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TRETS CARACTERÍSTICS

Aquest va ésser un curs ben curiós i singular. El curs

anterior no va anar bé, doncs es va quedar a mig carni.

Finalment es troba una altra manera d'articular les en_

senyances. El curs torna a agafar ritme, a tenir una

estructura clara, però com sempre excessiva per la poca

importància horària donada a Projectes. Això farà re-

baixar molts plantejaments i comprometerá el resultat

final del curs. Els exercicis es preparen amb molta cu_

ra, inclus gràfica. Al final en queda el record d'un

Ier trimestre excel·lent.

Som conscients que la formulació d'aquest curs, conve-

nientment retocada, podria argumentar un excel·lent pri^

mer curs. Però el curs ens sembla excessivament tancat

en exercicis disciplinars, com si l'estudiant apren-

gués unes formes gimnàstiques, més que no pas s'enfreii

tés amb la proposta arquitectònica. Ens preocupa que

aprenguin més l'etiqueta, el nom i la forma de les bo-

telles que el gust o l'aroma dels liquids que contenen.
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PROGRAMA

PROFESSORS:

Pere RIERA - Antoni PEREZ - Lluis FORTEZA - Jordi FAR-

GAS - Alex VIVAR - Jordi PARCERISAS - Franc FERNANDEZ

INTRODUCCIÓ

Moltes vegades hem dit que un curs acadèmic no és més

que la història de les contradiccions entre una teoria

disciplinar i una pràctica pedagògica. Aquesta última

és la que permet a la primera d'encarnar-se i prendre

cos dins l'experiència de l'estudiant, i és de fet el

que permet dir-ne Escola a una colla de gent que saben

d'Arquitectura i en saben fer.

La pràctica pedagògica és la forma de la teoria disci-

plinar, o millor dit és la "manera", el "com" de la

teoria. En definitiva, és el que pot ser més real.

Pel nostre equip, l'encert en la pràctica pedagògica,

d'acord amb la teoria establerta, es feia ja una tasca

urgent. Aquests dos últims anys, les coses no havien

anat prou bé. Semblava com si després de l'esforç i la

satisfacció d'haver trobat què explicar, no encertés-

sim el com explicar-ho. L'últim curs, en concret, fou

desencisador. Els objectius del curs es diluïen per a

l'estudiant i érem conscients de l'enorme desajust en-

tre les preguntes formulades pels professors (exerci-

cis) i les respostes dels estudiants.

De la reflexió feta aquest estiu res ens ha fet desdir

del nivell de formulació teòrica disciplinar; però en

canvi si que hem modificat totalment els criteris d'ar_

ticulació pedagògica que de retruc han provocat també

canvis en algunes actituds bàsiques del curs.
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No sabríem afirmar-ho exactament però, malgrat els des_

acords manifestats en l'últim congrés de l'Àrea de Prjo_

jectes celebrat a La Garriga, amb el tercer curs de

Projectes, creiem que aquella discusió ens ha aportat

elements de canvi o d'exigència de canvi, que un cop

acabada la formulació del programa jutgem com feliçment

retrobats.

Respecte dels elements teòrics bàsics, no ens entratili

drem a explicar-los i ens ajustarem al que ha estat

dit aquests dos últims anys.

Els criteris nous

1. Atorgar a la comunicació gràfica la màxima importali

eia, exigint un rigor permanent, atesa la seva quali-

tat d'eina primordial en el desenvolupament del

te d'Arquitectura.

El dibuix serà tractat constantment com una tasca

projectual (amb totes les característiques projectuals

per si mateix) , i tot al llarg del curs serà abordat

també teòricament.

2. Utilitzat la medició (la mida de totes les coses)

com a vehicle principal d'apropiació de l'entorn, a par_

tir de fer-ne de l'experiència del propi cos a l'espai

i en relació amb els altres objectes, el primer pararne^

tre referencial de l'Arquitectura.

3« Utilitzar i desenvolupar el concepte de lloc com ins_

trument d'anàlisi paral·lel a les tasques de proposta

projectual. L'estudiant ha de descobrir i comprendre

f enomenològicament l'estructura i la qualitat dels seus

llocs (de dormir, de treballar, de menjar, etc...) com

a referència programàtica paral·lela als projectes prò^

piament dits i com a vacuna permanent contra el reduc-

cionisme cultural que representa el funcionalisme.



L'estudiant ha de comprendre que els seus dibuixos d'Ar_

quitectura o són potencialment capaços de suportar ac-

tivitats humanes per esdevenir autèntics llocs, per viu_

re-hi amb totes les dimensions, o no són res.

lt. Continuar utilitzant els tres conceptes bàsics: li-

mits, carni, dins-fora, per aproximar-nos a l'ordenació

arquitectònica, però dividir la pràctica pedagògica en

2 grans apartats progressius i inclusius: estructura de

col·locació i estructures d'ambient.

5. Substituir la tradicional festa de fi de curs per

una convivència de 3 o 4 dies en un edifici o lloc siri

guiar, de gran qualitat arquitectònica.

Ordenació del curs

ia PART;

Estructures de col·locació. La mida de cada cosa. Li-

mit-cami. Dins-fora.

a) El dibuix. La fitxa.

b) El cos. Pràctica especial.

ç) El propi lloc de dormir. Un dormitori col·lectiu.

d) El propi lloc de rentar-se. Un vestidor col·lectiu.

e) El propi lloc d'estudiar. Una petita biblioteca.

f) El propi lloc de menjar i d'estar. Un bar-restau-

rant, amb pista de ball.

g) El propi lloc de jugar i d'esbarjo. Unes pistes es-

portives en un terreny amb pendent.

h) El propi carrer: cotxes, arbres, voreres. Un aparca_

ment públic.



i) La propia ciutat: carrars, places, edificis. Un tros

de ciutat.

Duració: d'octubre a gener.

2& PART;

Estructures d'ambient. La mida de l'espai. La qualitat

de cada cosa. Terra, paret, sostre, obertures, llum, e¿

tructura.

Quatre exercicis amb elenents de col·locació i dades

espaials donades, trets de llocs reals posteriorment

verificables, i als quals falta sempre una part que

l'estudiant ha de completar.

1) sense terra

2) sense parets - estructura

3) sense sostre

4) sense portes ni finestra-llum

Duració: febrer i març.

3& PART:

Visita conjunta de 3 ó 4 dies a un edifici o lloc ar-

quitectònicament importa-t. S'aprofitarà per discutir

a fons sobre la marxa del curs.

PART;

Interpretar l'entorn i fer un edifici.

Exercici final que inclourà a la vegada una proposta

d'espai exterior (parc o plaça) i una d'espai interior,

Duració: abril i maig.
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EXERCICI 1: LA FITXA

Es tracta de decidir quina és la millor manera de gra-

fiar una informació sobre un format DIN A 5» Una fitxa

és un magatzem de dades que es guarda junt amb d'al-

tres per a poder ésser consultada quan convingui.

La informació que es demana, referida sempre a dades

personals de cada estudiant, és la següent:

-una fotografia

-el nom i els cognoms

-la data i el lloc de naixement

-l'adreça i el telèfon de la vostra residència durant

període acadèmic

-escoles on s'ha estudiat anteriorment

Tota la informació demanada haurà d'estar continguda

en una cara de la fitxa.

L'exercici es lliurarà el dia 5 a la Ia hora de classe.

Aquest és el primer exercici de disseny que feu. Tot

bon disseny requereix primer que res reconèixer el pro.

blema. L'objecte fitxa, que un cop fet tindrà vida pr¿

pia, serà en bona part el fruit de la vostra particular

manera d'entendre el problema, i estarà ple d'aquelles

qualitats Q defectes que haureu volgut o pogut transme_

tre-li.

Cal no oblidar que, per més que no volguem, ultra la

informació sobre les dades demanades, d'acord amb la

vostra personal manera d'encarar l'exercici, la vostra

fitxa sempre també reflexarà actituds i intencions de

la persona que l'ha fet.

De la relació establerta entre el món que existeix fo-

ra d'un mateix i del propi món personal, neixen tots els
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objectes fets per la gent. Del coneixement del primer

i de la claredat del desig i l'aplicació de la voluntad

del segon en dependrà en gran part la qualitat de la

vostra feina.



PROJECTES O

EXERCICI 2

CURS 1984-85 398

A PARTIR PROPI COS

Forma part de 1'esencia del programa d'aquest cura el fet de

considerar el cos humà com la referècia primera per la compren-

sió i interpretació de 1'entorn i també com un dels seus prin-

cipals generadors. És per aixï> que ens assembla natural i ina-

placable el fet de que a l'inici de l'aprenentatge d'una disci*

plina que te com objectiu la configuració d'aquest entorn, l'a-

lumne s'enfronti al seu propi cos sota aquest punt de vista i

sigui, a partir d'ell, que reconegui el seu entorn. .

Aquest exercici pretén una primera reflexió sobre les diferents

variables que intervenen en la inserció, situació i posició del

propi cos en el nostre entorn fisic i material. Aquesta reflexió

comportarà una concreció en forma de breu missatge visual que,

véhiculât pel dibuix, sintetitzi el seu contingut.

Amb la finalitat de facilitar tant la feina de reflexió com la

d'expressió posterior, proposem que hom es centri en els següents

punts t
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1.— A partir de les postures bàsiques, dret, assegut i estirat,

veure quines mides fonamentals genera el cos humà.

2.— Reflexionar sobre quant de temps M passem en cada una d'a-

questes poŝ jLcións al llarg d'un dia normal,

3.- Amb quins objectes más usuals està en contacte el cos en

cada una d'elles?

4.— Per una primera comparació quantitativa del nivell de varia-

bilitat de les mides del coa, comparant les pròpies amb les de

tres companys de curs.

Caldrà utilitzar el bloc de croquis per a enregistrar totes les

reflexions i acotacions prèvies fins assegurar-s 'en del contin-

gut concret que hom vulgui donar a la seva expressió* gràfica.

Les mides han de ser força precises i per tal caldrà l'ajuda

lògica entre companys per a realitzar una acotació correcta.

Presentació: Una làmina DIN A2 (de venda a la papereria de l'EAV)

presentada seguint la normativa establerta. Una bona reflexió me-

reix una brillant expressió, rica i entenedora.

Data de presentació: dia 16 d'octubre a les 11,30 hores.
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EXERCICI 3

CURS 1984-85

402

EL DORMITORI COL·LECTIU. "EL LLOC DE DORMIR?

Un cop analitzat per vosaltres el lloc de dormir us haurà sigut fàcil descobrir

que el elements configuradors fonamentals d'aquest lloc son el llit i l'arniari,

i haureu mesurat minuciosament no tant sols aquests elements sino també els àmbiti

d'activitat que produeixen. Així doncs en aquest tercer exercici es proposa la

creació d'un ambient de dormitori col·lectiu per a 8 estudiants a través dels

elements analitzats tot i tenin en compte el caràcter d'apropiació" que el tre-

ball comporta.

A tal fi, sobre un recinte de 11.00 m. per 4»00 m. i una alçada de 2,20 m. i

3,00 m. en cadascun dels murs de màxima dimensió, deureu d'obrir les portes y
•

finestres necesarias així com colocar els llits i els armaris que vos semblin

indispensables, tot j pensant en la llibertat d'apropiació que faran els estudi-

ants un cop arribats al lloc. A, tal fi cal tenir en comjte les diverses mides

que forman part d'aquesta apropiació.

Presentació: l'exercici es realitzarà en planta a E: 1/50 sobre llàmina DI1J-A2

normalitzada.

Data de presentació: dia 26 d'octubre a les 11,30 h.
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-.-r.\-~- -i. rT̂ -

3 COLLEGE en St.Clements

IT-"- .OXK3RH 1967-71 James Stirling

L'edifici destinat a residència d'es-

tudiants es projecte en torn d'un pati

:-t>bert per el costat nord, abraçant una

' Verista sobre el riu i la filera d'arbrei

_JC= N

VISTA"DESDE EL RIU

. ..de la vorera oposta. Totes les habita-

cions están situades en el oostat inte-

rior d'aquest pati i cada estudiant per

veure desde la seva habitació per sobre del riu -i. a través dels arbres la silu-
»

età d'Oxford retallada sobre els prats.

Sis arbres en filera, a l'altre costat del riu prenen el paper de paret de

tancament de l'edifici, apropiant-se d'aquesta manera l'edifici del riu. Totes

les façanes de l'edifici estan en part o completament mirant a l'est i oest,

i així reben totes les habitacions el primer sol del matí i el sòl d'hora baix;

Les habitacions es distribueixen en cinc plantes de les que dues més altes fon

projectades en um sol nivell d'habitaccions-estudi.

La doble alçada permet dormir al nivell mea alt. A través de ..la vidrera del

pis alt situada a la cara externa de l'edifici el sol penetra en els dos ni-

vells dels estudis.

SECCIONS PUGADES DE LES

HABITACIONS

La paret de la entrada a les habitacions és un armari continuu i compacte

que conté lavabos, estanteríes per llibres i armaris.

SECCIÓ TRAUS ERSAL
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La zona, acristallada té" un mecanisme de persianes

enróllateles de tela fixades al terra i sostre a fi

de privat it zar les habitacions i controlar la llum.

El present exercici proposa redibuixar la part de

doble. • •

cal entendre'l no tant sols coa un exercici

dibuix sinó de comprensió de l'edi-

planta remarcada a escala

de

fici .

Presentació: llaraina DIN- A 2

presentació: dia 19 ,d*octubre

*30 h.
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ETSAV 1984-85.

PROJECTES 0.

EXERCICI 4:

ON VESTIDOR POBLIC

Donat un rectangle de 7,5 x 2,2 m, es tracta d'acondicionar-

lo com a vestidor-aseo col·lectiu. L'alçada és lliure. Les parets

exteriors del rectangle seran de 15 cm de gruix. La porta d'accés,

que serà única, podrà disposar-se on es cregui convenient. S'entén

que l'accés dóna directament a un passadís i no a una dependència

concreta. No cal preveure finestres, ja que la ventilació se suposa

que es farà mecànicament.

El programa mínim a complir serà:

- capacitat per a 5 persones canviant-se al mateix temps.

- 2 dutxes.

- 1 lavabo.

- 2 urinaris (se suposa que el vestidor és per a homes).

- 2 WC

- no cal preveure taquilles per guardar la roba.

Cal definir correctament els àmbits d'activitat, de manera

que les activitats habituals es puguin desenvolupar sense entorpiments.

Es presuposa que per a un bon coneixement del tema l'estudiant

abans haurà examinat les activitats, mides i característiques tècniques

del propi bany de casa seva.

En un bany l'aigua juga un paper important i per tant

cal tenir una certa idea de les possibilitats d'aconduir-la de

la millor manera possible.

També cal pensar que és un espai queen bona mesura s'utilitza

sense roba, i per tant la pell del cos està en contacte directe

amb els objectes i els tractaments.



vociò ¿l'-.t."!I i totali ~r.3dcra, en aquesta pri;r,er3 part del curs

posarem l'èmfasi en definir molt correctament el que anomenem estructu-

res de col·locació i disposició geomètrica, mides i àmbits d'activitat,

que és,' de feu, l'objectiu principal de l'exercici.

El treball que haurà de lliurar-se el dia 9 de novembre

3 les 11,45 h, caldrà presentar-lo sobr« una làmina DIN A 2 amb

una planLa acotada i una secció esquemàtica.

4 0 6

, .:gn.íj;itrjT.rfi
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ROMA

Termo» de Carocalla, Romo, capaces para lóCO banijtoi. gtcbac
d»l libro "t-o hiitorfa d» lo orquifectura" do Andrés Calzado.
Ei proce»o del baño romano contiifio principalment» en un bor
caliente y de fronjpíroción, en una »ala »aturada da vapor "ocio
nom" o "cello caldoria"; o continuación un bono frío producía ur
intenta reacción, en la "cella frigidaita" o "frigidorium".
Entre las dos »alai existió una pieia con temperatura moderaci
donde esperaban loi concurrente», preparándose paro remtir
fuerte temperatura del "coldarium" y donde también detcaruabc
luego para luavirar la transpiración, antes de recibir la ¡mprosic
del baño frío.
En laiTgrande« termas romanas había también departamento* 9
pecialet para masaje y unturas.
Generalmente el edificio estaba situado dentro de un amplio r
cinto con arbolado, donde había espacio suficiente para ios ejer
cicios atléticos: luchas, carrerai, saltos, purjilotoi.

"£r:¡iyi ÍJ

El baño árabe. - la tradición

mediterráneo di»l baño público

se conserva ende lot a rabes y

oriéntale», lo forma dol bono

árabe no difior« en ctencio del

antiguo baño romano; los mu-

sulmanes concentraban en das

departamentos todas los prác-

ticas del baño; uno pieza fría

que hacia las vece» de lugar de

reposo y otra pora loi bonos

calientas que consistía, gene-

ralmente, nn u"a salo alargada

terminada con unos pequnñas

nlcoboi.



l'Alimentació.).
¡•Tubo rosca 3/8" (hembra.)
3-F|iación.
'•^aladro de 12 mm. 0 para tacos Fischer
»12.

, ^Evacuación
lAcoplamieito para inodoro.
Acoplamiento con fibrocemento, mangueta

*n Plomo o codo de PVC.
*coplamie->to con manguito de junta labia-
ä^n cauche b 253201 o codo con junta la-.J

J incorporala

'abado en madera publicado en una obra
¿re los baños medicinales griegos, lati-
li y árabes, publicado en Venecia (1553).
le grabado representa una piscina común
• un gran baño público en el cual, según la
¡lumbre de la época, »e bañaban conjuntá-
is ambos sexos. A su alrededor están los

destinados a hospedar o los bañistas,
'o uno con su rótulo correspondiente.

407

El almuerzo con música en el baño. — Grabado en madera. Fines
del siglo XV.

1780 a 1830. — El i
particular se introduci "\
la clase adinerada; es con-
siderado como un luir»

1840 a 1860. — Aún no se
ha introducido el cuarto de-
baño en las casas de alqui-
ler, por lo que so emplean
las bañeras portátiles.

1860 a 1900. - Instala-
ciones de cuartos de baño
completos se imponen en
las casos de alquiler de
Inglaterra y América.
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El projecte encarregat per l'Ajuntament de Barcelona, consisteix en la construc-

ció d'un centre escolar i unes pistes poliesportives amb vestuaris anexes.

L'edifici s'entén com a repetició escalonada d'un mòdul de dues aules i aula

exterior, que geaeran un buit on es disposan les sales comuns i l'accés al cen-

y///////////////////

Perspectiva del conjunt

A l'altre costat del conjunt es disposa la pista poliesportiva al costat de

la cual a travers d'una rampa s'accedeix desde el carrer Guipúzcoa, sota 1'es-

mentada rampa tot i aprofitant la secció generada es disposan els. vestuaris.

31 present exercici de redibuix consisteix en dibuixar a escala 1:20 la part de

planta asenyalada, tot i entenen l'importància en un plànol d'obra de la repre-

sentació de murs, finestres y portes, aixi com de l'acotació minuciosa d'aquests

elements.

La presentació serà sobre llamina DIN A.2 , caldrà acotar el dibuix. El treball

es lliurarà a ultima hora de clase. t

Secció de la rampa i vestuaris
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EXERCICI 5

CURS 1984-85

EL LLOC DE TREBALL. UNA BIBLIOTECA.
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Ou; i. f't co*iu/f*r H/j o¿>r
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ir eíff

Donada .una superfície de 62 m2 cal fer-ne una sala d'estudi i

lectura amb capacitat per a 14 persones i 4000 llibres amagat-

zemats. Les mides de la sala són lliures en les tres dimensions.

Com a pas previ, l'alumne haurà d'analitzar i dibuixar al bloc
de croquis les característiques del lloc on ell estudia, inten-

tant definir d'una manera personal l'àmbit d'activitat que es
Crea entorn d'aquesta funció.

L'exercici pretén com a finalitat primordial la correcta dispo-

sició dels lectors i dels llibres en base- a"1'observació de tots
els fets que es relacionen amb l'estudi i la lectura, arribant a

concretar unes mides que les fan possibles.,

L'accés i la il·luminació de la sala poden fer-se per qualsevol
dels seus costats. No és necessària bibliotecària ni cap tipus
de control.

La presentació del treball es farà el dia 23 a les 12 ho~
res sobre làmina DIN A2 normalitzada, amb una planta acotada a
escala 1/50 i una secció a escala 1/20.
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