la seva dimensió interna. Ens mostra els 

escenaris que van ser fets i decorats per a ser vistos quasi exclusivament per a l’alta burgesia i l’aristocràcia tarrago-

nina i què avui, en un altre context històric, muden de funció. Objectes com cadires, cortinatges i mobiliari divers 

o elements decoratius com esgrafiats i quadres esdevenen els protagonistes de les imatges. El palau vist a través 

dels objectes acumulats al llarg del temps.

Podríem pensar però, que en general els interiors dels palaus ens il·lustren de primera mà sobre les maneres 

d’habitar en el passat i de la manera de ser de les persones que hi han viscut. La realitat però és una altra. La 

precisió i claredat de les fotografies de la Cristina contrasten amb la indefinició del passat que ens transmeten. 

Quin sentit tenen els objectes que s’hi mostren? D’on provenen el mobiliari i la decoració d’aquesta palaus? Qui 

ha reunit els objectes que s’exposen? Quin és l’ús que es va fer de cada estança? A qui assenyalen? Quan mirem 

aquestes fotografies sembla que més que donar-nos dades d’un passat concret i localitzable, a partir de les quals 

reconstruir el passat, ens ofereixen una imatge nebulosa i vaga de la història.

Per aquest problema ens pot ser de profit revisar la particular noció de la història que tenia Walter Benjamin. 

Per l’escriptor el passat ens apareix en forma de fragments, de runes que testimonien el pas de la humanitat. 

palaus. Sense oblidar, és clar, els elements pròpiament arquitectònics: que tot s’esdevé en unes condicions espaials 

i llumíniques concretes, entre uns volums determinats i configurant, al final, un esdeveniment únic. 

El projecte Públic, privat okupat, ens parla de palaus... Però que és un palau? Generalment s’entén que un palau 

és un edifici luxós i ric en el seu origen, però també que una vivenda erigida per esdevenir emblemàtica dins una 

comunitat. L’objectiu primer del palau és donar prestigi als seus inquilins, generalment certificar el poder econòmic 

i social d’una família, legitimar el seu estatus superior. Aquesta voluntat propagandística dels palaus té sempre una 

doble cara: una externa; el palau per a ser vist des del carrer per veïns i vianants, i una interna; el palau per a ser 

vist per les classes privilegiades que hi poden accedir. 

La dimensió externa dels palaus esdevé generalment un esdeveniment urbà. El palau condiciona la percepció que 

tenen els habitants de la ciutat de l’espai que l’envolta, donant prestigi al carrer o plaça on s’ubica i esdevenint un 

punt de referència del barri. Parlem així de “carrer principal” o de “barri senyorial” qualificant l’espai per la seva 

categoria social.

Però els elements simbòlics dels palaus ultrapassa sovint aquest nivell local i condiciona la visió de la ciutat sencera 

en un àmbit més ampli. Veiem com el prestigi i la riquesa històrica d’una ciutat es pot mesurar per la sumptuositat 

i importància dels seus palaus. Els palaus esdevenen emblema, no ja només de la potència econòmica i social d’una 

família o un grup social sinó de l’alta cultura assolida per la ciutat en el passat. El prestigi de la ciutat així entès esde-
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L’objecte, rebutjat i marginat en l’actualitat de la modernitat, porta en sí adherit l’ús que se n’ha fet, el rastre de 

la seva existència atzarosa. Ara bé, Benjamin veu la impossibilitat de l‘home de recompondre la història, la 

totalitat que el fragment suposa, perquè la runa no pot oferir-nos un dibuix clar del passat que suposada-

ment representa. Quan veiem alguns dels palaus de la part alta de Tarragona i els objectes que encara con-

tenen, tenim l’estranya sensació de l’experiència del temps però no d’un coneixement clar i positiu. Notem 

l’existència d’una llunyania, d’allò que no podem abastar; la sensació de la melancolia. D’aquesta experiència 

de la distància, única i irrepetible de l’objecte Benjamin en diu l’aura dels objectes. L’aura és per ell “l’aparició 

singular d’una llunyania, per propera que pugui ser.” Quelcom misteriós que es desprèn de les condicions de 

realització de l’objecte o de l’obra.

La noció d’aura dels objectes i dels llocs crec que és fonamental per entendre aquest treball, i en general 

per la comprensió de la fotografia. Benjamin ens parla de l’oposició entre valor cultural (de culte), i valor 

expositiu. l’Aura dels objectes i de l’obra d’art depèn de la seva obscuritat, és el misteri. Però la modernitat 

exigeix a tot llum i accessibilitat, es busca la màxima visibilitat. Amb la total transparència es perd l’aura, els 

objectes es tornen estèrils, informatius i perden tot el seu misteri. És per això que sovint al museu l’objecte 

perd la seva capacitat comunicativa, el valor expositiu treballa en contra de l’experiència del passat.

Aquestes idees ens poden ajudar a entendre la particular relació que generalment tenim amb els palaus. 

Aquests els podem considerar com un lloc que confereix als objectes certa obscuritat, certa penombra; un 

marc d’intimitat que ens permet l’experiència impossible del passat. I aquí comencen a aflorar les diferències 

que apreciem entre els diferents edificis que es proposen. 

La Casa Canals, convertida en un museu ens decep, com qualsevol palau-museu, malgrat ser el més ben moblat 

dels tres palaus i el que conserva els objectes històrics més valuosos. La seva conversió en Patrimoni, la burocra-

tització de l’espai i la gestió administrativa que s’hi fa, ens assenyalen que l’experiència que ens ofereix només pot 

ser de baixa intensitat: la curiositat o potser la instrucció. 

Els antics inquilins no apareixen i els nous no existeixen. Enlloc es veuen el seus desordres, les seves afinitats, els 

seus desgastos, tot ens remet a un passat net d’experiència, senes gent, asèptic. Què s’hi pot fer en un palau-mu-

seu? Pràcticament res. Els objectes es troben sota sospita. Busquem inútilment una porta no oberta, un objecte 

no catalogat o una cambra no esterilitzada. Provem d’esquivar la mirada del vigilant per a sortir-nos del cordó que 

ordena el recorregut, tot és en va. Les sales resten mudes, sense ni rastre dels antics inquilins, i sense l’atzar no 

apareix el misteri. El pas del temps s’experimenta en la Casa Canals com embalsamat en cartró-pedra. La única 

cosa que podem fer és renunciar a l’experiència del lloc a favor de l’exercici de la imatge: fotografiar-lo, potser 

filmar-lo per a poder-ho explicar. 

El palau de Portella 19 és el palau que més s’acosta a l’ús original pel qual va ser concebut, la vida burgesa. Un 

matrimoni l’habita els caps de setmana. La dona toca el piano i les notes ressonen esmorteïdes pels cortinatges i 
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els papers florits de les parets. Un raig de sol il·lumina la butaca on l’home llegeix el diari en silenci. Les imatges ens 

mostren l’escenificació de l’estil i el bon gust. En aquestes fotografies es filtra però quelcom inquietant, una sospita 

lleu sobre la plàcida situació. Els inquilins semblen conscients de la contradicció d’habitar el palau; més que els pro-

pietaris semblen els vigilants, els encarregats de que res no canviï, de donar vida a les estances i els objectes. Sona la 

musica com un intent de congelar el temps. Sabedors de la seva condició de passavolants, conscients que duraran 

menys que les pedres que els aixopluguen, els propietaris, com uns senyors de Bearn del segle XXI, es dediquen al 

noble art de gaudir el lloc amb reverència, com si el privilegi d’habitar un palau comportés certes obligacions.

Aquí hi veiem invertida la idea moderna que l’home adapta l’entorn a la seva personalitat i que la casa és un reflex 

fidel de l’individu que l’habita. Els inquilins d’aquest palau semblen haver renunciat a la expressió del seu jo. Les 

grans sales, els mosaics i el mobiliari imposen el seu caràcter. Es fa evident que és el palau qui s’expressa a través 

del seus habitants. La vida transcorre de cara al passat,  sense cap moble d’Ikea que prometi un  futur pràctic i llu-

minós i atorgui als habitatges un inconfusible aire de lleugeresa i alegria. Els mobles pesants i profusament decorats 

projecten els inquilins cap a l’ahir convidant-los a habitar en silenci tot el que s’ha perdut. En aquest sentit la vida 

al palau Portella 19 és una resistència.

A Kal Pobre s’oficia la renovació del passat i la necessitat imperiosa de construir quelcom amb les runes. La ocu-

pació d’un palau, per més pacífica i silenciosa que pugui ser, sempre serà un acte d’insubmissió amb la història, en 

aquest cas la rebel·lió de ciutadà mig, o si voleu el triomf de l’home nou. Un home mudable i desarrelat, un viatger 

que ja no es pensa amb les rígides categories del passat que atorgaven a la persona un estatus social inamovible 

amb un espai acotat on habitar. L’ocupació del lloc per part de joves artistes, músics o d’altres col·lectius ha trencat 

la rigidesa de l’espai. El palau ha esdevingut sala d’actes, centre cívic, espai modelable a l’espera de qui vulgui donar-

li forma. La modernització de l’espai s’ha fet per la via del buidatge, del despullament de les sales. Els objectes del 

passat, sagrats en els altres palaus perquè proporcionaven al lloc un lligam amb el passat i una aura de misteri, han 

desaparegut. A canvi s’ha procedit a ocupar l‘espai amb objectes nous: banderes, pintures, aparells electrònics. 

Els seus habitants ja no semblen compromesos amb el passat que el lloc representa sinó amb el present més 

quotidià. Impera la moderníssima necessitat de deixar petjada. El palau es degrada dia a dia però aquest fet, per 

contradictori que pugui ser, és la garantia de la seva vitalitat.

Com hem vist les fotografies que la Cristina Serra ens presenta son, en última instància, més enllà dels fets arqui-

tectònics, una mirada sobre les contradiccions de l’home actual en conflicte amb la seva pròpia època. Com diu 

en Manuel Castells  “Quan el món es fa massa gran per ser controlat, els actors socials pretenen reduir-lo de nou 

a la seva gran dària. Quan les xarxes dissolen el temps i l’espai, la gent s’ancora en els seus llocs i recorda la seva 

memòria històrica” (2).

(1) Bruno Zevi, Saber ver la arquitectura. Buenos Aires, Editorial Poseidon, 1951
(2) Manel Castells, La era de la información. Economía, sociedad y cultura, (vol.II, El poder de la identidad, p.89)
 Madrid, Alianza, 1997
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PÚBLIC, CASA CANALS
E L  P A L A U  R E C O N V E R T I T  E N  M U S E U

 t r e s  p a l a u s  a m b  v i d e s  d i f e r e n t s

La Casa Canals, que se situa al núm. 11 del carrer d’en Granada, és des del 2006 una casa-museu propietat de 

l’Ajuntament de Tarragona. El folletó que et donen a l’entrada explica el següent:

“ L’actual edifici, que se situa sobre part de la muralla romana, sembla que es construí a finals del S.XVIII ja que presenta l’estructura 

pròpia de les cases senyorials de l’època: una entrada per a carruatges, una altra entrada principal amb pati i escalinata que et 

condueix cap a la planta noble, residència dels senyors, i un segon pis per al servei.  La casa, juntament a altres del carrer Granada, 

van servir d’allotjament del Rei Carles V i el seu sèquit entre el 11 i 15 de novembre de 1802, amb motiu de la inauguració del port 

de Tarragona. Els monarques van poden gaudir des dels balcons, acabats d’obrir a la muralla que pren la funció del mur exterior est 

de la casa, d’àmplies vistes al mar i també dels actes festius que se celebraren en el seu honor.

Els Canals, posseïen títols nobiliaris i van emparentar amb altres famílies distingides de la ciutat, per exemple Joaquim Canals, casat 

amb M.Antònia  de Castellarnau l’any 1852. Fou aquest el moment de màxim esplendor de l’edifici i d’aquesta època data la major 

part del mobiliari. A la planta noble es concentren els elements sumptuosos. El saló de ball presenta decoració neoclàssica a les 

parets i al sostre, feta segurament amb motiu de l’estada reial. Són també destacables el cadiratge i els miralls isabelins, així com les 

tres aranyes de la meitat del S.XIX. (...) Els mobles que poden contemplar-se a les habitacions, a les sales d’estar i al menjador daten 

entre els segles XVIII i XX, amb exemples d’estil neobarroc, neoclàssic, alfonsí i isabelí. El jardí romàntic amb fonst de rocalla no es 

troba arran de carrer, sinó a la planta noble. Al segon pis hi ha habilitat un espai per a expsosicions.”

L’espai habitat antigament per la familia noble, ara és transitat per turistes amb càmares de fotos i per algun guia 

o vigilant. També s’hi fa algun acte oficial, com pot ser una presentació d’un llibre o un concert a la fresca, al pati 

del palau. Al pis de dalt, amb menys tràfec de visitants, La Galeria Forum.
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Pàgina anterior, Contemplació, avantcambra del dormitori 

Turistes fotografiant l’avantcambra
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Mirar, no tocar. Tocant el paper blau “klein” del dormitori
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Tancat. Suposadament la cuina.
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El vigilant
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Pàgina anterior, Camí marcat

Acte musical al jardí del Palau, al vespre
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PRIVAT, PORTELLA 19
R E S I D È N C I A  D E  C A P  D E  S E T M A N A 

 t r e s  p a l a u s  a m b  v i d e s  d i f e r e n t s

Una mica més avall de la casa Canals i també sobre la muralla romana hi ha el palau de Portella 19, aquest ocupa 

la planta principal d’un edifici d’habitatges que fou remodelat a finals de segles XVIII i que consta de planta baixa, 

entresòl i tres plantes pis. Actualment, l’habitatge funciona com a residència de cap de setmana per a “gent adine-

rada” que té el seu domicili habitual a Barcelona.

La vida d’aquest palau és semblant a la que deuria tenir cap al 1850. Els amplis espais de sostres alts són ocu-

pats pels senyors de la casa que les dediquen a llegir, tocar el piano, a reunir-se amb la familia... en definitiva, 

gaudeixen del temps lliure. Disposen de personal de servei i de l’espai destinat al servei.

Part del mobiliari, les pintures del sostre, els empaperats de les parets no ha variat, s’ha fet un gran esforç per 

a conservar-ho. Tot i així, és inevitable que apareguin elements i detalls que delaten que ens trobem al S.XXI: 

endolls, ordinadors, telèfons mòbils, ... les noves tecnologies conviuen amb el mobiliari d’una altra època. En un 

mateix escenari es pot unificar passat i present, continent i contingut ens parlen de dos èpoques diferents.

Aquest palau, a ligual que els altres dos, també disposa de jardí. Aquest se situa a nivell de la planta noble, elevat 

del carrer i a sobre la muralla, amb vistes al mar, només interrompudes per l’hostal del sol.

En aquest palau ja no hi transita cap turista, només el trípode i jo hem trencat la privacitat de l’espai, mentre que 

els propietaris deambulen d’un costat a l’altre, com si es puguessin perdre per la casa.
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Pàgina anterior, L’habitació de la Marisa

La sala principal
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Pàgina anterior dreta, El Josep llegint el diari, un diumenge al matí

Pàgina anterior esquerra, La Marisa fent veure que toca el piano

El menjador i al fons, el jardí
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El despatx del Josep 

Pàgina següent, La lectura de la Marisa i els seus avantpassats
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Connexió directa de l’habitació del servei amb la cuina

El servei a la cuina
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La Marisa parant la taula

Pàgina següent, Aperitiu amb la familia
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L’inevitable en una casa del segle XXI
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OKUPAT, KAL POBRE
 A B A N D O N A M E N T  I  O C U P A C I Ó 

 t r e s  p a l a u s  a m b  v i d e s  d i f e r e n t s

El Diari de Tarragona publicà una notícia referent a l’ocupació d’un Palau de la Part Alta anomenat “Cal Pobre”, 

antiga Casa Bertran. Degut al respecte del nou “okupa” envers la casa, i que aquest es dedicà a netejar i a arreglar-

la, el propietari i l’okupa van arribar a una mena d’acord: l’okupa, anomenat Bucle, es pot quedar a la casa fins que 

aquesta es vengui. Així, i mentre no es troba un comprador, s’organitzen diverses activitats i tallers a Kal Pobre: 

dansa, malabars, reiki, projeccions de pel·lícules i sessions de dj’s... en fi, un conjunt d’activitats que resulten noves 

per a les sales empaperades de la planta noble de Cal Pobre. El menjador, la sala, els dormitoris... deixen pas a unes 

sales buides que permeten reutilitzar l’espai amb un ús ben diferent pel qual van estar pensades.

Els nous habitants de la  casa han anat ocupant els diferents espais, creant zones comunes, com les tres sales 

que se situen a la planta noble i que és on es fan la majoria d’activitats, i d’altres zones més privades com se-

rien la cuina, el bany i les habitacions de cadascun d’ells. De fet, és una casa que està en constant transforma-

ció. Un dia hi vas i t’ensenyen que han arreglat una part de la planta entresòl, on antigament hi havia el servei, 

per a ubicar-hi “el gimnàs”, o et comenten que en un altra sala volen fer un laboratori fotogràfic, o veus que 

han incorporat nou mobiliari que han trobat al carrer. La casa també té espais exteriors, té un pati a l’interior 

d’illa, amb força vegetació , fresc i humit, i un altre que s’amaga darrere la cantonada dels carrers Puig d’en 

Sitges i plaça de Sant Antoni. Amb façana a aquesta plaça i encastada al mur del pati es troba una font on, de 

vegades, et pots trobar als okupes de la casa omplint cubells d’aigua. Problemes de suministraments.
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Pàgina anterior, La sala de ball

El Bucle, l’habitant de la casa
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Cap a l’espai del palau okupat pel Bucle   
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L’habitació del Blucle

Pàgina següent, Bodegó okupa
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Pàgina anterior, Sala d’art

Sessió matinal de diumenge amb dj Joan
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El gimnàs a l’entresòl, on hi havia antigament el servei
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La “Lupita” a la cuina



PÚBLIC, PRIVAT, OKUPAT80 kal pobre 81

Classe de ioga un dimecres al vespre
Pàgina següent, Làmpara i cortina




