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TAP
INFRESTRUCTURES:

des-cobrir les rondes

EL LLOC

“és l’espai habitat”
(amb tota la seva complexitat)
Espai + Humanitat
El lloc com a suport visible d’una habitabilitat que
sovint s’amaga.
Allò que tothom troba necessari però ningú vol a
prop de casa seva.

EQUIP DOCENT
Professors de projectes:
Lluís Jubert, coordinador.
Professors d’urbanisme:
Joan Solà, coordinador.
Manuel Sangenís

Dimensió territorial
Responem a l’encàrrec docent: “el lloc”, però l’entenem lluny d’aproximacions
nostàlgiques, el lloc és el territori en tant que realitat descrita pels seus atributs i
condicions (visibles i no visibles).

Perifèries
Treballem a l’àmbit metropolità, en les infraestructures urbanes, a la perifèria d’urbanitats
consolidades físicament. És a les vores on descobrirem les noves formes de centralitat i
les transformacions de la ciutat.

Context metodològic
Entenem el projecte com a procés compromès amb la realitat, especialment en aquells
aspectes de la realitat que resten més ocults.
No aspirem a ser objectius, la parcialitat i el posicionament apriorístic formen part de
tot projecte, però hem de ser exhaustius i rigorosos en la lectura de les condicions que
formen el context del projecte.
El curs ofereix aquest context i la primera responsabilitat de l’alumne és el seu registre
i descripció precisa que inclou els seus col·lectius, l’actualitat, el territori i tots els
processos que s’hi produeixen.
El curs no “encarrega” una transformació específica d’una realitat, però situa l’alumne
davant un context prou intens per a facilitar el compromís l’estudiant amb el projecte com
a eina de transformació d’aquesta situació.

Realitat
Realitat com a territori
Context geogràfic, font de recursos i de carències que ha de permetre a l’alumne detectar
l’oportunitat del projecte.
Realitat com a col·lectius
Identificar col·lectius socials que aportin testimoni i memòria de les demandes i
necessitats.
Realitat com a actualitat
Els processos socials, la política, el terrorisme, els desnonaments o la violència de gènere
són motors formidables que poden commoure l’alumne i facilitar la idea de compromís
amb la societat i no amb el professor.
Realitat com acció
El curs fomentarà les accions per tal de produir excitació i compromís. Accions enteses
com a esdeveniments, execucions escala 1:1 i les entregues en gran format.

Metodologia
ESTIMULACIÓ I PRODUCCIÓ
#etsavpower
Ritme fast + Mida large
(invasió de l’espai taller)
1.Introducció
estranyament - concentració
F: Acció
2. Desafiament
pregunta inquietant
3.Dades
objectives - ocultes
F: Diagrama
4.Entrevista
subjectiva - emocional
F: Video
5.Proposta
habitabilitat+ creuament
F: Maquetes

Condicions socials
EL COL·LECTIU
no familiars
ocults

Transportistes
Cossos de seguretat. Policia
Veïns directes de les Rondes
Refugiats
Manteros
Sense sostre
Presos
Corruptes
Jubilats del nord
Turisme sexual, oncològic o d’alcohol
G12
Prostitució
Drogadicció
Mobile World Congress

El repte
1
DESAFIAMENT
Abordar una temàtica no familiar, sense
referents clars, que força a la investigació.
Descobrir situacions que desconeixem
prèviament.
2
COHABITABILITAT
Entendre i treballar el lloc com a suport
d’estructures socials de cohabitació de
compatibilitats complexes.
3
RELACIONS
Treballar les relacions sofisticades com a
mecanisme urbà indispensable. I gestionar
l’espai amb el màxim nombre de relacions
possibles entre els diversos col·lectius urbans.

Aforismes I
Ensenyament o aprenentatge
Com a docents la nostra responsabilitat rau en la construcció de condicions per a
fomentar el compromís de l’alumne amb el projecte.
No existeix aprenentatge sense recerca, el projecte és un procés de recerca amb
el lideratge de l’alumne més enllà dels interessos del professor.
Quan l’alumne se sent afectat per la realitat plantejada i entén la capacitat
transformadora del projecte, aquest es converteix en autèntic motor d’aprenentatge.
L’alumne ha de comprendre l’usuari; l’usuari com a col·lectiu (dimensió social del
projecte d’arquitectura) i l’usuari com a individu (circumstàncies i memòria).
L’alumne ha de comprendre el territori: detectar les demandes i descobrir les
disponibilitats.
L’alumne és responsable dels companys; No existeix un procés de recerca si no
hi ha diàleg, debat i treball col·laboratiu.
L’aprenentatge és individual i forma part de l’esfera privada de l’alumne, però
podem valorar dins l’entorn específic del curs de projectes fins a quin punt ha
estat capaç de detectar oportunitats, posicionar-se i desenvolupar una proposta
transformadora.

Aforismes II
Projectar no és exercitar
Projectar inclou un QUÈ? Transformar d’acord amb una detecció d’oportunitats
que sorgeixen de l’encreuament de demandes dels col·lectius, condicions de
l’actualitat, disponibilitats del territori i interessos del projectista.
Projectar inclou un ON? Les capacitats i condicions no són homogènies en un
territori, cal estructurar-les i emfatitzar-les per a descartar les indesitjables.
Projectar inclou un COM? Les idees són menys importants que les estratègies,
ens interessen els “com” que incorporen el temps, les demandes, les
disponibilitats i una narració intencionada.
Pensament estratègic: no implica un límit a l’ambició de desenvolupament tècnic
que plantegi l’alumne.
Desenvolupament atmosfèric: La diferència entre arquitectura i un mer objecte
construït se sintetitza en les Condicions d’habitabilitat que l’obtenim del primer.
El desenvolupament de “l’atmosfera” dels espais ha d’explicar la relació entre
usuari i arquitectura.
Activació del lloc: En forma d’instal·lació real d’una part del projecte o bé d’acció
que activi els mecanismes del territori. Les accions aporten una intimitat entre
l’alumne i els interlocutors reals: territori i societat.

Les condicions del curs
Inici

Començar el curs amb una acció d’immersió intensa per tal de generar la
concentració i entusiasme desitjat per poder desenvolupar el curs amb ganes i
intensitat al mateix temps. Una acció que desaparegui.

Midterm

Fer un petit exercici descontextualitzat del curs per tal de refrescar la discussió
acadèmica i acostar-se a una altra reflexió d’un altre àmbit però amb els mateixos
actors. Donar una mica d’aire abans d’abordar la fase final de curs on es treballa
molt més intensament la producció i el desenvolupament de la proposta.

Maxi

Treballar amb material de mida gran. Maquetes de grans dimensions com a material
de producció. Territori a 1/200, i habitabilitat a 1/50.

Mini

Sintetitzar la informació en documents de mida petita. Generar un document de
síntesis de la informació que s’està produint durant tot el curs i donar valor físic a la
feina que s’està fent. Llibret, revista, diccionari, vídeo...

Multientregues

Treballar en la línia de l’avaluació continuada i sincronitzar-la en una producció
continuada. Un procés de producció on cada setmana s’introdueixen temes de
reflexió que aporten més riquesa, complexitat i més punts d’aproximació a la realitat.

Exercici únic

Es treballa principalment en un únic exercici des d’on s’abordaran les diverses capes
i escales d’intervenció.

Memòria

El curs ha de generar mecanismes propis de visibilitat i de memòria... els alumnes
assumiran responsabilitats de documentar el trajecte comú i fer-ho de forma que
perduri i es visualitzi.

Incomoditat

Traient a l’alumne del seu lloc habitual, creant unes noves condicions, uns nous
requisits que el deixin sense les seves referències habituals, potser trobaríem una
arquitectura despullada de prejudicis, quelcom més essencial.

Acompanyament

Ajudar a l’alumne amb un company de viatge, un llibre, un pintor, un ballarí... Un
creador altament reconeixible que permeti a l’alumne ampliar els seus referents
alhora que li ofereixi un suport en la presa de decisions i desenvolupament del
projecte.
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qui paga la segona ronda?

Si de petits ens van ensenyar a sospitar, va ser gràcies
als Reis. Gràcies a aquesta gran ocultació, després
tothom ha vist clar que l’home mai va arribar a la lluna,
i que això és tan evident com que l’Elvis està viu.
La desil·lusió de reconèixer la mentida no és tan gran
com la preocupació de detectar la nostra permanent
incapacitat visual. El confort tampoc ens ajuda a
estar alerta, a estimular l’atenció sobre les coses. La
comoditat és sospitosa. I no hi ha res que sigui el que
sembla.
El repte que es planteja en aquest curs és de si serem
capaços de detectar les capes ocultes de les Rondes.
Les Rondes invisibles. La ciutat que no es vol veure. I
ser capaços de generar projectes que prioritzin la
cohabitabilitat i les relacions fèrtils entre el que
s’estableix com acceptable i allò que es vol amagar.

Plànol de les Rondes de Barcelona

Calendari
12 de setembre
Inici de curs. Presentació

Setmana 1

Setmana 2

17 de setembre
Gestió del Hackató.
Concurs

19 de setembre
A – Coneixement. Rondes (PDF)
Xerrada Joan Moreno

Setmana 3

24 de setembre
Correcció col·lectiva

26 de setembre
B – Vídeo 10‘ (Dades + entrevistes)

Setmana 4

1 d’octubre
Correcció individual

3 d’octubre
Jam session - Estratègies

Setmana 5

8 d’octubre

10 d’octubre
C – Estratègia global. 4 DIN A1

Setmana 6

15 d’octubre
Correcció individual

17 d’octubre
Jam session – Infraestructures urbanes
Correcció col·lectiva

Setmana 7

22 d’octubre
Setmana d’exàmens. Correccions

24 d’octubre
Jam session – Maquetes
Setmana d’exàmens. Correccions

Setmana 8

29 d’octubre
Correcció individual

31 d’octubre
D1– Maqueta. Condicions del lloc

Setmana 9

5 de novembre
Correcció individual

7 de novembre
D2 – Maqueta. Estratègies

Setmana 10

12 de novembre
Correcció individual

14 de novembre
Jam session - Filtres
Correcció col·lectiva

Setmana 11

19 de novembre
Correcció individual

21 de novembre
D3 – Maqueta. Activitat i mobiliari

Setmana 12

26 de novembre

28 de novembre
D4 – Maqueta. Transicions i filtres

Setmana 13

3 de desembre
Correcció individual

5 de desembre
D5 – Maqueta. Atmosferes.

Setmana 14

10 de desembre
Setmana d’exàmens. Correccions

12 de desembre
Setmana d’exàmens. Correccions

Setmana 15

17 de desembre
Correcció individual

19 de desembre
Correcció col·lectiva

Setmana 16

7 de gener
Correcció individual

9 de gener
Correcció individual

Setmana 17

14 de gener
Entrega final:
A + B + C + D + Llibret A5 + Blog

15 de gener
Presentació resultats Hackató

19 – 20 – 21 d’octubre : HACKATÓ

ENTREGA A
El 19 de setembre a les 10.30h.
Tota la presentació dels PDF haurà
de quedar registrada en vídeo.
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Coneixement

Construcció de la Ronda Litoral
Juny 1991.

GOOD LUCK, Mr. Gorsky
“It’s 30 minutes away, I’ll be there in 10”
Winston Wolf, Pulp Fiction, 1994.
“Les escoles són així. El més important que
s’aprèn a escola és que les coses importants no
s’aprenen a escola”
Haruki Murakami

ENTREGA B
El 26 de setembre a les 10.30h.
En un únic vídeo de 10 minuts, que
inclogui com un documental tota
la informació
sobre l’activitat il·legal però
legitima que s’ha trobat al Besòs,
amb les seves dades totalment
rigoroses i les seves entrevistes a
personatges reals.

B

TALLER D’ARQUITECTURA I PROJECTES 4
ETSAV - Barcelona Tech, UPC
Primavera 2018

Vídeo

Neil Armstrong,
Universal Studios, Los Angeles, 20 de juliol de 1969.

GOOD LUCK, Mr. Gorsky
“That’s one small step for man,
one giant leap for mankind”
Neil Armstrong, 20 de juliol de 1969

El fet que l’home mai va arribar a la lluna és tan cert com
que l’Elvis està viu. De fet, el que està mort és el Paul
McCartney. Això ho sap tothom.
De petits ens ensenyen que mentir no està bé. És cert
(nens no feu això a casa). Però si saps mentir, saps dir la
veritat. Per saber projectar s’ha de saber mentir.
Mira’m que m’agrada
Com si us convertíssiu amb uns voyeurs de
confiança, uns testimonis de primera fila, us heu
d’aproximar al màxim per tal de transmetre quines
són les dinàmiques ocultes. Hem d’acostar la mirada
cap als personatges invisibles, per comprovar si
realment és el què ens imaginem o en canvi, en
l’aproximació hi descobrim noves capes d’informació
bàsiques per entendre les seves particularitats.

Les condicions
Identificar activitats “ocultes”. Cada activitat s’ha de relacionar
amb un dels drets humans. I això s’ha de fer visible al vídeo.
Ha de durar 10 minuts com a màxim.
Les entrevistes han de ser totalment reals.
El vídeo final ha de ser un curt documental, que funcioni con
una peça independent.
És molt important la solidesa del discurs per fer creure la
certesa a l’espectador del que s’explica.

ENTREGA C

El 10 d’octubre a les 10.30h.
4 DIN A1 de l’estratègia global per a
la segona ronda.
Escala lliure, tamany taula.

C

TALLER D’ARQUITECTURA I PROJECTES 4

ETSAV - Barcelona Tech, UPC
Tardor 2018

Estratègia Global

ENTREGA D1

El 31 d’octubre a les 10.30h.
Maqueta de les condicions del lloc.
Escala lliure, tamany taula.

ENTREGA D2

El 7 de novembre a les 10.30h.
Maqueta. Estratègia.
1/200

ENTREGA D3

El 21 de novembre a les 10.30h. Maqueta.
Activitat i mobiliari.
Blanc + color 11 Cad 1/50

ENTREGA D4

El 28 de novembre a les 10.30h.
Maqueta. Transicions i filtres.
Blanc + color 63 Cad 1/50

ENTREGA D5

El 5 de desembre a les 10.30h. Maqueta.
Atmosfera i vapor.
Blanc + color 121 Cad 1/50

D

TALLER D’ARQUITECTURA I PROJECTES 4
ETSAV - Barcelona Tech, UPC
Primavera 2018

Maqueta

Lessons for students in
architecture Herman
Hertzberger, 1991

Plaça Catalunya,
Barcelona 27 de maig de
2011

Cohabitabilitat i naturalitat
“Pero la gente busca, el deseo nace de la diferencia, no de la
identidad. No se desea lo que es demasiado parecido a sí mismo.”
Michel Houellebecq. Diálogos con Fabianni Belemuski.
Madrid, Ed. Niram Art, 2014.

“… existe un gran abismo entre los que, por un lado, lo relacionan
todo con una única visión central, con un sistema más o menos
coherente o articulado, en función del cual comprenden, piensan y
sienten –un solo principio universal y organizador en términos del
cual todo lo que ellos son y dicen posee significado- y, por otro
lado, aquellos que persiguen varios fines, a menudo sin relación
entre sí e incluso contradictorios, vinculados, como máximo, tan
sólo de facto, para alguna causa psicológica o fisiológica, sin
relación con ningún principio moral o estético. Estos últimos llevan
existencias, ejecutan acciones y alimentan ideas que son
centrífugas más bien que centrípetas, su pensamiento
está diseminado o es difuso, se mueven a diversos niveles,
captando la esencia de una amplia variedad de experiencias y
objetos por lo que ellos son en sí mismos, sin tratar, consciente o
inconscientemente, de encajarlos o bien excluirlos de toda visión
interna unitaria, invariable… y a veces fanática.”
Isaiah Berlin. A Collage City. Cambridge,
Ed. Mit Press, 1978.

“La sociedad en que vivimos quiere destruirnos. El arma que
emplea es la indiferencia, y hay que pasar al ataque, poner el dedo
en la llaga y apretar bien fuerte. Hablar de lo abyecto: la
enfermedad, la ausencia de amor, la fealdad... pero sin adherirse a
ninguna idea ni profesar ninguna militancia. La militancia es para
la gente feliz.”
Michel Houellebecq. Entrevista de Xavi Ayén. La Vanguardia 20 de setembre de
2012.

...projectes que prioritzin la cohabitabilitat i les relacions fèrtils
entre el que s’estableix com acceptable i allò que es vol amagar.

