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M’EXPLICO A MI, PERÒ 
TAMBÉ (M’)EXPLICO. VULL 
DESCOBRIR QUI SOC, 
DEFINIR UNA IDENTITAT. LA 
IDENTITAT COM A SEQÜÈNCIA 
DE CARACTERÍSTIQUES 
D’UNA ENTITAT, QUE ÉS 
TRANSMESA.

PERQUÈ PER SER, HI HA 
D’HAVER QUELCOM QUE 
M’INTERPRETI. QUE DESXIFRI 
ELS MEUS CODIS. CODIS 
QUE JO PUC ESCULPIR, 
EN EL MOMENT QUE SOC 
CONSCIENT DE QUI SOC.

PER AIXÒ HE DECIDIT 
ORDENAR LES MEVES 
XARXES DE COMUNICACIÓ. 
AQUELLS CAMINS QUE 
LA MEVA CAPACITAT 
DE TRANSMETRE ELS 
PROJECTES HA ADOPTAT, I 
VEURE SI PUC, COM QUÍMIC 
EN UN VAS DE PRECIPITATS, 
ACONSEGUIR FER FLOTAR LA 
MEVA IDENTITAT. 

AL LLARG DE LA MEVA 
CARRERA D’ARQUITECTURA, 
M’HE TROBAT SOVINT 
EN LA POSICIÓ DE 
“COMUNICADORA”. ESCRIT 
ENTRE COMETES PERQUÈ 
NO SÉ ENCARA BEN BÉ 
QUÈ HAURIA DE VOLER 
DIR AQUESTA PARAULA. 
“COMUNICADORA”, 
“COMISSIÓ DE 
COMUNICACIÓ”. SUPOSO QUE 
PER FER AIXÒ, HAS DE TENIR 

CERTS CONEIXEMENTS EN EL 
PROCÉS DE TRANSMISSIÓ DE 
LA INFORMACIÓ. 

ÉS POSSIBLE QUE ELS HAGI 
ADQUIRIT DE MANERA CASI 
INSTINTIVAMENT EMPÍRICA. 
M’ATREVIRIA A DIR QUE JA 
TENIA CERTES QUALITATS 
QUE EM PERMETIEN DONAR 
UNA RESPOSTA ESTÈTICA, O 
JERÀRQUICA ALS MISSATGES 
DARRERE UN DISSENY. I, 
POTSER, AQUEST HA SIGUT 
L’ENGRANATGE A DONAR 
RAONS OBJECTIVES COM 
A RESPOSTA D’AQUELLA 
INTUÏCIÓ.

PERÒ, FINS A QUIN PUNT 
PUC HAVER MANTINGUT LA 
CAPACITAT DE PRENDRE 
DECISIONS QUE ARRIBA 
DE FORMA TOTALMENT 
SUBJECTIVA? O COM AQUELL 
DESENVOLUPAMENT 
PRAGMÀTIC HA CREAT 
SIGIL·LOSAMENT LES 
RESPOSTES QUE JO 
INTERPRETO SUBJECTIVES? 
SI POGUÉS RESPONDRE A 
TOT AIXÒ JA SERIA EXPERTA 
EN MASSA COSES.

AQUEST LLIBRET ES CREA 
AMB LA INTENCIÓ DE SER 
LA BASE D’UNA ANÀLISI, 
PER L’EXTRACCIÓ DE 
CONCLUSIONS, I EN CAP CAS, 
UN CATÀLEG DE RESULTATS 
FINALS. AIXÍ, ABANS DE 
COMENÇAR INTENTO 

IDENTIFICAR EL PROCÉS 
GENERAL DE COMUNICACIÓ. 
M’ADONO QUE UNA RÀPIDA 
CERCA A GOOGLE DÓNA 
INFINITS ESQUEMES AMB LA 
MATEIXA SOLUCIÓ. 

ÉS CERT QUE EL PROCÉS 
FÍSIC ES REMET EN 
EMISSOR - MISSATGE - 
RECEPTOR. PERÒ POTSER 
LA IMPORTÀNCIA D’AQUESTS 
ELEMENTS, I LA MATEIXA 
MATERIALITZACIÓ D’AQUEST 
MISSATGE SÓN FACTORS 
OSCIL·LANTS. 

L’INICI DELS MEUS 
PROJECTES ARQUITECTÒNICS 
ES VEU CARACTERITZAT PER 
UNA SIMPLE TRANSMISSIÓ 
DE LA INFORMACIÓ. QUE 
COMPLEIX PERFECTAMENT 
AMB AQUELLS ESQUEMES 
QUE M’OFERIA GOOGLE, I 
QUE INTENTA CONVÈNCER 
A UN RECEPTOR. D’UNA 
MANERA MOLT INNOCENT, 
HAURIA DE REÏTERAR.

ÉS POTSER EN EL MOMENT 
QUE L’ENTITAT EMISSORA 
NO SÓC NOMES JO, SINÓ 
QUE HE DE FER VISIBLES 
LES INQUIETUDS D’UN 
COL·LECTIU, QUE EL 
MISSATGE PASSA A GUANYAR 
IMPORTÀNCIA PER SOBRE 
DE L’EMISSOR. UN MOMENT 
EN QUÈ EM DESVINCULO 
DELS ÍMPUTS PERSONALS 
QUE VOLDRIEN TENIR ELS 

MEUS DISSENYS, I APRENC A 
DEIXAR-ME CONQUISTAR PEL 
CONTINGUT DEL MISSATGE 
GENERAT COL·LECTIVAMENT. 

FINS A ADONARME, QUE 
EL QUE REALMENT ESTÀ 
MODIFICANT LA MEVA 
CAPACITAT DE COMUNICACIÓ 
ÉS AQUELL INICIAL 
RECEPTOR QUE S’HA 
ANAT CONVERTINT EN UN 
INTERLOCUTOR. I MIRANT 
AQUELL INICIAL ESQUEMA, 
VEIG QUE ME L’HAVIA ESTAT 
MIRANT AL REVÉS, I QUE EL 
QUE M’HAVIA D’ENTENDRE 
ERA AQUELL QUE M’ESTAVA 
ANALITZANT, QUE EL QUE 
ESTAVA FENT JO ERA 
D’INTERMEDIÀRIA ENTRE UN 
CONJUNT D’IDEES I EL SEU 
ESCULTOR, QUE MAI HAVIA 
SIGUT EN LA SEVA TOTALITAT 
L’EMISSOR. 

ÉS POSSIBLE, TAMBÉ, QUE 
LA CAPACITAT ANALÍTICA 
D’AQUEST PROCÉS, HAGI 
POGUT AFLORAR AMB 
EL DESENVOLUPAMENT 
DE L’AGILITAT AMB ELS 
MITJANS, EN GRAN PART DE 
PRODUCCIÓ, QUE HAN ANAT 
ALLIBERANT ESPAI A ALTRES 
MITJANS DE CREACIÓ O 
ANÀLISI. 

PERÒ DEIXEM LES 
CONCLUSIONS PEL FINAL, 
NO HEM DE MIRAR TOTS ELS 
ESQUEMES DEL REVÉS.



6 7

COMUNICAR
TRANSMETRE INFORMACIÓ

(1) JO (2) MISSATGE
INFORMATIU
PROPAGANDÍSTIC
PUBLICITARI
EDUCATIU
CULTURAL
ENTRETENIMENT

IDENTITAT

OBJECTIVA SUBJECTIVA

(4) FORMALITZACIÓ (5) RECEPTOR

(3) MITJANS

VERBAL
VISUAL
AUDIOVISUAL

CREACIÓ
PRODUCCIÓ
ANÀLISI
EDICIÓ



8 9

(1) JO, JÚLIA DUBOIS

Feina

Associació de Creatius plàstics JORCA

Concurs de relats curts Mans Unides

Concurs de curmetratges ONCE

Microstation
Dibuix vectorial

Photoshop
Autocad InDesign

Rhino Illustrator
Revit

Premiere Pro
After Effects

Premi d’excelència a la selectivitat

Cor de Maria Sant Celoni Institut Baix Montseny Grau d’Estudis en Arquitectura, ETSAV (UPC)

Starbucks La Roca Village
2013 - 2015 Monitora de Ceràmica

2011 1r premi

2012 1r premi

2015 Ministeri d’educació2012 1r premi

2000 - 2013

Català
Castellà

Anglès Cambridge Advanced certificate
Francès

Holandès

2013-2015 2015-2020

2016-2019

Estiu 2016 Cambrera

Èxits

Idiomes

Competències

1997 2000 2013 2015

Educació

Adobe Llenguatge informàtic
C++
Java

HTML
(Grasshopper)

AQUIDOS MASALA Consultors

Solar Decathlon Europe

Departament d’economia ETSAV

Departament de projectes ETSAV

Membre de la Delegació d’Estudiants de la ETSAV

Participant de les jornades CREARQ

TUDelft, Faculty of Architecture

Tommy Hilfiger La Roca Village
2017 Pla parcial per Ripollet, Barcelona 2018 Consultoria estructural, Barcelona

2017-2019 Projecte TO

Quatrimestre Tardor 2018 Becària

Primavera 2020 Becària de la comissió de desenvolupament Gràfic
Octubre 2017

Quatrimestre de tardor 2019

Estiu 2017 Assistent de botiga

2020
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[Academic use only] 

(2) EL MISSATGE CONSCIENT

Inicio el meu viatge d’introspecció 
a la recerca dels mecanismes 
utilitzats en un moment on el meu 
disseny arquitectònic es trasllada 
unidireccionalment. 

Sembla adequat començar amb allò 
més senzill, les invitacions i cartells 

del PASO, la festa de meitat de 
carrera.  

Havia de comunicar quatre 
conceptes: festa, lloc, dia i preu. Els 
tres últims són molt clars, i el primer 
s’aconsegueix amb una composició 
lliure i divertida de lletres i icones.

La claredat i 
senzillesa del 
missatge són 
proporcionals 
a la potència 
del resultat.
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(2) EL MISSATGE

Paral·lelament, i per mitjà d’un 
disseny de càrrega comunicativa més 
elevada em disposo a veure com 
manifesto la necessitat de transmissió 
de la informació.

En aquell moment, la creació dels 
espais té un únic objectiu conscient 
que és complir amb el programa 
proposat. 

En aquest programa es posa en 
valor la nostra capacitat de crear 
un escenari flexible, adequat a les 
necessitats fluctuants de la vida a la 
ciutat.

M’adono ara, que la decisió de crear 
un element distintiu de cohesió de 
l’espai, en forma de pati el·líptic, no 
va regida per la, llavors, raó d’ampliar 
l’entrada de llum a l’edifici, sinó 
que inconscientment la imposició 
d’aquelles formes en moviment, el 
que fan és evidenciar la necessitat 
d’aquell inicial rectangle a tenir una 
expressió pròpia.

Habitatge 
plurifamiliar. 
Pati ou. 
(2016)1

Les formes 
orgàniques i 
el moviment 
donen èmfasi a 
la flexibilitat 
de l’espai.

NO CONSCIENT
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(3) EL MITJÀ: PRODUCCIÓ

Em trobo en un ambient amb un missatge prèviament fixat i una alta quantitat 
de producte a mostrar.

Es tracta d’un bloc de projectes, que forma part de l’espai teòric del despatx 
MVRDV, l’hi diuen The Why Factory. En aquesta edició, volen demostrar a un 
públic general la necessitat d’implementació de vegetació en l’arquitectura. 

Per fer això possible, es dissenya una eina que permet als arquitectes im-
plementar espècies vegetals als seus dissenys, per mitjà d’elements ar-
quitectònics que es parametritzen en funció de les exigències i qualitats 
d’aquestes espècies.

La meva feina és dissenyar la interfície d’aquesta eina, com a mètode de 
presentació per l’àgil interpretació tant de la base de dades generada, la 
importància del missatge com el funcionament programàtic de l’eina. 

Recordo en aquell moment pensar: Quina manera més curiosa de fer arqui-
tectura, no? El nen vol un escalèxtric, la mare un gimnàs, l’instal·lador una 
sala molt, molt, molt gran de màquines, i l’aigua vol entrar a casa, però no pot. 
I aquí, cadascú havia generat un material que havia de ser visible, coherent i 
convincent, com el resultat arquitectònic d’aquells desitjos dels clients. 

Consistia en transformar 276 oracions d’un discurs desencadenat a un únic 
fil conductor que animés al públic a decidir que volia comprar la nostra idea, 
per mitjà d’oferir-li la presa de decisions, i fer-lo sentir que era ell el que 
manava.
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The Why Factory.
The Green Dip. 

(2019)2
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(3) EL MITJÀ: ANÀLISI

Allà, a Delft, em van ensenyar que tan 
important és tenir un bon projecte, 
com saber-lo vendre.

Fa gràcia, allò del que sempre havia 
volgut fugir (Fins i tot hi tenen un 
màster per ser agent immobiliari). 

Fruit d’una assignatura teòrica, 
vaig decidir analitzar les façanes 
de dos edificis amb connotacions 
ideològiques oposades. L’objectiu era 
descobrir si, des d’un punt de vista 
plenament formal, podia identificar 
els mecanismes de transmissió 
d’aquelles idees.

I altra vegada, mostro aquesta 
preocupació per entendre el disseny 
a través de la narració que és 
capaç d’explicar. Amb la voluntat 
d’analitzar la capacitat comunicativa 
dels elements gràfics, per tal, 
d’augmentar el meu coneixement que 
posteriorment serà aplicat, sent jo, 
l’emissor. 

Delft Lectures on 
Architectural Design 
and Theory. (2019)3
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govern o els afers públics d’un país”. Podem dir 
llavors que cada trosset d’una ciutat té una 
intenció política? O que l’adjectiu “polític” 
només fa referència a la ciutat –de la ciu-
tat i per la ciutat–? El que estic intentant 
fer aquí és que el lector reflexioni sobre el 
significat que pot ocultar en el seu entorn 
quotidià.

Per demostrar-ho, intentaré transformar 
primer la Casa del Fascio i la Casa de la 
Memòria els uns als altres i, després, repe-
tiré aquest procés amb les seves façanes. 
Tot això amb l’objectiu de veure si les seves 
idees reflexades canvien en alguna part 
d’aquesta transformació.

Puc veure que tots dos edificis estan envol-
tats d’edificis influents a les seves ciutats. 
Primer vaig intentar veure si l’existència 
d’aquests edificis podia canviar la nostra 
percepció dels analitzats. Sembla que no hi 
fa cap diferència.

Tot i que, en el cas de Terragni, hauria de 
mirar el context dels anys 30. En aquest 
moment l’edifici contrastava enormement 
amb el seu entorn, era l’únic edifici modern 
en un entorn gris però molt coherent. Es va 
oposar a la catedral de Como. Les relacions 
entre tots els elements eren clares i directes, 
mai ambigues.

Vegem l’altre edifici, la Casa de la Memòria. 
L’entorn és dràsticament oposat a l’anteri-
or, la claredat de l’ambient de Como ha 
desaparegut. Els actors de la plaça estan al 

Moldejant un missatge,
Comparació de la imatge de la Casa del Fascio i la 
Casa de la Memòria

El disseny arquitectònic es basa en la for-
malització d’un programa, que no només 
ha de ser sobre la funcionalitat, sinó que 
acompanya un missatge, una idea, una vol-
untat estètica, una crida als sentiments.

És per això que quan decidim analitzar 
aquests missatges ocults darrere d’una ar-
quitectura, primer hem d’entendre el con-
text construït que l’envolta, les circumstàn-
cies que ho van fer possible i, a continuació, 
podem identificar les formes i els mecanis-
mes que les construeixen.

Els edificis s’utilitzen per situar un espect-
ador en un context històric i social, s’utilit-
zen en cinema, publicitat, llibres, revistes o, 
sobretot, en els nostres propis pensaments 
o records. Aleshores, si els edificis poden 
formar part d’històries, com podem util-
itzar-los perquè expliquin l’encertada? I 
com podem estar segurs que aquest missat-
ge s’entendrà de la mateixa manera des de 
diferents punts de vista?

Fredric Jameson va escriure en el seu llibre, 
The Political inconscience: Narrative as a Social 
Symbolic Act, “no hi ha res que no sigui social i 
històric, de fet, podem dir que en el seu fi tot és 
“polític”” (Lahiji, N. L’ inconscient polític de 
l’arquitectura: reobrir la narració de James, 
2012)

Crec, doncs, que el que estem creant –edifi-
cis o espais públics– no és més que una eina 
política, de la polis grega, “ciutat”. Es tracta 
de crear una discussió, “relacionada amb el 

seu lloc sense tenir una relació clara amb els 
veïns, gairebé els podríem intercanviar i no 
passaria gaire. L’ordre de la plaça reflecteix 
l’ambigüitat i la manca de jerarquia de la 
societat actual.

El canvi s’inicia quan intercanviem el trac-
tament de l’espai públic al servei directe 
dels nostres edificis. La Casa del Fascio està 
dissenyada amb una plaça frontal en blanc, 
aquest moviment mira el nostre edifici i 
augmenta la sensació de monumentali-
tat. El buit posa èmfasi en la nova creació. 
D’altra banda, la Casa de la Memòria està 
envoltada d’un jardí, els camins del qual 
ajuden al vianant a creuar-lo, però en cap 
moment el dirigeixen cap a l’edifici.

M’adono, però, que el canvi apareix ínte-
grament quan situo els edificis en un con-
text contrari. No és només el que els envol-
ta, sinó el volum, les obertures, el material, 
les proporcions, el ritme, el que els relacio-
na amb el que volen mostrar. Si situem la 
Casa de la Memòria, aleshores, al lloc de la 
Casa del Fascio, augmentem la seva presèn-
cia i l’edifici comença a imposar-se al seu 
entorn.

Podria dir, però, que la Casa de la Memòria 
en el context de la Casa del Fascio és clara-
ment incoherent perquè és un edifici que 
no està fet per contrastar amb el seu en-
torn, però quan mirem la Casa del Fascio 
en un altre context, veiem que vol parlar 
amb els que l’envolten, però és incapaç de 
crear una relació forta.

Un cop entès el context i el seu impacte, 
puc centrar-me en els propis edificis, trans-
formant les dues façanes principals, la Casa 
del Fascio i la Casa de la Memòria, una en 
l’altra, per descobrir quines són les eines 
dels arquitectes per expressar dues idees 
aparentment oposades.

Que una façana transmet el feixisme semb-
la difícil de verificar, perquè per a Terrag-
ni, va ser un moviment positiu: “La societat 
creia realment que eren part d’una revolució, 

creant la societat del futur”. (Terragni, A., 
Libeskind, D., I Rosselli, P. L’atles de terrag-
ni: Architectures construïdes, 2004)

Per a nosaltres és una filosofia molt abom-
inable. La façana reflecteix l’ordre, la mo-
dernitat, l’obertura, etc., que gairebé no 
estan relacionades amb el feixisme. La 
façana de Baukuh està tancada, amb un joc 
d’irregularitat en una parcel·la progressiva. 
Suposant que pels autors, això reflecteix el 
post-feixisme.

Aquesta transformació, que s’utilitza com a 
exercici d’anàlisi, és mento per permetre’ns 
descobrir en quin moment, comencem a 
atribuir als edificis significats contraposats  
mitjançant les característiques formals que 
les construeixen.

El primer en el que em fixaré és el ritme i les 
proporcions que creen un disseny. La faça-
na de la Casa del Fascio s’inclou dins del 
moviment d’arquitectura racionalista. El 
concepte de racionalisme fa referència a un 
disseny lligat a la lògica, les matemàtiques 
i l’ordre.

És possible llegir tots aquests conceptes a 
la façana de Terragni i, per descomptat, a 
tot l’edifici, perfectament articulats en una 
quadrícula de rectangles proporcionals au-
reus de 7x4.

Per contra, a la Casa de la memòria, tot i 
tenir una base de ritme molt clara, que aug-
menta amb l’altura, que podria transportar 
l’espectador, a un llenguatge racionalista, 
els arquitectes reafirmen les seves inten-
cions situant els elements característics de 
la seva morfologia, de forma aleatòria a. la 
matriu.

Tenim, en els primers passos, matrius tren-
cades i creades respectivament, és clar, a 
partir d’aquest moment, que els dos casos 
comencen a indicar missatges completa-
ment diferents que al seu origen. Així vei-
em que el ritme i les proporcions són eines 
potents per afirmar un missatge.
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Delft lectures on 
Architectural Design 
and Theory. 
(2019)1

El següent pas és l’estudi de la materialitat. 
És molt possible que Terragni utilitzés mar-
bre ja que és un material pur, d’alta qual-
itat i durador, si el continent de les idees 
té aquestes qualitats, el contingut també 
estarà relacionat amb elles. Així, en certa 
manera, va dir que la Casa del Fascio rep-
resenta el “veritable missatge”. En oposició a 
això, la Casa de la Memòria està construï-
da en maó. El maó és el material del poble, 
dels treballadors, té més relació amb l’aus-
teritat. Per això, entenc que la Casa de la 
Memòria està al costat de la població i feta 
per servir-los.

En el moment en què canvio el material de 
la façana, la Casa del Fascio comença a ser 
més propera o agradable, no com a monu-
ment que respectem, sinó com a espai que 
us convida a formar-ne part. Passa al revés 
amb la Casa de la Memòria, començant a 
adoptar un sentiment més institucional.

Però no podem quedar-nos només amb una 
descripció formal de la façana, si el que 
volem entendre és com reacciona l’espect-
ador davant dos edificis completament dif-
erents, un dels objectes més importants és 
l’entrada.

L’arquitecte té la capacitat de decidir com 
interactua l’usuari amb el seu disseny. Vull 
veure com aquest edifici obre les portes i 
dóna la benvinguda al públic. Els dos ed-
ificis estan dissenyats per experimentar-se 
des de l’exterior fins a l’interior. Per tant, 
d’una manera molt clara,

Terragni decideix que, malgrat la seva dis-
tribució no-simètrica a la façana, convida 
l’usuari a entrar a través d’una petita esca-
la al mateix centre de l’edifici. Està dient 
a l’espectador que si entra, estarà al lloc 
més important, estarà al cor de l’edifici i, 
malgrat la seva moralització i fredor, amb 
el simple gest de situar l’entrada al centre 
de l’edifici. , li diu a aquest espectador que 
també és important.

Pel que fa a la Casa de la Memòria, la de-

cisió presa és de nou, completament difer-
ent. Baukuh opta per situar l’entrada en un 
lloc delicadament amagat i lleugerament 
desplaçat al costat dret de la façana. Aquest 
detall elimina la impotència a l’entrada i 
comença a diferenciar entre l’embolcall i 
l’interior, afirmant que la façana té una en-
titat, però no hi pot haver cap relació amb 
el que podem trobar a l’interior de l’edifici. 
Potser l’efecte sorpresa convida a entrar, 
que segurament forma part del missatge a 
explicar, el rebuig d’alguns fets considerats 
inacceptables del passat, que la ciutat no 
vol repetir.

Per a mi, per tant, no es tracta només de 
la descripció dels edificis o d’un moment 
concret en el disseny, sinó de la capacitat 
d’entrar a formar part dels pensaments de 
les persones o de la seva vida quotidiana, 
de manera que part d’uns moments en el 
vides d’una població, acaba relacionant 
un missatge amb un element material, en 
aquest cas, dos edificis, per a ulls externs no 
tan diferents, però amb qualitats atorgades 
completament oposades.

Per tant, és l’arquitecte qui decideix quin 
és el missatge que dóna amb la seva arqui-
tectura o el moviment social constitueix la 
seva relació?

Puc dir que el feixisme idealitzat de Terrag-
ni (ordre, modernitat, etc.) ens ha portat a 
l’arquitectura racional. I que una societat 
tancada, fosca i irregular, es reflecteix a la 
façana de la Casa de la Memòria. No ob-
stant això, atribuïm aquestes qualitats als 
edificis perquè les nostres societats han vis-
cut envoltades d’aquestes idees. Els arqui-
tectes poden jugar amb aquestes relacions 
preconcebudes, però mai no podem estar 
segurs que les formes que dissenyem tin-
dran el nostre impacte desitjat.

Entendre com 
anteriorment s’ha 

aconseguit modelar 
un missatge i com 

podem controlar els 
elements externs que el 

modifiquen. 
 

Una ideologia es pot 
dibuixar, si es controlen 

les circumstàncies..
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(4) LA FORMALITZACIÓ
Després de l’anàlisi de dues façanes 
amb un missatge molt potent al 
darrere, agafo dos projectes en 
què el tractament de la façana és 
indispensable per la transmissió del 
missatge. 

Posant a l’interlocutor en primer lloc, 
entenem que, si el producte és un 
edifici, allò que causarà la primera 
impressió serà la façana, sembla molt 
evident, però sovint menyspreem el 
seu potencial.

Una barrera 
que activa la 

curiositat pot 
arribar a ser un 

engranatge a 
escala urbana.

Building 
Engineering Studios 
TU Delft. De Knip. 
(2019)4

Projecte TO. Solar 
Decathlon Europe. 

(2019)5

Saber escollir 
allò al que hem 
de posar èmfasi 

encadena la 
coherència del 

resultat.
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NOTES

Els vidres de la nova façana 
estàn inclinats, no tant sols 
per reduïr la indcidència del 
sol, sinó per reduïr també la 
reflexió des del carrer, de tal 
manera que millora l’eficiència 
energètica i augmenta 
la transparència dels 
esdeveniments de l’interior 
de l’edifici.

De Knip és l’edifici del 
departament detaces 
d’Amsterdam. Està format per 
una torre i una base, les dues 
amb la mateixa façana de 
formigó prefabricat.

La proposta, manté la façana 
de la torre per les oficines, i 
elimina els panells de la base, 
per obrir la façana que té 
contacte amb el context urbà.

L’estratègia climàtica

Building 
Engineering Studios 
TU Delft. De Knip. 
(2019)4



[Academic use only] [Academic use only] [Academic use only] 

18
151

[Exclusivamente para uso académico] [Academic use only] [Academic use only] 

151

[Exclusivamente para uso académico] [Academic use only] [Academic use only] 

45

[Academic use only] [Academic use only] [Academic use only] 

50

32 33

Projecte TO. Solar 
Decathlon Europe. 

(2019)5

NOTES

NOTES

NOTES

Un dels punts principals del 
projecte és la visibilització i 
control dels cicles materials 
d’un edifici.  
 
Per això, es situen tots els 
components del cicle de 
l’aigua i matèria a les façanes 
est i oest (les que menys 
intervenen en l’eficiència 
bioclimàtica d’aquest) i es 
fan visibles i accessibles tant 
des de l’interior com des de 
l’exterior.

L’accés a la casa és un 
recorregut didàctic per 
situar al visitant en un 
context crític a previ.

L’eficiència de l’edifici 
dependrà de l’acció de 
l’usuari. 
 
Així, de nord a sud, es 
col·loquen una sèrie de 
filtres, la suma dels quals 
aconseguirà el confort tèrmic 
d’aquest usuari. 
 
Es dissenyen per tal que la 
seva activació sigui el màxim 
d’intuïtiva.
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(5) L’INTERLOCUTOR

I acabant amb TO, el motor de la meva preocupació per 
l’objectivitat en els mètodes de comunicació, m’explico 
a través de la performance final que explicava el 
funcionament pràctic de la casa apel·lant a les emocions 
dels visitants.

Volíem posar en evidència que la praxis de l’habitant era el 
determinant de la passivitat d’una casa.

I no paràvem de repetir “No hi ha casa passiva sense 
habitant actiu”. Per això no podíem explicar-los amb un 
recorregut pels elements que formalitzaven aquella casa. Si 
no que imitaríem les sensacions que estava tenint el visitant 
en trobar-se amb els processos biològics de l’habitar. 

Conjuntament amb Isaac Suarez, ballarí i coreògraf, 
definíem una coreografia que, des de la introspecció 
individual, fins a la consciència col·lectiva, es plantejava el 
malgastament d’aigua i la seva reutilització, els elements 
físics que tenen poder sobre el control higrotèrmic d’una 
casa, el concepte de privacitat, i la gestió dels residus, fins 
a interactuar amb el públic i aconseguir que ells portessin 
el guió de la performance, decidint on havien de tirar els 
pinyols de la fruita que s’havia cultivat al prototip per tal de 
continuar els cicles materials dins l’habitatge.

Projecte TO. Solar 
Decathlon Europe. 
(2019)5
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JO, JÚLIA DUBOIS

EM TORNO A PRESENTAR, PERÒ AQUESTA 
VEGADA PER POSAR EN VALOR, TOT ALLÒ QUE 
NO HE POGUT ANALITZAR OBJECTIVAMENT.

EL FACTOR SORPRESA, EL PER QUÈ SÍ. 
DESPRÉS DE TANTA PREOCUPACIÓ PER CREAR 
UN CONEIXEMENT QUE DONÉS SOLIDESA A LES 
MEVES DECISIONS A L’HORA DE PROJECTAR, 
M’ADONO QUE AQUEST HA JUGAT UN PAPER 
MOLT MÉS IMPORTANT AL QUE JO LI ESTAVA 
DONANT. 

LA PRAGMATITZACIÓ DEL CONEIXEMENT HA 
CULTIVAT LES MOTIVACIONS QUE APAREIXEN 
EN FORMA DE FACTOR SORPRESA.

I SEGURAMENT SÓN AQUESTES EMOCIONS QUE 
REP QUI M’ESTÀ ANALITZANT.

AMB ÈMFASI TAMBÉ A EMOCIONS, PERQUÈ 
EL QUE ELS MEUS PROJECTES PODEN 
COMUNICAR ÉS PLAER, SATISFACCIÓ, ANGOIXA, 
DISCONFORMITAT, QUE POSTERIORMENT SÓN 
INTERPRETADES I TRADUÏDES A MISSATGES. 

DONCS, FAIG UN INTENT DE COMMEMORACIÓ 
A L’ESFORÇ I VOLUNTAT D’ESTABLIR UNES 
NORMES GUIA DELS MEUS PROJECTES, QUE 
CONSCIENTMENT HAN ACONSEGUIT JUGAR 
AMB AQUESTS MISSATGES, PERÒ TAMBÉ M’HAN 
AJUDAT A CREAR UNA IDENTITAT, QUE JO, 
COM A MATEIXA INTERLOCUTORA, HE POGUT 
COMUNICAR.
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LLISTAT DE PROJECTES

Habitatge plurifamiliar. Pati ou. 2016
Context: TAP IV. ETSAV (UPC)
Enunciat: 8 vivendes passants entre mitgeres i garatge, amb límit de superfície i 
altura. 
Tutors: Joan Llecha, Arcadi de Bobes, Josep Pratdesaba 
Autors: individual

The Why Factory. The Green Dip. 2019
Context: 1st quarter studios. TU Delft
Enunciat: Comprovar els beneficis de la implantació de vegetació a les ciutats. 
Tutors: Winy Maas, Javier Arpa, Adrien Ravon, Leo Stuckardt, Lex te Loo
Autors: Alex Da Costa Gomez, Anne de Schepper, Antonia Bohn, Clara Beckers, 
Daniel Sobieraj, Daryna Chernyshova, David Fritz, Dries Brøns, Emma, Chris 
Avramiea, Eszter Katona, Fraser Carroll, Gongbu Han, Hannah Namuth, 
Jacqueline Yueh, Jesslyn Humardani, Júlia Dubois Auleda, Katharina Stommel, 
Koen Meijman, Loen Sung, Ludvig Sundberg, Maciej Moszant, Maja Lindborg, 
Michelle Li, Mihaela Tomova, Mikołaj Strzelczuk, Natalie Keynton, Rogier 
Tamminga, Siddharth Jain ,Sophie Vrisekoop, Sophie van Riel, Stanisław Klajs, Ton 
van Giessen, Ugo Azoulay, Yi Shan, Yuchen Li

Projecte TO. 2019
Context: Solar Decathlon Europe 2019
Enunciat: Disseny i construcció d’una casa sostenible.
Autors: Clara Alsedà Rodríguez, Marta Aracil González, Helena Armengol i Biosca, 
Mariona Blanch Vernet, Ignasi Boldú Nebot, Laia Boquera Llambrich, Lluc Borràs 
Bibiloni, Maria Borrell Vilanova, Paola Busso Vinagre, Elias Casanovas Adrián, 
Maria Casino Lozano, Clara Castellote Borrell, Martí Catalan Franquesa, Xu 
Chengye, Albert Clotet Arrufat, Guillermo de Alfonso Sánchez, Miquel Debón 
Vilagrassa, Manel Dies Rossy, Júlia Dubois Auleda, Miren Etxeberria Sagasta, Pep 
Fradera Castelló, Marta Galisteo Garrido, Carles García Mas, Javier Guerrero 
García, Laia Guillén Soley, Pau Heras Baldi, Francesc Iglesias Martí, Alex Llinàs 
Ródenas, Helena Majó Ylla-Català, Simon Martín Combellas, Elsa Martínez Fonts, 
Samanta Medina Mañer, Henrique Muniz de Castro e Silca, Martí Obiols Galí, 
Jordi Olivella Cirici, Esther Orús Alcalde, Miquel Peguero Yus, Alex Piera Diaz, Pau 
Quingles Lamarca, Cyntia Rosalía Rabanal Llaudy, Álvaro Rancaño García, Julia 
Reñones de la Fuente, Jaume Ribas Soley, Francesc Xavier Ruiz Safont, Júlia Sabaté 
Giner, Guillem Segura Niñerola.
Fotografia: Andrés Flajszer
Secció fugada: Mariona Blanch Vernet
Alçats: Esther Orús Alcalde
Planta i seccions: Martí Catalan Franquesa

Delft Lectures on Architectural Design and Theory. 2019
Context: 1st quarter electives. TU Delft
Enunciat: Comparar dos projectes des d’un punt de vista escollit.
Tutors: Alper Semih Alkan
Autors: individual

Building Engineering Studios. 2019
Context: 1st quarter studios. TU Delft
Enunciat: Renovar la façana d’un edifici corporatiu.
Tutors: Thomas Offermans
Autors: individual

1_

2_

5_

3_

4_



40


