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Een contrastrijl<e l<luis Caja General de Ahorros van Alberto Campo Saeza in 

Granada De Spaarbank in Granada lijkt op het eerste zicht een massiefblok, dat ritmisch en 

symmetrisch is geperforeerd. Maar door het gebruik van tactiele materialen en door een subtiele 

manipulatie van de lichtinval, slaagt Campo Baeza erin een magische doos te creeren. Binnen en 

buiten het bouwblok ontstaat een symbiose van het aan- en het afwezige. 

Jorge Sainz Fata's Roland Harbe 

Granada is een stad vol subtiele en harde contrasten. Als men bij het vallen 
van de avond vanuit het westen het Alham bra tegen de acbtergrond van de 
Sierra Nevada ziet, wordt men getroffen door de vindingrijkheid waarmee de 
vorsten destijds hun paleizen en tuinen hebben aangelegd. Men geniet van 
het strakke blauw van de hemel, de witheid van de sneeuw, de warme tonen 
van het 'rode fort' (de naam van het Moorse Alharnbra betekent 'rood' in het 
Arabisch) en de groene schakeringen van de weelderige vegetatie. Maar wan· 
neer rnen elders in de stad bet Paleis van Carlos V bezoekt, dringt de nadruk
kelijke Iigging en het sterke contrast tussen de zuivere eenheidsgeornetrie en 
het fragmentarische ensemble zicb op. 
Deze sfeerbeelden hebben echter betrekking op het oude deel van de stad, 
want de hedendaagse stadson twikkeling is even srnakeloos als elders. Uitge
rekend in het monotone weefsel rond de historische kern beeft Alberto Cam
po Baeza een vestigillg van de Caja General de Ahorros gemaakt. 
Dit gebouw vormt een kwantitatieve en kwalitatieve sprong in het werk van 
Campo Baeza. Zijn belangrijkste projecten tot nog toe bestonden voorname
li jk uit eengezinswoni.ngen gekarakteriseerd door abstracte geometrieen, 
zware volumes en zuivere vlakken. Het ontwerp voor Granada is niet alleen 
groter dan een woning, maar is ook een tektonische constructie, bestaande 
uit volumes met een zware conceptuele en visuele lading en uit vlakken met 
uiteenlopende texturen. Hier is een al1alogie met de geschiedenis van de 
Moderne Beweging terug te vinden. Terwij l de eengezinswoningen formeel 
overeenkomen met het functionalisme uit Midden-Europa, zoekt de Caja 
General de Ahorros aansluiting op het Italiaa.llse rationalisme. 
Het gebouw van Alberto Campo Baeza is eerder gekenmerkt door nadrukke

onder Het rechthoekig perceel is praktisch geheel ingenomen door het podium. 

rechts De gevels op het zuiden kregen diepe vierkante openingen, terwijl de andere 

gevels glad zijn afgewerkt met horizontale ramen. 

rechtsboven Luchtfoto van Granada met het Alhambra op de voorgrond en de Caja 

General de Ahorros als dominant volume in de stad. foto bureau Alberto Campo Baeza 
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onder De wanden die uitgeven op het zuiden zijn afgewerkt 

met albast. Met het invallende zonlicht licht het interieur 

geheelop. 

rechterpagina 

De wanden op het noorden zijn geheel in glas uitgevoerd. 


In het dominante volume binnen de patio verschuilt zich een 


auditorium. 


lijke dan door subtiele contrasten. De zuivere vormentaal beoogt orde te bren
gen in een sterk teruggelopen omgeving. Op een rechthoekig perceel dat naar 
het noorden afloopt, is een afgeplatte kubus van 57x57 meter, met een hoogte 
van 36 meter, op een podium geplaatst dat praktisch het gehele grondstuk 
beslaat. Deze opzet duidt op een klassieke compositie: door z.ich symbolisch 
boyen het maaiveld te verheffen, onderscheidt het gebouw zich conceptueel 
en fysiek van zijn contexto Verder zijn aan de nadrukkelijke vormentaal sterke 
kleur· en lichtcontrasten toegevoegd. De 'halve' kubus bestaat uit een raster 
van 3x3x3 uit zichtbeton, waarin verschiJlende texturen zijn aangebracht. In 
de twee gevels op het zuiden zijn diepe vierkante openingen aangebracht, die 
zijn afgeleid van de brise-soleil van Le Corbusier, terwijl beide andere gevels 
praktisch glad zijn afgewerkt. De gevelopeningen zijn hier afgesloten door 
travertijnpanelen met horizontale ramen, die in het vlak va.n de bu.itengevel 
liggen. 
Ook het interieur wordt gekenmerkt door een spel van contrasten. In de kern 
van het gebouw ligt een imponerende leegte die is benadrukt door een giga n

tisch portaal met vier enorme betonnen kolommeu. Deze ruimte vormde 
vanafhet begin het inspirerende idee van het project, wat tot uitdrukking 
komt in het motto van het prijsvraagontwerp uit 1992 'Impluvium van lichl'. 
De schaal van deze kolommen (waarvan de dimensies overeenkomen met de 
Gotisch-renaissancistische kathedraal van Granada) contrasteert levendig 
met het gedetailleerde stramien van de vertical e wanden rue de werkruimtes 
afscheiden. Verder kent het interieur heldere materiaalcontrasten. De mate
rialisatie van de binnenwanden is afgestemd op de buitengevels. De zuidelij· 
ke wanden bestaan uit een mozajek van albast (translucent), terwijl de wau
den op het noorden van glas zijn gemaakt (transparant). 
Dit spel van contrasten weerspiegelt zich in de organisatie van de platte
grond, die over de diagonaal een curieuze symmetrie laat zien. Achter de 
gevels me! brise-soleil ligt een kantorenlandschap, terwijl achter de andere 
gevels de gecompartimenteerde kantoren Jiggen. De uitzonderingen op deze 
basisopstelling bevinden zich op de begane grond, waar een prismatisch 
auditorium in de cen!rale ruimte is geschoven en twee gro te kolommen 
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insluit. Op de hoogste verdieping zetelt het presidium van de institutie met 
een prachtig uitzicht over de historische stad. Ook de bovenlichten volgen 
deze diagonale configuratie op een zodanige manier dat vooral het centrale 
dee] van de grote leegte wordt aangelicht. 
Het gebouw kent talloze verwijzingen . De architect zelf noemt expliciet de 
Romeinse oudheid (het impluvium, het basement en het cassetteplafond van 
het Pantheon), de lokale Renaissance (de kathedraal) en Le Corbusier (brise· 
soleil). Maar andere beelden spelen evenzeer een rol, zoals de perfecte kubus 
van het Casa del Fascio van Terragni in Como (1932-r936), de geperforeerde 
cubus van het Pa]azzo deJ la Civilta Italiana van G. Guerrini , E. La Padula en 
M. Romano in de wijk EU R 42 van Rome (1937-194°) en ten slotte de Casa 
Sindical van Asís Cabrero en Rafael Aburto in Madrid (r948·1949) . Het valt 
op dat Campo Baeza, op de sinaasappelboomgaard in het basement na, geen 
enkele toespeUng maakt op het raffinement van de Spaans·Arabische archi
tectuur van Granada. Het is duidelijk dat dit gebouw eerder aansluit op de 
nadrukkelijkbeid van het Paleis van Carlos V dan op de subtiliteit van het 
ALhambra. Vertaling Harm Tilman 
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linksboven Begane grond met auditorium en eentrale binnenplaats. 


rechtsboven Verdieping. Aehter de zuidelijke gevels met brise-soleils liggen geeomparti. 


menteerde kantoren, terwijl zieh een kantoortuin aehter de andere gevels sehaart. 
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boyen Doorsnede 

o nder Niet alleen in de eentrale binnenplaats, maar ook op de hoogste verdieping valt 

elk gevoel van menselijke maat weg. 
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