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I -INTRODUCCIÓ

1- TRIA DEL TEMA: LA TRANSVERSALITAT
Després de reflexionar sobre la transversalitat en l’arquitectura i com aquesta s’ha
manifestat per mi en aquest 5 anys del
grau, he arribat a la conclusió que allò que
cus les diferents disciplines i branques que
conformen l’arquitectura i allò que dóna
per tant, una unitat a l’arquitectura són les
idees. El pensament i la coherència de les
idees del projecte amb cada una de les
branques de la disciplina que el conformen
fan que una obra sigui Arquitectura i no
construcció a la meva manera d’entendre.
Sota aquest punt de vista, la història i la teoria situen l’obra i a l’arquitecte en un paradigma de pensament concret, amb uns antecedents concrets i enriqueixen el discurs
teòric que donarà peu a un determinat projecte, i que mai hauria de desvincular-se
de l’emplaçament on es situa i per tant de
l’urbanisme.  A partir d’aquí, la representació haurà de manifestar aquestes idees
i la tècnica, que engloba les estructures,
les instal·lacions i la construcció, estaran
només ben plantejades si, a més de complir
amb les seves funcions, mostren una absoluta coherència amb les idees que persegueix el projecte i que tanquen el cercle del
que entenem com una bona arquitectura.
Aquestes idees, que estan per sobre de la
mera eficiència i que responen a qüestions
espacials, emocionals, sensorials, culturals o ideològiques entre d’altres, són el val-

or afegit de l’arquitectura. Aquestes l’apropa a l’art, la vida i la societat i la diferència
d’una construcció purament enginyeril. En
un món cada cop més mecanitzat, crec fermament que aquest és el patrimoni que hem
de protegir i no podem oblidar que, com va
dir Mies van der Rohe, “l’arquitectura és la
voluntat d’una època traduïda a l’espai”.
Per aquest motiu, s’ha triat el Situacionisme, per ser una corrent de pensament
amb una càrrega ideològica molt forta, i
comprovar com les seves idees teòriques
poden traduir-se, d’una manera totalment
transversal, en una representació, en un
urbanisme, en un projecte i en una tècnica concrets. Així doncs, la metodologia
del treball serà, en primer lloc, analitzar
els antecedents de la Internacional Situacionista i fer una introducció a la corrent de pensament. Tot seguit, s’extraurà
d’aquestes idees teòriques, unes premisses arquitectòniques que puguin emprar-se
com a estratègies projectuals per tal de
dissenyar espais que ofereixin als usuaris
i a la ciutat una determinada experiència.
Un cop definides aquestes premisses,
s’analitzaran quatre projectes que poden
relacionar-se amb el Situacionisme a partir
d’aquestes variables i s’estudiarà la seva
possible vigència en el paradigma de pensament actual. Finalment, es trauran unes
conclusions analitzant les comparatives.
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2- DEFINICIÓ DE LA CORRENT DE PENSAMENT
El Situacionisme és una corrent de pensament que va aparèixer a finals dels anys
50 i que es vincula al grup de pensadors
i artistes revolucionaris liderats per Guy
Debord, conegut com la Internacional Situacionista (IS). Fundada l’any 1957, aquesta
organització cultural recollia des dels seus
orígens l’esperit revolucionari del Dadaisme
i el Surrealisme i pretenia fer realitat el projecte d’aquest moviments i unir l’art i la vida.
El grup va tenir una forta implicació política i buscava una alternativa a la realitat
dels anys 60, en què el sistema capitalista
havia acaparat, no només els mètodes de
producció i el treball com en els anys 30,
sinó que també havia arribat a l’oci i el consum, conformant el que ells anomenaven
la “societat de l’espectacle”. Els seus components, majoritàriament d’origen francès,
simpatitzaven amb ideologies marxistes o
socialistes i cercaven un mecanisme de
fugida de la societat de consum i del treball alienant o “travail aliéné” a través del
concepte de la deriva o “detournement”.
Aquesta estratègia consistia en un mecanisme per aconseguir una experiència
única vinculada a l’entorn urbà que ens permetés escapar de la nostra rutina de treball
alienant i que pogués proveir els ciutadans
amb una vivència plena d’autenticitat.
Després del primer congrés de la IS,

aquests artistes i intel·lectuals arriben a
la conclusió que s’ha de plantejar el que
ells anomenen “urbanisme unitari”, entenent de manera radical la ciutat i l’home
com a una única realitat. Així doncs, fan
una crida cap a una actitud inconformista
vers l’experiència urbana, per tal d’obtenir una experiència reveladora a partir de
deambular per l’entorn físic de la ciutat,
que els permeti escapar de l’encasellament del capitalisme. Amb les seves teories, posen en valor el deixar-se portar
per la ciutat, el perdre’s i el ser espontani,
convertint la percepció de la ciutat en una
mena de joc que, mitjançant la sorpresa,
els retorni l’autenticitat i el viure el moment
que creuen que els ha tret el capitalisme.
Sota aquestes premisses i a través de l’art
i la literatura que recullen en exposicions,
performances i revistes, reten el ciutadà
a “deambular pels laberints de l’espai
urbà en busca de desitjos subversius”.
En aquest context i, sota la visió que el treball ens aliena i distreu d’allò que realment
som, neix al 1958 la Teoria de la Deriva a
mans de Guy Debord, el gran teòric dels
situacionistes. Per tal de fugir de la concepció de la ciutat que es regeix des del
punt de vista funcionalista, es proposa
aventurar-se a un laberint on cada vèrtex
sigui una experiència psicogeogràfica, on
es generin experiències úniques a partir
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2- DEFINICIÓ DE LA CORRENT DE PENSAMENT
de situacions en l’àmbit urbà amb les
quals l’home desenvolupa un vincle emocional. Es tracta doncs d’una crida a una
actitud determinada, a no tenir prejudicis
econòmics ni utilitaris respecte la ciutat i a
exaltar l’home com a ésser receptiu i inquiet a qui l’importa més el viatge que el destí.

tats en contra de la burocràcia habitual i
és zonifiquen aquestes segons diverses
atmosferes psíquiques. Una altra conseqüència en l’àmbit urbà és la incentivació
de noves formes d’accions col·lectives i
la possibilitat de transformar l’entorn urbà
de manera creativa per part dels usuaris.

Des de la perspectiva situacionista, les
zones marginals de la ciutat tenien especial interès com a escenaris perfectes on
derivar per la probabilitat de trobar quelcom emocionant que ens generi sorpresa i ens tregui de la rutina en aquestes
zones. Cal estar atent als detalls com ho
feien abans els surrealistes, a la part no
conscient del nostre cervell que ens possibilita viure la realitat d’una altra manera,
una visió més engrescadora de la ciutat, lúdica i emocionant que ens porti a
trobades inesperades i faci el nostre món
més ric i ampli. S’entén doncs la ciutat
com a espai de joc i d’autorealització humana, i es deposita la fe en les possibilitats de l’entorn urbà per generar moments
de veritable participació democràtica.

També aboleixen la idea de centre i de qualsevol direccionalitat, entenent que tot flueix
i està en moviment. El concepte de psicogeografia analitza el comportament humà
en front l’espai urbà, creant així un nou
sistema d’entendre la ciutat, on aquestes
experiències s’expliquen per fletxes i vectors de desig. Apareixen zones de repulsió
i d’atracció amb els seus respectius gradients de transició, fluxos i nodes d’interacció.
En definitiva, podríem dir que la IS va
ser un intent de crear espais capaços
de generar situacions entenent que
la relació entre ciutat i desig configuraran el nou espai urbà contemporani.

Conseqüentment, a la realitat física de
les ciutats se li afegeix una dimensió íntima i invisible, construïda a partir d’una
geografia marcada per emocions, records
i vivències personals. Seguint aquesta
lògica, proposen una divisió de les ciuConstant - Dibuix de New Babylon

-10-

-11-

3- ANTECEDENTS
“La irregularidad, es decir, lo inesperado, la sorpresa o el estupor son
elementos esenciales y característicos de la belleza”. Charles Baudelaire
Els antecedents del Situacionisme es poden
entendre en dues escales: una escala més
urbana, i una altra més objectual, que ens
interessarà especialment per poder relacionar-les amb l’arquitectura posteriorment.
Necessitem estudiar els antecedents per
tal de comprendre el paradigma de pensament de l’època i tenir les claus per poder establir una comparativa amb l’actual.
3.1 escala Urbana
Analitzant les actes dels CIAM, detectem
una primera etapa en què es parla d’una
ciutat funcional a la qual se li fa una contundent crítica i on apareix un dels antecedents que més influenciarà els mapes
psicogeogràfics situacionistes: l’assaig
sociològic de Henry Chombart de Lauwe. El seu famós mapa del seguiment
d’un estudiant de París traçava un triangle en el qual els seus vèrtex es trobaven casa seva, la de la seva professora
de piano i la universitat, evidenciant la
traducció en l’àmbit urbà de una societat cada cop més alienada pel sistema.

les restriccions d’una ciutat alienant i es
proposa abandonar-se a una experiència
que no espera que tingui un resultat altre
que el gaudir a partir del descobriment.
En aquest sentit, es recupera la figura del
flâneur, com l’espectador que es deixa
perdre per la ciutat per contemplar el ritme
i el frenesí d’aquesta a través de l’experiència del gaudir de l’entorn urbà. També cal
remarcar les influències surrealistes i l’obra
El camperol de París 1926 de Louis Aragon, on es tracten els temes d’allò quotidià, el cor de la ciutat i la idea del laberint.
(Louis Aragon, El aldeano de París,
págs. 28-29. Edit. Errata naturae)
En les actes del CIAM de 1959 trobem aspectes claus per les teories situacionistes.
En aquests trobem els metabolistes i el concepte de Cluster de Alison i Peter Smithson.
Podem destacar que tots ells són mètodes
operatius des de les emocions i com
aquestes poden relacionar-se amb la ciutat.

En canvi, en una segona etapa, es
busquen els mecanismes per escapar de
Constant - Plànol psicogeogràfic

-12-

-13-

3- ANTECEDENTS
3.2 Escala objectual
En canvi, pel que fa a l’escala més objectual, trobem un terreny on es permet el
joc del disseny i on els antecedents ens
mostren una manera particular d’entendre
el món i representar-lo, que pot tenir una
implicació en l’arquitectura. El primer nom
que és d’obligada citació en aquest aspecte és el de George Perec, que parteix
de la premissa de Debord en quant a
fugir de les relacions preestablertes. A
partir de les seves narratives, Perec construeix un espai que li permeti escapar
d’allò establert, transformant en emoció
la poesia. Llibre Temptatives d’inventari
Un altre personatge important que ajuda a
construir l’imaginari dels situacionistes és
Rymond Queneau, que en els seus “Exercicis d’estil” narra la història d’una senyora que surt cada dia de casa a les 12
des de 24 perspectives diferents. S’explica la mateixa història sota el punt de vista retòric, el d’un prospecte de medicina,
el de les cartes del Tarot o el d’un joc de
rol entre d’altres. Amb aquestes diferents
maneres de veure el món a través de la
narrativa, l’autor intenta trencar amb el
“travail aliéné”, construint poètiques noves.
3.3 Antecedents immediats
Una de les primeres causes preparatòries
per a la creació d’aquest moviment és la

coneguda com a Internacional Lletrista. En
aquest context històric en què apareixen
tants moviments d’avantguarda, la Internacional lletrista és sens dubte el moviment
més proper als situacionistes, ja que molts
dels seus integrants van pertànyer primer
a aquest grup. Els seus components feien
art a partir de les paraules i jugaven amb
els límits d’aquestes a través de manipular el significant i el significat. En definitiva, feien unes propostes gràfiques on
les paraules es convertien en una realitat que estructurava des del llenguatge.
En segon lloc, el grup d’avantguarda COBRA es reconeix com un altre precedent
als situacionistes. Les sigles corresponen
a les inicials de tres localitzacions europees que van ser envaïdes pels nazis i
que necessitaven d’un moviment artístic
que les unís: Copenhage, Brussel·les
i Amsterdam. Aquest col·lectiu, fundat
al 1949, tenia un fort vincle amb els informalistes francesos, on la texturologia
apareix com una manera d’experimentar
amb les emocions a través de la matèria.
Per últim, podríem dir que la tercera causa
preparatòria va estar el Laboratori Experimental per a una Bauhaus imaginista de
1955. Encapçalat per G Pinot-Gallizio, es
basen en la metodologia alemanya de la
Bauhas més l’experiència de  l’informalisme
francès de la seva realitat contemporània.
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I I-LA VIGÈNCIA DEL
SITUACIONISME

1- UNA REVISIÓ SOTA EL PARADIGMA ACTUAL
Tot i que no podem desvincular la teoria
Situacionista del seu context històric, la
visió de humanitzar la ciutat i la voluntat
d’afegir una realitat emocional a la realitat
física té un gran valor i pot ser útil com a
punt de partida en una reflexió que ens
porti a projectar espais de gran intensitat
des del punt de vista de l’usuari i la ciutat. Per aquest motiu, creiem que existeixen certes idees que poden ser plenament
vigents en l’actualitat i en els següents
paràgrafs analitzarem quines són aquestes
amb la finalitat de poder extreure alguns
paràmetres que puguin emprar-se com
a estratègia projectual per crear “situacions” d’interès psicogeogràfic en la ciutat.
Amb aquest objectiu, s’han analitzat els
seus textos, posant especial èmfasi a
aquells relacionats amb urbanisme i especialment l’arquitectura, però sense oblidar
aquells paràmetres socials i culturals sense
els quals aquestes teories no tindrien una
raó de ser. Després de la investigació s’han
extret les següents premisses relacionades primer amb la vigència dels paràmetres socials, i després amb la traducció
arquitectònica que en podem extreure.
1.1 La Societat de l’espectacle
A 1967 Debord va publicar “La societat
de l’espectacle”, un text amb una crítica
fonamental a la cultura i a la societat de

la segona meitat del segle XX. En aquest
text, del que després va fer-se una pel·lícula, va aportar una base teòrica sòlida al
Situacionisme i que sovint es reconeix
com el seu text més representatiu, es
busca fomentar la lluita de classes que
es descriu a El Capital de Marx a través
d’una batalla amb el temps lliure i es criticava durament la societat de consum.
Segons Debord l’espectacle no és només
una acumulació d’imatges de mitjans de
comunicació de masses sinó, ja en aquella
època, la mediatització de les relacions socials per aquestes imatges que constitueixen una visió concreta del món. Així doncs,
per ell l’espectacle no és res més que la forma actual de dominació i garantia d’ordre i
s’ha d’eradicar sense excepcions. Aquest
oci i consum del que parla indueixen a una
actitud d’acceptació passiva que ens mou
només en el món de les aparences. Per últim, creu que la conseqüència d’aquesta
societat és l’atomització de les persones
que es troben juntes però a la vegada aïllades en la seva individualitat. Posa l’exemple d’una parella que mira la televisió junts
però cadascú des del seu món particular.
Vigència: De totes les idees que podem
analitzar del Situacionisme aquesta és sens
dubte la que té més vigència en els nostres
dies. La societat de consum i “de l’espectacle” actuals estan molt més radicalitzades
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1- UNA REVISIÓ SOTA EL PARADIGMA ACTUAL
i esteses que en els anys 60 com a conseqüència de les possibilitats que ofereix l’internet i sobretot per l’ús massiu de les xarxes socials. Aquestes permeten l’alienació
de les relacions socials i la dependència de la tecnologia per omplir el nostre
temps lliure a través del que ells entenien
com a espectacle o a través del consum.
1.2 La tecnologia i els fluxos
L’ús de la tecnologia ja en aquella època
podia entendre’s com una arma de doble
fil, que pretén alliberar-t’he però realment
t’engarjola. Aquesta tecnologia és la que
possibilita la continuïtat de la societat de
l’espectacle i el problema d’aquesta és l’ús
que en fem quan es destina a fomentar
el consum i l’oci en comptes de generar
un bé i un progrés. En canvi, si aquesta
pot emprar-se des del punt de vista de la
tècnica, sí que pot tenir unes connotacions
positives. Aquest és el cas per exemple
de les megaestructures que proposen per
traslladar les idees situacionistes al terreny arquitectònic com la New Babylon de
Constant que analitzarem més en davant.
En aquest sentit, cal parlar del vincle dels
situacionistes amb el grup coetani d’ARQUIGRAM. Aquest grup va desenvolupar-se paral·lelament al Situacionisme i,
tot i que els seus components abraçaven
el capitalisme i la societat de consum,
en alguns aspectes podem trobar certs

paral·lelismes. Aquest grup va proposar
el Fun Palace, una arquitectura plenament dissenyada per l’oci i ben contrària
a les idees situacionistes, tanmateix, es
pot extreure d’aquesta la cerca d’una arquitectura flexible i dinàmica que permeti el joc i la interacció amb un usuari que
pot anar-la modificant, unes idees que sí
que encaixen amb el paradigma Situacionista, ja que buscaven un medi urbà
que fomentés la creativitat dels usuaris i la
participació de l’art, entesa com un joc, en
la vida. Aquesta tecnologia està relacionada amb la mobilitat i les circulacions que
tan importants són per al Situacionisme.
Vigència:
Des de la visió situacionista avui en
dia podem seguir avaluant la tecnologia com aquesta arma de doble fil, que
ens connecta i a l’hora aliena pel que fa
a les relacions socials. D’altra banda,
aquesta pot emprar-se com un mitjà per
reconèixer les àrees psicogeogràfiques a
través de plataformes com BCN At Night.
Aquesta mapifica les manifestacions positives i negatives de la gent en les xarxes
socials segons les àrees urbanes, mostrant
un plànol amb nodes d’atracció i repulsió
segons l’estat d’ànim dels usuaris i el lloc
on es troben. D’altra banda, els paràmetres
de flexibilitat i adaptabilitat són encara més
presents en l’arquitectura i amb l’avenç

Cartographies made by atNight - Barcelona sentiment / Day
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1- UNA REVISIÓ SOTA EL PARADIGMA ACTUAL
de la tècnica i la prefabricació, així com
amb la incorporació de la tecnologia en els
edificis i ciutats cada cop ho seran més.
Pel que fa a la mobilitat i a la cartografia de ciutats, està clar que la mobilitat
i connectivitat han augmentant tant que
l’anàlisi de la Naked City que es va fer per
cartografiar París, avui en dia podria ferse fàcilment a nivell planetari. La globalització i la tecnologia permeten cartografiar
els recorreguts en cotxe, en tren i fer un
anàlisi psicogeogràfic a base d’una xarxa
que pot connectar-ho absolutament tot.
1.3 El laberint infinit
Figura de l’imaginari col·lectiu que remet
a la mitologia clàssica i que s’entén arquitectònicament com a la possibilitat de
diferents combinatòries de recorreguts
múltiples que permetin una experiència autèntica a través del deixar-se perdre i de trobar allò inesperat. Absència
de direccionalitat, sense centre ni simetria, provocació i sorpresa i intensitat
Vigència: L’avenç de la Teoria quàntica i la possibilitat combinatòria són temes relacionats de plena actualitat, que
eliminen la idea clàssica de trajectòria.
1.4 La marginalitat
S’entenen les zones marginals de la ciutat
com a àrees amb gran potencial des del

punt de vista geogràfic. Atès que l’arquitectura o l’urbanisme (al menys en aquella època) tendia a ser menys direccionat,
permetia més llibertat i possibilitat d’escenaris canviants i sorprenents. A aquesta
forma d’absència de la metròpoli contemporània en les àrees abandonades i improductives i de caràcter indefinit se les
coneix com a le terrain vague, un terme
que va incorporar Ignasi de Solà-Morales,
llençant la reflexió de si aquests espais
en comptes de reincorporar-se a la ciutat
definida com s’ha pensat tradicionalment,
no haurien de mantenir-se amb el caràcter
de inacabades, manifestant la llibertat
d’aquesta realitat alternativa de la ciutat.
D’altra banda, es reconeixen les estacions de tren com a punts de particular interès des del punt de vista dels
fluxos i la interacció entre la gent.
Vigència: àrees a repensar des de
l’àmbit urbanístic, no els barris marginals. Polítiques socials han avançat.
1.5 La Psicogeografia
Es defineix com a psicogeografia l’estudi
dels efectes del medi geogràfic, ordenats
conscientment o no, al actuar directament
sobre el comportament afectiu dels individus. Els situacionistes estudien les diferents àrees psicogeogràfiques d’un determinat emplaçament amb la deriva com

Simulació quàntica
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1- UNA REVISIÓ SOTA EL PARADIGMA ACTUAL
a mecanisme de reconeixement del lloc.
L’objectiu és reconèixer les unitats ambientals, unes àrees amb una forta identificació
des del punt de vista perceptiu. Un altre
concepte important és el de les plaques
tournantes, àrees que contenen diferents
forces, perceptibles o no, i que psicogeogràficament ens remeten a un passat o
a un futur de la ciutat. La topografia és especialment rellevant en aquest aspecte, ja que
ajuda a delimitar els fluxos i les dinàmiques
de comportament de la gent d’una manera
natural. Des del punt de vista projectual,
busquen la generació d’aquestes atmosferes psíquiques i que estableixin un diàleg
amb aquestes unitats ambientals prèviament estudiades de l’entorn on es troben.
Vigència: El concepte d’atmosfera és
de plena actualitat gràcies a arquitectes
com Peter Zumthor o RCR, i la voluntat
de crear espais que provoquin una reacció en l’usuari com una emoció o un sentiment té plena vigència avui en dia. De
fet, si prenem els premis Pritzker com a
un indicador de tendències internacionals, es pot destacar un creixent interès
per arquitectures que presentin una sensibilitat cap a l’usuari o cap a l’entorn per
superar l’època dels Star Architects, que
deixaven les emocions més de banda per
impressionar formalment o des del punt
de vista de la tècnica. D’altre banda, la

utilització de la topografia com a eina projectual que permeti evocar sensacions és
un recurs que també té plena vigència.
1.6 La representació
Cartografiar és una manera de representar
dels situacionistes, que són capaços de
plasmar allò que no es veu a simple vista
amb la voluntat de retornar-ho a la ciutat
i que la gent ho tingui present per poder
gaudir de les experiències que fomenten.
D’altra banda, representar és una manera
de veure el món, tant pel procés de descobriment i coneixement d’un emplaçament
mitjançant la representació, com pel fet de
mostrar els nostres descobriments als altres.
Els situacionistes beuen del grafisme de
les avantguardes, especialment dels seus
antecedents surrealistes i la manipulació
de les xifres i l’escriptura de la Internacional Lletrista. La representació del moviment,
l’ús dels colors forts i la tècnica del collage són trets característic del moviment.
Vigència: La manera de diagramar dels
situacionistes és un tret característic d’especial rellevància per l’impacte que ha tingut en arquitectes contemporanis. Influències provinents més de la branca lletrista
es veuen reflectits després en l’obra de Miralles i De la Sota, i la diagramació i representació del moviment i les infinites possibilitats es veuen també en Koolhaas o Miralles.

OMA - Seccions i diagrames  de fluxos
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2- CASOS D’ESTUDI
Un cop estudiats els possibles paràmetres
que s’han de tenir en compte per projectar
des del munt de vista situacionista, ens proposem analitzar quatre projectes relacionats amb aquesta línia de pensament. En
primer lloc, analitzem El projecte de New
Babylon de Constant, l’únic projecte arquitectònic realitzat per un membre del moviment, i tot seguit analitzem tres projectes
de l’arquitectura contemporània que poden
relacionar-se a posteriori amb els paràmetres arquitectònics que hem especificat.
2.1 CONSTANT i New Babylon
A
1958
fa
el
projecte
conegut
com
a
New
Babylon.
Segons el Mite de Babel, la unitat del llenguatge es perd en el moment en què els
humans volen arribar al cel construint la
torre més alta i són castigats a parlar diferents llengües, sent aquest l’origen dels
consegüents mals entesos i les grans
guerres de la humanitat. Així doncs, a la
idea clàssica d’aconseguir una unitat en
vertical a través de la figura de la torre.
A aquesta primera idea que ronda l’imaginari col·lectiu, se li afegeix la utopia horitzontal que pot remetre a la imatge de
laberint a la que feien referència els teòrics.
Aquesta segona idea de dispersió és la
que origina la possibilitat d’originar les experiències situacionistes, i es convida amb
una cartografia prèvia que analitza les re-

alitats psicogeogràfiques de les ciutats on
es proposa. S’analitzen doncs les realitats
sensorials, les emocions, les possibilitats
de l’atzar i els sentiments i es superposen
a la realitat projectual que es proposa.
Un altre concepte clau és el de megaestructura, molt present als anys 60 amb
la creença que la arquitectura ha de
ser un immens contenidor de possibilitats a partir de immenses estructures
que puguin abraçar absolutament tot.
Aquest
concepte
tindrà
una
forta
influència
en
Rem
Koolhaas.

Constant - collage New Babylon
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2- CASOS D’ESTUDI
2.3 KOOLHAAS i la biblioteca de Paris
El cas de Rem Koolhas és diferent de les
referències anteriors en el sentit que, tot
i que és indubtable que adopta les idees
situacionistes com a referència, aquestes
es barregen amb les de la metròpoli americana que és un crit al capitalisme. Analitzarem el cas de la Biblioteca de París de
l’any 1989, un projecte molt representatiu
del seu pensament i on podem trobar alguns paral·lelismes amb el situacionisme.
a) lectura urbana:
Koolhaas planteja d’una manera provocativa els interrogants de la ciutat moderna, tanmateix, pel que fa el projecte de
la biblioteca, no existeix pràcticament informació de l’entorn, només de l’edifici,
i podem concloure que en aquest sentit
el projecte no aprofita la visió situacionista del potencial urbà existent, sinó que
es centra només en generar un nou paradigma de situacions a través de l’edifici.
b) circulació
El projecte es concep des del negatiu,
com un procés de sostracció d’un sòlid
unitari. Per tant, com es veu en les maquetes inicials es concep el sistema de
relacions primer, deixant com a espais
comuns el buit restant. A més, es superposen les estructures mecàniques que

permeten els fluxos aprofitant la tridimensionalitat que permet la tècnica. D’altra
banda es fa notable la falta de jerarquia
o d’un centre pròpia del Situacionisme.
c) laberint
Les sales de lectura graviten aleatòriament dins del magma sòlid dels nuclis
de servei i nuclis d’emmagatzematge,
fent evident la possibilitat que la tècnica
ofereix avui en dia de separar les instal·lacions de l’espai. A més, es superposa una
idea atipològica i afuncional que concatena una successió d’experiències espacials en que el programa es va barrejant
de la mateixa manera que ho fa la cultura contemporània. El paper de la pell de
l’edifici és un altre aspecte que juga un
paper molt important que aporta aquest
caràcter ambigu entre el dins i el fora.
d) representació
Utilitza una forma de representació que
remet al detournement situacionista i que
barreja la pràctica comercial americana
amb una dimensió crítica de la cultura arquitectònica contemporània. En aquest edifici, Rem Koolhaas diagrama tota la funció,
seguint el mètode de Perec, de manera que
ens mostra zones funcionals, relacions afectives i d’altres pràcticament surrealistes.

OMA - maqueta de la Biblioteca de Paris
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2- CASOS D’ESTUDI
2.4 MIRALLES i el cementiri d’igualada
Miralles té un fort vincle al llarg de tota la seva
obra amb els situacionistes, la internacional lletrista i el Team 10. Analitzarem l’obra
que potser té una dimensió més metafísica
des de la perspectiva situacionista per tal
de vincular-la amb les estratègies projectuals que ja hem destil·lat anteriorment.
a)
reconeixement
psicogeografic
lectura del lloc desxifrant totes aquelles
realitats que no es veuen a simple vista. En els seus coneguts dibuixos dels
emplaçaments apareixen connexions
amb la història, amb el món de l’art i
remeten a una part imaginativa també a
través de la tècnica dels seus collages.
Els seus projectes parteixen sempre
de la lectura de l’emplaçament, vinculant el lloc amb la història, la memòria, la
topografia  dialogant amb allò existent i el
potencial ocult. En el cas concret del cementiri d’Igualada es tracta de la creació
d’una experiència estètica i sensorial
que serveixi per a la memòria del difunt
però també per a la reflexió del visitant.
e) circulació
El lloc es descobreix a partir de l’experiència del caminar, igual que la vida
és un fluir, també ho havia de ser l’experiència del cementiri. Existeixen difer-

ents recorreguts i opcions a través de les
quals el visitant es deixa portar entre diferents nivells i topografia, on es gaudeix
de la pròpia experiència del passeig
a la manera de la deriva situacionista
en una experiència gairebé metafísica.
b) la idea de l’infinit
Miralles entén que l’arquitectura està en
el procés i en l’etern retorn. L’infinit, que
es troba en la combinatòria de recorreguts i variacions, en el cas de Miralles
ho fa també en el propi procés projectual. La superposició de variacions a través
del dibuix inacabat van desvetllant la
forma final. Es pot establir un paral·lelisme amb el procés creatiu de Giacometti en les variacions dels seus retrats.
C) La representació
Es un mètode de descobriment, tant de
les realitats psicogeogràfiques de l’emplaçament com de les formes a través
del procés de superposició. Miralles es
caracteritza també per l’ús de la tècnica del collage per plasmar les intuïcions
i sensacions com feien els situacionistes.
A més, Miralles té una forta influència de
la Internacional Lletrista, i des de l’inici el traç del cementiri recorda a una Z
que després acaba essent una A, l’inici i el final de l’abecedari o l’inici i el final de la vida, altra vegada l’etern retorn.

Enric Miralles i Carme Pinós - Cementiri d’Igualada
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2- CASOS D’ESTUDI
2. 2 FOA i la Terminal de Yokohama
Dissenyada en 1995 la gran infraestructura
presenta una forta relació amb els projectes metabolistes com Kenzo Tangue, especialment en l’imaginari col·lectiu per tractar-se del Japó. Aquesta megaestructura
es converteix per la ciutat en una plaça i
un lloc de situacions amb un fort caràcter
urbà on hi ha varis aspectes que podrien
vincular-se a les idees situacionistes:
a) la circulació a partir del diagrama de
no retorn
Segons diuen els arquitectes, l’edifici va
ser concebut a partir del diagrama de circulació que proposaven, un diagrama de
no retorn on l’edifici no tingués una sola direcció i on fossin possibles diversos recorreguts. Al ser una estació, segons la visió
situacionista un escenari especialment interessant des del punt de vista de la interacció, les circulacions entre usuaris, treballadors i mercaderies era força complexa.

terra i el sostre es fusionaven i els límits
entre l’espai urbà i el privat es dissolien.
c) la megaestructura
Per evitar l’aparició de columnes i no obstruir les circulacions ni direccionar l’espai,
es van definir les superfícies de l’envolvent
com un element estructural en sí, aprofitant
les rampes de connexió entre nivells per
rigiditzar el projecte. D’aquesta manera,
les circulacions es convertien no només
en l’estructura conceptual, sinó també
en una estructura física per al projecte.
d) la flexibilitat dels espais
Tot i que la flexibilitat era una premissa fonamental per a FOA des de l’inici, en comptes d’associar la flexibilitat a espais homogenis i continus; van optar pel que ells
anomenaven “espais intensius”, on era la
topografia i les relacions que definien l’espai el que determinava la seva flexibilitat.

b) concepció de l’edifici com una gran
superfície i una topologia
A cada segment i bifurcació del diagrama se li va associar una superfície,
de manera que l’edifici s’entenia com
una successió de superfícies que generaven un envolvent i es convertien en una
topografia continua i accessible, on el
FOA - Interior de la Terminal de Yokohama
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III- CONCLUSIONS

CONCLUSIONS
1- La vigència de la teoria

2- Marc sociològic

Després de l’estudi realitzat, podem concloure que el pensament situacionista va
ser una reacció contra una ciutat i una
societat encasellada. Sota la perspectiva actual, podríem dir que va obrir un
debat que, encara avui en dia, no hem
acabat de tancar, i va oferir una nova mirada al món que relaciona models espacials amb comportaments socials que
és el que encara avui pot tenir vigència.

Amb aquest anàlisi es constata el vincle que
pot tenir l’arquitectura amb l’art, la societat
o la política.  Si creiem en la vocació multidisciplinar de l’arquitectura i en que aquesta ha d’anar lligada a la societat, hi haurà
molts reptes sociològics que ens tocarà
tractar en els propers anys que segurament
tindran una translació en la realista física de
les ciutats que és interessant plantejar-se.

Avui en dia la radicalitat en política és
menor que als anys 60, quan es van plantejar les teories situacionistes que pretenien
anar en contra del model capitalista. Els
seus autors es vinculaven generalment a
idees Marxistes i, per al contrari, els autors que podríem dir que beuen d’aquesta corrent el l’actualitat, no ho fan amb
la fi de combatre el sistema econòmic.
Podríem dir doncs, que els situacionistes
donen les claus per canviar l’experiència
urbana i abolir el model clàssic de ciutat i
el d’una rutina diària traduïda a un espai, i
aquestes podrien ser les bases que aprofitem avui en dia per millorar el sistema i
canviar-lo des de dins, per tal de tenir unes
experiències més autèntiques en l’àmbit
urbà i una ciutat més propera als ciutadans.

Si la tecnologia segueix avançant al ritme
actual, l’abolició del treball alienant deixarà
de ser una utopia i es convertirà en una
realitat. Això portarà unes conseqüències
radicals a nivell polític i social, com per
exemple, un escenari on les jornades de
treball es veuran dràsticament reduïdes
com a conseqüència de la substitució dels
treballadors pels robots especialitzats.
Si aquest és el cas, s’haurà de suplir les
hores de treball amb oci, que té el perill
de fer-nos caure en la societat de l’espectacle que ja ens avançava Debord.
A través de Delirious NY i la Ciutat
Genèrica, Koolhaas ja exposava alguns
d’aquests reptes que estan per venir, com
una societat de consum encara més marcada, les smart cities, la sobrepoblació
o el paper de la dóna entre molts altera.

Maqueta de New Babylon
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CONCLUSIONS
3- Marc urbanístic
Com a conclusió gràfica, es superposa el
plànol de Constant per Barcelona, amb el
plànol de l’exposició Enllaços de en Parcerisa. En el primer, on es defineixen les
àrees psicogeogràfiques on es podria
implantar el projecte de New Babylon en
els anys 60 i, en el segon, s’estudien les
àrees de Barcelona que en l’actualitat encara han de resoldre certs aspectes urbanístics, amb molta intensitat de fluxos
i que encara no estan del tot resoltes.
Aquests punts segurament són zones que
podrien projectar-se sota la visió situacionista i, cal destacar, que una d’elles és
l’àrea d’estudi del proper màster habilitant.
4- Futures tendències
Potser es pot establir un cert paral·lelisme
entre l’etapa de postguerra de la Segona
Guerra Mundial i l’època de crisi que estem vivint ara pel que fa a l’arquitectura i
l’urbanisme. Després de la segona Guerra
Mundial l’arquitectura i l’art van patir una
evolució cap a un terreny més emocional.
En el terreny de l’arquitectura podem destacar Alvar Aalto, i fins i tot Le Corbusier,
que va experimentar un canvi radical en la
seva obra després de la segona Guerra
Mundial. En aquesta segona etapa dissenya Ronchamp des d’una vessant molt més

emocional, ja que la societat necessitava
d’una humanització de l’art i l’arquitectura.
Doncs bé, com a opinió personal podria
concloure que crec que existeix una certa
tendència a que l’arquitectura torni cap a
una vessant més emocional i més atenta
amb les persones després d’una època
de crisi, tot i que sigui menor que la de
les grans guerres, que és el moment que
em toca viure i en el que desenvoluparé
al menys l’inici de la meva carrera com
a arquitecta. Si prenem el premi Pritzker com a indicador de tendències internacionals es pot veure un cert gir recent
des dels coneguts com a Star Architects
cap a una nova humanització de l’arquitectura, ja sigui des d’una vessant més
social com l’arquitecte Aravena, com des
d’una vessant més emocional, d’una arquitectura vinculada al lloc, al material i a
l’atmosfera com són els arquitectes RCR.
Aquest gir cap a un terreny més emocional crec que haurà de traduir-se tant des
del punt de vista arquitectònic com des del
punt de vista urbà, i en tota aquesta equació
no es pot oblidar el progrés de la tecnologia. Per aquest motiu, les idees situacionistes tenen cert interès com a punt de partida per una reflexió de l’estat actual de la
ciutat i l’arquitectura des d’un punt de vista
concret i com a estratègies projectuals per
crear llocs d’interès i confrontació humans.

Superposició Plànol psicogeogràfic de Constant de BCN i El de “Enllaços” de J. Parcerisa
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CONCLUSIONS
5- Camí personal
La meva lectura personal sobre la disciplina
és que la transversalitat de l’arquitectura la
trobem en les idees i que són aquestes les
que donen coherència i traven el discurs
arquitectònic que cus les diferents àrees
de coneixement: la història i la teoria, la
tècnica, el projecte, l’urbanisme i la representació. Per tal que les idees siguin coherents a la vegada amb el moment que ens
toca viure, l’arquitectura ha d’apropar-se al
món de l’art, la societat i la política, essent
partícip de la realitat que ens toca viure i
apropant-se, en definitiva, a les persones.
Entenc doncs que el paper de l’arquitecte ha
de ser com el d’un director d’orquestra que
ha d’estar capaç d’escoltar els diferents instruments i les diferents melodies per tal que
en conjunt s’escolti una bonica simfonia.
“Creo que la arquitectura, para asumir la
categoría de obra de arte, debe suscitar
sorpresa y emoción. Tiene que ser diferente. La arquitectura es invención. De
modo que cuando el proyecto no tiene
nada nuevo que ofrecer, puede satisfacer la funcionalidad, pero no es una
obra de arquitectura como yo la concibo. Creo que una obra de arquitectura
tiene que crear sorpresa, tiene que utilizar
la técnica en todas sus posibilidades.”
Oscar Niemeyer
Projecte d’elaboració pròpia on s’exploren alguns conceptes estudiats en aquest treball
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