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Resumo 

Construído em 1951, Le Cabanon é uma obra aparentemente desinteressante e 

menor na produção de Le Corbusier, contudo, ela atingiu uma capacidade de 

influenciar numerosas arquitecturas e reflexões. 

Como é que uma obra supostamente banal consegue atingir esse carácter icónico, 

como se construiu esse mito e quais as consequências dessa mitificação. Estas são 

algumas das perguntas que colocamos e que vamos tentar descobrir as respostas. 

Vamos também procurar quais as respostas que o Cabanon influenciou, e como elas 

se reclamam suas herdeiras, pois apenas nessa medida podemos compreender o 

papel que o Cabanon desempenha no imaginário dos arquitectos que nela se 

referenciaram. 

Das várias obras que reclamam a sua origem conceptual no Cabanon, vamos olhar 

com mais detalhe para uma obra em particular, La Turfa de Anton Garcia-Abril, pois 

das muitas que o Cabanon despoletou, é aqui que encontramos a reinterpretação mais 

complexa às questões que o Cabanon fez despertar. 

Iremos concluir que esta obra deve a sua influência no pensamento arquitectónico da 

modernidade, não apenas à obra em si, mas ao autor, às circunstâncias, aos amigos, 

e ao fim anunciado, um mergulho poético nas águas sedutoras do Mediterrâneo.  
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Le Cabanon, Inspiring mythology 

 

Abstract  

 

Built in 1951, Le Cabanon is a seemingly uninteresting and minor work in Le Corbusier 

production; however, it reached the capacity to influence numerous architectures and 

reflexions.  

How does a work supposedly banal, achieve this iconic character, how does this myth 

appear and its consequences. These are some questions we place and will try to 

answer.   

Will also seek the legacy of the Cabanon, and how it claims its influence, because only 

in this sense, we can understand the role that the Cabanon plays in the imagination of 

these architects. 

Will look in more detail in a particular work, out of many others that claim their 

conceptual origin in the Cabanon, Anton Garcia-Abril’s La Turfa. Amidst all other works 

that the Cabanon inspired, this is where we find the more complex reinterpretation of 

the issues stimulated by the Cabanon. 

We conclude that Le Cabanon owes its influence in modern architecture, not only due 

to the work itself, but to the author, the circumstances, his friends, and announcement 

of the end, a poetic plunge into the seductive waters of the Mediterranean. 
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I lustração 1- Mural de Le Corbusier no Cabanon.  
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1-INTODUÇÃO. 

  

 

 

Construído em 1951, Le Cabanon é uma obra aparentemente desinteressante e menor na 

produção de Le Corbusier, contudo, ela atingiu uma capacidade de influenciar numerosas 

arquitecturas e reflexões. 

 

(Como) terá nascido essa capacidade de entrega do homem à natureza que o Cabanon 

propõe? Será que é da reflexão do espaço mínimo e da aplicação da beleza sacralizada de 

um plano gerador nascido nos misticismo da matemática? Ou será que é o objecto em si 

mesmo que nos faz crescer o nosso imaginário? Ou será o apelo da cabana primordial, 

concebida como uma cela mística para o pensador? 

 

Como é que uma obra supostamente banal consegue atingir esse carácter icónico, como se 

construiu esse mito e quais as consequências dessa mitificação. Estas são algumas das 

perguntas que colocamos e que vamos tentar descobrir as respostas. 

 

Vamos também procurar quais as respostas que o Cabanon influenciou, e como elas se 

reclamam suas herdeiras, pois apenas nessa medida podemos compreender o papel que o 

Cabanon desempenha no imaginário dos arquitectos que nela se referenciaram. 

 

Das várias obras que reclamam a sua origem conceptual no Cabanon, vamos olhar com 

mais detalhe para uma obra em particular, La Turfa de Anton Garcia-Abril, pois das muitas 

obras que o Cabanon despoletou, é nesta obra que encontramos a reinterpretação mais 

complexa às questões que o Cabanon fez despertar. 

 

Resumidamente são estas as questões que iremos tentar responder para compreender as 

complexidades e contradições do Cabanon. 
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I lustração 2- Casa E 1027, Ei leen Gray.  

  

I lustração 3- Sr.  Rebutato no seu restaurante e Le Corbusier á saída do Atel ier em Cap -Mart in . 

 
I lustração 4- Desenho de Cap-Mart in.  
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2 - O INÍCIO. 

  

Sítio de natureza e vistas generosas, encosta rochosa, pontuada por vegetação 

mediterrânica, Cap-Martin é um dos ícones da paisagem idílica que marca o encontro dos 

Alpes com o Mediterrâneo. 

 

Profundo conhecedor do local, Le Corbusier começou a frequentá-lo a partir de 1927, onde 

passou algumas temporadas na casa E-1027 de Eileen Gray.  

Temporadas essas que deram origem a polémicas e paixões, começando pela relação 

tumultuosa que se estabelece entre Le Corbusier e Eileen Gray, fruto da admiração, 

acompanhada pela respectiva dose de inveja com que Le Corbusier olha a casa E 1027. 

Mais tarde, enquanto passa um período de férias na casa E-1027, Le Corbusier pinta os 

famosos murais, que Eileen Gray, encara como uma verdadeira violação da sua obra. 

 

Mais tarde, 1948, aí elabora o estudos para o hotel Roq et Rob, o que lhe aumenta o 

conhecimento e a paixão pelo sítio. É ainda durante o ano de 1949, que Corbusier desloca 

o atelier para Cap-Martin a fim de realizar o Plano de Bogotá. 

 

Durante esse período começa a frequentar o restaurante Étoile de Mer, ficando amigo do 

dono, o Sr. Thomas Rebutato e é desta relação, e por iniciativa do Sr Rebutato, que 

começa a surgir a ideia de criar uma série de alojamentos para veraneantes, ideia essa que 

motiva Le Corbusier.  

 

É também graças à crescente amizade que ligava Le Corbusier ao Sr Rebutato, que 

começa uma ligação invulgar, em parte cooperativa, em parte cedência de direitos, ou 

então se calhar como uma sociedade informal, em que Le Corbusier, para além de 

veraneante da casa e arquitecto, passa a financiar o projecto dos cinco alojamentos de 

verão que serão construídos posteriormente nos terrenos do restaurante. Enfim, a 

crescente amizade que ligava o Sr. Rebutato a Le Corbusier aumenta com a passagem dos 

anos e adquire uma cumplicidade, que em si, é germinadora do Cabanon. 

 

Reza a lenda, que Le Corbusier, no dia 30 de Dezembro de 1951, sentado numa mesa de 

canto num restaurante em Paris, desenhou um primeiro esboço do Cabanon. Seria sua 

ideia oferecer um pequeno retiro com vista sobre o Mediterrâneo à sua mulher Yvonne.
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I lustração 5- Traçado regular e planta do Cabanon.  

 

 

  
I lustração 6- Cabanon, fotograf ias do exterior.  

 

 

  
I lustração 7- Cabanon, fotograf ias do interior.  
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“Le 30 Décembre 1951, sur un coin de table, dans un petit casse-croûte de la Côte d’Azur, 

j’ai dessiné pour en faire cadeau à ma femme, pour son anniversaire, les plans d’un 

«cabanon» que je construisis l’année suivante sur un bout de rocher battu par les flots. Ces 

plans (les miens) ont été fais en trois quarts d’heure. Ils sont définitifs: rien s’à changé ; le 

cabanon a été réalisé sur la mise au propre de ces dessins. Grâce au modulor, la sécurité 

de la démarche fut totale. L’intérieur contient toutes les gentillesses que l’architecte peut 

sortir de son sac”. Le Corbusier citado (Moreira 2007). 

 

2.1-A GEOMETRIA DO CABANON. 

 

Uns anos antes, em 1948, Le Corbusier publica o Modulor, sistema antropométrico, que 

procura conciliar a beleza da geometria e a sacralidade da matemática. Quando inicia o 

projecto do Cabanon, Le Corbusier aproveita a oportunidade para aí testar o Modulor. O 

programa do Cabanon, espaço mínimo de habitar, surge então como o laboratório informal 

ideal para testar o Modulor.  

 

Desenvolvido a partir de uma planta quadrada de 3,66x3,66 m, com um pé direito mínimo 

de 2,26m, o Cabanon desenvolve toda a sua geometria em volta de uma espiral centrípeta 

composta por quatro rectângulos de ouro que confluem num quadrado com 70 cm de lado 

no centro do espaço. Este traçado regulador complexo, derivado do modular, funde-se e 

permanece invisível no espaço, a simplicidade do espaço é o valor primordial. No seu lado 

mais baixo, esta construção de uma água, tem os inevitáveis 2,26 de pé direito, na sua 

altura máxima encontramos os também inevitáveis 3,66. 

 

O Cabanon, todo ele pré-fabricado e montado por Charles Barberis, amigo de Corbusier, é 

uma construção pré-fabricada de madeira, construída por troncos pelo exterior, e por 

painéis de contraplacado pelo interior. A cobertura é realizada por painéis de fibro-cimento. 

 

O corredor de entrada tem uma entrada do exterior, uma porta para o restaurante do Sr 

Rebutato, esconde uma instalação sanitária mínima e remata numa abertura que deixa 

antever o espaço interior do Cabanon. Lá dentro encontramos o espaço dividido entre 

zonas de dormir, vestir e trabalhar/ estar. O espaço é iluminado por duas janelas e duas 

frestas verticais de ventilação.  

 

Um estrado com três gavetas, que é cama e preguiceira, um colchonete no chão, uma 

estante com uma mesa fugidia, um roupeiro que é parede, um lavatório industrial e um 

conjunto de caixas banco encaixáveis, criam o conforto espartano e libertador das férias.
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I lustração 8- Cabanon, fotograf ias do interior.  

 

 

    

I lustração 9- Cabanon, fotograf ias do interior.  

 

 

 I lustração 10- Unité de Camping, fotograf ia do exterior.  
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A pintura do pavimento em amarelo, e do tecto em verde, encarnado e branco, começam a 

anunciar a criatividade plástica de Le Corbusier, O mural da entrada, as pinturas das 

portadas das janelas, que são pintura, portadas e espelhos geram o enquadramento mental 

de uma construção pouco convencional. 

 

No exterior, o Cabanon, encosta-se ao restaurante e ao socalco, repousando debaixo de 

uma frondosa alfarrobeira, para poder ser promontório e disfrutar o Mediterrâneo. O convite 

para umas braçadas no mar está sempre presente.  

 

«En tout je me sens Méditerranéen. Mes détentes, mês sources, il faut aussi les trouver 

dans la mer que je n’ai jamais cessé d’aimer.» Le Corbusier citado. (Varoujan Arzoumanian 

1987) 

 

2.2- A CONDIÇÃO HUMANA. 

 

O Cabanon começou por ser uma prenda de Le Corbusier à mulher, mas olhando um 

pouco para o dito presente, cedo se percebe que tal foi apenas uma intensão esmagada 

por um desejo superior. Um presente à amada não vem acompanhado por duas camas de 

solteiro…. 

 

Essa vontade inicial foi sobreposta pela vontade de construir uma cabana, como a cabana 

de Henry David Thoreau, construir um abrigo que proporcionasse uma cela isolada para o 

pensador, onde o frenesim urbano pudesse ser afastado, deixando espaço à natureza e à 

informalidade, onde a natureza, no caso o Mediterrâneo, fosse horizonte de pensamentos, 

onde a urbanidade civilizada e moderna fosse contrabalançada pela rusticidade e 

informalidade de uma construção e de um sítio onde o tempo passasse de modo 

intemporal. 

 

A necessidade de Le Corbusier em realizar esta entrega à natureza, libertando-se da 

artificialidade do mundo moderno, é um facto curioso, que nos demonstra que a natureza 

humana nunca é pautada pela linearidade, a complexidade e a contradição constroem a 

condição do homem. O homem moderno e racional que Le Corbusier era precisava do seu 

lado irracional e ancestral. O contacto liberto com a natureza, a informalidade da vida no 

Cabanon, vida essa a que Corbusier aspirava, moldaram o carácter icónico do Cabanon. 

 

No fundo, esse objecto icónico em que se transformou o Cabanon, deveu-se às 

contradições do homem que o criou. O sistematizador do modernismo e do racionalismo no 
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 I lustração 11 - Unité de Camping, fotograf ia do interior.  

 

 

I lustração 12- Le Corbusier no seu de Cap-Mart in.  

 

 

I lustração 13- Le Corbusier em Cap-Mart in  
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Espirit Noveau, em Vers une Architectre e teorizador da modernidade para um homem 

novo, criava como o seu espaço mais querido e intimo, um objecto primitivo e mitológico, 

reinterpretando a cabana primordial. 

 

A própria materialidade, com o acabamento exterior em troncos do Cabanon remete para a 

vernacularidade do objecto. Contudo o seu interior híper-desenhado é claramente moderno 

e experimental. Por outro lado, é esse objecto vernacular que serve de investigação para o 

Modulor, mais uma vez, modernidade e vernacularidade equilibram-se em contradição 

delicada. 

 

O Cabanon, claramente inspirado na cabana de Thoreau, momento solitário no meio da 

natureza e local reflectivo, não deixa de ser protótipo para uma massificação do turismo. 

Aliás, foi protótipo dos cinco bungalows que Le Corbusier acabou por construir e financiar 

ao Sr. Rebutato.  

 

Por fim e sendo a última das contradições sedutoras desta obra mítica, apregoada como 

experiencia de espaço mínimo, ela não dispensa a passagem directa para o restaurante do 

Sr. Rubutato, e não deixa de reservar para si boa parte o terreno, alargando o seu domínio 

com a construção de um pequeno atelier, provando deste modo, que o mínimo nem sempre 

chega. 

 

Contudo todas estas contradições apenas revelam a humanidade de Le Corbusier, uma 

humanidade contaminada pelo eterno desejo dos arquitectos de imaginar um mundo 

melhor para um homem mais feliz. Uma humanidade, onde essa felicidade passa por uma 

intimidade com a natureza, intimidade que não se resume a uma vontade abstracta, mas 

que tem de ser consubstanciada em paixão física, paixão por um sítio que nos molda a 

memória e o ser, onde as nossas vontades são possíveis em breves períodos de harmonia 

que pretendemos prolongar eternamente. 

E é essa humanidade que nos leva a mitificar, uma construção aparentemente pouco 

significante, mas onde decorreram estórias e vontades que constroem a poesia que 

transformou uma pequena cabana num mito. 

 

Le Corbusier numa entrevista a Brassai, afirmou: “Je me sens si bien dans mon cabanon 

que, sans doute, je terminerai ma vie ici.” (Moreira 2007) 

 

A 27 de Agosto de 1965 Le Corbusier, mergulha de corpo e alma no Mediterrâneo, 

consumando o mito. 
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I lustração 14- Reconstrução do Cabanon pelos alunos da  ETS de Arquitectura da Corunha.  

 

   

I lustração 15- Café Peti t  Cabanon, Ternul lo Melo Arquitectos, Lisboa . 

 

     

I lustração 16- The Signal Shed,  Mariah Morrow  e Ryan Lyngard, Woloah Lake, EUA.  
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2.3- O LEGADO. 

 

 

O Cabanon cresceu até à categoria dos mitos, e tal como todos os mitos, ele serviu para de 

inspiração a numerosas interpretações. Algumas dessas interpretações serviram propósitos 

pedagógicos, outras corporizaram a crescente vontade humana em fugir da cidade e 

reencontrar uma harmonia fugidia com as coisas naturais, outras ainda procuraram ainda 

promoverem-se à custa do mito, havendo ainda a comercialização do objecto em si mesmo. 

Contudo são essas atitudes díspares face a um mito que o consolidam, umas vezes dentro 

do seu espírito inicial, outras, bem … a condição humana é o que é. 

 

Seja o Cabanon pretexto de exercício escolar, onde abstraindo-se da sua carga matérica, 

se exalta a abstracção do Modulor, seja e se remete para a utilização da cor, seja um 

neoplasticismo de duvidosa autenticidade histórica, não deixa de ser exercício relevante. 

 

Ou ainda o Cabanon utilizado como mera referência comercial, afinal fica sempre bem ao 

arquitecto remeter o título de uma obra para uma referência e dela nada consubstanciar. 

 

Grasse ainda a incompreensão do que é o Cabanon, sujeito por vezes a uma 

reinterpretação incompleta mas genuína, no sentido que o arquitecto retira uma 

reinterpretação válida, mas afirma essa reinterpretação como objecto comercializável e sem 

local específico, o que não deixa de constituir uma suprema ironia para obra indissociável 

do sítio, pois sem aquela geografia, orográfica e humana, não existiria. 

 

Seja o Cabanon explorado comercialmente como catálogo de peças de design de autor, ou 

então que seja despido delas e passando a ser espaço de reflexão arquitectónica, 

descontextualizando partes do projecto do seu todo ou tratando o invólucro sem parte do 

seu conteúdo, de tudo isto Cabanon pode ser percutor. 

 

Seja o que seja que lhe reservamos, que nos inspire, correcta ou incorrectamente, 

verdadeiro ou falso, superficialmente ou com substância, a tudo isto os mitos se sujeitam, 

pois é assim a condição humana, recheada de comédia, tragédia e paixão. E tal como 

todos os mitos, não deixa de ser ele próprio objecto precursor de reflexão, portanto todas 

elas são válidas, pois cada uma delas reflecte um aspecto dessa condição.  
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I lustração 17- Cork Block Shelter,  David Mares, Vale dos Barris ,  S. da Arrábida.  

 

 

 

 

 I lustração 18- La Turfa, Anton Garcia-Abri l ,  Costa da Morte, Galiza.  
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Contudo, não nos podemos deixar de meditar e reflectir, como seria o Cabanon construído 

nos dias de hoje? Seria mais cabana individual, ou afirmaria mais a sua vontade de ser 

protótipo de um certo tipo de turismo? Seria pré-fabricado, ou construído no sítio? Afirmar-

se-ia perante a coisa natural ou procuraria novos modos de ser coisa natural? Continuaria a 

ser sítios de geografias afectivas ou seria local de isolamento?  

 

Todas estas são questões prementes, pois a complexidade e as contradições do Cabanon, 

podem, como já vimos, dar azo a muitas e desvairadas interpretações, contudo vivemos 

dias de mudança. E estas alturas de charneira civilizacional produzem reflexões e apontam 

caminhos para o futuro.  

 

 

3- O CABANON DE ANTON GARCIA-ABRIL. 

 

Contudo apesar das mais díspares reinterpretações a que o Cabanon deu origem, existe 

uma reinterpretação dos dias de hoje, que coloca igualmente questões prementes no 

âmbito da arquitectura contemporânea. Coloca essas questões, porque, tal como o 

Cabanon, ela é uma obra cujas complexidades e contradições lhe fornecem a capacidade 

de ser dissonante, provocatória e reflectiva perante a produção arquitectónica actual. 

 

Coloca-as porque é obra que nasceu directamente do legado do Cabanon, pois foi essa a 

premissa do programa que lhe deu origem. Coloca igualmente essas questões porque é 

obra que não se limita a recrear o Cabanon, agarrando-se à sua geometria, ou à sua 

materialidade, ou mesmo aos seus aspectos construtivos, ela é obra que nasce das lições 

substantivas do Cabanon, utilizando-as para gerar uma obra contemporânea  

 

Falamos do obra La Turfa de Anton Garcia-Abril. Tal como o Cabanon é uma pequena 

construção, sobre um promontório, em frente ao mar. Desta feita, não é a paixão do 

Mediterrâneo, é a paixão do Atlântico e as mitologias da Finisterra que alicerçam o autor.  

 

Contudo é a relação entre o espaço mínimo e a natureza, tal como no Cabanon, que se 

torna no leitmotiv gerador da obra. Relação essa que é repensada, pois nos nossos dias a 

relação entre homem e natureza adquire novo significado, e isso reflecte-se nas 

construções significantes. 
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I lustração 19- La Turfa,  Desenvolvimento do projecto a part ir do cabanos, e esquema construt ivo.  

 Anton Garcia-Abri l ,  Costa da Morte, Galiza. 

 

 

 

 

I lustração 20- La Turfa, Maquete e estudos do espaço interior  

 Anton Garcia-Abri l ,  Costa da Morte, Galiza. 

 

 

 

 

I lustração 21- La Turfa, Durante a construção. Anton Garcia-Abri l ,  Costa da Morte, Galiza.
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Do mesmo modo que Le Corbusier, que se insurgiu contra a falência dos modelos 

arquitectónicos e urbanos do Séc. XIX, e revolucionou a arquitectura do Séc. XX propondo 

modelos novos para um mundo melhor, e mais tarde revolucionando os seus próprios 

modelos, concretiza esta reflexão de humanista que é o Cabanon, hoje em dia perante a 

falência da sociedade pós industrial, também se poderá esperar que obras e pensamentos 

relevantes repensem a relação entre a coisa construída e a coisa natural.  

 

Aqui, Anton Garcia- Abril, constrói esse espaço primordial, espaço mínimo de abrigo 

perante os elementos, não como uma afirmação da artificialidade da humanidade, mas 

encarando a construção humana como um modo de construir e reabilitar a coisa natural. No 

Cabanon, Le Corbusier conceptualizava a relação com a natureza, como o resultado do 

sitio, algo que se usufruía, e que permitia momentos de felicidade, que por um lado, 

compensavam o desgaste da vida urbana, por outro lado a natureza estava lá generosa, 

oferecendo essa possibilidade de ser usufruída sem nada pedir em troca. 

 

Anton Garcia-Abril utiliza várias estratégias para conseguir atingir essa relação simbiótica 

com a natureza, em primeiro lugar, de um ponto de vista formal, transfigura a geometria do 

Cabanon, respeitando as suas dimensões, mas tornando-a no núcleo duro da coisa 

construída. A coisa construída resulta de uma exploração volumétrica e matérica que tem 

como objectivo retirar o carácter artificial ao objecto construído. 

 

Para isso a construção adopta uma estratégia Zeviana, o vazio importa e ele é o definidor 

do espaço, portanto o espaço da La Turfa é construído com fardos de palha, que passam a 

ser a unidade geradora do espaço. Interessante a contradição construtiva, o núcleo do 

espaço é preenchido por elementos cheios, que depois revelam o vazio. Estes elementos 

constroem ainda a textura tectónica que La Turfa adquire, pois numa segunda fase da 

construção os fardos de palha são betonados, ficando marcado na textura do betão a 

origem desta cofragem invulgar. 

 

Esta exploração das texturas segue um objectivo, adequar o carácter tectónico necessário 

para uma integração plena na paisagem e no território natural. Para além da utilização da 

palha na cofragem interior, pelo exterior a volumetria final é marcada por essa relação com 

o sítio: a cofragem é realizada com terra e restos de vegetação. A textura final resulta 

quase 
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I lustração 22- La Turfa, exterior,   Anton Garcia-Abri l ,  Costa da Morte, Galiza. 

 

 

  

I lustração 23- La Turfa, Interior,  Anton Garcia-Abri l ,  Costa da Morte, Galiza. 

 

 

 

I lustração 24- La Turfa, interior,  Anton Garcia-Abri l ,  Costa da Morte, Galiza.  
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como se a construção fosse um afloramento rochoso, que sempre aí estivera, fundindo-se 

na coisa natural. 

 

Contudo, essa intervenção não se resume apenas a uma integração mimética na 

paisagem, o resultado rochoso teve de ser trabalhado para conseguir ser obra 

arquitectónica. Em primeiro lugar, utilizando serras de pedreiras, foram recortados os 

excessos de betão, deixando as marcas dessa intervenção a contrastar com as texturas da 

terra no betão. Por fim a cofragem interior, num gesto poético e provocador, serviu de 

alimento a uma vitela, que ao longo de um ano, assim se alimentou. Chamava-se Paulina, e 

quando o ano findou pesava trezentos quilos. Quanto ao feno, já nada restava, ficando uma 

belíssima textura no betão interior. 

 

Pelo interior o Cabanon sofre uma profunda reinterpretação: em La Turfa a mesa de 

trabalho e convívio desaparece, o seu lugar é ocupado pelos sofás, a casa de banho deixa 

de ser espaço reservado e ocupa um canto, e as aberturas controladas do Cabanon, são 

substituídas pela entrega à paisagem que um grande vão revela. É aí que a cama fica, 

dorme-se sobre o Atlântico. Essa entrega é tão voluntariosa e tão enfatizada que do interior 

apenas se vislumbra a transparência do vidro. O caixilho é colocado sobrepondo-se à área 

da janela, para não interferir na leitura do Atlântico. 

 

Um rodapé, quase lambril, unifica as paredes interiores, e pela sua suavidade e 

regularidade, estabelece uma relação contrastante com a textura tectónica das paredes e 

do tecto. Este lambril/ rodapé estabelece uma linha horizontal que une os diferentes 

elementos do espaço, do desenho da lareira, ao volume da cama e dos lavabos, a 

continuidade deste desenho unifica o espaço. O chão, executado por um pavimento auto 

nivelante estabelece uma unidade matérica com o lambril, a regularidade de ambos os 

elementos torna-os unos, sempre em contraste com a textura matérica de paredes e tecto. 

Contudo, apesar deste contraste de texturas, a unidade interior é reforçada pela pintura 

cinza de todos os elementos. 

 

A obra é finalizada com a aplicação da porta e janela exterior, sendo o interior 

complementado com mobiliário. O espaço aí resultante nasce do Cabanon, mas adquire 

características únicas, por vezes relembra o espaço interior de uma anta ou mamoa, 

noutras ocasiões é o conforto de uma espaço quente e protegido das intempéries que 

impera com sua característica primordial. A presença do fogo, na lareira, reforça esse 

carácter, contudo, aqui estamos no norte da península Ibérica, perante um Atlântico feroz, 
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I lustração 25- La Turfa, interior,  Anton Garcia-Abri l ,  Costa da Morte, Galiza.  

 

 

I lustração 26- La Turfa, exterior,  Anton Garcia -Abri l ,  Costa da Morte, Galiza. 
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onde a suavidade do Mare Nostrum, coisa do Cabanon e de Cap-martin, só acontece em 

breves períodos. 

 

Tal como o Cabanon, esta é uma obra construída tendo como objectivo encontrar uma 

relação mais harmoniosa entre homem e natureza. Em 1951, a concepção de natureza no 

imaginário arquitectónico de Le Corbusier, construiu um pequena cabana, leve, quase 

imaterial, que servisse de abrigo mínimo, quase provisório, para que o homem vivesse uma 

temporada, quase liberto de bens, mas com o mínimo conforto em sintonia com a natureza. 

Em La Turfa, o propósito é o mesmo, mas a estratégia muda, agora não temos uma 

construção, nem leve nem pesada, temos um objecto artificial construído para ser coisa 

natural, onde no seu interior encontramos o abrigo. 

 

Em La Turfa, encontramos, como no Cabanon, uma forte investigação e conceptualização 

do que é um espaço mínimo de habitar, espaço mínimo para temporadas curtas. Onde o 

desprendimento das coisas do quotidiano urbano reforce essa vontade de partilha e 

harmonia com a natureza. Contudo, em La Turfa, encontramos uma visão mais 

contemporânea do espaço mínimo de habitar, agora a mesa é dispensável, mas o sofá, 

esse adquiriu estatuto de peça imprescindível. Mudam os tempos, para trabalhar 

dispensamos a mesa, um laptop com ligação wireless resolve, o mesmo se passa em 

relação às refeições, come-se no sofá. Em 1951 não era assim. 

 

Um dos principais propósitos do Cabanon era a sua tentativa de experimentar o Modulor, e 

o modo como ele se adaptaria a um espaço mínimo. Esse foi um dos principais leitmotiv 

que construiu o mito do Cabanon, contudo em plena era de crise ambiental, são as 

questões do relacionamento com a natureza que ocupam esse espaço na exploração 

premente da arquitectura. 

 

Ao contrário do Cabanon, La Turfa, não tem potencial de ser obra mitológica, faltam-lhe as 

condições únicas que fizeram o mito, falta-lhe as estórias de amor, de amizade, as 

polémicas e falta-lhe acima de tudo ser palco de uma morte profetizada, pois os mitos não 

se resumem a ser objectos, eles resultam de tragédia e comédia, resultam de serem filhos 

de vidas e circunstâncias inspiradoras. 
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I lustração 27- Carta de Le Corbusier à Mãe com desenho do Cabanon, 31 Agosto de 1955 
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4- CONCLUSÃO. 

 

 

O Cabanon é uma obra, que na sua essência arquitectónica não, revela um carácter 

arquitectónico particularmente extraordinário, o Cabanon é uma obra que em muitos dos 

seus aspectos até é desinteressante, contudo dispõe de uma história riquíssima, e é essa 

história que lhe permite ser um mito. 

 

Tal como todos os mitos, é uma história cheia de estórias, que no seu conjunto permitem 

numerosas interpretações. Logo, todos nós podemos encontrar nela inspiração que nos 

motiva, seja ela a exploração do espaço mínimo, o contacto com a natureza, a relação de 

paixão que um homem tem com certos locais, ou então qualquer outra coisa que ainda não 

vimos. 

 

Tal como a Casa Malaparte, o Cabanon desperta o desejo de vivermos estórias épicas, e 

isso inspira-nos. Despoletando em nós uma vontade incontrolável de recrearmos essas 

circunstâncias únicas.  

 

Por norma não o conseguimos, mas tal não implica que o fruto do nosso esforço não 

reproduza reflexões válidas e prementes, sendo que raramente elas vão atingir o estatuto 

ou a riqueza dos mitos que nos inspiraram.  

 

Contudo, é essa vontade de querermos atingir metas longínquas e significantes que nos 

leva a prosseguir e com isso construímos coisas novas. Coisas que no fundo revelam a 

essência do ser arquitecto - construir um mundo melhor para um homem mais feliz, 

podendo ser que um dia, sem sabermos como, nasça um novo mito que seja inspirador 

para muitos outros.  

 

É nesse ponto particular que La Turfa se torna em obra relevante, pois apesar de ter 

nascido inspirada no Cabanon, a sua relevância não é essa, a sua importância assenta na 

capacidade única de consubstanciar a relação entre o homem e coisa natural em novos e 

significantes modos. Mais uma reafirmamos, que tal resultado, se deve ao Cabanon, pois 

são os mitos que nos permitem alavancar os pensamentos que fazem avançar a condição 

humana. 
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