BAR RESTAURANT “LA ESPIGA”:

HOMENATGE A GUIPÚSCOA, DONOSTI I ELS CLIENTS

UBICACIÓ: C/. San Marcial nº 48. San Sebastian Donostia.
M² CONSTRUÏTS: 389,30 m².
CLIENT: LA ESPIGA 1928 S.L.
PUBLICACIONS: 2009. Espanya.
- Proyecto Contract nº 55 paj. 36. “Homenaje a Donostia”.

PROJECTE - OBRA: 2006 - 2008
AUTOR: Carlos Tejada. Arquitecte

– El Diario Vasco nº 23.995 paj. 23 “La Espiga”
- Shenzhen Ocean Readings Culture Communication Co., Ltd. 海外特色餐厅 “UNIQUE DESIGNED RESTAURANT”. paj. 320.

2011. China. Shenzhen.

Des del 1928, "La Espiga" és un espai gastronòmic de referència a Donostia. El nou espai es caracteritza
per: una imatge contemporània renovada, amb projecció al futur sense perdre la tradició. És un
HOMENATGE al territori de Guipúscoa, al seu poble, als clients i amics de la propietat.
Un lloc càlid i a temporal inspirat en el paisatge, la
cultura i la llum del territori. S’utilitzen materials
autòctons del lloc. La planta baixa representa la
Província, el restaurant la Ciutat y el reservat als
Clients i Amics.
PLANTA BAIXA: Es continua el paviment blanc
característic dels carrers. El sostre i paret de la barra,
es revesteixen en fusta natural (roure, faig, noguera i
cirerer) de manera estratificada, recordo els penyasegats guipuscoans. La escultòrica barra de ferro
rovellat, "acompanya" des del carrer fins al fons del
local. 6 reproduccions de murals (Sert a Sant Telmo)
simbolitzen els sis rius que conformen el territori
Guipuscoà. Al fons, un altre mural al·legòric al
Cantàbric (Eduardo Chillida) es perllonga en el
soterrani per un pati de llum natural.

SECCIÓN LONGITUDINAL I-I'

7 8 9
4 5 6
1 2 3
.
0

I

I'

SOTERRANI: Paviment continu de sorra de la platja de
la Conxa. Menjador inspirat en una societat
gastronòmica, element cultural i social característic de
la ciutat, integrant cuina amb menjador. Els banys
separen un discret reservat amb accés directe al
carrer. La tranquil·litat és un tribut als il·lustres i fidels
clients.
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