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“La pus rica joia que al món sia, e tal, que entre
tots els reis de crestians envides lo podrieu fer
semblant”

Pere III el Ceremoniós, refererint-se al Castell de Cetines,
primer monument protegit pels catalans.
Lleida, 1380.

Als meus estimats pares, que sempre
em van ajudar per tal
d’aconseguir els somnis i projectes.

Molt especialment dedico la tesi
a la meva mare. Puc imaginar-me
la seva alegria en aquests moments.

Casa del Baró d’Abelló (segle XVIII). Graus (Osca). Població natal de la
doctoranda.
Façana pintada al fresc. Al·legoria de la ciència i la tècnica.
Es poden observar alguns dels símbols utilitzats pels constructors i la
francmaçoneria: escaire, compàs i plomada.

L’arquitecte basteix els escenaris de la vida humana; l’historiador els rescata
de l’oblit i preserva la seva memòria. Tanmateix, el professor, gràcies al seu ús
nodreix els sabers històrics de l’alumne.
Però, ¿quin és el tractament didàctic que cal donar al patrimoni
arquitectònic com a font històrica?

Teatre romà de Sagunt desprès de les obres de rehabilitació ralitzades pels
arquitectes Giorgio Grassi i Manuel Portaceli.
Cal parlar de restauració, reconstrucció o edifici de nova planta?
S’hauran d’executar finalment les obres de reverssió dictades pel Tribunal
Suprem? Han de ser reversibles les obres d’intervenció patrimonial?

El

tractament del patrimoni arquitectònic aixeca grans controvèrsies i

aquest no és aliè a les pugnes ideològiques i polítiques.
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PREFACI
Sempre he tingut un gran interès pels temes relacionats amb l’arquitectura i el
patrimoni cultural. Recordo les històries medievals sobre cavallers i castells
que la meva ment adolescent imaginava i recreava. En els anys universitaris el
que més m’interessava era vincular l’imaginari d’una època amb els edificis
que es construïen en un determinat període. Em venen al cap moltes
excursions amb amics, sempre acompanyada per la càmara fotogràfica, per
deixar testimoni dels edificis que anava descobrint.
Vaig entrar en el món de la docència. Primària; després, Secundària. Sempre
he volgut fomentar la curiositat històrica i científica en els alumnes i fer ús del
patrimoni arquitectònic com a eina didàctica a les classes. A partir de la meva
pròpia experiència i formació, he anat descobrint els problemes que es deriven
de la utilització de l’arquitectura com a font històrica, i sóc conscient de la
manca de guies o pautes de treball que superin el comentari formalistaesteticista propi de la història de l’art. El que m’ha motivat per realitzar la
investigació és col.laborar en la millora de la didàctica del patrimoni
arquitectònic, entès aquest com a font de coneixement històric.
Moltes coses he après i m’han enriquit al llarg de l’elaboració de la tesi: el valor
de la constància, el treball, l’ordre i la humilitat. Res del que pugui dir és
definitiu o absolut. Tan sols, un camí que s’obre en el camp de la didàctica del
patrimoni arquitectònic.
La tesi és fruit d’anys de treball i esforços. El camí ha estat laboriós.
Començar-la va ser fàcil; tirar-la endavant i acabar-la ha estat més difícil.

No puc concloure aquestes línies sense manifestar els meus agraïments a
totes aquelles persones que han cregut en el valor del meu estudi, m’han
animat quan em sentia desorientada i m’han ajudat en tot moment. En primer
lloc, voldria agrair als directors de la tesi, el Doctor Joaquim Prats i el Doctor
Joan Santacana, tot

l’ajut i suport no tan sols professional, sinó

també

personal i humà. El Doctor Santacana és qui m’ha orientat en tot allò referent a
qüestions patrimonials i didàctiques, ajudant-me a clarificar les preguntes,
hipòtesis i objectius de la investigació. Recordo les hores que hem compartit,
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parlant sobre la problemàtica de les restauracions arquitectòniques i les
implicacions didàctiques que se’n deriven. El Doctor Prats és qui m’ha orientat
en el camp metodològic i el treball empíric-descriptiu. Molt m’ha ensenyat
sobre metodología i

agraeixo especialment el seu esforç perquè no “me

n’anés per les branques”, obligant a centrar-me en les coses essencials. A tots
dos, el meu agraïment més sincer.
També voldria agrair els consells i orientacions que em van donar alguns
professionals i teòrics de l’arquitectura i de la intervenció en el patrimoni
arquitectònic com en Joan Muntañola Thonsberg (professor de la Facultat
d’Arquitectura de Barcelona); en Joan Albert Adell (arquitecte-restaurador de
la Generalitat); la Raquel Lacuesta (tècnica en restauració i conservació de la
Diputació de Barcelona) i molt especialment a l’Antoni González (cap del
Servei de Restauració i Conservació de la Diputació de Barcelona).
Vull agrair també les recomanacions i l’ajut de la Dra. Concha Fuentes en
moments que em trobava desorientada.
I per descomptat, agrair a José Luís i als meus fills el suport i ànims que en tot
moment m’han donat per anar endavant. Especialment la meva filla ha valorat
la feina que estava fent i ha mostrat en tot moment una infinita paciència a
l’hora d’ajudar-me en les qüestions informàtiques. La

insistència de tots

plegats en moments que m’invaia el desànim, ha estat bàsica per acabar la
investigació.
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INTRODUCCIÓ
La investigadora, com a professional de la docència, sempre ha tingut un gran
interès vers el tema del patrimoni arquitectònic. Com a docent, és conscient del
buit que existeix en el camp de la didàctica del patrimoni arquitectònic, buit que
es manifesta en la manca de reflexió teòrica, guies o models d’actuació i
materials didàctics. Les motivacions personals per la realització de la tesi estan
lligades a la pròpia experiència professional de la investigadora, assolida a
través dels anys que ha impartit classes en els Ensenyaments Secundaris, tant
a nivell d’ESO com de Batxillerat. Aquest fet és decissiu a l’hora de plantejar la
realització del projecte.

L’estudi aborda el patrimoni arquitectònic com a font per l’ensenyament de la
història i les ciències socials. El patrimoni és un testimoni viu del passat humà.
En utilitzar el patrimoni arquitectònic com a font, el professorat hauria de tenir
en compte una sèrie de factors que són inherents a l’arquitectura, entesa
aquesta com una realitat material viva i com document històric. La font
arquitectònica és diferent al document escrit i per tant, és del tot necessari
utilitzar-la fent-ne un ús adaptat a la seva naturalesa. La complexitat de l’obra
arquitectònica, la dificultat de la seva interpretació (ja sigui diacrònica o
sincrònica), i els problemes didàctics i històrics que se’n deriven dels diferents
models de restauració, són elements a tenir en compte a l’hora d’utilitzar el
patrimoni arquitectònic com a font. El problema central que aborda la tesi és
sobre l’ús didáctic del patrimoni arquitectònic com a font històrica.

La tesi doctoral vol aportar idees i reflexions que millorin la didàctica de la
història i l’ús del patrimoni arquitectònic, així com descriure i conèixer el
pensament i la pràctica docent del professorat d’història i ciències socials.
Pocs estudis hi ha sobre el tema de la didàctica del patrimoni arquitectònic,
considerat aquest com a font per l’ensenyament i el coneixement de la història.
El patrimoni com a font i eina per ensenyar història i ciències socials és un
camp didàctic en estat embrionari.
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La tesi, per una part, revisa i reflexiona sobre aquells conceptes que ha de
tenir en compte el professorat a l’hora d’utilitzar el patrimoni arquitectònic com a
font a les classes d’història i ciències socials; i per una altra, descriu i analitza
els coneixements, les concepcions i actuació didàctica del professorat al
respecte. L’estudi abarca dos àmbits que es complementen en un tot integrat:
l’àmbit conceptual i l’àmbit empíric.
Tot plegat, l’estudi vol col·laborar en la millora de la didàctica del patrimoni
arquitectònic. La investigadora pretén fomentar l’ús del patrimoni arquitectònic
com a font per ensenyar història.

Els edificis manifesten l’empremta dels

temps, dels homes i dones que van viure. L’espai arquitectònic és un espai
humanitzat i cultural, carregat d’empremtes i testimonis del passat; és un espai
capaç de generar sentiments, vivències i diferents aprenentatges en l’alumnat.
El patrimoni arquitectònic esdevé una eina didàctica valuosa per la seva
capacitat formativa, educadora i social.

La tesi està organitzada en cinc capítols:
1. Al primer capítol es presenten les línies bàsiques de la investigació i el marc
teòric que la sustenta.
2. Al

segon capítol es fa una profunda revisió i conceptualització del fet

arquitectònic, l’ensenyament de la història i la pedagogia del patrimoni
arquitectònic com a font històrica.
3. Al tercer capítol es descriuen els instruments que ha fet servir la investigació
empírica per esbrinar els coneixements, el pensament i la pràctica docent dels
professors.
4. Al quart capítol s’explica el procès de la recollida de dades, i es descriuen i
s’analitzen els resultats obtinguts en el treball de camp
5. Al cinquè apartat, la doctoranda presenta les conclusions de la investigació.
A continuació es presenta un apèndix amb algunes propostes d’actuació
didàctica;

la relació de quadres, taules i gràfics; l’apartat de bibliografia,

adreces electròniques i arxius fotogràfics consultats.
Finalment, es recullen els annexos de l’estudi.
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