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Casa Vayreda, projectada el 1965 i executada el 1967, emplaçada a la zona Parc de l'Eruga, del municipi
d'Olot (Girona). El jardí fou projectat per Nicolau Mª Rubió i Tuduró.

Casa privada, avui dia emplaçada en mig d'una parcel·la molt frondosa d'arbres, que dificulta la seva
localització, la visualització i l'accés d'aquesta. Aquestes dificultats que es detecten des de l'exterior
desapareixen quan fas un anàlisis des de l'interior cap a l'exterior.

Aquesta casa es projectada sobre un terreny accidentat topogràficament. A la par inferior es situa el
garatge que a traves d'una escala de cargol de formigó accedim al pati de la casa.
L'accés principal es realitza mitjançant un “promenât estret i esglaonat on a mesura que et vas aproximant
vas descobrint la casa. L'entrada a la casa es realitza per l'extrem Est. El seu interior és un succés d'espais
que et generen un recorregut al voltant del pati central. Els seus espais interiors es va obrint a traves de
l'espai central, el patia. Aquest recorregut finalitza a la zona de l'estudi, amb un descens de petits
desnivells que et porten de nou, al pati central.

La casa es desenvolupa sobre sis murs de carrega de pedra, col·locats en paral·lel, generant uns espais molt
regulars amb un ritme molt marcat.
La casa tot i tenir una estructura molt rígida, s'ordena al voltant d'un pati i alhora  terrassa. Aquest pati
s'obra al sud dotant a la casa d'una gran il·luminació i d'unes increïbles vistes al paisatge volcànic d'Olot.
Una peculiaritat a destacar de la Casa Vayreda, es la seva coberta, formada per cinc voltes catalanes de
rajol ceràmic cru, on el perímetre i el frontó de les voltes es finalitzada amb una entrega de cèrcol
perimetral de formigó armat. Aquest cèrcol ens permet realitzar l'entrega de les voltes amb els murs de
carrega, permet generar la canal de les aigües pluvials i de finalitzar la volta en el seu frontó.
Els materials emprats de la casa són, la pedra com a material de suport estructural, la ceràmica com a
material estructural de la coberta, el ferro i el vidre, materials emprats pels grans finestrals que donen al
pati central i el formigó armat com a material de connexió i coronament de la construcció.

Els arquitectes Francesc Vayreda i Bofill (1927-2011) i Pau M. Monguó i Abella (1932).

Es van incorporar en el grup R, poc desprès de ser fundat el 21 d'agost a Barcelona per Josep Antoni Coderch i

Manuel Valls.

El 1957 Església de Sant Jeroni del barri de Monbau de Barcelona. Van rebre el 1er premi en el concurs de avant

projectes per un conjunt parroquial de la unitat residencial de Monbau.

Realitzen les publicacions i les Oficines del C.I.D.E. on es desenvolupa dos zones: Publicacions i Centro

Informatiu de l'edificació.

El 1970 Edifici d'habitatges de luxe d'un complex de tres iguals. Emplaçats al carrer Panyó, Olot (Girona).

La critica comparativa de la casa Vayreda es realitza amb la comparació de les cases:

Casa Martinez a Buenos Aires, d'Antoni Bonet, 1942.

Casa La Ricarda al prat del Llobregat, Barcelona Catalunya, d'Antoni Bonet, 1949.

Maison Jaoul a Neuilly-sur-Seine, Paris, de Le Corbusier, 1954-56.

Es pot observar fàcilment la gran similitud que tenen totes ells. Una de la peculiaritat que comparteixen és el

tipus de coberta que està formada per un seguit de voltes que descansen sobre uns murs de carrega. Cal

destacar que totes aquestes cobertes tenen un similar ramat perimetral de formigó que accentua la forma de les

voltes, remata el canto perimetral d'aquestes i fa la funció de la recol·lecta de les aigües pluvials.

Un altra peculiaritat important, és que totes aquestes cases s'han deixat els interiors despullats, les parets de

pedra crua, les voltes sense enguixar, s'ha deixar el formigó perimetral amb la seva cruesa sense voler-lo

amagar com es l'entrega d'aquest amb el mur.

D'aquesta manera es podria afirmar que aquesta peculiaritat de deixar els materials en la seva cruesa, deixar-los

despullats, tal qual són, amb les seves porositats i vetes que els determina. Es podria relacionar amb l'estil

d'Alison i Peter Smithson  impulsors del moviment “New Brutalism”, aquest es considerat com una experiència

estètica, una arquitectura senzilla basada en l'austeritat i l'absència de compromisos decoratius que permetés

dotar d'habitatge assequible i equipaments dignes pels milions d'obrers que els seus avantpassats havien patit

unes deplorables condicions de vida. Aquest manifest comparteix molts trets característics amb la casa Vayreda i

les cases estudiades de l'anàlisi.

 Els materials emprats en aquestes obra són: el formigó, les peces ceràmiques de cara vista, la fusta sense ser

dissimulada o transformada, els ferro, el vitre , tots ells mostren totes les seves característiques de textures, gra

i colo.


