
IMPARTIR ÉS COMPARTIR

Anàlisi i conclusions dels set cursos d'introducció a

l'Arquitectura i al Projecte, realitzats a l·ETSAV.

T E S I D O C T O R A L

TUTOR:

ALBERT VIAPLANA

AUTOR:

PERE RIERA PANELLAS

Gener 198?



442

s&ïn»-

•̂  -"m%S¿ ® -

•ONSO MARTIN ONDE 1s C 84-85 E J. 9



OSNOdTV



UN via v I/M

ms8ïïjgs&s8mii



4 4 5

HP l'AMRIPNT AITAf? PRIMFR



< h - ' ^-yi fi¿ am
"

BBfBBHHBBiffi
ESTUO! COUOR I TEXTURA . PAT-I I

ESPAR GASSET 1A 1984.5 EX.9



447

EXERCICI 10

PROJECTE DE BAR I APARTAMENT A LA PLATJA DE GARRAF

A la platja del poble de Garraf hi ha actualment una

disposició en filera de petites casetes i un hotel.

Les casetes, totes elles de tamany i estructura simi-

lars, presenten una imatge ben característica i curio-

sa. Estan adosades a una carretera pel darrera i s'o-

bren a l'horitzó maritim per davant. Han crescut anàr-

quicament, però sembla que totes elles estan interpre-

tant el mateix problema sota una mateixa partitura. A

sota hi deixen un espai per guardar-hi barques i el cos

principal tancat està constituït per una estança mini-

ma amb els serveis indispensables. Guarden totes elles

un aire provisional, fruit d'una construcció elemental

i aprofitada. La separació entre elles és minima i en

alguns casos deixen un petit pas que enllaça la carre-

tera amb la platja.

A l'extrem Nord, després d'un petit espai buit es dis-

posa un hotel, de dimensions, més grosses i de construe^

ció ben diferent.

El projecte a fer preveu la col·locació d'un petit apar_

tament i un bar-merendero just en l'espai existent en-

tre l'hotel i la fila de casetes, mantenint una possi-

bilitat de pas entre la carretera i la platja en aquest

punt.

L'exercici està programàticament a l'abast del primer

curs i no ha de presentar greus dificultats.

El punt cabdal del projecte, i tema nou en el curs és

la interpretació d'un lloc, i l'elaboració de la pro-

posta arquitectònica com a resposta d'intervenció fruit

de la interpretació feta del lloc.
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Els límits de la intervenció són absolutament lliures

i dependran de l'actitud presa per cada estudiant.

No hi ha normativa definida ni solar precis.

El treball es realitzarà en dues fases: la primera o

avant-projecte durant el període acadèmic que resta i

la segona o projecte, es farà en solitari i al marge de

classes periòdiques.

El primer pas a fer serà entendre el lloc. I no com una

comprensió purament analitica o descriptiva, feta amb

actitud pasiva, sinó buscant un enteniment dels parà-

metres i suggerencies del lloc, que obri i dongui les

pautes per la intervenció de cadascú. Serà per tant una

comprensió interessada, que s'alimentarà d'un diàleg

permanent entre el que existeix i la nova proposta, eri

tre el visible i l'invisible. En tot aquest procés se-

rà inevitable obrir el ulls, fer un esforç d'imaginació

i prendre una postura definida.

Primer doncs, sembla necessari donar una resposta glo-

bal a nivell de paisatge i de localització territorial

i posteriorment, amb la guia de la primera proposta djê

finida, serà més fàcil col·locar correctament uns me-

tres quadrats que s'adeqüin a les activitats previstes.

El dia 21 de maig a primera hora de classe caldrà lliti

rar 1'avant-projecte, sobre dues làmines DIN A 2, com

a màxim, on quedin reflectides les idees i disposicions

bàsiques de l'objecte a projectar.

A partir d'aquí i després de les correccions fetes, 1'e¿

tudiant haurà de desenvolupar el projecte amb tot el dje_

tall possible dins de les coordenades dels elements tra¿

tats al llarg del curs.

Aquest treball es lliurarà el ik de juny a les 12 hores,

fent les funcions d'examen final.
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Els documents a presentar també són de lliure elecció

de l'estudiant d'acord amb els criteris de màxima com-

prensió de l'edifici projectat i del procés seguit. El

suport de presentació serà sempre la làmina DIN A 2.
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INTRODUCCIÓ

Els programes d'aquests cursos cal emmarcar-los dins de

l'evolució que al llarg d'aquests anys d'existència de

l'assignatura s'ha anat produint, amb successius canvis

tant teòrics com pedagògics.

Si fins ara Projectes O ha tingut fonamentalment tres

formulacions bàsiques, podríem dir que ara se'n produi_

rà la quarta. I això no és perquè si, sinó com a causa

d'una posta a punt permanent dels continguts i del mè-

tode pedagògic.

Pensar, però, que els nous programes surten com a con-

seqüència d'una reflexió, linealment concatenada, sobre

els desajusts de cursos anteriors, seria ingenu.

Els nous programes assoleixen la possibilitat d'esdeve_

nir una proposta pedagògica autònoma respecte d'altres

anys, encara que certament es connecten amb la necess^

tat de superar cansaments i fracassos detectats ante-

riorment .

Ara fa tres anys, quan Projectes O va elaborar una teo_

ria disciplinar, vàrem gairebé abandonar un curs basat

en "propòsits constructius", sentint la necessitat

d'emmarcar cada cop més els continguts en la problemà-

tica especifica dels "propòsits arquitectònics".

A partir d'aquí la pràctica pedagògica es recolzà en

una visió de "realisme fenomenologie" -el propi recin-

te de l'STSAV-, amb exercicis parcials linealment pen-

sats per a explicar conceptes teòrics, fins arribar al

darrer curs, on una seqüència precisa de pressuposts

teòrics graduals es corresponia directament amb uns

exercicis.

No obstant i això, la relació entre la teoria discipl¿_

nar i la pràctica pedagògica es mostrava summament ri-

gida i el resultat dels estudiants obligaven a una se-
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riosa reconsiderado.

Per un cantó les propostes, diguem-ne "monstruoses" pro_

liferaven, i si bé l'estudiant podia prendre conscièn-

cia d'algun que altre concepte aïllat, no semblava pas

que l'estat d'opinió general del curs respecte de l'ar_

quitectura es mogués dins d'uns paràmetres clars pels

alumnes.

Podríem dir que l'estudiant es veia obligat a "propo-

sar" a produir arquitectura, donant pals de cec, i en

el millor dels casos amb la imitació grotesca dels

gests projectuals més aparents i tòpics, tal com la gent

quan vol fer veure que canta òpera, sense saber-ne res

de la disciplina musical de la veu.

I és que cal acceptar l'evidència: la sensibilitat ar-

quitectònica s'ha perdut i no està a flor de pell, com

pot passar avui dia amb la música. L'arquitectura, com

a disciplina, és una qüestió que l'estudiant desconeix,

i en l'opinió general dels ciutadans la preocupació ar_

quitectònica és gairebé nul.la. Com a màxim, en algun

moment l'arquitectura pot arribar a sacsejar la col.le^

tivitat, per algun aspecte purament mitològic, que dins

la vessant espectacular "frapi" momentàniament.

Sens dubte que per una enutjosa insistència en una

vitat de proposta, basada en mil errors i aclariments,

alguns estudiants arriben a copsar més o menys la com-

plexitat de la producció arquitectònica, però ens podem

conformar amb això? Com es comença a projectar?

Hem tingut sempre la temptació de tornar enrera i re-

crear un curs com els primers, amb molta proposta cons_

tructiva utilitzada analògicament respecte la proposta

arquitectònica. Això dóna un curs més àgil, més concret

i més viu. Però ens ha semblat irrenunciable el fet d'in_

tentar fer un pas més, sobretot a la llum de les següents

consideracionsî
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a) No sembla massa interessant muntar un curs, amb una

successió més o menys brillant d'exercicis projectuals,

confiant que amb el temps i una canya s'arribarà a bon

port. Aquest és el sistema sota el qual hem après la ma_

joria, excepte escasses excepcions. Es tracta de fet,

de "copiar" la manera de fer al despatx i traslladar-

la directament a l'Escola.

b) Tampoc ens sembla correcte, almenys a Projectes O,

al Ier curs de carrera, muntar exercicis projectuals li.

nealment lligats a l'enunciat d'unes lliçons discipli-

nars. Això fa molt difícil trobar els limits de 1'exp£

riència projectual i pot confondre a l'estudiant res-

pecte a la sintesi de la proposta arquitectònica. Segii

rament també fa "tendencioses" excessivament, les cor-

reccions, fins a tal punt que pot fer trastocar l'ordre

de valors i qualitats d'alguna proposta. De tota mane-

ra, és una forma més universitària d'abordar l'aprenen_

tatge de l'arquitectura.

c) Per últim, cal comentar allò que dèiem abans del "re_

alisme fenomenologie": és a dir, una concepció de l'ar-

quitectura que prima extraordinàriament l'experiència

que se'n fa d'ella i una concepció del coneixement que

atorga a la vivència una importància cabdal indispens^

ble per elaborar conceptualitzacions, i que si bé li

reconeix un grau d'autonomia pertinent, la bombardeja

sistemàticament des de posicions i exemples aliens en

principi a la pròpia disciplina arquitectònica.

Portar a fons aquesta visió sens dubte exigiria un ca-

rni radical en la configuració de l'Escola i de la prò-

pia Universitat, que també ara és massa llarg d'expli-

car, però que l'emparentaria amb el programa de direc-

ció presentat fa dos anys per Pere Riera, Carles Fochs

i Nolo Ferreira.

Però sense anar tan lluny i prenent el territori de
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l'ETSAV, com a realitat existencial que l'estudiant ha

de comprendre i modificar arquitectònicament, s'han fet

tres cursos de Projectes O amb resultats força brillants,

Sempre, però, apareixien dos problemes bàsics:

-un, el propi marc pedagògic de l'Escola, que no afavp_

ria, ans al contrari, aquesta actitud.

-l'altre que l'estudiant es trobava desarmat (sense ins_

truments) per abordar correctament la brutalitat de la

realitat, que se l'imposava aclaparadorament, talment

com un caçador sense arma.

El context de treball era bo com a vivència existencial,

però traspassar aquesta vivència a instrument discipli-

nar d'anàlisi i proposta demanava un esforç gairebé ini

possible amb l'actual estructuració de l'Escola.

Aquest realisme, que semblava que havia de deslliurar

energies, en molts casos resultava castrador. Segura-

ment també perquè el treball no deixava d'ésser acadè-

mic. La contradicció no resolta entre el realisme de

la vivència i la simulació acadèmica -és a dir, la inu_

tilitat o in-necessitat- del propòsit, li treia bona

part de la força a l'intent.

Se'ns anaven, doncs, tancant totes les vies i es feia

necessari assajar un nou sistema.
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