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LEANDRO MADRAZO

mb el programa que hem iniciat durant el curs
998/1999 a l’ETS d’Arquitectura La Salle, volem
abordar, a partir de l’ordinador, una sèrie de qüesons fonamentals en l’ensenyament de l’arquitectura, relacionades amb la concepció de la forma i
e l’espai, la sistematització del coneixement arquiectònic i la metodologia del projecte.
nostre objectiu és crear marcs conceptuals nous
ue superin la divisió estricta de matèries i disciines que ha caracteritzat l’ensenyament oficial

I N FO R M AT I CA
A RQ U I T ECT U RA
S I STEMES DE REPRESENTACIÓ: TEXT,
FIGURA, OBJECTE, IMATGE, ESPAI I LLUM
http://www.salleurl.edu/sdr
El curs SDR, Sistemes de Representació s’estructura en sis temes: text, figura, objecte, imatge, espai
i llum. En el context del curs, cadascun d’aquests
conceptes clau constitueixen un model conceptual, o sistema de representació, dins els límits del
qual es concep la realitat dels objectes materials
i intel·lectuals.

i determina d’una manera diferent la nostra percepció (i concepció) de la realitat.
Per això, no considerem la representació com una
tècnica per visualitzar la idea, sinó, sobretot, com
el mitjà amb què es concep, des del qual i dins el
qual es concep la realitat. En aquest sentit, la relació entre idea i representació en el procés de creació és similar a la que pot donar-se entre pensament i llenguatge: el llenguatge no és només un
instrument que ens permet exterioritzar o comuni-

àgina d’entrada del curs 98/99 http://www.salleURL.edu/sdr

Alumnes Pàgina d’accés a l’entorn individualitzat en què cada

Tema figura: explicant conceptes amb nous mitjans Pàgina

questa web inclou el contingut teòric de les classes, les intro-

alumne duu a terme els exercicis corresponents de cada tema.

del capítol Figura, en la qual s’empren les tècniques multimèdia

uccions als programes informàtics i els treballs dels alumnes.

e l’arquitectura i permetin abordar temes clau de
’arquitectura d’una manera potencialment diferent.
es d’aquesta perspectiva, no veiem l’ordinador
om un instrument, sinó com un mitjà que ens permet transformar l’ensenyament de l’arquitectura.
primer pas en el desenvolupament d’aquest programa ha estat la posada en marxa del curs SDR,
stemes de Representació.1
El curs SDR, Sistemes de Representació, continua la línia pedagòca que desenvolupem des del 1990 al Departament d’Arquitectura
l’ETH Zürich. Concretament, es tracta de la continuació del curs
incipia (1990-1996), en el qual el concepte de tipus va ser adopt com a metodologia bàsica en l’ensenyament del disseny amb
dinador; del curs Keywords (1992-1993), en el qual s’explorava la
ació entre art modern i representació amb ordinador; i del curs
postgrau Structures (1996-1999), el precedent més immediat del
curs que ara presentem.

per explicar les composicions de Lohse i de Huszar.

La representació, per tant, constitueix el tema principal del curs.

El concepte de representació
La representació s’entén com allò que es contraposa a la realitat de l’objecte, com quan parlem de
la imatge d’alguna cosa. Tanmateix, en el seu sentit
més ampli, la representació ha de considerar-se un
sistema conceptual que es troba entre el subjecte i
el món exterior; un sistema que coexisteix paral·lelament al sistema real.
Cadascun dels sis sistemes conceptuals que proposem (text, figura, imatge, objecte, espai i llum)
constitueix un sistema de representació en ell mateix

car un pensament; és, sobretot, un mitjà amb el qual
pensem.
En l’ensenyament de l’arquitectura i de l’enginyeria, l’expressió “Sistemes de Representació” ha estat
emprada per designar el conjunt de “sistemes de
projecció geomètrica” (com el dièdric, l’axonomètric o el cònic). Amb l’adopció d’un concepte de representació més ampli, com al que ens hem referit, l’expressió sistemes de representació adquireix
un significat nou: un sistema de representació és
un conjunt d’abstraccions (grà fiques o tex t u a l s ,
simbòliques o figuratives) amb el qual concebem i
p e rcebem la realitat dels objectes materials i
intel·lectuals.
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’art modern i la representació
’art de les avantguardes europees de les primees dècades del segle XX constitueix una referèna fonamental en aquest curs. El naixement de
l’art modern és estretament lligat a la creació de
oves formes de re p resentació. Per exemple, la
epresentació objectiva i unificada de l’espai, mitnçant la pers p e c t i va re n a i xentista, fou substi-

Objectiu del curs
La finalitat del curs és ensenyar a crear, pensar,
expressar i comunicar idees amb l’ordinador.
Pretenem que els instruments informàtics arribin
a formar part del bagatge instrumental i conceptual de l’alumne.
Amb això, el que volem no és substituir les tècniques existents amb els instruments informàtics,
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grames informàtics no exclou necessàriament la
utilització d’altres tècniques, com dibuixos, maquetes, fotografia i vídeo.
– Creatiu: mitjançant la realització dels exercicis
concebuts perquè l’estudiant explori de manera
activa els continguts exposats a classe. A la dimensió individual de la creativitat, s’afegeix una dimensió de caràcter més col·lectiu, que resulta de la

M ES ENLLA DE LA TEC N I C
uïda per una representació de l’espai subjectiva
ragmentada, formada a partir de la juxtaposició
e múltiples punts de vista. Així mateix, es varen
cercar formes artístiques alternatives a les tradionals, com les derivades del collage, i es varen
omençar a investigar les possibilitats estètiques
i n h e rents a la tecnologia de l’època (fotogra fi a ,
nema, etc.)
n la recerca de noves formes d’expressió artística,
s artistes de l’avantguarda varen considerar neces-

sinó que el nostre propòsit és, més av i a t, afegir
les noves tècniques a les que ja es coneixen i
explorar-ne les relacions.
En defi n i t i va, l’objectiu és utilitzar els mitjans
informàtics per abordar qüestions bàsiques de
l’arquitectura. En aquest sentit, l’ordinador és un
mitjà i no un fi. La nostra finalitat no és ensenyar a utilitzar programes i llenguatges informàtics, sinó aprendre arquitectura utilitzant mitjans
informàtics.

Internet juga un paper fonamental en aquest curs.
El contingut teòric, els programes i els exercicis
dels alumnes es troben a la web. Els conceptes
s’expliquen per mitjà de tècniques multimèdia per
comunicar les idees de manera més didàctica. La
utilització dels pro g rames informàtics s’ex p l i c a

E xe rcici text: textos entrellaçats. Jaume Font Basté I n t e r-

Exercici text: Le c t u res comparades. Albert Rigat Vila Anàlisi

Exercici text: Reconstrucció interactiva. Antoni Valverde Pérez

etació del text de Henry van de Velde Credo, del 1907, duta a

c o m p a rada dels conceptes clau dels cinc manifests de Van de

El text original de Van de Velde es descompon en símbols lin-

rme amb un document hipertext. Els comentaris s’intercalen

Velde, Gropius, Van Doesburg, Mies i Le Corbusier. Els concep-

güístics i grà fics. La reconstrucció del contingut es fa de ma-

mb el text original i donen lloc a dos textos entrellaçats: l’es-

tes comuns als quatre textos són explicats en un comentari

nera interactiva, movent el cursor sobre la pantalla: els fragments

it de Velde de començament de segle i el text contemporani

breu vinculat a la categoria que els agrupa (lògica i funció, ma-

es combinen de manera diferent que en l’original i donen lloc a

crit per l’alumne.

terial i construcció, estètica).

lectures alternatives.

Metodologia

amb exemples detallats. Cada alumne disposa d’un
entorn personalitzat a la web per exposar els seus
exercicis.
No obstant això, l’aspecte més interessant que ofereix Internet és la possibilitat de representar el treball col·lectiu de tot el curs i que els alumnes
puguin relacionar les seves propostes amb les propostes de la resta de companys. Aquest mòdul del
curs, anomenat Networking, es duu a terme per a
cada un dels sis temes. Per exemple, durant l’exercici Figura, els alumnes envien a una base de
dades un tema de composició (representat per una
imatge, un concepte i una explicació breu) i una
sèrie de transformacions d’aquest tema (re p re-

ari eliminar les barreres que separaven les formes
artístiques tradicionals (la pintura, l’escultura i l’arquitectura). L’artista modern no crea dins els límits
una disciplina determinada; el seu camp d’acció
s la representació mateixa, entesa com el territori
omú en totes les arts, tant en les tradicionals com
n les que neixen de la utilització de nous mitjans.
n sintonia amb l’esperit de les avantguardes artísques, aquest curs es planteja integrar les tecnogies actuals, principalment l’ordinador, en la creaó artística. Des del punt de vista de la creativitat,
qüestió clau és descobrir amb l’ordinador noves
rmes de representació, en un sentit estètic i episemològic, diferents de les que ja coneixem.

El curs es desenvolupa simultàniament en tre s
nivells:
– Conceptual: a través de classes teòriques dedicades a debatre el significat de la representació en
cadascun dels sis sistemes proposats. Els temes
que es tracten no es limiten a l’arquitectura, sinó
que tenen un caràcter multidisciplinari. S’inclou ges taltung, estètica, lingüística, filosofia i computació.
– Instrumental: dedicat a l’adquisició, l’aprofundiment en l’ús i l’enteniment de pro g rames per al
processament de textos, el tractament d’imatges,
la publicació de webs, la multimèdia, el dibuix i el
modelatge, l’animació i els renderings. L’ús de pro-

utilització d’Internet com a entorn educatiu integrat en el curs.

Networking: entorn educatiu a Internet
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entades també per una imatge, un concepte i una
escripció). Si naveguen per la xa r xa d’associaons d’imatges i de conceptes, els alumnes podran
stablir relacions entre les diverses interpretacions
els temes i de les idees que s’associen a aquests
emes. També poden contribuir al desenvolupament d’algun tema iniciat per algun altre alumne,
egint variacions pròpies d’acord amb la valoraó que en fan. Aquesta xarxa d’associacions (repreentada a Internet) aporta una visió diferent del
eball col·lectiu del grup. A més, les pàgines web
utilitzen com a mitjà de presentació per exposar
úblicament els treballs durant les reunions de
rup. Per tant, no fem servir Internet per prescinr de la presència física de l’alumne en el curs,

sinó per integrar les formes de representació que
ofereix en la dinàmica del grup. Una vegada més,
no es tracta d’utilitzar les noves tecnologies per
reemplaçar, sinó d’afegir al que ja existeix la nova
dimensió que ens aporten els ordinadors.

Exercici text: Conceptes il·lustrats. Jaume Font Basté.

Exercici text: Vida i obra. Josep Anton Serres Soto

Exercici text: Lectura en dues dimensions. Mercè Griñó Boix

l·lustració de quatre conceptes clau extrets d’un text de Van de

I n t e r p retació d’un text de Gropius. Mitjançant una seqüència

Interpretació dels cinc punts de Le Corbusier, basada en la lec-

lde. A cada concepte clau l i és associada una imatge (no

animada, s’ex p ressa la relació temporal entre l’autor i el seu

tura del text al llarg de dos eixos (vertical i horitzontal). El con-

cessàriament del mateix autor del manifest). La relació con-

pensament.

tingut de cadascun dels cinc punts pot llegir-se vert i c a l m e n t.

WORK IN-PROGRESS : TEXT, FIGURA
En el moment d’escriure aquest text, hem dut a
terme dos dels sis capítols del curs, els continguts
i resultats dels quals resumirem a continuació.

Sistema Text: els manifests de les avantguardes
En el capítol Text s’han debatut temes relacionats

pte-imatge s’explica amb un comentari concís.

amb l’estructura del tex t, la seva re p re s e n t a c i ó
com a hipertext, el signe lingüístic, les diferències
entre connotació i denotació, i la relació entre llenguatge i realitat. Així mateix, s’han abordat temes
relacionats amb el disseny grà fic, la comunicació visual i el disseny d’interfícies.
En l’àmbit instrumental, l’exercici ha donat peu a
introduir els alumnes al llenguatge HTML i el disseny de pàgines web.
L’exercici ha consistit a interpretar i analitzar cinc
manifests de l’arq u i t e c t u ra de les ava n t g u a rd e s
escrits per Henry van de Velde, Walter Gro p i u s ,
Theo van Doesburg, Mies van der Rohe i Le Corbusier. L’exercici s’ha dut a terme en una seqüència de cinc accions:

Horitzontalment, poden llegir-se els arguments comuns als cinc
punts, cadascun d’ells identificats per un color diferent.

Guillermo Torres
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Interpretar el text original, cre a n t-ne una veró nova en pàgines web;
Analitzar les idees clau dels textos i explicar el
textos de manera concisa;
Definir els conceptes clau utilitzats per l’autor.
Il·lustrar els conceptes clau, associant-hi imates que il·lustren el concepte;
Relacionar els conceptes del text escollit amb
altres conceptes de la resta de manifests.

istema Figura: composició i abstracció
n el capítol Figura, s’han tractat, entre d’altres,
s temes següents: la transició des de la figuraó a l’abstracció en la pintura del grup De Stijl,
diferència entre art abstracte i concret, el sig-

Exercici figura: Visions contraposades. Josep Anton Serres Soto

nificat de sinestèsia en relació a l’obra de Mondrian, les diferències entre els llenguatges pictòrics de Mondrian i de Klee, la distinció entre figura
i fons i les normes de composició en la pintura
de Lohse.
En l’àmbit instrumental, s’ha introduït els alumnes al programa Photoshop, així com la creació
de GIF animats i la publicació d’imatges en webs.
L’exercici ha estat dividit en dues accions:
I n t e r p retar: explicar les normes de composició
d’una obra del pintor suïs Richard Paul Lohse mitjançant una animació.
Composició: proposar un tema de composició i
d e s e n vo l u p a r-lo de manera coherent com una
seqüència de transformacions.
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Next step: col·laboracions amb d’altre s
escoles
En un futur immediat, els nostre propòsit és involucrar d’altres escoles (d’arquitectura, però també
d ’ a l t res disciplines) que vulguin participar en el
desenvolupament i la implementació, en els seus
programes educatius, de cursos com el que hem
descrit, en els quals les noves tecnologies s’utilitzen per tractar temes educatius de manera multidisciplinària. L’entorn educatiu basat en Internet
que hem començat a desenvolupar juga un paper
important en aquesta col·laboració.

Prof. Dr. Le a n d ro Madrazo ETS d’A rq u i t e c t u ra La Salle
U n i v e rsitat Ramon Llull madra z o @ s a l l e U R L . e d u

Exercici figura: Simetries. Marçal Dasquens Tapias

Networking figura

interpretació de la composició de Lohse es fa a partir d’una sèrie

Seqüència de transformacions que defineixen un tema de com-

R e p resentació a Internet de les relacions entre els exe rc i c i s

e conceptes oposats: equilibri-inestabilitat, unitat-fragmentació,

posició basat en la simetria central. L’exercici s’ha dut a terme

realitzats pel grup d’alumnes en el mòdul FIGURA.

eticència-exageració, etc. Per expressar aquestes dualitats, hom

utilitzant filtres del Photoshop.

ecorre a dos llenguatges visuals: el llenguatge abstracte de la composició original i el figuratiu de les imatges que s’hi barregen.
En el curs SDR que s’ha dut a terme fins ara han col·laborat els arquitectes Fernando Burgos i Eduardo Hernández.
En la implementació de l’entorn educatiu, han intervingut Marc Gibert, Francesc Durán i Jorge Jiménez.

Faldó dret Actigrama

