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0. DADES GENERALS  
 
Grup   MArq, línea projectes 
Curs  Seminari “Estratègies de construcció de la mirada i el relat en el 

projecte d’arquitectura. Tres variants.” 
Responsable:   Cristina Jover 
Professors:   Jaime Coll, Jaume Valor, Félix Arranz 
Horari:   Dimarts 8:30-10:30 
Aules:    CS1, CS2, CS3  
 
 
1. SEMINARIO 
 
“Organismo de enseñanza en que, mediante el Trabajo en común de maestros y discípulos se 
adiestran estos en la investigación de alguna disciplina.// Fig. “semillero” origen de ciertas cosas.” 
 
Casares, Julio. Diccionario ideológico de la lengua española, de la idea  a la palabra, de la palabra a 
la idea. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1959 (1ª edición).  
 
(Del lat. seminarĭus). 
1. adj. Perteneciente o relativo a la semilla. 
2. adj. desus. Perteneciente o relativo al semen. 
3. m. Semillero de vegetales. 
5. m. Clase en que se reúne el profesor con los discípulos para realizar trabajos de investigación. 
6. m. Organismo docente en que, mediante el trabajo en común de maestros y discípulos, se 
adiestran estos en la investigación o en la práctica de alguna disciplina. 
8. m. desus. Origen y principio de que se originan y propagan algunas cosas. 
Diccionario de la Real Academia Española, (Edición 22) perteneciente al Año 2012. 
 
 
Del lat. seminarius, semillero, seminario. Técnica de trabajo en grupo, reducido, cuya finalidad es el 
estudio intensivo de un tema, en sesiones planificadas, usando fuentes autorizadas de información ... 
El seminario es un grupo de aprendizaje activo, pues los participantes no reciben la información ya 
elaborada, como convencionalmente se hace, sino que la buscan, la indagan por sus propios medios 
en un ambiente de recíproca colaboración. Es una forma de docencia y de investigación al mismo 
tiempo.  
Wikipedia, any 2015 
 
El seminari  a realitzar es basa en aquestes definicions, ja que tenen l’origen en la paraula “llavor”. Es 
situa en l’acompanyament del moment inicial a la realització d’un projecte i està a cavall entre la part 
teòrica (les conferències de l’assignatura) i la pràctica definitiva del Màster (el projecte arquitectònic). 
Aquesta part de l'assignatura se centra en la recopilació i anàlisi d'aquella informació teòrica rellevant, 
que pugui influir i ajudar a desenvolupar un projecte nou paral·lelament al seu inici (el Treball de Fi de 
Màster).  
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2. METODOLOGIA 
 
El funcionament del seminari és el de taula rodona, pública, oberta i participativa on l’estudiant 
intervindrà per ordre, conduit pel professor. Per tant el professor no realitzarà “correccions” 
individuals, aïllades i personalitzades, sinó que serà l’estudiant qui exposarà o presentarà en públic el 
seu treball. Aquestes es podran realitzar a la pissarra (dibuixant), paret (làmines DinA1), pantalla (ppt, 
pdf, vídeo, etc.), o en taula rodona de discussió.  
 
El programa de curs i tota la informació sobre aquest i les sessions de talles es trobarà a la intranet 
docent Atenea, que serà també el mitjà a través del qual s’enviaran les comunicacions i avisos.  
 
L’assistència setmanal, les correccions i entregues són imprescindibles  
 
 
3. EVALUACIÓ 
 
Per ser avaluats i superar el seminari és necessària una assistència activa i continuada del 80% a les 
sessions. 
 
S’avaluarà a parts iguals l’adequació de la candidatura escollida, els procediment utilitzats 
(l'adequació de les estratègies de comunicació tant gràfiques com orals i audiovisuals, el nivell de 
coneixement en les referències utilitzades, etc.) i l’actitud (el nivell d'autoexigència de l'estudiant, la 
coherència del procés d'elaboració, la disposició a la crítica i participació en el grup, etc.) 
 
Les qualificacions faran mitja amb el seminari d’urbanisme sempre i quan la diferència entre ambdues 
notes no superi els tres punts (en aquest cas s’estudiarà cada cas per separat). 
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4. VARIANTS 
 
A. Jaime Coll 
 
En aquesta variant proposo una graella a partir de l’escrit de Jeremy Till, “What is architectural 
research? Architectural Research: Three Myths And One Model” on critica els tres tòpics (1. 
architecture is just architecture, 2. Architectue is not architecture. 3. Building a building is research) i 
proposa un nou model per la recerca en arquitectura basat en: processos arquitectònics, (recerca 
en processos involucrats en el disseny i construcció de edificis, incloent representació, teories de 
disseny, modelat de l’entorn, parametrització, producció noves eines digitals…), el productes 
arquitectònics (recerca en edificis com objectes projectats o acabats i sistemes, incloent estètica, 
materials, tècniques constructives, etc) i la “performativitat” arquitectònica (recerca en l’edifici una 
vegada acabat, incloent ocupació social, performatividad mediambiental, assimilació cultural, 
repercussió, etc.).  
Com a columnes verticals, proposo respondre al adverbis: On, Quan, Quant, Qui, Per què i Com. 
L’estudiant completarà les caselles afegint la complexitat que normalment no apareix als medis de 
comunicació: no bastarà dir ON està construït, sinó que s’ha de descriure el lloc com preexistència, 
tant física com humana, com es transforma, què es preserva i què s’enderroca; QUAN ens informarà 
dels temps, de l’arquitectura com a procés que no acaba ni amb el projecte ni amb la inauguració de 
l’edifici, sinó que continua al menys amb els 10 anys de garantia que donem com arquitectes; en lloc 
de pressupost, discutirem del QUANT, el cost no tan sols econòmic, sinó mediambiental, humà i 
social de l’arquitectura; QUI, serà una reflexió en torn als actors: no es pot reduir al binomi 
arquitecte/client, sinó que hem de parlar del que és públic, privat o mixta, com és el despatx que 
dissenya, els col·laboradors, la participació de la constructora, la participació ciutadana...; PER QUÈ 
explorarà las raons evidents i les ocultes dels encàrrecs i finalment COM, materials, tècniques 
constructives, interferències accidentals.... 
 
 On ? 

 
Quan? Quant? Qui? 

Per qui, amb qui?  
Per què? Com? 

  
-El lloc 
-Preexistències 
-Transformació 
del lloc  
-Elements 
conservats i 
enderrocs 

 
-Encàrrec 
-Projecte 
-Construcció 

 
-Pressupost 
-Cost humà 
-Cost social 

 
-Client-promotor 
-Públic-privat 
-Arquitecte i 
col·laboradors 
-Constructora 
-Participació 
ciutadana, veïns 

 
-Raó de 
l‘encàrrec: 
culturals, 
politiques... 

 
-Construcció 
-Tècniques i 
materials  
-Reparacions 
-accidents 

PROCES       
-innovació digital       
-representació       
-teoria       
-modelat       
...       
PRODUCTE       
-estètica       
-materials       
-tècniques       
-energia       
...       
PERFORMATIVITAT       
-ocupació social       
-repercussió 
mediàtica: 
publicacions, premis 
exposicions... 

      

-performativitat 
mediambiental 

      

-assimilació cultural       
...       
 
L’estudiant ha de escollir 3 projectes construïts no necessariament contemporanis, pero dels quals 
tingui experiència directa i pel dia 13 d’octubre escollirà una a desenvolupar com a recerca basada en 
la graella. La obra escollida haurà de tenir habitatge com tema o programa principal, però no únic. 
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B. Jaume Valor 
 
Aquesta variant proposa l’encreuament de tres naturaleses del projecte d’arquitectura amb tres 
abstraccions sobre el procés de treball de l’arquitecte. 
Pel que fa a la triple naturalesa del projecte d'arquitectura és la síntesi d’aspectes tecnològics, 
econòmics, socials i ambientals, entre d'altres, amb la finalitat d'orientar la transformació de l'entorn, 
amb les seves corresponents implicacions culturals. Per això, és alhora: 
 

• Instrument d’anàlisi de la realitat física, sociocultural, etc. així com de la seva percepció 
• Proposta de formalització futura en què es pre-veuen espais que encara no existeixen o 

presenten les sensacions que aquests provoquen. 
• Instrucció tècnica per conduir la realitat cap a la configuració que s’ha imaginat. 

 
Pel que fa al procés del projecte, s’utilitzaran tres abstraccions relacionades amb els processos 
d’aprenentatge, partint de la idea que el pensament arquitectònic fa servir la imaginació com a font 
de coneixement, i es troba a mig camí entre el pensament abstracte-deductiu propi de les 
disciplines tècnic-científiques (que produeixen idees i procediments) i el pensament 
sensible-inductiu propi de les disciplines artístiques (que produeixen objectes). Aquestes tres 
abstraccions són: 
 

• Conceptes: idees o concepció abstracta, referents i implicacions culturals, etc. 
• Procediments: desenvolupament i transmissió dels conceptes, viabilitat tècnica, etc. 
• Actituds: posicionament de l’autor respecte dels aspectes anteriors. 

 
L’estudiant ha de escollir tres projectes construïts d’ús equipament dels quals tingui experiència 
directa, i pel dia 13 d’octubre n’escollirà un per a desenvolupar la recerca basada en la graella.  
 

 
 Conceptes 

 
Procediments 
 

Actituds 
 

 idea (tagline) fases sostenibilitat(s) 
 referents  representació estranyament 
 repercussió tècnica(s) local/global 
    
Anàlisi    
    
realitat física    
sociocultural    
tecnologia    
    
Proposta    
    
vectors    
transformacions    
temporalitat    
    
Instrucció    
    
prioritats    
formats    
codificació    
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C. F. Arranz 
 
La matriu d'anàlisi i relat, proposta en aquesta variant com a detonant del treball a desenvolupar 
individualment, es basa en una simplificació -estructurada com una graella bidimensional- d'una acció 
col·lectiva que explora la mirada i el relat en el projecte d'arquitectura i ve originalment definida per 
tres eixos de coordenades.  
La primera coordenada és l'experiència col·lectiva, de professionals, estudiants i professors, que 
comparteix una manera d'entendre i aplicar l'acció de projectar en arquitectura com un cicle o una 
sèrie de cicles "principis-processos-situació"* i que constitueix una possible matriu comuna de bona 
part de les variants del que en els últims cent anys ha donat a anomenar-se "escola de Barcelona" o 
"escoles de Barcelona", d'influència i abast tant local com nacional i internacional.  
La segona coordenada ve donada pel fonament d'un experiment editorial i de documentació -plecs i 
podcasts scalae**- iniciat el 2003, que de manera sistemàtica i socràtica explora, mitjançant 
converses bassades en els tres cicles del projecte, la influència mútua entre la trajectòria personal i la 
simultània trajectòria professional de diversos agents catalans i espanyols implicats en la producció 
d'arquitectura, majoritàriament arquitectes.  
La tercera coordenada parteix de la estratègia desenvolupada per Félix Arranz -amb Jaume Prat, 
coeditor dels primers volums de la col·lecció internacional d'ebooks scalae-, i aplicada a la gestió 
científica de les convocatòries, exposicions i catàlegs de biennals Internacionals*** i de convocatòries 
d'àmbit continental americà i europeu, que neix de la discussió amb tres equips de joves arquitectes 
catalans -Camps&Felip, Ferrando, A&E Bach- sobre l’elecció d’un conjunt de termes/concepte 
genèrics però flexibles i suficients per establir un relat simultàniament gràfic i literari d'un projecte 
d'arquitectura, sent els sis termes triats i fets servir fins ara: Caràcter-Icona, Context, Sistema, 
Matèria, Vincles i Recerca. 
 
L'estudiant ha de escollir 3 projectes construïts no necessariament contemporanis, dels quals tingui 
experiència directa, de manera que el dia 13 d'octubre escollirà un a desenvolupar com a recerca 
basada en una variant personal -raonada (guió) i de format obert- de la graella. Les obres candidates 
podran ser equipaments o tenir habitatge com tema o programa principal, però no únic, indistintament. 
 
 Caràcter 

(icona) 
Context
(espai) 

Vincles
(temps) 

Sistema
(estructura) 

Matèria 
(substància) 

Recerca
(innovació) 

(obsessions privades) 
PRINCIPIS 

      

(compromisos públics) 
... 

      

(representació) 
(tècnics) 
(constructius) 
PROCESSOS 

      

(participació)       
(econòmics-recursos)       
(creació)       
...       
(edificada) 
(material) 
SITUACIÓ 
(virtual) 
(social) 

      

...       
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*acció de projecte entesa com variants del "traslladar dels principis-fonaments abstractes a una situació 
materialitzada mitjançant un o diversos processos constructius", una definició atribuïda al magisteri de Rafael 
Moneo, si bé mai explícitament referenciada, tot i que localitzada en l'experiència docent compartida per l'equip 
de professors Enric Miralles, Jose María Torres Nadal, Robert Terradas, Yago Conde, Joan Pascual, Josep Lluís 
Canosa, Pere Casajoana, Antonio Sanmartín, Josep Miàs i Félix Arranz, que coordinats per Carlos Ferrater varen 
desenvolupar tres cursos consecutius, 1990-93, de projectes del sisè curs recolzats en l'experimentació de les 
situacions: "enunciar el projecte", "documentar el procés" i "absència d'escala". Veure publicació "Antecedents" 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, 1994. 
 
**materials editorials disponibles de manera oberta al web www.scalae.net i hereus d'una tradició editorial radical 
que privilegia i defensa la no intermediació, el vincle directe, la relació amb l’original i l'adequació coherent dels 
suports i els continguts editorials oferts a debat o crítica que es va iniciar a la xarxa amb la revista WAM, web 
architecture magazine, el 1997. 
 
***Biennal Internacional de Arquitectura de Argentina (2014), Arqadia América (2016) i Arqadia Europa. Veure les 
realitzacions locals, internacionals i de “mestres internacionals” presentades a la edició primera “principios”, de 
2014, de la www.bia-ar.com 
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5. CALENDARI CURS 2015-16 
 

  PROJECTES 
 

  1Q 
1 29 Set -Presentació general de la matèria per la responsable Cristina Jover 

-Presentació de les 3 variants de la matèria. (30 min per prof.) 
2 06 Oct -Classe exemple d’aplicació de les tres estratègies. Cristina Jover 

-Encàrrec: 3 candidatures d’anàlisi per estudiant. Cristina Jover 
3 13 Oct -Presentació (5 min en PPT) i lliurament a Atenea de les 

candidatures raonades i elecció de la definitiva. 
4 27 Oct -Presentació i lliurament a Atenea primer esborrany de la graella / 

estratègia de la candidatura escollida 
5 03 Nov -Classe comú. Presentació debat 2 casos per estratègia de cada 

variant. 
6 10 Nov Classe taller.  

-Encàrrec bibliografia i tres captures. 
7 24 Nov -Presentació i lliurament a Atenea de les captures (vídeo, frase, 

cançó….que són referents i relacionats amb el projecte) i la 
biliografia 

8 01 Des -Classe taller. 
9 15 Des Presentació i lliurament a Atenea del guió (full DinA4, 2000 caract. 

màx.) i l’esborrany del relat en format lliure. 
10 21 Gen Presentació i lliurament final a Atenea. 

 
*En groc classes conjuntes 
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