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Els punts vermells que apareixen a l’obra 
representen els valors morals implícits en 

l’escultura, els punts d’on, metafòricament 
parlant, podriem extreure algun tipus de 

concepte.

L’expressió “ètica INTERLINEAL” fa 
referència precisament a això, a aquelles coses 
que no es poden percebre a primera vista quan 
s’observa una obra d’art, als valors morals 

entre línies.



0. Presentació

“Doncs... Potser sí que hi ha alguna cosa més...” és el que vaig pensar just abans de 
decidir redactar aquest treball de recerca. És fàcil quedar fascinat davant una bona obra 
dʼart, però, i si el que vol aquesta obra és dir-nos alguna cosa? I si vol parlar-nos? I si no 
és allà només perquè observem com llueixen els seus colors i les seves línies? De 
manera que, potser, hi ha alguna cosa més, missatges ocults, ètica interlineal, alguna 
cosa que hem de descobrir i interpretar de les obres dʼart...

Objectiu
La idea de redactar aquest treball de recerca ha sorgit de lʼinterès per descobrir la relació 
entre lʼètica i lʼestètica de les obres dʼart. La font, part de lʼorigen de les pàgines que 
composaran el treball, seran les següents preguntes: 
• De quina manera una obra dʼart pot incidir en el món de la moral i les emocions? De 

quina manera, un seguit de pintades més o menys organitzades en un paper poden 
transmetre unes emocions? De quina manera un bloc de pedra, de la mateixa pedra 
amb  què fem els paviments de les ciutats, trencat dʼuna manera més o menys meditada, 
pot voler representar i arrossegar amb aquest seguit de corbes i angles de la figura, la 
complexitat íntegra del pensament dʼun individu o dʼun poble? 

• Dʼon parteixen els autors? En què es basen?
• És molt evident, o cal que lʼartista expliciti el contingut moral de lʼobra? 
• Tan sols poden dur-lo al pla físic o interpretar-lo els individus que tinguin la mateixa 

creativitat o experiència vital que els autors de les obres? 
• Quina és la relació establerta entre lʼètica i lʼestètica plasmades en una obra dʼart?

Hipòtesi
Prèviament a la realització de lʼestudi, sʼhaurà deduït que sí que hi ha una relació entre 
lʼètica i lʼestètica de les obres dʼart, i que aquesta configurarà lʼobra dʼart en funció de la 
vessant que tingui més pes.

Metodologia
Es partirà dels motius memorístics, en què la intenció serà commemorar un fet històric, i 
sʼestudiaran les diverses maneres dʼexpressar els diferents motius, tot passant per les 
diferents postures adquirides envers la moralitat expressada en els objectes. En el pimer 
punt del text sʼanalitzarà la manera de commemorar fets històrics, prèviament descrivint 
tot un seguit de conceptes necessaris per situar lʼescrit en un context concret i poder, així, 
entendre de manera òptima tot el contingut expressat. 
Aquestes incògnites queden redactades al llarg de lʼestudi i dʼaquesta manera, 
analitzades intentant resoldre aquests dubtes.

Conceptes, com ara la memòria, la història i, àdhuc, la relació entre ambdues coses, 
seran el contingut primari de moltes de les commemoracions construïdes al llarg de la 
història. Per altra banda però, a més a més dʼexpressar esdeveniments històrics en les 
obres dels autors diversos també apareixeran conceptes abstractes com la crueltat, 
amistat, censura, temps, industrialització i dʼaltres que, resultant formes abstractes, també 
es trobaran entre les línies aparents de les escultures, quadres, simfonies o edificis del 
conjunt artístic. Sʼanalitzaran tot un seguit de factors que afectaran directament les bases 
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de dades emprades per a les commemoracions, com ara la subjectivitat de lʼhistoriador, la 
historiografia, el tipus dʼenfocament, etc. Quedarà lligada doncs, amb aquest apartat, la 
segona part del treball, on es començarà a analitzar quina serà la relació entre tots els 
conceptes analitzats en lʼapartat primer i la forma de lʼobra dʼart, i com, lʼautor dʼaquesta, 
ha processat la totalitat de la informació en lʼescultura. Sʼanalitzarà també la premeditació 
i postura que adquireix lʼartista abans i durant la realització. 

Es treballarà, també, de manera més breu, un detall afegit en el treball que inclourà la 
natura i les seves formacions característiques en tot lʼanàlisi: lʼestudi de la geografia 
emocional.

Posteriorment, en el tercer apartat, es realitzarà lʼaplicació de la teòrica a la pràctica, 
treballant directament amb obres reals, de les quals se nʼestudiarà la justificació estètica i 
moral que els autors van decidir en el seu moment.

Tot i lʼanàlisi dʼaquesta complexa relació entre lʼètica i lʼestètica, lʼestudi es durà 
íntegrament a la pràctica en lʼapartat final del treball, on es construirà virtualment una obra 
dʼart que permetrà comprovar totes les característiques citades i estudiades, és a dir, que 
contingui un valor moral a més a més de tots els altres aspectes que comporta, com ara el 
disseny previ, els materials, la ubicació, lʼestudi del valor moral...

Lʼobjectiu del treball haurà estat exitós si, en concloure la lectura i enteniment dʼaquest, 
sʼhan aconseguit respondre les qüestions plantejades primerament en aquesta introducció 
i, a més a més, sʼhan esvaït els dubtes sorgits en el procés.
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Articular històricament el fet no consisteix en conèixer-lo com veritablement ha estat, sino més ben dit en apropiar-se d’un 
record.

Walter Benjamin

1. Introducció

1.1 El concepte de memòria històrica
Lʼanàlisi dʼaquest concepte es basarà fonamentalment en lʼobra Els 
usos del passat. Història, memòria i política dʼEnzo Traverso.

Al llarg de la història, lʼhome ha estat conscient de lʼexistència pròpia de 
cada individu, per tant, ha estat conscient de la seva vida i dels fets que 
ha viscut. Basant-se en exemples històrics anteriors a la seva 
existència o en conceptes que ha adquirit, aquest ha decidit 
mantenir aquests esdeveniments en la seva ment, i fins i tot, 
plasmar-los en lʼespai públic per a la possible adquisició i comprensió 
dels altres individus. Parlem, doncs, de memòria històrica, consistent 
en la perpetuació dels afers viscuts per a la posterior reinterpretació dels conceptes 
elaborats. 

D ʼaquesta manera, el passat es 
transforma en memòria col·lectiva. 
França es pot citar com un dels indrets 
on, al llarg de la dècada dels 70, la 
memòria històrica va adquirir un paper 
molt important. La memòria històrica es 
conserva en la ment de lʼhome; el que 
i m p l i c a d e m a n e r a d i r e c t a u n 
testimoniatge per a la representació del 
record. Aquest record inclou una 
subjectivitat, que es deu a la 
interpretació i valoració personals del 
r e c o r d , a m é s a m é s d e l e s 
reinterpretacions realitzades segons 

les sensibilitats culturals, que resulta en una 
modificació parcial del concepte inicial. 

Molts dels historiadors que treballen en fets 
històrics i van realitzant les seves deduccions  
simbolitzen la ruptura actual de la memòria 
col·lectiva. Portant aquest factor a un extrem, 
apareixen societats que podrien estar vivint 
nombroses i diferents històries.

Apareix llavors, el “turisme de la memòria”1. 
A lʼèpoca contemporània, aquest “turisme” 
envaiex l ʼespai públic de les societats 
occidentals, acompanyant el present. Indrets on 
sʼhan desenvolupat afers dʼimportància històrica com ara 
conflictes bèl·lics, celebracions socials o casualitats naturals; de la mateixa manera que 
representacions gràfiques o literàries, cerimònies i altres formes dʼexpressió, són 
considerats avui en dia “els llocs de la memòria”2, on perduren els conceptes adquirits. 
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2 Concepte formulat per Pierre Nora (vegiʼs nota 4).

El Gernika, la memòria plasmada en lʼespai

Enzo Traverso

Turisme de la memòria: Auschwitz



Automàticament, seʼls atribueix una importància social, una reputació, uns records o 
noves sensacions lligades directament a lʼexpressió de lʼobjecte: la memòria. 

En aguns casos, fins i tot podem parlar dʼ<<obsessió commemorativa>> quan parlem 
dʼobjectes que pretenen commemorar algun record i han estat convertits purament en 
objecte de riquesa material basada en el turisme internacional. En la modernitat, aquestes 
pràctiques experimenten una metamorfosi, consistent en una democratització, i es veuen 
secularitzades. Es converteixen en nous missatges adreçats al públic social. A partir 
del segle XIX, els monuments commemoratius adquereixen un nou paper: passen a 
representar valors laics, a defensar principis ètics i polítics, o celebren esdeveniments 
fundadors. Els monuments dedicats als soldats caiguts en esdeveniments com la 
Revolució Francesa o la Segona Guerra mundial esculpits en places de pobles i ciutats en 
són un exemple. En conclusió, es podria apuntar que aquest fenòmen deriva en un procés 
de reïficació del passat, és a dir, la transformació de lʼobjecte de consum per a ser utilitzat 
per a la indústria del turisme.

Però, dʼon prové aquesta obsessió memorística3? 
Es podria evocar un primer motiu en 
una cr is i de t ransmiss ió de 
conceptes en les societats. La 
preocupació per l ʼoblit de la 
memòria va anar accentuant més i 
més aquest factor. En aquest sentit, 
podem trobar un motiu en la 
d i f e r è n c i a n o t a b l e e n t r e 
l ʼ ” e x p e r i è n c i a t r a n s m e s a ” i 
lʼ”experiència viscuda”. La primera 
es perpetua natura lment de 
generació en generació. La segona, 
lʼexperiència viscuda, consisteix en 
la vivència individual, fràgil, fàcil de 
reforçar plasmant el record en lʼespai. Un segon motiu seria lʼarribada del segle XX amb 
lʼèpoca industrial. Les experiències viscudes, com la industrialització, les guerres, els 
genocidis, les neteges ètniques i les repressions polítiques han marcat una sèrie de 
traumes. Aquests records no han estat ni efímers ni fràgils sinó que han presentat un 
caràcter sòlid, i han volgut ser expressats i perpetuats secularment.

Lʼobsessió memorística existent en lʼactualitat, segons E. Traverso, és el producte del 
declivi de lʼexperiència transmesa en un món que ha perdut les refèrències. Al centre 
dʼaquest sistema de representacions sʼhi instal·la una figura nova: el testimoni, 
exemplificat en els supervivents dels camps de concentració nazis. Sʼentreveu que la 
memòria col·lectiva es recolza, sovint, en les tragèdies o commocions.

El testimoni aporta elements de coneixement factual inaccessibles per altres fonts i, 
de la mateixa manera, ajuda a restituir el contingut qualitatiu de lʼobjecte de 
lʼhistoriador. El testimoni podrà recordar i interpretar les figures amb molta més 
complexitat que lʼhistoriador. On el científic veurà jueus baixant dels vagons als quals 
queda poc temps de vida, el testimoni reviurà sensacions i moments que li permetràn 
reproduir més dades i possiblement, més certes. Els continguts dʼaquest testimoni però, 
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Memorístic: relatiu a la memòria.

Porta de Brandemburg



posen en dubte alguns paradigmes ben sòlids estaberts per lʼhistoriador, i dʼalguna 
manera, es dónen per certs, ja que són considerats com els records dʼuna víctima.

Segons E. Traverso, aquest concepte de víctima històrica però, canvia paral·lelament a la 
societat. Actualment, els supervivents dels camps dʼextermini nazis han passat a un 
esglaó més alt, on seʼls té en més consideració per exemple, que els qui prengueren les 
armes per lluitar contra el feixisme, que han caigut en lʼoblit, engolits per “la fi del 
comunisme”. De manera que podem considerar que lʼinterès pels testimonis varia en 
funció del que està de moda, per sintetitzar-ho dʼalguna manera. La memòria col·lectiva es 
recrea en la seva pròpia mutació, però manté una àncora clavada al criteri històric. Es 
produeix una selecció dels esdeveniments de què cal conservar el record, -que inclou 
també un testimoniatge-. Es seleccionen les interpretacions, les lliçons, que deixen 
entreveure el concepte moral al qual estan lligades. 

Aquest  conjunt  pren la forma dʼun imperatiu ètic conegut com “el deure de la 
memòria”; unes normes, un camí a seguir, que sovint esdevé una font dʼabús. La manera 
dʼescriure la història està condicionada. La dimensió política en què hi està encabida, la 
memòria col·lectiva (i els abusos que lʼacompanyen) són els factors que afecten la manera 
dʼescriure la història. El passat adquireix un paper en què el seu ús passa a ser públic.
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1.2 Relació memòria-història

Actualment, en lʼàmbit comú, el concepte de memòria és emprat sovint com a sinònim 
dʼhistòria. Entrant en el debat intel·lectual però, no són dos mots sinònims, ja que 
cadascun inclou característiques diferents. Ambdues però, comparteixen el seu orígen: 
lʼelaboració del passat. La diferenciació entre història i memòria va ser tractada durant la 
dècada dels anys 80.

Història en si, es podria considerar la construcció dʼun relat, lʼescriptura del passat 
segons les regles dʼun ofici concret. Considerat de vegades com a “art”, o com a ciència, 
intenta respondre a qüestions suscitades per la memòria, però sʼallibera dʼaquesta funció i 
conclou en “un simple passat”. Pressuposa una mirada a lʼexterior sobre els 
esdeveniments del passat, tancats en un ordre temporal fix. Lʼhoritzó de la memòria és 
lʼobjectivitat, el fet de mostrar realment què va passar.

La memòria llavors, es considera un record dʼun 
passat viscut o imaginat, una història amb  importants 
dosis de subjectivitat, la qual perdura en la ment dels 
testimonis dels fets. Per aquesta raó, la memòria és 
sempre portada per grups dʼéssers vius. Es podria 
parlar, doncs, dʼun concepte amb  més “humanitat” que 
la història. Divesos autors han oposat la multiplicitat de 
les memòries dels individus al caràcter unitari de la 
història. La memòria implica una relació dʼinterioritat 
amb els fets contats, vulnerable a tota mena 
dʼutilització i manipulació, i que travessa les èpoques.

Aquest concepte historiogràfic és relativament recent. 
Podem atribuir-ne la formulació a Pierre Nora4. Aquest 
postula que memòria i història funcionen en dos 
registres radicalment diferents, però que és obvi que 

mantenen relacions estretes. Les traces encarregades 
de perpetuar, elaborar i estudiar la memòria serien els historiadors, les academies, els 
departaments i facultats universitàries, biblioteques, que passaríen a representar un paper 
científic. 

El naixement de la història està establert en la memòria, sigui dels testimonis o sigui 
extreta de fonts com escriptures, grafismes i dʼaltres que, al cap i a la fi, tenen el mateix 
orígen. La història conforma el present; el passat conforma el present. Un present “sense 
futur i sense passat” es trobaria aïllat i sense context, per tant, perdria el rumb i 
engendraria el món segons les seves necessitats. Lʼhome té una forta dependència de 
la història, ja que permet girar el camp de visió 180º i mirar dʼon prové lʼindividu; 
permetent doncs, deduir cap on va el camí que segueix endavant.
Els historiadors avancen en el seu camp ampliant les fonts, però atribueixen encara un 
paper privilegiat als arxius, que no deixen de ser els dipòsits de les restes dʼun passat 
conservat per lʼEstat. Aquests estan sotmesos als condicionaments de context social, 
cultural i nacional; de la mateixa manera que no sʼescapa de les influències dels seus 
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Lʼart dʼescriure la història, Vermeer.



records personals o del saber heretat (si és que nʼhi ha). La seva funció no consisteix a 
anul·lar la memòria col·lectiva, sinó a situar-la en el context històric adequat. 

La memòria, nodrida per lʼexperiència viscuda en el 
camp material, resta lligada als fets als quals sʼha 
assistit, on sʼha pogut adquirir un paper de testimoni o fins i 
tot dʼactor. La memòria ha quedat impresa en la ment de 
lʼindividu, i en la seva exposició destaca la comparació amb 
altres conceptes, la contextualització i la generalització. El 
record no és immune a tot, però. El temps és un dels 
elements que en deteriora el contingut qualitatiu. La 
memòria resulta filtrada pels coneixements assolits 
posteriorment, de la mateixa manera que ho fa la reflexió 
posterior del fet, que pot implicar canvis de valors morals o 
correccions significatives dels fets. La memòria és una 
visió del passat filtrada sempre pel present. Sovint, la 
memòria singularitza els fets històrics, degut al nivell de 
subjectivitat amb què treballa, la indiferència a les 
reconstruccions del conjunt i les racionalitzacions globals. El 
relat del testimoni, el volcatge dels seus records, 
normalment serà veritat per al portador -en cas que no sigui 
un mentider conscient-, de manera que la història escrita fins lʼactualitat es 
basa en la comparació de diverses fonts i testimonis per el·laborar el relat de la història. 
La memòria explica fets que gairebé sempre són veritat, però això no vol dir que sʼacosti 
al que va passar en realitat. Aprenem de la memòria, però prèviament, la filtrem per a 
verificar-la objectiva i empíricament, eliminant i sol·lucionant paranys i contradiccions. 
Podem parlar llavors de memòria col·lectiva, si preferim fusionar el conjunt de memòries 
de tots els individus. La memòria serà només individual però, si ens aferrem al sentit literal 
de la paraula: la memòria no és de la col·lectivitat, és de cada individu.

Oposar radicalment història i memòria és, doncs, una operació discutible.
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1.3 Memòria històrica i historiografia

Seguint en la mateixa línia conceptual, es prendran els conceptes estudiats en lʼapartat 
anterior i es treballaran posteriorment. Tant la memòria com la història seran els 
fonaments dels conceptes morals expressats en les obres dʼart i, a causa dʼaquest fet, 
divesos individus hauran volgut fixar la història i la memòria realitzant una equilibrada 
mescla redactada de la manera més objectiva possible que anomenaran historiografia. La 
història basa les seves dades en diverses fonts, com ara, tornant enrere, en el 
testimoni o les fonts documentals. Cal corrovorar la informació que sʼanalitza, tal i com 
sʼha dit abans.

Pel que fa la historiografia, a lʼhora dʼinterpretar la memòria dels individus que han 
aparegut al llarg de la història, podem trobar-nos amb autors que realitzen un 
enfocament  “hetereopàtic” sobre els “actors” històrics, evitant el comportament 
“empàtic”, consistent a mostrar una identificació sense respectar lʼenfocament 
hetereopàtic. Hannah Arendt5  és un exemple de com aquesta empatia pot funcionar per 
comprendre el comportament humà sense per això justificar-lo.

La memòria mostra una tendència a travessar diverses etapes que la determinen. 
Primerament, apareix un esdeveniment que marca lʼèpoca, qualsevol afer de mínima 
envergadura, sovint un trauma, que sovint deriva en una obsessió memorial5. 

Posteriorment, es dóna la segona fase, que consisteix en la repressió del record, la por; 
i per acabar, es produeix una “anàmnesi”, el retorn dʼallò reprimit, cosa que ocorre tard 
o dʼhora.

El relat de la història també evoluciona. Els diferents elements que la configuren, com per 
exemple la memòria històrica, van adquirint més o menys importància. Per exemple, el 
1963, François Furet6  només integrava les classes baixes de la societat en la història en 
un pla quantitatiu, sota el signe de lʼanonimat, com a elements perduts en lʼestudi 
demogràfic i sociològic. Lʼemergència dels individus “sense importància” representa 
una ampliació de les fonts, per tant, un augment qualitatiu del relat històric. 
La historiografia ha seguit, a grans trets, el recorregut de la memòria. 

La correspondència però, no és lineal, ja que els temps històrics i memorístics també 
poden entrar en col·lisió, en una mena de “no-sincronització”. La literatura, el cinema i una 
producció de la societat immensa han mostrat conflictes entre tradició i modernitat que 
sovint acaba en un xoc generacional.

Potser donada per casualitat o potser emprada intencionadament, aquesta capacitat de 
descordinació historico-memorística sʼha vist reflectida en la societat. 
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5  Hannah Arendt (Linden, 1906 - Ciutat de Nova York, 1975). Teòrica política i filòsofa alemanya d'origen 
jueu.Va ser una pensadora que va escriure sobre l'activitat política, el totalitarisme, la modernitat i la relació 
entre teoria i pràctica (pensament i acció). Víctima del socialisme nacional. Va passar del distanciament 
religiós a la constant reivindicació de la seva condició d'individu femení i jueu. Sovint ha estat descrita com a 
filòsofa.

6 François Furet (París, 1927 - Figeac, 1997). Historiador francès, ha estat professor al Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) i a l'Ecole Practique des Hautes Etudes, de la qual ha estat també director. 
També és membre de l'Acadèmia Francesa. S'ha centrat en l'estudi de la Revolució Francesa, en la 
interpretació de la qual s'ha distanciat dels plantejaments marxistes i ha evolucionat cap  a la història de les 
idees.



Horkheimer i Adorno van aplicar aquest exercici just després de la Segona Guerra 
Mundial. Mentre el nazisme era interpretat com el reflex dʼuna recaiguda de la civilització 
en la barbàrie, aquests dos autors hi veien la transformació de la raó i de la dialèctica en 
un instrument de dominació. Confusions com aquestes, conceptes de poca concordància 
deriven en, per exemple, que idees com la de <<revolució>> sigui identificada 
automàticament amb <<comunisme>>.

Lʼús polític de la memòria ha estat una constant des que existeix, implicant 
manipulacions dels fets, com es podría exemplificar en la narració de la Batalla de 
Kadesh7, memòria que va resultar modificada al quedar escrita per a ocultar un fet que 
podria haver perjudicat lʼhistoriador o el qui dirigia aquest.

De manera que parlar de memòria històrica és un fet que dóna debat. La síntesi del 
concepte podria derivar en lʼafirmació que memòria són els records dels individus 
que configuren la història. Aquests records però, seran veritat, però això no vol dir que 
sʼacostin al que va passar en realitat.
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7 La batalla de Cadeix (o batalla de Kadesh) va ser un combat a gran escala lliutat entre egipcis i hitites pel 
control de la Síria del sud a una data entre el 1295 i el 1270 aC segons les diferents cronologies.



Quan l’objecte parla indueix a pensar. I llavors és quan pot ésser considerat perillós.
Theodor Adorno

2. Relació ètica-estètica

2.1 Introducció al problema. Preguntes fonamentals.

La tendència a envoltar-nos de coses que ens estimulen i 
sedueixen amb  la seva aparença mai no havia estat tan 
estesa com avui dia. Els espais on lʼhome viu, la roba que 
vesteix, els objectes quotidians que fa servir per a cuinar, 
escriure o desplaçar-se incorporen unes qualitats estètiques 
i són valorats, entre dʼaltres, per aquesta raó. Lʼhome 
gaudeix de la presència de lʼart  que ha creat, de 
vegades basat en els seus records, en la recreació de la 
història.

Qualsevol obra dʼart8  creada al llarg de 
la historia ha estat plasmada en el 
temps, i moltes dʼelles en el pla material, en un espai. Aquest espai, depenent de lʼobra 
dʼart, ha pogut esdevenir un espai públic, possibilitant així lʼobservació dels individus de la 
societat. Es pot dir que lʼespai públic commemora la memòria històrica, i és el medi 
que lliga les idees de lʼartista amb la ment receptora de lʼindividu anònim.
Aquesta commemoració no existeix sense una intervenció en lʼespai, que configurarà el 
tipus de commemoració o el tipus dʼobra. Existeixen diferents tipus dʼintervencions:
• Una intervenció arquitectònica, com ho serien els edificis per a lʼús dels éssers 

humans, destinats a ser observats o amb qualsevol característica 
atribuïda pel creador que el faci especial, com la forma o el color.

• Una intervenció urbanística, consistent en lʼordenació de les ciutats 
i dels espais públics. En un principi, lʼarquitectura i lʼurbanisme deuen 
la seva existència a les activitats pràctiques. Ambdues ciències estàn 
sotmeses a unes condicions que fan que compleixin la seva funció, -
en el cas de lʼarquitectura, que lʼedifici no caigui a terra-, però 
aquestes, més enllà de la resolució de problemes tècnics, també es 
preocupen per la recerca estètica. Ambdues són considerades 
mitjans de creació i dʼexpressió artística. Es podríen classificar com 
a arts de la construcció, arts que produeixen objectes ajuntant-ne 
les parts que els constitueixen segons lʼordenació prèviament 
establerta; mentre que també es podria parlar dʼarts 
visuals, basant-se en el seu component estètic; o 
parlar dʼarts de masses, ja que estan dirigides a 
tots els individus de la societat.

• Però lʼentorn construït no acaba en els edificis i el 
traçat de les ciutats en què lʼhome viu. Es pot parlar 
també dʼintervenció escultòrica, fent referència a 
les escultures existents que envaeixen places i 
carrers, essent els dobles de pedra o metall de 
personatges històrics que sʼhan volgut destacar, 
dʼindividus encara vius, o de qualsevol tipus de 
formes i colors. Lʼescultura té una llarga història 
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8 Prenem el concepte d'art com habilitat, destresa a fer certes coses adquirida amb  l'estudi, l'experiència o 
l'abnegació.

Alguns objectes ens sedueixen amb la seva aparença.

Intervenció 
arquitectònica: 
la torre Agbar.

Intervenció urbanística: Manhattan



cultural -és considerada com una de les formes dʼexpressió més antigues- i sovint ha 
estat al servei dʼaltres arts, com la pintura, lʼarquitectura o lʼurbanisme, com en el cas 
dels monuments commemoratius. Lʼescultura sʼexpressa amb objectes tridimensionals i 
tangibles. Es poden considerar dos tipus dʼescultura:

• Lʼescultura figurativa, que consisteix en una representació 
evident dʼalgun individu o fet intentant plasmar amb la major 
precisió lʼelement que el determina (el cos, el cavall, la cara, 
un escut…). Dʼaquesta manera es commemoren els 
personatges o esdeveniments en qüestió, que, tal i com sʼha 
dit abans, estan triats en funció del relat historiogràfic.

• Lʼescultura abstracta, consistent en la 
substitució de lʼobra figurativa per un 
llenguatge simbòlic, visual i autònom. 
Aquest tipus de representació passa a 
significar, gairebé en tots els casos, uns 
valors interlineals que sʼhan dʼinterpretar.

Però a lʼhora de construir qualsevol element sorgeix una qüestió inevitable: per què es 
fan aquestes obres? Per què es dediquen hores i hores de feina a un objecte que tan 
sols tindrà un sentit visual o tangible estàtics? O és que potser té també altres valors?

Al llarg de la història de la humanitat han aparegut motius que responen al perquè de 
la creació dʼaquestes obres dʼart. 
Si es determina el creador o artista com a treballador motivat per un sou que el duu a 
crear les formes que li han estat demanades o les que creu convenients, es podria 
justificar la construcció dʼaquests objectes com a ofici. Però llavors entra en joc el 
personatge que ha fet la petició: Què vol? Per què una obra tan peculiar? Lʼart  és capaç 
de representar els valors morals i els sentiments suscitats per la memòria 
històrica?
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Escultura figurativa: 
Auguste Rodin

Quadre abstracte per Kandinsky. 



2.2 Art, veritat i moralitat.

Per una banda, destaquen els autors que fan referència a aquestes obres dʼart 
evocant-les tan sols com a simples objectes, la funció de les quals és invocar un 
record que sʼha volgut fer perdurar, tal i com sʼha explicat anteriorment. Aquesta postura 
nega el reflex de qualsevol concepte o valor moral en lʼobra. Lʼesforç emprat en la creació 
de lʼobra seria una simple commemoració personalitzada com, per exemple, en el cas 
dʼun got de vidre.
Altres autors en canvi, a més a més de tractar lʼobjecte del producte memorístic, 
destaquen que lʼobjecte ha estat  creat  per representar un valor moral englobant tots 
els valors representables en dos blocs; el bé, o el mal. Per a qualsevol dʼaquests dos 
casos, aquesta postura accepta que lʼautor de lʼobra ha exposat uns sentiments en la 
seva creació per tal que siguin interpretats pels observadors. Aquests valors morals 
dependran de les intencions del creador, que sovint depenen de lʼèpoca en què ha estat 
produït lʼobjecte; sovint marcada per un trauma col·lectiu o altres factors ja mencionats 
anteriorment en el primer apartat. No totes les obres dʼart exposen el mateix valor moral 
però. Aquest dependrà de la forma, el material, el color... Lʼésser humà ha intentat que 
lʼobra dʼart vagi una mica més enllà de la simple invocació dʼun record.

A què es traduirà? Com transporta, lʼautor, aquests sentiments al pla real?
Aquesta acció dependrà totalment del medi en què es vulgui expressar el contingut 
moral -queden detallats alguns dʼaquests posteriorment- i de lʼartista, lʼintel·lecte creador. 
Per exemple, si es vol plasmar el concepte de simplicitat en una figura de bronze, el que 
probablement no farà lʼautor de lʼobra serà construir un objecte carregat, ple de corbes, 
forats, de textura aspra i colors foscos, sinó que farà el possible perquè lʼobra sigui poc 
densa, fàcil i lleugera a la vista de lʼobservador. Cal dir, però, que a més a més del 
contingut a expressar, serà la ment creadora, la que configurarà totalment lʼobra, de 
manera que aquest exemple podria quedar invalidat en qualsevol altre context. La manera 
de portar el contingut moral al pla físic, doncs, quedarà expressada dʼuna manera o una 
altra en funció de les capacitats de lʼartista, capacitats que aconseguiran que lʼobra causi 
més o menys efecte sobre lʼobservador. Lʼobjectiu del treball, però, no serà explicar el 
procés creatiu de lʼartista -si és inspirat, reflexiu...-, sinó només el de lʼartista que pretén 
reflectir valors morals associats a fets històrics.

Es relaciona, llavors, lʼart amb dos conceptes més: la veritat i la moralitat.
A lʼhora de valorar una obra dʼart, es realitza un judici. Però un judici estètic no és un judici 
sobre la moralitat dʼun objecte, ni tampoc sobre la falsedat o veritat de les afirmacions que 
comporta, tal i com una obra literària no es considera millor o pitjor per basar-se en fets 
històrics o per contenir descripcions vertaderes. Ara bé, aquestes obres tenen una certa 
relació amb la realitat. La manca total de realitat o de relació amb  el món on està ubicada 
lʼobra i els pensaments de lʼautor significaria una pèrdua significativa de lʼinterès per 
lʼobjecte i del seu propi significat. Gairebé totes les manifestacions artístiques contenen 
una referència a un esdeveniment històric o valors morals de manera implícita o explícita.

Existeixen diversos medis dʼexpressió. Un dʼells, pertinent al camp de lʼescriptura i els 
conceptes plasmats en una superfície bidimendional, serien les paraules, que derivarien 
en la literatura. Aquesta empra les oracions que formula lʼautor per a exposar els 
conceptes que es volen. Les característiques globals varien en funció del tipus dʼobra. Per 
exemple, en el cas de la literatura, es poden trobar diferents tipus dʼinterpretació. Hi ha 
proposicions explícitament formulades i hi ha proposicions que es troben implícites, fins i 
tot arriben a tal nivell que sʼhan de deduir amb una lenta i analitzada lectura de lʼobra. 

! 16



Dʼaquesta manera és com, en el món de la literatura, es poden interpretar les intencions 
de lʼautor, els seus motius conscients o inconscients, la seva mentalitat en general, els 
seus desitjos i les seves simpaties, entre dʼaltres. 

Referent també, a les obres dʼart com els quadres o les fotografies, el tipus dʼexpressió és 
semblant. Cal realitzar, depenent dels coneixements i experiència de lʼindividu, una anàlisi 
més o menys detallada de lʼobra per acabar descobrint les proposicions implícites, ja que, 
en aquest cas, el mitjà no són les paraules, de manera que la seva lectura interlineal 
passa a ser tot un repte per a lʼobservador. En la imatge no es poden plasmar 
proposicions explícitament formulades, ja que la interpretació i concepció de la imatge 
formada no és universal i varia en funció de les intencions de lʼautor. 

Passa el mateix amb altres tipus dʼobres dʼart, com ara ho 
seria la música. Parlant de la simfonia orquestrada com a 
obra dʼart (el·ludint altres tipus de música amb menys 
complexitat, com ara el pop, la música llatina, el rock, etc.), 
calen uns coneixements previs a lʼestudi i anàlisi de lʼobra, 
encara que el caràcter que sʼexpressa en aquest tipus 
dʼobres és més perceptible. Les opinions dʼaquest tipus més 
senzill se solen resumir en “que trista que és aquesta cançó” 
quan lʼautor pot estar fent referència a una relació amorosa 
derivada en un trauma psicològic profund, o en “això és 
música de terror quan lʼautor pot voler simbolitzar que en 
aquell moment existeix la màxima acció i intensitat de 
lʼescena.

Les característiques dʼaquests mitjans dʼexpressió van variant en funció de les capacitats, 
intenció i sentiments de lʼautor, entre dʼaltres factors. Un altre mètode de treball artístic 
sorgit cap a la dècada dels 60 és el videoart. El videoart va néixer el segle XX als Estats 
Units i Europa, i va consistir en lʼexploració i derivació cap a lʼàmbit creatiu dels mitjans de 
comunicació, com ho eren el so i el vídeo. Consistiria en una alternativa al cinema, sense 
actors ni diàlegs o altres convencions que defienixen les películes com a mètode 
dʼentreteniment. Aquest ofereix videoescultures, videoambients, i altres conceptes 
plasmats en diversos fotogrames en moviment. El videoart és el moment en què els ulls  
de lʼindividu es connecten amb la mirada de lʼartista.

Però què vol lʼobra dʼart? Tal i com sʼha descrit abans, els artistes expressen els seus 
sentiments, passions, desitjos futurs, conceptes mentals, i altres elements; per tant, lʼobra 
dʼart mostra indiscutiblement una fidelitat a lʼésser humà, a la seva societat, i a tot el que 
el defineix, com ara les seves accions i els seus pensaments. Lʼart presenta tal semblança 
a lʼésser humà que fins i tot podria dur-lo a actuar, pensar, sentir o estar motivat de la 
manera que ho descriu lʼautor i les circumstàncies que ho presenten. Aquesta fidelitat a la 
seva natura és causa de polèmica. La valoració de lʼobra dʼart  però, no es realitza 
sempre des del mateix punt de vista. Per exemple, si el mèrit dʼuna obra depengués 
només de la realitat que presenta o de la veritat en la representació de lʼindividu, com 
sʼharmonitzaria aquest fet amb el valor estètic de lʼobra? És a dir, com es podria crear una 
obra bella, original o fins i tot abstracta, si el que es vol és representar lʼindividu concret 
amb  la màxima fidelitat? El coneixement de la naturalesa humana seria un concepte que 
lʼindividu porta a lʼobra dʼart, de la mateixa manera que es té lʼhabilitat de reconèixer certs 
objectes, com ara arbres o edificis en les obres il·lustrades representatives, i no sʼoposa 
als valors estètics de lʼobra, no hi interfereix.
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Un dels medis dʼexpressió:
la música.



2.3 Concepcions diverses.

Dʼaquesta manera deduïm que el judici estètic no implica un judici moral; de la mateixa 
manera que els valors estètics dʼuna obra dʼart no es relacionen amb el fet dʼintentar 
educar els seus intèrprets o corregir el seu caràcter moral. Existeix però, una relació entre 
lʼart i la moralitat, digna de ser considerada. Al llarg de la història han aparegut diverses 
postures que tot seguit sʼanalitzen breument.

2.3.1 La concepció moralista

El moralisme és la concepció que dicta que lʼobra dʼart  és 
inadmissible quan manca de moralitat. Aquesta, 
representada en La Republica de Plató, defensada també en 
Què és lʼart? de Tolstoi fou defensada des dʼideologies tan 
diverses com Plató, Tolstoi, Kant i el govern soviètic, encara que 
no atribuint-li la mateixa funció.
Com més promogui els valors morals, aquesta serà més 
reconeguda i acceptada en la societat. Lʼart seria lʼesclau de la 
moralitat. Aquest pot transmetre al poble idees heterodoxes. 
Depenent del concepte que representi podria transmetre unes  
sensacions que els individus adoptarien. En el cas 
dʼintranquil·litzar el poble, podria arribar al punt de resultar fins i 
tot perillós, degut a la seva influència, que derivaria en un 
trencament de les creences en què es basa una societat. 
Segons aquesta concepció, lʼart és allò que sʼhauria de 
gestionar, censurar o prohibir en funció de lʼordre establert 

que es vulgui mantenir en una societat comuna. Si lʼart no afecta el poble, aquest es 
pot considerar, tal i com dicta la concepció moralista, un plaer o un luxe; però en el 
moment en què els conceptes expressats repercuteixen sobre el poble, es converteix en 
un mal que perjudica les creences fonamentals de la societat o en una forma dʼeducació 
de la voluntat.

2.3.2 La concepció esteticista

Lʼesteticisme consisteix en lʼexpressió contrària a la 
concepció moralista. Lʼexperiència en el camp de lʼart 
es converteix en la qualitat suprema per a la 
humanitat. La intensitat vital es resumeix en 
lʼexperiència estètica que hom pugui adquirir. 
Segons lʼesteticisme, sʼha de prioritzar lʼestètica 
dels elements a qualsevol altre factor. Atribuint-li un 
punt de fanatisme al concepte, “hauríem de voler 
acabar cremats en una bella foguera”, emprant una 
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Concepció moralista

Concepció esteticista per Jackson Pollock



de les expressions de Walter Pater9 . Lʼestètica de lʼobra ha de resultar el fet prioritari, amb 
independència dels conceptes morals representats en lʼobra. En aquest cas, la moralitat 
seria lʼesclava de lʼart, i no al revés. Si en algun cas el concepte moral entrés en conflicte 
amb  la presentació artística, sense més, sortiria perjudicada la moralitat, i si, tal i com 
dicta la concepció moralista, aquest fet afectés les creences fonamentals de la societat, 
altre cop, no importaria sempre que les característiques exteriors de lʼobjecte no es vegin 
afectades. El resultat dʼaquest extremisme pot arribar a presentar-se en forma dʼart 
moralment inaccessible des de quasevol altre punt de vista.

Aquesta concepció esteticista resulta molt ferma en la teoria, però a lʼhora de portar-la a 
la pràctica, molts dels artistes no sʼhan atrevit a seguir-la radicalment; cosa que 
podria haver ocorregut per qualsevol afer aliè a la relació entre ètica i estètica, com ara les 
permissions polítiques en una societat. Un representant dʼaquesta postura podría ser 
Oscar Wilde10.

2.3.3 Lʼinteraccionisme

Tal i com succeeix en la majoria de casos, sempre hi ha una concepció neutra entre dos 
extrems. Situant aquesta concepció en el camp  de la relació eticoestètica prendria el nom 
dʼinteraccionisme. Aquesta tercera postura defensa que els valors estètics i morals 
tenen diferents funcions en la societat, però sense actuar de manera paral·lela. Segons 
aquesta concepció, lʼart i la moral estan fortament relacionats, i cap  dels dos podria 
actuar plenament sense lʼaltre. Existeixen diverses interaccions entre els dos conceptes. 
Per exemple, en el cas de la literatura, es podria dir que, com a cas especial, aquesta 
normalment inclou un concepte moral a transmetre, de manera que, en determinades 
ocasions se li podria donar més importància al valor moral que al valor estètic. Això, però, 
depèn totalment de lʼautor del text i de les seves intencions.

Els qui elogien lʼart per les seves lliçons morals no sempre es situarien en un extrem de la 
balança, però si aquesta fós lʼúnica raó del seu elogi, lʼart es veuria reduit a un simple 
mitjà dʼexpressió, que no caldria anomenar obra dʼart, sinó simplement cosa, figura, text, 
cançó, imatge, conjunt de fotogrames, etc. Encara que no sigui la seva funció principal, 
lʼart pot, sens dubte, ensenyar i educar, però no de forma explícita. Per a crear un 
objecte artístic cal, en la majoria de casos, una base moral, extreta de la diversitat de 
situacions presentades per els humans i la naturalesa, el caràcter individual; que intenten 
ser representades amb plena complexitat en lʼobra dʼart. Sovint també apareix el cas en 
què lʼartista representa una situació hipotètica protagonitzada per altres individus, 
generalment més complexa, dʼon un mateix ha dʼextreure el sentit dels conceptes morals 
expressats. Sovint serveix per atreure més lʼatenció de lʼespectador. Reflexionant sobre 
aquestes representacions, lʼindividu pot arribar a enriquir les pròpies perspectives 
morals, el que també es podria anomenar madurar, sense la necessitat dʼexperimentar la 
situació en primera persona. La teoria de la catarsi dʼAristòtil referent a la funció 
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9 Walter Pater, nascut el 4 dʼagost de 1839 a lʼest de Londres. Durant la seva temporada a Oxford, Pater va 
llegir clàssics i va ser influenciat per Ruskin. A principis de 1861 Pater es preparà en un setmanari de 
Benjamin Jowett, professor de grec (més tard mestre de Balliol). Més tard, el 1862, Pater es va graduar en 
Literae Humaniores i posteriorment es va mantenir a Oxford per estudiar amb els alumnes.

10 Oscar Wilde (octubre 1954 - novembre 1900) fóu autor que no va dubtar a trencar les formalitats "morals" 
de la societat de la seva època, no només en lʼambit literari, sinó també amb  la seva condició "reconeguda" 
de bisexual.



purificadora de lʼobra va en aquest sentit. Les obres dʼart poden arribar a consistir en un 
estímul de la reflexió moral. Aquest fet és poc comú, per exemple, en les obres auditives, 
ja que és més difícil definir uns objectes i uns protagonistes.

De manera que, quan una obra 
produeix efectes morals, el seu 
e f e c t e e s s o l m u l t i p l i c a r s i 
lʼobservador i intèrpret sʼhi identifica i 
reflexiona sobre el fet que sʼexposa. 
Dʼaquesta manera sʼaccentua la 
relació entre ètica i estètica. Les 
o b r e s d ʼ a r t a c o n s e g u e i x e n 
submerg i r l ʼ i nd iv idu , segu in t 
lʼexemple anterior, en un parèntesi 
que fins i tot lʼalleuja i li crea una 
sensació de plaer, resultant del fet 
dʼoblidar, mentre es contempla 
lʼobra, el present que lʼoprimeix, de 
la mateixa manera que un mateix es 

situaria en el paper dʼIndiana Jones a En busca del Arca perdida. Totes aquestes 
sensacions van lligades al nivell dʼidentificació amb lʼobra, i són la relació que es pot 
trobar entre els continguts externs dʼuna obra dʼart i els efectes morals que tenen sobre 
lʼésser humà i demostren que lʼart i la moralitat són complementaris. 

Apareix també una reflexió dels paral·lelismes entre lʼètica i estètica pel filòsof Immanuel 
Kant, la qual es troba en lʼobra Crítica en la facultat de jutjar. Kant considera que la 
moralitat dʼuna obra és el que sʼha de mantenir com a principi de bellesa. Segons el 
filòsof, la moralitat de cada obra apareix com a concepte universal, de la mateixa manera 
que ho fa la percepció de la bellesa, que transportada a un punt de comprensió òptima, 
seria lʼobjectiu de tot observador, ja que si no entraria en conflicte la pròpia naturalesa de 
lʼobjecte. El judici està sotmès a les lleis que regeixen lʼindividu i la seva experiència i en 
la correcta interpretació conceptual, lʼindividu trobarà una relació, un paral·lelisme entre 
lʼètica i lʼestètica de lʼobra. Per altra banda, Kant defensa que és bell tot allò que pot ésser 
comprès per lʼenteniment. Lʼanàlisi de la moralitat però, es traslladaria a un segon pla, 
degut a la que la seva comprensió no resulta tan immediata com en el judici estètic i 
alhora, resulta configurada pel primer fet.

A més a més de la relació entre lʼestètica de lʼobra i la ment de lʼindividu extern, ambdós 
conceptes de les obres artístiques també es recolzen sense sortir de lʼobra, és a dir, 
que una podria arribar a “cobrir” o justificar lʼaltra en cas que fos necessari, com ho farien 
uns colors i il·lustracions lluents i vistosos representant un general nazi com a un assassí 
el 1942 per a evitar que la moralitat de lʼobra adquireixi el protagonisme i que es destrueixi 
lʼobra dʼart (en el cas de què el sistema tingués el privilegi de fer-ho). Moltes vegades 
apareixen obres en què els caràcters morals expressats resulten difícils dʼacceptar en la 
societat del moment, o en què lʼautor ha deixat translluir un pensament prohibit per 
diversos àmbits culturals. En aquests casos, les característiques referents a lʼàmbit  moral 
poden arribar a ocultar-se darrere de la bellesa de lʼobra, és a dir, darrere dels valors 
estètics. Aquests casos es donen quan els continguts externs són excelsos i tendeixen a 
paralitzar els altres sentiments. De manera que podem demostrar que lʼart i la 
moralitat són complementaris en molts aspectes.
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Valors socialment no acceptats, lʼOlympia de Manet



2.4 Un cas concret de la relació entre ètica i estètica: la geografia 
emocional

Lʼexperiència en qualsevol àmbit resulta sempre una condició ineludible per al judici 
o raonament del concepte. Segons Kant, no quedarà allunyada llavors, lʼexperència que 
cal contreure per a realitzar qualsevol tipus de judici estètic, adquirida tan a partir de les 
obres dʼart artificials com de la naturalesa.

Hom sempre ha adaptat, conscient o inconscientment, els seus valors al que sempre ha 
considerat un dels elements amb més perfecció de lʼunivers: la naturalesa, prèvia a la raó 
humana. Sense ésser conscients de la infinitat dʼocasions en què lʼhome ha observat la 
natura i lʼha contemplat analitzant lʼharmonia de totes les dades que poden captar els cinc 
sentits humans, les persones han obert un espai en la seva capacitat  per jutjar les 
obres dʼart “artificials” en què sʼhi ha inclòs la naturalesa. Dʼaquesta manera a la 
natura se li atribueixen uns valors similars als de qualsevol altra obra dʼart, com ho seria la 
bellesa, o els efectes morals que pugui produir sobre qualsevol persona. Analitzant el fet 
però, sʼentreveu que lʼhome no pot atribuir-li uns valors artificials a la naturalesa, sinó que 
a les obres dʼart creades per lʼhome se li atribueixen uns valors extrets dʼun orígen remot, 
la naturalesa.

Seguint les referències científiques de lʼevolució natural, la natura fou el primer element 
que hi va haver i el primer pla en què el nounat posa els peus. La natura presenta uns 
valors físics preceptibles no només des del camp visual, sinó que permet una immersió de 
lʼobservador en la infinitat de sensacions i plaers que aporta un paisatge. Basant-se en 
lʼanterior descripció i catalogant-la ràpida i insensiblement en el que podria ser una simple 
novel·la titulada Com és la natura i com nʼés de bella, hom empra aquest manual com a 
eina per a criticar una obra dʼart artificial, que jutjaria excusant-se en les semblances i 
diferències amb la naturalesa.

Lʼúltima dècada, la consideració pels paisatges i 
lʼeducació que imparteixen davant de gairebé tot un 
segle de destrucció massiva dels espais naturals ha 
anat augmentant progressivament. El trobar-se 
davant dʼun món descomunalment industrialitzat i 
encimentat ha fet reflexionar la gent dʼarreu del món, 
i ha aconseguit que els grans paisatges verges i 
naturals siguin una font de recursos per a 
tothom qui estigui disposat a créixer en tots els 
àmbits intel·lectuals. Hom pot considerar que ha 
arribat al cim de la desconsideració natural, que 
procedirà a recapitular i rectificar progressivament 
amb  el pas de grups naturalistes, parcs naturals i 
ecodiversitat. Un paisatge és aquell indret en què la 
mà de lʼhome hi té poc a fer, excepte destruir-lo.

La natura educa lʼésser humà.
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Paisatge industrialitzat: Marina dʼOr



Lʼobra dʼart  de lʼhome es veu abordada per una artificialitat  conceptual implantada, 
tal i com es deia. Caminant per lʼaltra banda, també es troben uns conceptes expressats 
en un simple paisatge, com ara la sabana africana, les catarates del Niàgara, les vinyes 
de lʼAlt Empordà o els cims nevats de la serra dels Andes. Lʼhome interactua 
emocionalment amb els indrets, es pregunta quina és la utilitat del paisatge.  
Metafòricament parlant, es podria dir que els indrets de la Terra parlen, de la mateixa 
manera que evoquen records i sensacions, desperten emocions. Cada paisatge ha 
presenciat i presencia uns fets relacionats amb infinits conceptes, però fent referència a 
lʼactivitat de lʼhome, a cada indret podem assignar-li una forma de vida peculiar, una 
història, un passat, unes dades o qualsevol altre tipus dʼinformació. Dʼaquesta manera 
cada indret és la llar dʼuna cultura que arrossegarà lʼessència dʼaquell lloc, tot i que hi 
ha “llars sense família”. És així com qualsevol persona que contempli un paisatge és 
capaç de relacionar-lo amb qualsevol aspecte de la vida. Per exemple, contemplant un 
vaixell desapareixent a lʼhoritzó, lʼobservador podria concloure que hom és físicament 
insignificant en comparació amb tot lʼespai que pot arribar a recórrer. També podria 
recordar una vella història de pirates que algú li va explicar fa temps, de la mateixa 
manera que podria enteranyinar el cel amb vies de formigó suspeses sobre enormes 
pilars clavats al sòl. 

Inevitablement apareix un fort lligam entre lʼobservació de paisatges i la memòria 
històrica11. Un paisatge és un vestit de seda que sʼadapta a lʼestat dʼànim de la persona i 
a la seva personalitat, i viatja amb ella fins que ho necessita. Un paisatge pot ser com un 
llibre de literatura castellana, aquells de lectura obligatòria a la secundària que, trenta 
anys després un acaba admirant, sense voler-ho, en sortir dʼalgú que lʼha emprat 
galantment, perquè dʼalguna manera va quedar escrit en la part irracional de la persona. 
Un paisatge pot ser com aquella novel·la en què un se sent identificat i que hagués escrit 
si hagués pogut desenvolupar aquella sèrie dʼidees que fan que aquesta sigui 
irresistiblement interessant. Dʼalguna manera, metafòricament analitzant-ho, un paisatge 
és un ésser superior al qual hom acaba sotmetent-se i convertint, depenent de lʼestat 
anímic dʼaquest, en una sensació agradable o en una sensació desagradable. Un no pot 
crear un paisatge, exceptuant el cas dels jardinets privats. Des de la vessant històrica, 
però, sempre existeix aquell individu disposat a apreciar un paisatge per la seva fama o 
simplement perquè és imprescindible de veure. Lʼobservador, sovint denominat turista per 
la societat a què pertany el paisatge, pot resultar que conclogui la recerca de la seva 
felicitat temporal en un simple “Ja està! Ja lʼhe vist!”. Però el que ha de saber lʼobservador 
és que lʼapreciació del paisatge no queda limitada a una simple observació 
generalitzada, sinó que va molt més enllà, tal i com es redacta en aquest punt de lʼestudi.
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El que sembla, però, és que lʼésser humà està obligat a reaccionar emocionalment davant 
dʼun espectacle natural passiu, tal i com dicta la cita “El que no se sent petit davant una 
costa, una llacuna, un bosc o un rierol, o és tonto o és un egòlatra irremeiable.”12. La 
ment humana desenvolupa una sèrie de pensaments i sentiments en funció de la 
personalitat de la persona, el medi en què estigui centrada i la relació entre ambdós 
elements, que aporta una plenitud total o parcial a qui es submergeix en el paisatge.

El fet que la naturalesa sigui un sistema tan perfectament organitzat i coherent, com si 
hagués estat dissenyat per milers dʼenginyers de totes les àrees fa que lʼhome senti una 
gran fascinació per aquesta, fins el punt en què aquest la pot intentar geometritzar en un 
espai tancat. Aquest és lʼorígen de moltes de les obres dʼart  que impregnen la nostra 
societat.
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12David Trueba (Madrid, 1969) ha treballat per a premsa, ràdio i televisió, on va codirigir “El pitjor programa 
de la setmana”. Els seus crèdits com guionista de cinema inclouen, entre unes altres, les pel·lícules Estimo 
el teu llit ric, Els pitjors anys de la nostra vida, Two Much o La nena dels teus ulls. Ha dirigit "La bona lletra"i 
"Obra mestra". En Anagrama ha publicat les seves dues novel·les, "Obert tota la nit" i "Quatre amics", molt 
celebrades pels lectors i la crítica.

Illa dʼSkye, Escòcia. Lʼésser humà interacciona amb el paisatge i hi deixa la seva marca.



El deure del supervivent és donar testimoni del que va ocórrer... S’ha d’advertir la gent que aquestes coses poden 
succeir, que el mal pot desencadenar-se.

Elie Wiesel

3. Anàlisi del contingut moral de les obres

En aquest apartat del treball es realitzarà lʼestudi dels continguts morals i estètics de 
quatre obres dʼart, actualment visibles i accessibles. Dʼaquesta manera sʼaconseguirà 
aplicar a la pràctica tot el contingut explicat anteriorment i, dʼaquesta manera, sʼintentarà 
verificar la hipòtesi inicial. Aquesta part de lʼestudi serà la transició entre la teoria i la 
pràctica: les construccions analitzades seran la combinació entre lʼarquitectura i la ètica.

En les següents anàlisis sʼhi trobarà un contingut històric ocult en lʼaparentment inofensiva 
obra dʼart o construcció, de la qual se nʼextraurà la relació eticoestètica i seʼn contemplarà 
el tipus de concepció, arribant així a unes conclusions sobre la transcendència de lʼobra.
Entre moltes, les obres triades ho han estat degut al fet que el seu contingut moral és clar 
i relativament universal, i també degut al fet que la interpretació gradual dels conceptes 
expressats en aquestes no presenta gaire dificultats. Els autors seleccionats han construït 
les seves obres expressant clarament un contingut moral que serà analitzat seguint unes 
pautes, començant per la vessant física i exterior i concloent en la realització de lʼestudi de 
la moralitat de lʼobjecte. Tres de les obres resulten una commemoració de la Segona 
Guerra Mundial, i han estat escollits, tal i com sʼha redactat prèviament, perquè els 
continguts morals es poden interpretar sense massa dificultat, seran intel·ligibles. La 
quarta obra consistirà en una commemoració de les víctimes de lʼatemptat de lʼonze de 
març de 2004 a Madrid. També es podrà realitzar una interpretació conceptual dʼaquesta 
sense haver dʼexigir una complexa font de memòria històrica.
Les obres analitzades seran les següents:

• DENKMAL FÜR DIE ERMORDETEN JUDEN EUROPAS
• IAD VASHEM
• PLAC BOHATERÓW GETTA
• BOSQUE DEL RECUERDO
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COMENTARI DE LʼOBRA

Denkmal für die ermordeten Juden Europas 
(Monument als Jueus assassinats dʼEuropa)

Es pren el monument com una combinació arquitectoescultòrica.

1. Dades bàsiques

a. Autor: Peter Eisenman (arquitecte), grup Buro Happold (enginyeria).
b. Títol: Denkmal für die ermordeten Juden Europas (monument als Jueus assassinats 

dʼEuropa)
c. Cronologia: 1 dʼabril del 2003 - 15 de desembre del 2004
d. Material i tècnica: les esteles estan fetes de morter (ciment + sorra). Tenen un tacte 

totalment rígid sʼhan realitzat amb motlles aptes per a aquest tipus de material. Es 
manipula mitjançant el modelatge.

e. Forma: lʼescultura es composa de prismes dʼaproximadament la mateixa mida en 
els eixos X i Y, variant en lʼalçada (eix Z).

f. Mides: les esteles fan 0,95 m d'amplada i 2,38 m de longitud. La seva alçada varia 
entre els 0 i els 4,7m. La seva inclinació varia entre els 0,5 i els 2º.

g. Ubicaicó original: Cora-Berliner-Straße, Berlin, 10117, Alemanya, prop la Porta de 
Brandemburg, entre Ebert i William Street.

h. Ubicació actual: Cora-Berliner-Straße, Berlin, 10117, Alemanya, prop la Porta de 
Brandemburg, entre Ebert i William Street.

2 Breu biografia

" Peter Eisenman va néixer lʼ11 dʼagost de 1932 a Newark, Nova Jersey. El seu 
origen jueu el va obligar a emigrar dʼEstrasburg, i de la mateixa manera el va empènyer a 
dissenyar el Monument als Jueus assassinats dʼEuropa.
Durant la seva estada als Estats Units va estudiar a la Universitat de Cornell i actualment 
exerceix com a Doctor per la Universitat de Cambridge a Anglaterra. A  finals dels 
cinquanta va col·laborar amb Walter Gropius i el 1975 va ser un dels integrats dels “Five 
Architects”13. El 1982 va fundar lʼInstitute for Architecture and Urban Studies a Nova York.

! El grup  Buro Happold és una empresa de prestació de serveis professionals de 
consultoria d'enginyeria, disseny, planificació, gestió de projectes i serveis de consultoria 
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13 Five Architect: Peter Eisenman, Michael Graves, Charles Gwathmey, John Hejduk, Richard Meier.

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Michael%20Graves
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Michael%20Graves
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_3?%5Fencoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Charles%20Gwathmey
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_3?%5Fencoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Charles%20Gwathmey
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_4?%5Fencoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=John%20Hejduk
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_4?%5Fencoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=John%20Hejduk
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_5?%5Fencoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Richard%20Meier
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_5?%5Fencoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Richard%20Meier


per a tots els aspectes dels edificis, la infraestructura i el medi ambient. Va ser fundada el 
1976 per Sir Edmund Happold a Bath, al sud-oest d'Anglaterra.
Originalment, treballant principalment en projectes a l'Orient Mitjà, l'empresa opera ara a 
tot el món i en gairebé totes les àrees de l'enginyeria per al medi ambient construït, 
mantenint oficines a set països. L'empresa és propietària de les filials Happold Consulting, 
Happold Media i Happold Safe & Secure. L'empresa inclou una sèrie de grups de 
consultoria especialitzada en enginyeria.

3. Descripció formal

a. Iconografia: comentada posteriorment.
b. Funció: consisteix en una obra amb finalitat commemorativa. Lʼarquitecte vol 

mantenir present un concepte referent a lʼHolocaust.
c. Composició: lʼescultura en qüestió manté una visual extensa i oberta. La 

col·locació de les esteles formen un objecte que es podria classificar com a 
asimètric, però la forma i la col·locació dels cossos en lʼespai li atribueix un punt de 
simetria en lʼobra mateixa. Pràcticament es pot parlar dʼuna obra plana, de no ser 
pel volum que li atorga lʼautor mitjançant la modificació de lʼaltura de les figures 
cúbiques, cosa que provoca que la part superior de lʼobra imiti unes ones que 
recorden els moviments de lʼaigua del mar. Forma unes corbes apreciables des 
dʼuna distància prudencial. Respecte a la posició de les esteles, es mantenen 
alineades en els eixos plans (X, Y) formant uns passadissos que alhora formen 
creus en creuar-se els uns amb els altres.

d. Línies compositives: 
es pot observar que 
lʼobra es plasma amb un 
cert moviment, atorgat 
per aquestes corbes 
f o r m a n t o n e s a l a 
superfície de lʼobra. Les 
línies imaginàries que 
caracteritzen aquest fet 
adquiririen forma de 
lletra “S”, col·locada 
hor i tzonta lment . No 
forma cap angle recte.

e. Recursos Tècnics: tal i com sʼha descrit en lʼapartat material i tècnica, les esteles 
consisteixen en prismes de morter. Lʼartista ha definit els angles de les figures, de la 
mateixa manera que ho ha fet amb  les parets; que mostren una textura llisa i suau al 
tacte. La intenció de lʼautor va ser crear un sistema perfectament ordenat i monòton. 
Això ho ha aconseguit treballant amb  un color gris, sense destacar cap tipus de 
concepte ni element. També ajuda a provocar aquest efecte el fet que les esteles 
estiguin disposades en una perfecta quadrícula i separades per uns estrets 
passadissos. Reforçant aquest concepte dʼordre, lʼautor ha treballat sobre sòlids 
iguals de forma i de color, variant-ne només els valors en lʼeix vertical dʼaquests.

f. Relació amb lʼentorn: la ubicació del monument commemoratiu té un paper clau en 
la interpretació dʼaquest. El fet que estigui situada a Berlín, la capital Alemanya,  
genera un lligam que lʼobsevador interpreta com a relació amb lʼHolocaust. 
Dʼaquesta manera, el monument es troba en la ubicació òptima per aclarir el 
missatge moral que vol representar. El fet que aquest estigués situat en un altre 
indret, dificultaria la seva interpretació, o, fins i tot, donaria lloc a falses premisses.
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4. Significat de lʼobra

Lʼestil que lʼautor ha emprat per a dissenyar aquesta obra és un tipus dʼart que no 
defineix, contemplant lʼobra des de la vessant estètica, cap tipus dʼèpoca, concepte o 
espai. Lʼindividu que es situa davant de lʼescultura es troba amb un extens conjunt de 
blocs de ciment, col·locats en una quadrícula imaginària. Resulta contrari a una pintura, 
doncs, el fet que en lʼobra dʼart no hi hagi reflectida cap mena dʼimatge amb figures 
humanes o objectes quotidians que ajudin a interpretar el contingut moral expressat en 
aquesta. 

Dʼaquesta manera, resulta necessària la situació conceptual de la figura. És essencial 
mantenir presents els factors que li donaran un significat a les més de dues mil esteles 
que formen la totalitat de lʼobra, com ara ho serà lʼespai, detallat anteriorment. Lʼobra ha 
dʼanar acompanyada, de manera obligatòria, dʼuna interpretació conceptual i dʼun treball 
intel·lectual per a situar-la en lʼespai i el temps i per atribuir-li un contingut moral. 

Es pordia parlar dʼart abstracte. Sense uns fets històrics anteriors, la correcta ubicació de 
lʼobra o, moltes vegades, el tríptic informatiu dʼaquesta, lʼindividu seria incapaç 
dʼinterpretar el significat de lʼobra. En tot cas es podria deduir un lligam amb la fredor i 
duresa de la Segona Guerra Mundial en els materials. 

La monotonia de lʼobra no significa una omisió de la peculiaritat i estil propi. Lʼautor ha 
dissenyat uns prismes idèntics (excepte en lʼalçada), dʼun color gris apagat i de superfície 
llisa i els ha ordenat en una quadrícula per crear una atmosfera incòmoda i confusa en 
què es vol induir una fredor industrial pròpia dels camps dʼextermini nazis de la Segona 
Guerra Mundial. Lʼautor ha volgut representar el muntatge industrial en què els nazis van 
assassinar els sis milions de jueus als anys quaranta. Eisenman no inclou cap tipus 
dʼiconologia en la seva obra, i sʼinterpreta que les esteles farien referència a un monument 
funerari, representant tot un seguit de làpides.
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La magnitud de lʼobra també és un fet representatiu. El fet de que lʼobra sigui tan extensa 
reflecteix la magnitud de lʼafer nazi, i de la mateixa manera que dʼaltres obres causants 
del mateix efecte, incita a no oblidar aquest fet. 

Dʼaquesta manera, lʼambient a què es sotmet lʼindividu que sʼendinsa en el conjunt 
dʼesteles recorda la fredor dʼun sistema fortament organitzat i industrialitzat que ha perdut 
tot contacte amb el món de la raó humana i els sentiments envers les persones, reflectint 
un tracte mecànic i indiferent, obviant la moralitat de les seves accions.

5. Trascendència de lʼobra

Actualment, lʼobra dʼEisenman i Happold és un monument de lliure accés amb funció de 
museu. Tot aquell que vulgui contemplar-lo i generar les seves interpretacions ho pot fer 
sempre que viatgi a la capital Alemanya. Lʼobra no ha tingut gaire trascendència degut a 
la seva, relativament parlant, curta existència. Servirà, sempre que es mantingui 
físicament, per a commemorar els més de sis milions de jueus assassinats per les tropes 
nazis durant el transcurs de la Segona Guerra Mundial.

6. Altres dades

Per a complementar el monument memorístic es va dissenyar un centre d'informació 
subterrani, compost per algunes sales que alberguen una exposició de més de 800 m2, 
que proporciona un suport material sobre les víctimes que es commemoren. Una de les 
funcions centrals del Centre d'Informació és donar suport a la forma abstracta del record 
inspirat per la escultura amb fets concrets i informació sobre les víctimes. Es composa de 
varies sales:
 
El vestíbul. La visita al Centre d'Informació comença amb un repàs a diferents aspectes 
de la política nazi, sobretot la seva política d'extermini, des de 1933 a 1945. A través d'un 
recorregut en el qual se succeeixen textos i imatges, es presenta l'evolució cap a 
l'Holocaust i el procés d'extermini dels jueus europeus. 
 
La sala de les Dimensions. L'element central d'aquesta sala el constitueixen 15 testimonis 
autobiogràfics escrits per dones i homes jueus durant la persecució. 
 
La sala de les Famílies. A través dels testimonis de 15 famílies jueves, es presenten els 
diferents entorns de la vida social, cultural, nacional i religiosa de diferents sectors. Les 
històries de les famílies jueves reflecteixen també la diversitat dels entorns vitals dels 
jueus europeus, abans de l'Holocaust. La sala mostra fotografies i documents personals 
que informen de la desintegració, expulsió i extermini d'aquestes famílies. 
 
La sala dels Noms. La tercera sala de l'exposició presenta la lectura de noms i curtes 
biografies de jueus assassinats i desapareguts, procedents de tot Europa. S'intenta 
dissoldre la incomprensible abstracció de la xifra de sis milions de jueus morts i alliberar 
les víctimes del seu anonimat. 
 
La sala dels Llocs. Aquí es representa l'assassinat dels jueus en la seva extensió 
geogràfica, que abasta tot Europa. A través de pel lícules i material fotogràfic, s'exposen 
200 llocs on es van dur a terme la persecució i extermini dels jueus europeus. Entre els 
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llocs trobem llocs d'afusellaments en massa, camps de concentració i extermini, ghettos, 
marxes de la mort, etc. 
 
El portal dels Llocs Commemoratius. L'itinerari pel Centre d'Informació finalitza amb el 
Portal dels Llocs Commemoratius. Aquí es troben una sèrie de terminals en els quals es 
pot obtenir informació sobre les activitats que es duen a terme en els centres històrics de 
recerca i de commemoració de tot Europa. 

Discurs en la inauguració del monument, per Peter Eisenman, arquitecte.

Estic parlant com un arquitecte i un ésser humà normal: Aquest és un dia memorable per 
a tots nosaltres. És i va ser per a mi una experiència increïble. [...] Hem perseguit dos 
objectius. L'èxit d'avui no és la nostra única intenció, ja que és només temporal. En primer 
lloc, hem volgut crear un recordatori permanent i registrar el que ha succeït en aquesta 
ciutat capital. En segon lloc - i potser més important - hem volgut iniciar un debat amb  un 
final obert a partir dʼaquest projecte, i permetre a les generacions futures extreure les 
seves pròpies conclusions. No els volíem prescriure què havien de pensar, sinó 
possibilitar-los la reflexió. Per aquet motiu, posem en qüestió la majoria dʼinterpretacions 
existents sobre un monument. No es tracta simplement de provocar, sinó crear una cosa 
que reflecteixi el quotidià i el prosaic, i confrontar-la amb tots aquells que han patit.. I 
potser el caràcter provocador de lʼobra consisteix en aquesta mateixa simplicitat. [...] El 
filòsof italià Giorgio Agamben escriu aquesta setmana a Die Zeit: Hi ha dues concepcions 
de la memòria. En primer lloc, allò inoblidable, el silenci del camp d'esteles; dʼaltra banda, 
allò memorable, que es registra en els arxius al Centre d'Informació. Només amb els dos 
junts es pot interpretar aquest monument. [...] Ara només em queda restar en silenci, va 
passar aquest monument al poble alemany per al present i el futur i deixar que ell mateix 
parli als alemanys, pels alemanys i al món.
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COMENTARI DE LʼOBRA

Iad Vashem
Es pren el monument com una construcció arquitectònica.

1. Dades bàsiques

a. Autor: Moshe Safdie
b.Tipus de construcció: lʼedifici manté una funció pedagògica, museística o 

commemorativa.
c. Nom de la construcció: Iad Vashem
d.Cronologia: 1952 -2005
e. Ubicació: Jerusalem, Mont Herzl

2. Breu biografia

Moshe Safdie va néixer el 14 de juliol de 1938 a la ciutat de Haifa, a Palestina. Actualment 
viu al Canadá, a Montreal, on es va traslladar quan era jove.
Actualment exerceix dʼarquitecte i dissenyador urbà.

Va estudiar arquitectura a la Universitat McGill amb  Louis Kahn, a Filadèlfia.  Als 24 anys, 
la tesi que va elaborar durant el màster va ser seleccionada per a ser construïda com part 
de lʼExpo 67. El projecte Habitat 67 el va fer saltar a lʼescena mundial. El 1967, va tornar a 
Israel, on va formar part de l'equip  que va renovar la vella ciutat de Jerusalem. El 1976, va 
esdevenir professor a la Universitat de Harvard i va establir la seu de la seva empresa a 
Somerville,  prop de Massachusetts. El 1986, va ser nomenat Oficial de l'Ordre de 
Canadà. La seva companyia, “Moshe Safdie and Associates, Inc” té la seva seu als afores 
de Boston, amb oficines a Toronto i Jerusalem. 

3. Anàlisi formal

a. Planta-espai: lʼespai on es troben els diversos edificis que formen la totalitat del Iad 
Vashem consisteix en una superfície plana de 180.000 m2, amb  un discret desnivell en 
algun punt concret del terreny. Les múltiples construccions estan construïdes sobre un 
terra llis.

b. Materials constructius: els edificis es sostenen gràcies a unes parets mestres de 
formigó armat (ciment+grava+barres de ferro colat per aportar rigidesa i tolerància en 
els moviments del terra).

c. Sistema constructiu: és pràcticament impossible classificar la totalitat de lʼobra de 
Safdie en un sol estil arquitectònic. La modernitat de la construcció porta lʼindividu a 
identificar sistemes arquitravats, cúpules i arcs. Apareix un gran domini de la corba en 
la formació de sostres i parets. Lʼarquitecte no ha volgut centrar-se tan sols en un estil. 
En el conjunt de la construcció, per exemple, sʼhi pot identificar un edifici asimètric on 
dues de les parets formen una paràbola ascendent fins a xocar en un punt superior, 
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que serà el sostre, mentre que una tercera paret tanca lʼobertura que han deixat 
aquestes, ja que en el pla horitzontal també es troben en un punt, formant un triangle. 
Es pot identificar també, dʼentre altres, un edifici que conté diverses fotografies 
col·locades estratègicament en una cúpula; un altre sistema de construcció 
arquitectònica. Aquesta cúpula però, no serà el punt més elevat de lʼedifici, sinó que 
adquirirà una posició més baixa per causar impressió i sensació dʼimmensitat per a qui 
sʼhi situï sota. Aquest tipus dʼinnovacions combinen sino tots, molts dels recursos 
arquitectònics existents i formen una combinació característica dissenyada per 
lʼarquitecte.

d. Elements de suport: tal i com sʼha descrit en lʼapartat anterior, Moshe Safdie empra 
els elements de suport òptims per a la construcció de la seva obra. En la totalitat dels 
edificis que composen el campus podem trobar, generalment, pilars i parets mestres. 

e. Elements sostinguts: seguint en la línia de peculiaritat que caracteritza lʼobra, sʼhi 
troben diferents tipus de sostres. Des dʼun pla general de la totalitat de la construcció 
destaquen els edificis sense sostre, que serien els que es composarien dʼuna 
estructura triangular amb les parets corbes. Dʼaltra banda apareixen també els sostres 
comuns del sistema arquitravat: una superfície perpendicular als pilars que el 
sostenen. Sobre aquest suport sʼhi poden  observar diverses variacions, com ara el fet 
dʼinclinar el sostre de manera que no sigui perpendicular als fonaments de lʼedifici. El 
conjunt que més destaca del campus podria ser la gran cúpula suspesa en lʼaire dins 
dʼun altre edifici mitjançant cables dʼacer fixats en les parets de lʼedifici que la conté.

a. Il·luminació: lʼarquitecte del conjunt il·lumina les sales segons lʼefecte que vol donar 
als objectes continguts dins, que formarien part de lʼexpressió moral de lʼedifici. Es 
troben edificis il·luminats amb tènues llums artificials, per a causar un efecte intranquil i 
fosc, sales amb petites claraboies al sostre, que causaran un efecte fred i distant, o el 
que seria el cas de la cúpula suspesa, il·luminada externament amb grans finestres 
que deixen passar la llum natural i internament amb  il·luminació artificial i més llum 
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natural. Tal i com es redacta al prinicpi de lʼapartat però, lʼestudi de la il·luminació de 
tots els edificis queda resolt en una complexa tasca dʼenginyeria lumínica en 
coordinació amb la disposició dels objectes interiors i lʼarquitectura general.

4. Espai exterior

a. Volums: els volums dels edificis són un dels fets més treballats per lʼarquitecte. Serà 
el que diferenciarà lʼobra i la farà digna dʼobjecte commemoratiu. Safdie treballa amb 
edificis que combinen la construcció del volum en lʼespai, mitjançant parets i sostres, 
amb  el fet dʼexcavar el sòl i ampliar, per sota, lʼedifici. Externament, des dʼun punt de 
vista global, com el dʼuna fotografia aèria, el campus semblaria qualsevol tipus de 
conjunt, com ara una universitat. Destacarà però, dʼentre els edificis arquitravats, un 
element que atravessarà el conjunt del terreny en un dels eixos plans de direcció, que 
serà un dels edificis amb  més volum de la construcció. Aquest és un dels edificis 
descrits anteriorment, constituït per dues parets en forma de paràbola que formaran un 
edifici triangular. Lʼobra de Safdie destacarà també per la complexitat dels dissenys 
interiors. Algunes de les sales del campus combinaran el volum i la il·luminació per 
atribuir-li importància als objectes continguts, mentre que dʼaltres causaran una 
sensació dʼamplitud que faran que lʼindividu es senti petit sota una immensa cúpula 
suspesa en lʼaire. 

b. Façanes: tampoc es poden classificar les façanes dels edificis en un sol estil. 
Apareixen façanes, principalment de formigó, adaptant un color gris i una textura llisa 
que només quedarà trencada per la incorporació de portes i finestres.
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c. Urbanisme: el campus de Safdie està situat als peus del Mont Herzl, de manera que 
es troba en combinació amb diversos elements naturals. La construcció no presenta 
gaire esforç per adaptar-se al medi o passar desapercebuda, ja que està principalment 
formada per edificis i superfícies de formigó de color gris, tot i que també manté espais 
amb  herba, terra i arbres. En aquest cas, mentre lʼarquitecte complís els permisos de 
construcció ha tingut llibertat per a construir qualsevol tipus dʼedifici sense preocupar-
se per imitar altres edificis, ja que es troba relativament lluny de la resta dʼedificis.

5. Elements decoratius

Degut a que Safdie expressa la seva creativitat en les estructures bàsiques dels edificis i 
no en petits elements decoratius externs, no es troba cap figura que tingui aquesta funció. 
Tota la decoració arquitectònica externa està plasmada en lʼestructura de lʼedifici en forma 
de parets corbes, cúpules suspeses i edificis semisoterrats.

6. Significat de la construcció

La construcció dels diversos edificis del campus arrossega una càrrega moral relacionada 
amb  lʼHolocaust. La funció que Safdie volgué donar a aquests edificis és purament 
commemorativa: fan funció de museu. En aquests edificis es realitzarà la repetida 
observació dels continguts encabits, cosa que sí que tindrà importància, ja que significarà 
la commemoració de la Segona Guerra Mundial.
Analitzant lʼestètica de lʼobra edificada apareixen una sèrie dʼedificis poc comuns. Safdie 
haurà dissenyat el conjunt per exercir de manera òptima la seva funció. Els diferens 
passadissos que lliguen les distintes sales del campus formaran un recorregut que 
permetrà seguir una línia històrica i un seguit de fets ordenats segons lʼautor de 
lʼexposició. Lʼarquitecte voldrà peculiaritzar el recinte donant formes alternatives als 
edificis. El seu paper serà destacar dʼentre altres i caracteritzar-se per la forma: la raresa 
del conjunt simbolitzarà la importància del fet que es recorda. 
També destaca la cúpula, que comptarà amb centenars de fotografies dʼalgunes de les 
víctimes de lʼHolocaust. La seva forma i col·locació estratègica causarà un efecte a 
lʼobservador que lʼenvoltarà i que el situarà immediatament dins del context, pràcticament 
obligant-lo a contemplar les fotografies. 
En resum, Safdie voldrà que la seva obra sigui especial, ja que ha de sostenir un valor 
moral de gran importància, i dʼalguna manera, ha de ser un conjunt que destaqui.

7. Trascendència de lʼobra:

Actualment lʼobra de Safdie excerceix de museu i biblioteca. Cada any, el Iad Vashem 
organitza i duu a terme tot un seguit dʼesdeveniments commemoratius de lʼHolocaust, 
incloent-hi ceremònies dʼEstat i events culturals. Durant més de 50 anys, el Iad Vashem 
s'ha basat en quatre pilars principals: commemoració, documentació, investigació i 
educació.
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8. Informació adicional

L'any 2003, en el seu 50 aniversari, Iad Vashem va ser guardonat amb el Premi Israel en 
reconeixement per la seva tasca a través dels anys: una contribució única a la societat i 
l'Estat per haver "desenvolupat i incrementat les seves funcions de manera que abasta els 
èxits fonamentals i espirituals del Poble Jueu ", incloent documentació, investigació i 
educació sobre l'Holocaust.

El 26 maig 2007 Iad Vashem va rebre el prestigiós Premi Príncep d'Astúries de la 
Concòrdia.

! 34

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=es&tl=ca&u=http://www1.yadvashem.org/es/about/asturias.asp&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgAuVBcw-jdhs-Tr7J-1t6ak0YfxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=es&tl=ca&u=http://www1.yadvashem.org/es/about/asturias.asp&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgAuVBcw-jdhs-Tr7J-1t6ak0YfxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=es&tl=ca&u=http://www1.yadvashem.org/es/about/asturias.asp&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgAuVBcw-jdhs-Tr7J-1t6ak0YfxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=es&tl=ca&u=http://www1.yadvashem.org/es/about/asturias.asp&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgAuVBcw-jdhs-Tr7J-1t6ak0YfxQ


COMENTARI DE LʼOBRA

Plac Bohaterów Getta
(Plaça dels Herois del Guetto)

Es pren el monument com a una combinació arquitectoescultòrica.

1. Dades bàsiques
a. Autor: Piotr Lewicki i Kazimierz Latak
b. Títol: Plac Bohaterów Getta (Plaça dels 

Herois del Guetto)
c. Cronologia: finals 2004 - desembre 2005
d. Material i tècnica: les figures estan 

elaborades amb materials com el bronze 
patinat, el ciment, el ferro oxidat i 
galvanitzat. Dʼaquesta manera expressaran 
la seva vulnerabilitat al pas del temps, però 
no acabaran destruint-se.

e. Forma: lʼescultura es composa de 
cadires col·locades estratègicament, de 
proporcions normals i escala real.

f. Mides: les cadires ocuparan una 
superfície dʼentre 0ʼ25 i 0ʼ5 m2, i arribaran al metre dʼalçada.

g. Ubicació original: Crackòvia, Polònia.
h. Ubicació actual: Crackòvia, Polònia.

2. Breu biografia

Els arquitectes Piotr Lewicki i Kazimierz Latak han treballat junts durant 21 anys en 
lʼempresa Biuro Projektów Lewicki Latak (Oficina de projectes Lewicki Latak) ha dissenyat 
monuments com la Plac Bohaterów Getta o la Plaça del Príncep Czartorynski, i els seus 
projectes actuals inclouen una passarela sobre el Vístula i el redisseny de la Plac Nowy.

3. Descripció formal
a. Iconografia: comentada posteriorment.
b. Funció: consisteix en una obra amb finalitat commemorativa. Lʼarquitecte vol 

mantenir present un fet referent a lʼHolocaust.
c. Composició: lʼescultura en qüestió manté una visual oberta. Lʼespai en què està 

plasmada lʼobra és una superfície llisa. Aquesta obra dʼart seran cadires, col·locades 
estratègicament. Aquestes figures seran les úniques que apareixeran en lʼespai, 
cosa que implicarà el màxim protagonisme. La col·locació de les cadires formaria 
unes línies que seccionarien la plaça, tant longitudinal com transversalment, 
situades en una quadrícula imaginària i separades per una distància 
dʼaproximadament uns 5m. Dʼaquesta manera, la plaça resultarà en un espai obert 
amb  relativament pocs elements decoratius, fet que no té per què simbolitzar que el 
contingut moral sigui pobre.

d. Línies compositives: Les cadires quedaran disposades en una quadrícula 
imaginària, fàcilment apreciable des dʼun punt de vista planta, o pla aeri. No 
apareixeran més línies compositives.
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e. Recursos tècnics: lʼobra de Latak i Lewicki està plasmada sobre una superfície 
consistent en la unió de múltiples pedres de forma rectangular i de la mateixa mida 
per a formar un espai trepitjable. Les cadires que significaran el valor moral de lʼobra 
van ser construïdes amb bronze i ferro. Aquest darrer material resulta molt 
vulnerable a la humitat, i en combinació amb lʼaigua vaporitzada en lʼaire, es 
produeix una reacció química que farà que les cadires prenguin un aire envellit, 
gastat, oxidat. Aquest efecte causarà a lʼobservador una sensació de deixadesa que 
serà una de les claus per a lʼinterpretació moral, redactada posteriorment.

f. Relació amb lʼentorn: tal i com sʼha pogut apreciar en les anàlisis realitzades 
anteriorment, la relació amb lʼentorn resultarà molt important en la interpretació de la 
moralitat de lʼobra. El fet que lʼobra estigui construïda a Crackòvia, on hi va haver un 
dels ghettos jueus més grans durant la opressió nazi del segle XX, provocarà que 
lʼobservador la relacioni immediatament amb lʼassassinat dels milions de jueus 
residents a Polònia durant la Segona Guerra Mundia. A més a més, la moralitat de 
lʼobra segueix una relació directa amb la història anterior de la plaça, que quedarà 
redactada en el següent apartat. Situant lʼobra en un altre indret es canviaria el 
context, i, per tant, dificultaria la seva interpretació, o, fins i tot, donaria lloc a falses 
premisses.

4. Significat de lʼobra

Lʼanàlisi dʼuna obra on lʼautor vol presentar un concepte moral pot resultar en lʼestudi 
dʼuna obra abstracta. En aquest cas es pot apreciar que lʼobra presenta unes 
característiques abstractes, lluny de representacions humanes, accions o altres trets 
fàcilment interpretables sense cap  tipus de context, coneixement o història previa. Les 
cadires generaran una interpretació paral·lela a la seva aparença física i a la imatge que 
dónen interpretant-les des de la vessant física i tangible.
Cal citar i recordar, de manera prèvia a lʼanàlisi de la moralitat de lʼobjecte, el mètode que 
seguien les forces de les SS per segrestar els jueus i dur-los a camps de concentració. 
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Justificant la seva actuació amb una ordre provinent de lʼEstat, els soldats nazis 
expropiaven els jueus de casa seva i els citaven i conduïen a la Plac Zgody (Plaça de la 
Concòrdia), on serien, o bé executats, o bé obligats a pujar en trens que els conduirien als 
camps de concentració de Majdanek, Podiatowa, Trawniki o Treblinka. Aquests polonesos 
que, de cop, es veien fora de casa, deixaven tot un cúmul de mobles sense propietari, 
com ara cadires, taules, butaques, llits, armaris, i altres objectes de fusta, que els soldats 
nazis traslladaven a la Plaça de la Concòrdia. 
Amb el pas dels dies, mobles i mobles apilats formaven una pila a la plaça que anava 
guanyant alçada i amplada. A la Plac Zgody sʼhi deterioraven una incalculable quantitat de 
mobles sense propietari i sense destí, que segurament, acabarien cremats dies després.
Lʼautor de la Plaça dels Herois del Guetto, terreny que va canviar de nom en ser 
rehabilitada, va col·locar tot un seguit de cadires alineades per mostrar que en la totalitat 
de mobles apilats pels soldats, no hi destacava res, ja que tots els objectes sʼunien a la 
mateixa sensació de deixadesa, 
generant així una monotonia, 
una paret llisa en què no sʼhi 
pot apreciar cap  objecte en 
concret. Es pot interpretar 
també, del material de la 
construcció, que lʼautor voldrà 
incidir en el factor temps. El 
ferro oxidat concedirà una 
quantitat indefinida dʼanys als 
mobles , cosa que vo ldrà 
simbolitzar la deixadesa a què 
estaven sotmesos els objectes 
de fusta. La intempèrie a què 
estaven exposats acabaria 
tornant-los inservibles. 

5. Trascendència de lʼobra

Actualment, lʼobra dels dos arquitectes compleix una funció commemorativa semblant a la 
de les altres obres analitzades. La plaça en qüestió és accessible per qualsevol tipus de 
públic i es troba en un espai obert. Commemorarà els més de sis milions de jueus 
assassinats per les tropes nazis durant el transcurs de la Segona Guerra Mundial, 
concretament, els Polonesos deportats als camps nazis.

COMENTARI DE LʼOBRA
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COMENTARI DE LʼOBRA

El Bosque del Recuerdo 
(El Bosc del Record)

Es pren el monument com a una combinació arquitectoescultòrica.

1. Dades bàsiques
a. Autor: anònim.
b. Títol: El Bosque del Recuerdo (El Bosc del Record).
c. Cronologia: abril 2004 - 11 de maig 2005
d. Material i tècnica: les figures a les quals sʼatribuirà el contingut moral seran arbres, 

concretament oliveres i xiprers. Sʼutilitzarà també, per a la formació del sòl fèrtil i el 
pas dels vianants, terra i ciment. El parc quedarà envoltat per un pas dʼaigua 
relativament estret.

e. Forma: lʼescultura es composa dʼarbres col·locats estratègicament en un espai 
obert amb un desnivell puntual. Els arbres quedaran situats a banda i banda del 
camí que permetrà lʼaccés als observadors.

f. Mides: el bosc comprèn un total de 118 hectàrees i un total de 192 arbres.
g. Ubicació original: La Chopera, parc del Retiro, Madrid.
h. Ubicació actual: La Chopera, parc del Retiro, Madrid.

2. Descripció formal
a. Iconografia: comentada posteriorment.
b. Funció: consisteix en una obra amb finalitat commemorativa. Lʼarquitecte vol 

mantenir present un record referent als atemptats terroristes de Madrid de lʼonze de 
maig de 2004.

c. Composició: el parc dissenyat per a les víctimes de lʼonze de maig reuneix totes 
les característiques dʼun espai verd per a passejar. Manté una visual oberta i 
extensa aconseguida amb els desnivells i la col·locació, de vegades concèntrica, de 
vegades lineal dels arbres. Lʼobra incidirà en la tercera dimensió, lʼeix Z, el vertical, 
en els monticles artificials forrats de gespa on sʼhi plantaran uns quants xiprers 
concèntricament. Dʼaquesta manera sʼaconseguirà que el centre dʼatenció del parc 
siguin aquestes commemoracions vegetals. Les distintes àrees del parc quedaran 
tallades per uns camins de ciment que permetran que els observadors puguin 
contemplar el parc des de diversos punts, accessibles a través dʼaquestes vies. Sʼhi 
trobarà també el pas dʼun rierol artificial, un canal dʼaigua amb un cabal constant.

d. Línies compositives: lʼaspecte de lʼobra des dʼun pla general formarà unes línies 
suaus, sense angles rectes, guiats pels desnivells puntualment formats en la 
superfície. Aquestes línies quedaran tallades verticalment per la situació dels arbres, 
que destacaran dels demés elements naturals. La presentació del canal dʼaigua, els 
camins, els desnivells i els arbres generarà una atmosfera més densa del que 
semblava a primera vista. Dʼaquesta manera, les línies compositives resultaran més 
alterades pels diversos elements del mapa.

e. Recursos tècnics: tal i com sʼha descrit en lʼapartat material i tècnica, els principals 
protagonistes de lʼobra dʼart seran els arbres. Els xiprers i oliveres hauran estat 
utilitzats degut a la seva llarga vida. En el cas dels xiprers, la seva existència sense 
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cap  tipus dʼintervenció destructiva arribarà fins els 500 anys, citant exemples que 
han arribat al mileni dʼanys. Lʼolivera en canvi, allargarà la seva vida fins una mitja 
de 1000 anys. Així sʼassegura que els arbres es mantindran un temps bastant 
extens i sʼevitarà el fet dʼhaver-los de renovar amb gaire freqüència. Un altre dels 
recursos emprats per a la construcció de lʼobra és el canal dʼaigua que recórre el 
parc. Lʼaigua simbolitzarà la vida, seguint el caràcter moral de lʼobra, fet que 
quedarà redactat més explícitament en els següents apartats.

f. Relació amb lʼentorn: la ubicació del monument té un paper clau en la interpretació 
de la moralitat dʼaquest. El fet que el parc estigui situat a Madrid, el lloc on es van 
provocar els atemptats lʼonze març de 2004 genera un lligam que lʼobsevador 
interpreta i relaciona amb  els fets. Dʼaquesta manera, el monument es troba en la 
ubicació òptima per aclarir el missatge moral que vol representar. El fet que aquest 
estigués situat en un altre indret, dificultaria la seva interpretació o, fins i tot, donaria 
lloc a falses premisses.

3. Significat de lʼobra

Lʼestil amb què sʼha plasmat el valor moral o ètic de lʼobjecte en lʼespai no fa referència a  
cap  concepte en concret. No té cap  referent de temps, espai o individu. De fet, el Parc del 
Record es podria presenciar simplement com un espai verd on anar a passejar el gos. 
Aquesta seria la interpretació moral de qualsevol individu que desconegués la història 
anterior i, és més, seria la intepretació amoral de qualsevol individu a qui no li hagués 
estat introduïda prèviament la moralitat de lʼobra. A diferència de les anteriors obres 
analitzades, aquesta no presenta una forma peculiar com ho farien les esteles del 
Denkmal für die ermordeten Juden Europas14.

Resulta necessària llavors, la situació conceptual de la figura. És essencial mantenir 
presents els factors que li donaran un significat als girebé dos-cents arbres que formen la 
totalitat de lʼobra, com ara ho serà lʼespai, detallat anteriorment. Lʼobra té la capacitat 
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dʼabsorbir una càrrega moral interpretable. No és obligatori però, haver de conèixer la 
moralitat dʼaquesta, ja que sempre pot excercir la funció dʼun simple parc, sense cap tipus 
de dada interlineal o treball intel·lectual. Aquesta interpretació de conceptes ocults es 
deuria als arbres i el rierol, principalment. També apareixeran els petits turons, com a 
símbols dʼaltars improvitzats on retre homenatge a les víctimes.

Els xiprers i oliveres seran els objectes en què sʼhaurà inserit la personalitat de cadascuna 
de les 192 víctimes conegudes, i simbolitzaran íntegrament els individus. Sʼhan sembrat 
arbres de llarga vida per a extendre temporalment la commemoració. El canal artificial que 
envolta el parc també resultarà un símbol. Seguint el principi filosòfic i científic basat en el 
fet que lʼinici de la vida és lʼaigua, el rierol sumarà el concepte de vida al conjunt, que 
incidirà sobre la moralitat dels arbres i generarà un xoc de conceptes, el de la vida i el de 
la mort, fet que caracteritzarà la moralitat global de lʼobra.

La magnitud de lʼobra també és un fet representatiu. Aquest fet el trobem també en la 
majoria de les obres commemoratives dʼaquestes característiques. El fet de que lʼobra 
sigui tan extensa transmet la magnitud de lʼafer, i de la mateixa manera que dʼaltres obres 
causants del mateix efecte, incita a no oblidar aquest fet.
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4. Trascendència de lʼobra

Actualment, lʼobra que commemora els atemptats de Madrid té dues funcions. Per una 
banda, és un monument de lliure accés amb  funció de museu. Tot aquell que vulgui 
contemplar-lo i generar les seves interpretacions ho pot fer sempre que viatgi a la ciutat.  
Per altra banda, el que sʼha creat ha estat un espai verd de més de 100 hectàrees, cosa 
que transformarà lʼindret en un espai agradable a la vista i que temptarà a recórrer-lo i 
passejar entre els arbres, tot recordant - o simplement gaudint del moment - les víctimes.  
Servirà, sempre que es mantingui físicament, per a commemorar les 192 víctimes de 
lʼestació de trens dʼAtocha.

5. Altres dades

Acte d’inauguració del parc, 11 de maig de 2005, notícia per informativos telecinco.

Ses Majestats Joan Carles i Sofia, els Prínceps d'Astúries i el president del Govern, José 
Luis Rodríguez Zapatero, que van arribar a peu i vestits de dol, presideixen aquest 
homenatge al qual s'ha sumat una vintena de caps d'Estat i de Govern, entre ells 
Mohammad VI del Marroc. 

També participen en l'acte representants de les altes institucions de l'Estat, dels partits 
polítics, de l'Ajuntament i de la Comunitat de Madrid i dels 16 països que van perdre algun 
dels seus ciutadans als trens. 

En representació de les víctimes del terrorisme hi van assistir la presidenta de la Fundació 
de Víctimes del Terrorisme, Ana María Vidal Abarca, i el president de l'Associació de 
Víctimes del Terrorisme, Francisco José Alcaraz. 

L'acte, sense discursos es va tancar amb  la interpretació del "Cant dels Ocells" de Pau 
Casals, peça interpretada per la jove violoncel·lista sevillana Blanca Coin. Després de la 
peça es van guardar cinc minuts de silenci. A la vegada, les televisions i emissores de 
ràdio es van sumar als cinc minuts de silenci i, en senyal de solidaritat amb les víctimes i 
familiars, i van connectar les seves emissions amb  la inauguració del "Bosque de los 
Ausentes".
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La filosofia de la humanitat es distingeix de la filosofia de l’home per la seva insitència en el fet que no és un home parlant-se 
a si mateix en un diàleg solitari, sino els homes parlant-se i comunicant-se entre si, els que habiten la terra.

Hannah Arendt

4. El projecte de recerca: una relació eticoestètica

4.1 Tria del projecte: la pluja dʼidees

Aquesta part del treball es basarà lʼaplicació a la pràctica dels conceptes estudiats 
anteriorment, però aquesta vegada consistirà en una obra original basada en un valor ètic, 
que quedarà modelada estèticament en funció dels conceptes a representar. Aquest 
apartat del treball inclourà dades suficients per a conèixer la construcció i per a 
comprendreʼn el contingut moral explícit, dades, però, sempre dins de lʼabast de qui ha 
realitzat lʼestudi. Per exemple, no sʼinclouran plecs de condicions, o totes les normatives a 
complir, ja que significaria un augment considerable dels càlculs a realitzar i dificultaria 
notablement la realització de lʼobra. Tampoc sʼhi inclouran els plànols tècnics acotats ja 
que excedeix les pretensions de la naturalesa dʼaquest treball de recerca.

Per aquesta obra sʼhaurà partit del contingut moral, de manera que sʼha donat més pes a 
la vessant ètica que a lʼestètica. Aleshores, sabent que lʼobra es fonamentarà en tal 
contingut, sʼhaurà realitzat una pluja dʼidees, la qual permetrà treballar i valorar molts 
aspectes i possibilitats abans de centrar-se en un sol tema. El tema escollit ho haurà 
estat, en part, degut al fet que la seva moralitat es podrà desenvolupar físicament, ja que 
alguns dels temes haurien de resultar construccions massa complexes o necessitarien 
una explicació del contingut moral massa detallada i que, potser, resultaria inintel·ligible.   

Es partirà, doncs, de dos tipus de commemoracions:

!Commemoracions històriques
En aquest apartat apareixeran commemoracions de fets històrics que hauran estat 
relativament coneguts i transcendents, com, per exemple, ho podria ser lʼaccés a la 
democràcia espanyola el 15 juny 1977, quan es van celebrar les primeres el·leccions.

Lʼobra construïda, però, no serà una commemoració històrica, i es passarà directament a 
lʼapartat dʼactualitat i conceptes abstractes.

!Commemoracions de valors morals abstractes o dʼactualitat
Aquest conjunt de conceptes consistiran en conceptes i situacions socials, econòmiques i 
polítiques aplicades a una realitat actual, com per exemple:
• El sufragi universal. Quan va accedir la dona al vot? Quan serà del tot evident la 

igualtat entre lʼhome i la dona?
• La desigualtat, el racisme entre les ètnies negres i blanques. Afecten el 

desenvolupament mundial? Quan es donarà una completa igualtat i tolerància mútua?
• Lʼhotel dʼentitats, un indret que té la funció de recollir totes les activitats, tots els tipus 

de pensament. Consistirà en un sostre per a totes les activitats i inquietuds. 
• Les noves formes de subsistència és una hipòtesi inspirada en el segrest dels 

pesquers espanyols a Somàlia. Realitzar la pirateria il·legal i cruel o morir de gana? 
Basada també en lʼexplotació infantil, o altres formes il·legítimes de subsistir.

• La guerra moderna, un tipus de batalla que no només buscarà fer mal a lʼexèrcit 
enemic, sinó també als innocents i civils, les morts dels quals desmoralitzaran el 
contrincant en un món que ha perdut la noció de les regles morals.

• El canvi climàtic, basat en lʼactual problema de contaminació i la desertització del 
planeta.
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• La crisi econòmica, una hipòtesi basada també en una actualitat molt recent, que 
voldrà mostrar que, de vegades, el món pot créixer marxa enrere.

• La immigració que es duu a terme cada dia i que obliga a les persones a abandonar la 
seva família i les seves vides per intentar trobar un indret millor. Basada tant en els que 
es desplacen abandonant la pobresa com en els que es traslladen a vides privilegiades 
plenes de luxes.

• Els presos polítics, les opinions dels quals resultaran censurades en molts països del 
nostre planeta i seʼls impedirà expressar-se lliurement. 

• Internet, el fet que el coneixement es trobi a lʼabast de tothom. Com des de la punta sud 
dʼÀfrica es pot accedir a la borsa de NY en pocs segons, analitzant les implicacions 
dʼaquest fet.

• El segrest intel·lectual, el fet de que els científics, filòsofs, escriptors, cuiners i dʼaltres 
individus amb un notable creixement creatiu sʼhagin de veure desplaçats a altres països 
per a possibilitar els seus estudis o, simplement, per la signatura dʼun contracte i un sou 
a favor.

• La tolerància a les noves cultures, relacionada també amb el racisme, però més 
ubicada en les noves cultures i tradicions que emergeixen diàriament.

• Lʼescassetat de lʼaigua, per a donar-li importància com a principi de vida i bé universal. 
• Els nous murs. Aquesta haurà estat la hipòtesi escollida. Inspirada en lʼaniversari del 

Mur de Berlín dʼaquest any, sʼha volgut redactar que, tot i que hi ha murs que han restat 
anys i anys separant dues masses que avui en dia sʼhan enderrocat, nous murs diaris es 
construeixen. I no tan sols parlant de murs físics com els que es poden trobar al Sàhara, 
Corea o Palestina, sinó també de murs psicològics i intel·lectuals que reprimiran i 
separaran cultures i pensaments diversos.

A partir dʼaquesta darrera hipòtesi, doncs, es desenvoluparà la construcció de lʼobra 
dʼaquest treball de recerca.
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4.2 Justificació tècnica

Introducció

Després de decidir el nivell de complexitat dʼaquest apartat es començaran a traslladar els 
continguts mentals a medis cada vegada més complexos però que, alhora, permetran 
conèixer lʼobra més profundament. Lʼobra, es va decidir, consistiria en una plaça amb una 
sèrie dʼobjectes que desenvoluparien una funció específica dins de la construcció: 
representarien el contingut ètic.

Antecedents i objecte de les obres

El motiu principal de la construcció de lʼobra serà el fet de completar la part pràctica 
dʼaquest treball de recerca. En cas de que aquesta obra no es trobés contextualitzada en 
un treball de recerca, tal i com sʼha analitzat en lʼapartat de la pluja dʼidees i sʼestudiarà 
detalladament en la justificació estètica posterior, la funció de la plaça seria construir una 
paròdia formal de la funció dels murs edificats al llarg de la història i els murs emergents. 

Les obres quedaran destinades a un espai públic, un solar sense edificar de 
lʼadministració pública. Les necesitats plantejades per lʼajuntament en la majoria dʼespais 
públics de la ciutat on sʼhi construiria lʼobra exigien un espai amb bancs per descans, zona 
ajardinada amb diversos arbres que proporcionin ombra, de la mateixa manera que la 
instal·lació de jocs infantils per a afavorir lʼaparició dʼinfants i per tant, dels pares 
dʼaquests, en la zona pública.

Justificació de la solució adoptada

Establint la base de lʼestètica de lʼobra en els valors morals decidits aquesta hauria resultat un 
espai on difícilment adults o infants es podrien reunir i gaudir de qualsevol tipus dʼactivitat que 
incloguessin els objectes de la plaça, de manera que, seguint les necessitats plantejades per 
lʼajuntament de la ciutat (col·locació de bancs, zones dʼombra i jocs infantils) es construirà la plaça  
seguint aquestes directrius.

Tenint en compte que el terreny  és lʼespai residual dʼun primer tractament general per a construir-
hi edificacions als voltants, aquest no és completament llis, ja que sʼha vist utilitzat com a espai 
per a abocar-hi terra excedent o fins i tot runes que, posteriorment, serien retirades. Això donaria 
com a resultat irregularitats puntuals en la superfície de terra. 

A una de les bandes del solar sʼhi troba una masia prop  dʻ1,5m per sobre de la resta del terreny, 
fet que significarà un desnivell important que per a la construcció de la plaça virtual es convertirà 
en un desnivell esglaonat amb el total de diferència entre el punt més baix dʼaquesta i el més alt, 
contingut amb un mur de formigó. A més a més, el solar apareix poblat de plantes silvestres 
crescudes com a resultat de no netejar o desbrossar el terreny. 

La solució a construir no inclourà cap desnivell, de manera que prèviament a lʼedificació de lʼespai 
sʼallisarà el terreny, es compactarà i es netejarà per a que el desnivell sigui zero. Dʼaquesta forma 
sʼintenta crear en la mateixa plaça un ambient agradable que possibiliti diverses combinacions de 
relació, oci, distracció i benestar dels usurais.
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Descripció de les obres

Les obres necessàries per a la execució del projecte són:

• Destrucció i neteja de les voreres existents.
• Col·locació de voreres de formigó adaptades al marc dʼespai restant de la 

cosntrucció de la plaça.
• Pavimentació prèvia amb una subbase de granulat de restes de formigó.
• Pavimentació de les voreres amb rajoles de 20x20x4 de color gris clar amb acabat 

antihumitat, antibrutícia i sellat de forats, adherides amb morter de ciment.
• Pavimentació especial de zones dʼespera als creuaments adaptats amb rajoles de 

20x20x4 de color salmó (model ajuntament) adherit amb morter de ciment.
• Instal·lació dʼuna xarxa de reg per a la zona ajardinada.
• Compactació de la base al centre de la construcció, on es construirà el mur.
• Instal·lació dʼuna xarxa de subministrament elèctric de potència suficient per  a 

alimentar tots els fanals de la plaça i subministrar energia extra a qualsevol aparell 
que esdevingui necessari en un acte concret, com ara un concert.

• Instal·lació dʼenllumenat interior de la plaça de dos tipus concretats en els plànols.
o Fanals model Morella Baliza®15  sobre una columna de 0,5m de color i 

textura de rovell.
o Fanals model Iruña®16  sobre columna de 3m de color i textura dʼacer 

inoxidable.
• Instal·lació de font model Lama®17.
• Col·locació de bancs model Banco Nigra®18  en les zones especificades en els 

plànols.
• Col·locació de papereres de dos tipus concretats en els plànols.

o Papereres model Morella Bin®19.
o Papereres model Net®20.

• Construcció dʼun mur mitjançant plafons de contenció de formigó armat prefabricats 
de 15x4x1 m de formigó HA-25/B/20/IIa, abocats amb bomba amb armadures 
AP500 S pretensades dʼacer corrugat, realitzat amb encofrat de fusta. Per un dels 
costats es deixaran 60 cm dʼarmat per encastar-ho en la rasa del fonament. 
Disposarà de juntes verticals de dilatació cada 2 m per absorbir els moviments 
volumètrics de dilatació i contracció del mur.

• Ajardinament dʼuna zona de 10x10m detallada a posteriori amb  gespa natural i 
diversos arbres de tipus olivera i pollancre.

• Instal·lació de tres rodes dentades de mides peculiars a una de les bandes de la 
plaça, els centres de les quals formaran un triangle equilàter en posició centrada.
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17 Consultar fitxa tècnica als annexos.
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19 Consultar fitxa tècnica als annexos.

20 Consultar fitxa tècnica als annexos.



Justificació

Per tal de poder realitzar aquesta obra, prèviament caldrà que lʼobra sigui promoguda per 
una entitat, empresa o institució i que un arquitecte urbanista desenvolupi el projecte 
basic i dʼexecució, tenint en compte lʼestat dʼamidaments21  i la memòria descriptiva i el 
plec de condicions,  el que seran els documents necessaris per a poder demanar una 
terna de pressupostos a empreses constructores i poder adjudicar lʼobra.

La documentació del projecte també inclourà lʼestudi dʼimpacte ambiental.

Pel que fa a lʼestudi mediambiental es tindran en compte els següents criteris:

• Abocament de les terres sobrants a un abocador controlat. 
• Disseny dels elements del projecte amb criteris de coordinació dimensional, com 

per exemple, que la mida de les peces del paviment sʼadeqüi a lʼespai per tal de 
reduir les mermes, que les instal·lacions contemplin les mides estàndard dels tubs, 
etc. 

• Decidir solucions constructives i productes amb  baix consum energètic  tant en la 
fabricació com en la posada en obra .

• Utilitzar materials i productes que siguin reutilitzables i reciclables. 
• Utilitzar enllumenat alimentat per placa solar.

Ubicació de lʼobra

Aquesta obra sʼhaurà realitzat amb  el màxim realisme possible, tot aplicant els materials 
desitjats, les textures, la llum i altres factors que condicionen lʼobra dʼart. Dʼaquesta 
manera, llavors, sʼha decidit ubicar la construcció en un indret proper a lʼambient on sʼha 
realitzat aquest treball de recerca. Treballarem llavors en el carrer Can Bellet nº40, a 
Vullpalleres barri de Sant Cugat del Vallès. Queden exposades fotografies diverses de 
lʼemplaçament posteriorment. La ubicació permetrà que la construcció estigui relativament 
elevada (degut al fet que el barri de Vulpalleres ja ho està) i permetrà tenir una visió força 
àmplia de la zona, dels camps de conreu que encara resisteixen lʼatac de les promotores i 
constructores, de la resta dʼedificis dels afores de Sant Cugat i de la resta del Vallès 
Occidental. També estarà situada a la vessant sud del petit turó en què Vulpalleres està 
edificat, de manera que tindrà una fon constant de llum durant tot el dia.
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Vista de 360º des del centre del terreny.



! 47

Vista general a lʼalçada del terra.
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Situació de lʼespai en un mapa.

Situació de lʼespai en un mapa ampliat.



Estudi econòmic

Es calcularà doncs, el cost aproximat de lʼobra, incloent-hi el major nombre de dades 
possibles situades a lʼabast de lʼanalista.

Moviment de terres i gestió de residus €/m2 m2

Excavació per a buidatge i anivellament del terreny. 5,00 1350

Neteja i desbrossada del terreny. 0,60 1350

Excavació amb  màquina de rasa per a pas dʼinstal·lacions dʼaigua per a la font i el 
reg. 8,00 1350

Subtotal 13,60 1350

Fonaments i rases €/m3 m2 €

Encofrat amb taulons de fusta de les rases per al pas de les instal·lacions i 
els pous per als fonaments. 20,00 5 100,00

Armadura de rases i pous dʼacer corrugat 1,30 5 6,50

Formigonament de rases per el pas de les instal·lacions dʼaigua, enllumenat 
i sanejament amb formigó format amb ciment, armadures dʼacer corrugat  i 
granulat reciclat

90,00 5 450,00

Excavació amb màquina de rasa per als fonaments del mur i del mobiliari 46,00 5 230,00

Subtotal 157,30 5 786,50

Altres Uts. €/ut. €

Formigó  de pous per a fonaments i daus per a lʼancoratge del mobiliari urbà 
armadures dʼacer corrugat i granulat 30 90 2700

Transport de residus dʼexcavació a una instal·lació autoritzada de gestió de 
residus. - - 1050

Subministrament i plantada dʼolivera de 40 cm de perímetre. 1 400,00 400

Subministrament i plantada dʼarbust i plantes tipus lavandula, jasminum, etc. 20 75 1500

Instal·lació  per a subministrament dʼaigua per la font. Lʼaigua sobrant de la font 
es recuperarà per al reg. - - 3600

Reg per degoteig: canonada per a reg de  degoteig instal·lada soterrada, 
degoter i programador. - - 2500

Subministrament i plantada de pollancres de 60 cm de perímetre. 12 550,00 6600

Instal·lació  dʼuna xarxa de subministrament elèctric de  potència suficient per a 
alimentar tots els fanals de la plaça i subministrar energia extra a qualsevol 
aparell que esdevingui necessari en un acte concret, com ara un concert.

- - 2250

Subtotal - - 20600
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Paviments €/m2 m2 €

Subbase de granulat procedent de granulats reciclats de formigó provinent 
dʼuna planta legalment autoritzada per el tractament dʼaquests residus. 54,00 1250 67500

Base de formigó per a rebre el paviment. 42,00 1250 52500

Paviment de pedra granítica per una de les bandes, col·locada amb morter 
elaborat a lʼobra. 120,00 625 7500

Paviment de grava de color vermellós per una de les bandes escampada 
uniformement com a mescla homogènia. 34,00 625 21250

Subtotal (paviment 1) 216,00 625 135000

Subtotal (paviment 2) 170,00 625 106250

Total - - 241650

Jardineria €/m2 m2 €

Desbrossada i neteja del terreny, recollida i càrrega sobre camió. 
Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid. Llaurada i cavada. 7,00 100 700

Implantació de gespa per sembra directa amb mitjans manuals. 3,50 100 350

Subtotal 10,50 100 1050

Suma total de la zona encimentada €/m2 m2 €

Subtotal moviment de terres i gestió de residus 13,60 1350 18360

Subtotal paviments 1 216,00 625 135000

Subtotal paviments 2 170,00 625 106250

Total - - 260010

Suma total de la zona de jardí €/m2 m2 €

Subtotal jardineria 10,50 100 1050,0

Total 10,50 100 1050,0
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Il·luminació Uts. €/
unitat €

Enllumenat a base de columnes cilíndriques de 0,5m ancorada sobre dau 
de formigó. 8 240,00 1920

Enllumenat a base de columnes còniques de 3m ancorada sobre dau de 
formigó. 8 320,00 2560

Subtotal 16 - 4480

Mobiliari urbà Uts. €/
unitat €

Banc de llosa de pedra model Banco Nigra® col·locat amb fixacions 
metàl·liques. 6 1100,00 6600,00

Paperera trabucable de 35 cm de diàmetre amb  capacitat per a 50L amb 
cendrer, model Morella Bin® metàl·lica de planxa pintada amb  cendrer fixat 
al suport dʼaquesta, ancorada amb dau de formigó.

5 112,00 560,00

Font per a exterior de fosa amb  protecció antioxidant i pintura color negre 
forja de forma rectangular, amb  dues tapes de registre, broc de llautó, i amb 
reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó.

1 1263,00 1263,00

Paperera trabucable model Net® de 28 cm de diàmetre i capacitat de 40L, 
metàl·lica de planxa pintada ancorada amb dau de formigó. 4 185,00 740,00

Subtotal 16 - 9143,00

Jocs infantils Uts. €/
unitat €

Gronxador amb 2 seients infantils amb  protectors laterals, amb  estructura 
de fusta hidrofugada, amb ancoratge fixats a uns daus de formigó 1 2180 2180

Tobogan amb  estructura de fusta tractada i pista d'acer inoxidable, de 2 m 
d'alçada 1 3200 3200

Subtotal 2 - 5380

Mur* €/m3 m3 €

Plafons de contenció de formigó armat prefabricats de 15x4x1 m de formigó 
HA-25/B/20/IIa, vertits amb bomba amb  armadures AP500 S pretensades 
dʼacer corrugat, realitzat amb encofrat de fusta. Per un dels costats es 
deixaran 60 cm dʼarmat per encastar-ho en la rasa del fonament. Disposarà 
de juntes verticals de dilatació cada 2 m per absorbir els moviments 
volumètrics de dilatació i contracció del mur. Transport i col·locació a lʼobra 
amb els mitjans auxiliars necessaris. [60m3]

145,8 60 8750

Subtotal 145,8 60 8750
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Total superfície €/m2 m2 €

Total paviments - 1250 260010

Total zona de jardí 10,50 100 1050

Total (1350 m2) - 1350 261010

Total elements diversos €

Subtotal altres 18350,00

Subtotal il·luminació 4480,00

Subtotal mobiliari urbà 9143,00

Subtotal jocs infantils 5380,00

Subtotal mur 8750,00

Subtotal fonaments i rases 786,50

Total 46889,50

*El preu del mur haurà estat consultat a diverses empreses formigoneres22. El preu per 
metre cúbic inclourà aspectes que variaran totalment en funció del terreny i lʼempresa 
constructora, com ara les juntes de dilatació, els fonaments, el tipus de terreny i el grau de 
solidesa dʼaquest, les bastides necessàries per a la construcció del plafó, etc.
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Total €

Total superfície 261010

Total elements diversos 46889,50

Total 307899,5

El preu final de lʼobra seran 307.899,5 €.

Detalls del pressupost

• Sʼhan detallat els treballs, partides dʼobra i materials amb  indicació dʼun preu de 
referència.

• Aquests preus de referència són dʼexecució material, no inclouen impostos, ni 
despeses generals ni benefici industrial de lʼempresa (exceptuant el cas del mur, ja 
que quedaria gestionat per una altra empresa) adjudicatària de lʼobra.

• Tampoc sʼinclouen els honoraris de lʼarquitecte pel projecte i la direcció de lʼobra ni 
les despeses del permís dʼobra.
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4.3 Modelatge del disseny en 3 dimensions: Autodesk 3d Studio Max

Al voler realitzar lʼestudi dʼuna obra construïda per un mateix, a més a més de la 
multiplicitat de conceptes que hagin pogut sorgir durant el procés en què es va decidir 
com seria lʼobra i quins components estètics arrossegaria, va sorgir la necessitat de 
virtualitzar lʼobra, és a dir, de transportar-la a un suport on quedés fixada i hi hagués la 
possibilitat de representar-la amb la màxima fidelitat possible. Paral·lelament als detalls 
tècnics, com ara mides, escales, materials, preus, etc -que hauran quedat també inclosos 
en els següents apartats-, aquest suport havia dʼoferir facilitat per comprendre la forma 
des de tots els sectors, fet que, presentant lʼobra en un suport de tipus plànol en dues 
dimensions com a perfil, acotat i per exemple, planta no seria tant evident. Seria més 
difícil dʼinterpretar.

Tal i com sʼha anat introduïnt al llarg de tota la part pràctica del treball, doncs es treballarà 
sobre una construcció virtual, una obra hipotètica que ens permetrà realitzar lʼestudi de les 
seves qualitats i valors, de la mateixa manera que ens permetrà també realitzar la 
justificació tècnica.

Treballant en aquesta segona part, doncs, hauran aparegut diverses opcions per 
transportar lʼobra que es volia construir a la realitat. Per una banda es podia realitzar una 
maqueta, amb més o menys complexitat, en funció de lʼhabilitat del constructor. Per altra 
banda hauria aparegut una opció -subjectivament parlant- molt més temptadora que 
convertiria la idea principal en un conjunt dʼobjectes materialitzats virtualment: el disseny 
3d per ordinador.
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Es va escollir, dʼentre altres programes, lʼAutodesk 3d Studio Max 10, que seria el 
software amb  que sʼacabarien realitzant totes les construccions i animacions en tres 
dimensions. 

Aquest programa, però, requeriria un 
aprenentatge previ per a conèixer les 
eines i els espais de treball, ja que és el 
programa professional amb  que, per 
exemple, sʼhauran fet pel·lícules com 
Planet 51, la pel·lícula més cara de la 
història del cinema espanyol amb  un cost 
de més de 40 milions dʼeuros; Shrek, 
Monstruos S.A., Up, Toy Story, Ice Age, 
Buscando a Nemo, i dʼaltres realitzacions 
de centenars de milers de fotogrames. Els 
gairebé 2500€ de cost de la llicència del 
programa no seran suficients, per a 
treballar amb aquest software caldrà un 

específic, un material dʼaltes prestacions per a aconseguir els resultats desitjats, a més a 
més dʼuns coneixements que enginyers multimèdia de segon any de carrera comencen a 
estudiar.

Es va realitzar la construcció virtual en tres dimensions de la plaça prèviament 
dissenyada. Abans de modelar-la, es va dibuixar un esbós detallat, inclòs als annexos. Tal 
i com ha quedat descrit, els problemes sorgits en aquest procés de renderització seran el 
hardware i la falta de temps.

El fet de renderitzar les animacions haurà estat una de les feines més costoses per 
lʼordinador. Amb  una targeta gràfica tipus Nvidia® Geforceʼ GO 7600 amb  una capacitat 
de 256MB i un ordinador portàtil de processador simple tipus intel® centrino duo i 1GB de 
memòria RAM i paciència, molta paciència, sʼhaurà creat virtualment tot el contingut de 
lʼobra, de la mateixa manera que sʼhauran fet totes les renderitzacions23. Havent construït 
totes les figures i aplicat tots els materials es realitzaria una animació de prova per veure 
com responia lʼordinador. Sense ni tan sols plantejar-se de fer les animacions en alta 
ressolució es va renderitzar un pla general de la plaça virtual. Tot i que el temps de 
renderització variaria en funció dels elements de lʼescena, mantenint les qualitats per 
defecte el programa trigava 10 minuts en fer una captura: excessiu. Es reduiria llavors, la 
qualitat de la imatge disminuïnt factors com el detall de les ombres, el gruix de les línies 
de píxels, i el que seria el fet que reduiria esforços notablement, disminuïnt la ressolució a 
640x480 pixels per imatge.

Els retalls de qualitat no acabarien aqui, però. La quantitat de frames24  per segon 
estàndar dʼuna pel·lícula de cinema són 24 fps25. Per a fer una animació de 60 segons -
temps necessari per a fer una explicació- tan sols cal multiplicar 60x24, producte que és 
1440. Mantenint tots els paràmetres per defecte de tal manera que lʼordinador triga 10 

! 55

23 Procés de captura dʼuna de les vistes del programa 3ds Max i aplicació de tots els materials, llums, 
ombres, textures, colors, refleccions i refraccions per a convertir la escena en un arxiu dʼimatge, com ara 
un .JPEG.

24 Imatges o fotogrames, en aquest cas, renderitzacions completes de les vistes escollides.

25 Frames per segon o imatges per segon.

Comparació de les dues targetes gràfiques: la dels 
dissenyadors professionals i la que sʼha utilitzat per a 
renderitzar aquestes animacions, respectivament.



minuts en renderitzar cada imatge, serien necessaris 14400 minuts, que en hores en 
serien 240 i que en dies serien 10. Un total de deu dies per a cada animació de 60 segons 
significaria més dʼun mes i mig de renderització per a produir tres animacions dʼun minut i 
una de dos minuts, que són les animacions que sʼhauran decidit.

Llavors es reduiria la freqüència dʼimatges per segon, ajustant-la a 16 fps, un nombre de 
fotogrames per segon força baix, però prou fluid com perquè no es noti el canvi de render. 
Per a crear, llavors, una animació de 60 segons -concretament 62,5- caldran 1000 
fotogrames. Disminuïnt els valors per defecte del programa i reduïnt la ressolució, 
lʼordinador aconseguirà renderitzar cada fotograma en poc menys de 3 minuts, de manera 
que el temps total de renderització seran 3000 minuts, que serien 2 dies i 2 hores: 
suficient.

Es treballaria també amb  les textures i materials del programa. Un dels fets més 
importants de les renderitzacions haurà estat donar-li el màxim realisme possible a lʼobra. 
Es buscarien llavors textures de metalls, pedra, formigó, fusta, gespa, grava, ciment, rovell 
i dʼaltres que acabarien donant color a lʼobra. Es jugaria també, sempre dins de les 
limitacions de lʼordinador, amb les textures i el seu volum. De la mateixa manera, doncs, 
es col·locarien els llums en els seus respectius fanals per a poder il·luminar la zona en 
una escena nocturna, i també es crearia un llum que simbolitzaria el sol, amb la funció 
dʼil·luminar un escenari diürn.

Tot i haver reduït considerablement el temps de renderització, produir una animació 
trigaria 2 dies i, qualsevol tipus dʼerror que signifiqués tornar a començar el procés haurien 
estat dos dies de treball perduts. Així doncs, abans de començar a construir la trajectòria 
de la càmera virtual que recorreria la plaça en tres dimensions sʼhauran realitzat uns 
esquemes amb el temps necessari per explicar cada element del paisatge, que evitarien 
posteriors problemes. Queden citades, doncs, les següents graelles amb els detalls de les 
animacions:

• Animació de la banda “freda” de la plaça.
• Animació de la banda “càlida” de la plaça.
• Animació del mur.
• Animació general de la plaça.

Les animacions sʼinclouen en un CD en format AVI al final del treball.
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Animació de la banda “freda” de la plaça

Total: 1000 fotogrames

Fotograma 
(aprox) Vista Velocitat, girs, a destacar

0 Llum, enfocant banda freda. Pla primeríssim. Explicació. Volta al fanal.

50 Vista general de la filera dreta de llums. Volta al fanal.

100 Finalitzada la volta. Aproximació a la paperera.

150 Primer pla de la paperera. Explicació.

200 Encara pla de la paperera. Volta a la paperera.

250 Volta cap a les 3 rodes dentades.

300 Pla general de les 3 rodes dentades desde la mateixa 
banda. Explicació del perquè de la jerarquia.

350 Aproximació a la roda més gran.

400 Primer pla de la roda més gran. Explicació material. Sʼaprecia el material de la roda 
amb detall.

450 Pas per sota la roda. Pla general de la roda petita de 
lʼesquerra. Expicació de la jerarquia.

500 Primer pla de la roda de la dreta.

550 Pas per sota de la roda de lʼesquerra. Sʼaprecia el gruix de la roda.

600 Aproximació i enfoc de lʼaltra roda per darrere. Gir progressiu.

650 Encara aproximació. Explicació.

700 Primer pla de les punxes de la roda.

750 Salt per sobre dʼuna de les punxes de la roda de 
lʼesquerra.

800 Baixada en eix Z  i aproximació al tub de metall.

850 Primer pla del tub de metall. Explicació.

900 Volta al tub de metall. Gir progressiu.

950 Gir per darrere i pla general de les 3 rodes dentades. Allunyament.

1000 Situació per a un pla general de tot lʼespai.
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Animació de la banda “càlida” de la plaça

Total: 1200 fotogrames

Fotograma 
(aprox) Vista Velocitat, girs, a destacar

0 Vista des del banc, com si sʼhi estigués assegut. Volta de 180º.

50 Primer pla dels banc de fusta. Explicació.

100 Pla de la paperera. Explicació i detalls de les figures.

150 Pla de la paperera.

200 Primer pla de lʼarbre. Sʼallunya la càmera.

250 Pla general de lʼarbre. Explicació.

300 Gir cap als gronxadors.

350 Primer pla dels gronxadors. Explicació.

400 Gir cap a la figura decorativa.

450 Primer pla de la figura decorativa.

500 Volta a la mateixa figura. Gir i situació òptima en lʼeix Z.

550 Es traspassa la figura. Explicació.

600 Pla general dels altres bancas de lʼespai.

650 Pla de les plantes situades a lʼespai verd. Situació adequada en lʼeix Z.

700 Gir de 90º cap a la font.

750 Gir de 90º cap a la font. Explicació.

800 Primer pla de la font.

850 Zoom a la font i salt a la filera dʼarbres. Pas per sobre la font.

900 Sʼatravessa la filera dʼarbres.

950 Detalls dels arbres. Gir de 180º.

1000 Encara girant. Explicació.

1100 Primer pla dʼun fanal. Volta i situació en eix Z.

1200 Pla general de tot lʼespai des dʼun punt elevat.

! 58



Animació del mur

Total: 1000 fotogrames

Fotograma 
(aprox) Vista Velocitat, girs, a destacar

0 Vista del cel. Baixada vertiginosa fins la plaça.

50 Pla general entrant per la banda freda de la plaça. Reducció de la velocitat.

100 Sʼatravessa la roda dentada central. Enfocament cap a lʼesquerra.

150 Moviment cap endarrere de la càmera.

200 Pla general del mur. Pausa.

250 Pla general de les dues portes. Pausa.

300 Zoom a la porta de la dreta.

350 Sʼatravessa la porta de la dreta.

400 Gir cap al tub de metall.

450 Pla general del tub de metall.

500 Pla general del tub de metall.

550 Zoom cap a lʼescala del mur.

600 Primer pla de lʼescala del mur. Explicació.

650 Des de baix, moviment en Z per veure tota lʼescala.

700 Apreciació del final de lʼescala i perspectiva de sobre el 
mur.

750 Zoom enfora. Allunyament parcial.

800 Encara allunyant-se.

850 Enfocament de les finestres i la pintura. Explicació.

900 Detalls de les finestres. Gir per lʼexterior.

950 Sʼatravessa el mur per la finestra. Gir de 180º.

1000 Pla general del mur.
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Animació general de la plaça

Total: 2000 fotogrames

Fotograma 
(aprox) Vista

0 Vista global de tot lʼespai des dʼuna cantonada.

100 Moviment. Zoom des de la banda freda.

200 Enfocament de les rodes.

300 Enfocament fanals.

400 Primer pla de la roda de la dreta.

500 Pas per sota de la roda de lʼesquerra.

600 Aproximació i enfoc de lʼaltra roda per darrere.

700 Encara aproximació. Explicació.

800 Volta a la mateixa figura.

900 Es traspassa la figura.

1000 Pla general dels altres bancas de lʼespai.

1100 Pla de les plantes situades a lʼespai verd.

1200 Gir de 90º cap a la font.

1300 Zoom a la porta de la dreta.

1400 Sʼatravessa la porta de la dreta.

1500 Gir cap al tub de metall.

1600 Pla general del tub de metall.

1700 Gir cap al centre del pla.

1800 Moviment en Z.

1900 Allunyament progressiu.

2000 Allunyament complet.

Aquesta animació quedarà tallada en diferents parts, possibilitant així lʼedició dʼun vídeo 
que anul·li la necessitat dʼexplicar els elements del pla. Aquests, però, quedaran exposats 
en les tres altres animacions, ja més concretes.
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4.4 Justificació estètica

ANÀLISI DE LʼOBRA

El no-mur
Es pren el monument com a una combinació arquitectoescultòrica.

1. Dades bàsiques
a. Autor: Andreu Marquès
b. Títol: El no-mur
c. Cronologia: desembre 2009
d. Material i tècnica: els materials amb què 

es construirà lʼobra seran un dels factors 
més simbòlics del complex artístic. 
Lʼobjecte principal, el mur, estarà construït 
amb  formigó armat, material comú en la 
construcció dʼaquests. A una banda del 
mur es construiran tres rodes dentades 
sobre una superfície de marbre fosc, 
mentre que lʼaltra banda del mur quedarà 
exposada sobre una combinació de terra i 
herba.  Altres combinacions tècniques 
queden redactades anteriorment en 
lʼexplicació tècnica. La plaça quedarà 
envoltada per carrers oberts al trànsit. 

e. Forma: la plaça es composa dʼuna superfície llisa, trencada per lʼaparició de 
vegetació, que queda dividida en dues parts a causa de la col·locació dʼun mur 
enmig dels dos ambients. Ambdues bandes contindran objectes que apel·laran a un 
valor moral concret.

f. Mides: 45x30m (mides del pla que conté el mur).
g. Ubicació original: C/ Can Bellet 40, Vullpalleres, Sant Cugat del Vallès. 

Coordenades 41.484727, 2.064593.
2. Descripció formal

a. Iconografia: cf infra.
b. Funció: lʼobra analitzada consistirà en una commemoració dʼun concepte abstracte 

relativament actual -la funció dels murs-, evitant una commemoració històrica.
c. Composició: la plaça dissenyada per a commemorar el concepte que quedarà 

redactat posteriorment reuneix les característiques dʼuna plaça, potser amb algun 
element peculiar. La plaça sense volum ocuparà un espai pla, que quedarà tallat en  
la dimensió vertical per un sòlid mur que, insistint, separarà la zona en dos. Lʼobra 
manté una visual oberta i extensa, aconseguida també en part, per la ubicació 
dʼaquesta. El mur doncs, aconseguirà ser el centre dʼatenió del parc resultant, 
alhora, lʼelement que representarà bona part de la moralitat de lʼobra. El complex 
també inclourà jocs infantils, fonts o zones de gespa complemetades amb arbres 
com oliveres o xiprers. 

d. Línies compositives: lʼobra manté una visual plana. Si sʼincideix en les línies 
compositives, es pot comentar que quedarien bruscament tallades en el punt en què 
sʼalça el mur enmig de la plaça.
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i. Recursos tècnics: tal i com sʼha descrit en lʼapartat material i tècnica, el mur - 
lʼelement principal del conjunt - està construït amb  formigó prefabricat i 
compactat en mòduls, material que donarà lloc a una textura homogènia, llisa i 
suau al tacte. El motiu no serà altre que la imitació de la resta de murs 
construïts. A  una banda del mur, el marbre negre sostindrà unes rodes dentades 
que simbolitzaran una jerarquia. Aquestes, costruïdes amb  una aleació de 
diversos metalls voldran representar el concepte contrari que expressarà el 
conjunt dʼelements de lʼaltra banda del mur. En aquesta darrera banda, sʼhi 
podran trobar espais de gespa, arbres, atraccions infantils, fonts i dʼaltres 
objectes similars.

e. Relació amb lʼentorn: de manera contrària a les altres obres analitzades en aquest 
treball, la ubicació dʼaquesta composició no serà un factor clau en la interpretació 
moral de lʼobra, fet que sol dependre del tipus de commemoració de lʼobra. En 
aquest cas, en ser una commemoració dʼun concepte abstracte i actual com ho és la 
permeabilitat dels murs, no sʼestableix una relació entre la memòria històrica26 
commemorada i lʼespai on es realitza la commemoració. Lʼentorn escollit però, serà 
un indret elevat amb una vista relativament extensa, situat en un paisatge urbà.

3. Significat de lʼobra

En lʼanàlisi del significat dʼaquesta obra apareix el significat de tots aquells elements 
discrets que no sʼhavien analitzat en les altres obres commemorades degut al fet que es 
desconeixia la intenció moral de lʼautor amb prou detall com per exposar-los. En aquest 
apartat de lʼanàlisi, es realitzarà la cita de materials i estudi del seu significat 
esquemàticament, en forma de llista. Es comença a treballar doncs, sobre els objectes de 
lʼobra:

• El mur. Aquest serà lʼobjecte amb el paper més important de lʼobra. Serà lʼelement 
que lligarà ambdues parts de la plaça i convertirà el conjunt dʼobjectes que sʼhan 
situat a lʼindret en un únic motiu que presenta un contingut moral explícit.

Introduïnt el concepte prèviament, la vessant moral de lʼobra voldria fer referència a 
la funció dels murs que separen una regió. Aquesta separació causada per una 

sèrie de blocs de formigó col·locats de 
manera que ocupin la màxima longitud 
possible, no només suposarà un trencament 
geogràfic, sinó que paral·lelament es parlarà 
de separació demogràfica, de separació 
cultural i de separació conceptual. Un mur 
separa dos barris, dues ciutats, dos països, 
però també separa les persones que, sens 
dubte, podríem lligar amb la seva cultura, 
les seves tradicions i els seus coneixements 
compartits. De manera que no tan sols 
consisteix en una separació física, sinó que, 
fins i tot en més grau, en una separació 
psicològica i intel·lectual.

Prenent com a base aquesta separació es desenvoluparà, llavors, lʼantítesi del 
concepte, una caricatura, una representació gràfica i simbòlica que representarà el 
contrari del que voldran significar els murs construïts al llarg de la història: un 
mur amb fuites, un mur amb  esquerdes, portes, finestres, escales per passar-hi per 
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sobre i altres elements que permetran tot tipus de comunicació amb  lʼaltra banda 
del mur. 
Però, què voldrà simbolitzar aquest mur que no realitza la funció que ha de 
realitzar? Doncs, tal i com sʼha destacat abans, resulta una paròdia que voldrà 
expressar que tot i haver-hi un mur que separa dues societats, aquestes, no per 
aquest fet deixaran de tenir la mateixa naturalesa i, per tant, la mateixa capacitat 
intel·lectual, els mateixos drets, els mateixos motius, els mateixos oficis, el mateix 
nombre de fills i innombrables altres conceptes comparits. Dʼaquí les fuites en el 
mur: el mur separarà dues regions, però ambdues cultures sʼaniran desenvolupant 
de la mateixa manera i, molt probablement -però sempre depenent de si en el cas 
analitzat existeix una repressió i del tipus dʼaquesta- al mateix ritme. Exemplificant 
el concepte, mentre a una banda un alumne de ciències estudia per a ser enginyer 
tècnic, a lʼaltra banda un alumne dʼhumanitats està desenvolupant la seva capacitat 
per a acabar sent una excelsa escriptora. Mentre a una banda del mur sʼha 
construït la millor bilbioteca del món, a lʼaltra banda sʼha alçat un conservatori de 
música reconegut a nivell internacional.
Aquest concepte expressat físicament serà el perquè de les finestres, portes i 
dʼaltres en el mur: les persones es podran veure atravessant el mur des de 
qualsevol de les dues bandes, fet que, situant-lo en un hipotètic cas real, permetria 
que les persones separades poguessin anar comparant la seva societat amb lʼaltra, 
corroborant els seus coneixements amb lʼexterior i desenvolupant-se així 
paral·lelament però al mateix nivell i dins de la mateixa línia de creixement.
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• La banda “freda” de lʼespai: aquest espai simbolitzarà la societat que haurà volgut 
construïr el mur per marcar les diferències amb lʼaltra banda. Quedarà plasmada en 
una superfície de marbre fosc, fet que extreurà el color a lʼambient i imposarà una 
fredor fins i tot desagradable. Apareixeran també, en aquest espai, tres rodes 
dentades, una més gran i les altres, col·locades de manera simètrica a banda i 
banda, més petites. La funció dʼaquestes serà representar una jerarquia, organització 
social i política comuna en moltes de les societats repressores que sʼhan vist al llarg 
de la història. Les rodes dentades, a més a més, resultaran una figura incòmoda, una 
forma desagradable que, en el pla real, no permetrà ni asseureʼs, ni jugar amb elles, 
ni cap  mena dʼactivitat. Es podrà dir que, fins i tot, destorbaran, però és la intenció 
amb  què sʼhan construït. La col·locació dʼaltres elements complementaris o 
decoratius restaria fredor a la zona, de manera que sʼha volgut conservar la 
simplicitat per a remarcar aquesta sensació.

• La banda “càlida” de lʼespai: aquesta, de manera contrària a la banda freda, es 
composarà dʼuna combinació de diversos elements, tant de vegetals com de jocs 
infantils, bancs i fonts. Així es voldrà presentar un ambient totalment contrari al que 
sʼhaurà generat a lʼaltra banda. Una composició basada en la fusta i el color verd 
crearà una atmosfera càlida on, situant-se altre cop  en el pla real, els individus 
podran seure, conversar i jugar. Dʼaquesta manera sʼexpressarà, doncs, la 
sensibilitat i calidesa de la societat que hipotèticament no serà la creadora del mur 
separador. Aquesta contindrà entre dʼaltres, una olivera, a la que se li atribuirà la 
funció de vellesa i per tant, de sabiesa. Es combinarà amb uns bancs de fusta i un 
cert desordre general, evitant tota simetria, per a mostrar una mica més de factor 
social que lʼaltra banda.
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4. Trascendència de lʼobra

Sʼha anul·lat aquest apartat degut al fet que tota la obra és hipotètica i fictícia. Si acabés 
per construir-se, es donaria una trascendència molt semblant a la de les obres analitzades 
en lʼapartat pràctic dʼaquest treball. Seria un indret que visitants de tota mena podrien 
contemplar i realitzar les deduccions pertinents. En el cas dels més joves, sʼometria la 
interpretació del contingut moral i resultaria un espai per activitats com jugar a pilota o bé 
entretenir-se amb els jocs infantils.
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5. Altres dades

El graffiti: Berlin Wall Trabant. 
"
Aquesta il·lustració del model de cotxe 
Trabant és una còpia de la pintura del 
Mur de Berlín. La imatge està situada a 
una banda i a lʼaltra del mur, en el mateix 
lloc. Dʼaquesta manera doncs, sʼintenta 
citar el famós mur o, si més no, es prova 
de que aquest mur tingui una essència al 
darrere generada per altres murs, en 
aquest cas, el de Berlín.

Lʼespai públic: res perillós!

Un dels propòsits dʼaquest treball és situar el mur en un espai públic. Aquest fet, però, 
comporta una sèrie de mesures que solucionaran, de la manera més eficient possible, els 
problemes dʼinseguretat de lʼobra o, per exemple, de vandalisme. És per això doncs, que 
lʼescala sʼha dissenyat estant enfonsada en el mur: tan sols permet veureʼn el relleu. 
Dʼaquesta manera sʼevita que qualsevol individu pugui pujar-hi (cal considerar que el mur 
té 4 metres dʼalçada) i prendre mal en una possible caiguda.
En el cas dels forats al mur, va aparèixer la opció de col·locar-hi uns vidres gruixuts, però 
es va descartar degut al fet que es puguin trencar amb un cop  o una pedra i sʼhagin de 
substituir sovint. El mur, doncs, està construït amb formigó, dʼon és fàcil de treure la 
pintura de pot: les possibles pintades marxaran amb  una simple passada dʼaigua a 
pressió sense malmetre el mur.

Les vistes: alçats, planta i perfil

Durant de la recreació virtual de lʼobra han sorgit diversos problemes amb el programa 
dʼedició 3d, problemes de processament de píxels que, fins lʼúltim moment han estat 
presents i han estat impossibles de solucionar. A causa dʼaixò, doncs, sʼinclouen al treball 
quatre punts de vista diferents per a respondre a qualsevol problema de distribució 
general dels objectes.

Aquestes vistes queden annexades en una pàgina al final del treball.
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Conclusions

En la totalitat dʼaquest treball de recerca sʼhan aconseguit resoldre els objectius 
presentats en la introducció prèvia, de la mateixa manera que sʼhan anat solucionant 
altres incògnites conceptuals més rellevants que han anat sorgint. Englobant tot aquest 
contingut en un mateix motiu sʼobservarà que aquest ha estat disposat per anar treballant 
sobre la hipòtesi i així corroborant-la i, seguint la metodologia també explicada 
anteriorment, sʼhaurà deduït què hi ha una òbvia relació entre la majoria dʼobres dʼart i els 
valors morals explícits que desitgen incidir sobre qualsevol tipus de concepte, reivindiació 
o commemoració històrica. Per a realitzar les conclusions sʼhaurà partit de les preguntes 
formulades al principi del treball.

• De quina manera una obra dʼart  pot incidir en el món de la moral i les emocions? 
De quina manera, un seguit de pintades més o menys organitzades en un paper 
poden transmetre unes emocions? De quina manera un bloc de pedra, de la 
mateixa pedra amb què fem els paviments de les ciutats, trencat dʼuna manera 
més o menys meditada, pot  voler representar i arrossegar amb aquest seguit de 
corbes i angles de la figura, la complexitat íntegra del pensament dʼun individu o 
dʼun poble?

El fet de transportar el sentiment al pla real dependrà totalment del medi en què es vulgui 
expressar el contingut moral i, tal i com sʼha redactat anteriorment en lʼapartat 2.2 del 
treball, de lʼartista. Tot i que aquest treball no sʼha centrat en lʼestudi de lʼacte de plasmar 
el concepte en la realitat material, sʼhauran anomenat les diverses tècniques de treball 
dels artistes, com ara accions com esculpir, pintar, composar o fotografiar. Aquest seguit 
dʼelements organitzats voluntàriament seran intepretats per lʼobservador, en funció dels 
seus coneixements i la seva memòria27. Per exemple, si es vol plasmar el concepte de 
simplicitat en una figura de bronze, el que probablement no farà lʼautor de lʼobra serà 
construir un objecte carregat, ple de corbes, forats, de textura aspra i colors foscos, sinó 
que farà el possible perquè lʼobra sigui poc densa i fàcil i lleugera a la vista de 
lʼobservador. Cal dir, però, que a més a més del contingut a expressar, serà la ment 
creadora, la que configurarà totalment lʼobra, de manera que aquest exemple podria 
quedar invalidat en qualsevol altre context. La manera de portar el contingut moral al pla 
físic, doncs, quedarà expressada dʼuna manera o una altra en funció de les habilitats de 
lʼartista, habilitats que aconseguiran que lʼobra causi més o menys efecte sobre 
lʼobservador.

• Dʼon parteixen els autors? En què es basen?

Els autors es basen en continguts mentals que, mitjançant les habilitats personals, cada 
artista plasmarà en un tipus de medi concret. Aquests continguts no podran, però, ésser 
fàcilment dividits o classificats en dos grups. Tal i com es descrivia anteriorment en 
lʼapartat 1.2 i 1.3, tots els valors morals provenen dʼuna mateixa font que podriem 
anomenar, ficant tots aquests conceptes en un mateix sac -diferenciats però, 
anteriorment- , memòria, història o historiografia. Aquests fets donats al llarg de la història 
de lʼésser humà hauran volgut resultar representats, posteriorment, en un quadre, figura, 
simfonia, etc. Els autors, per a fer-ho, hauran estudiat lʼèpoca, el fet, les trascendències i 
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dʼaltres conceptes que els ajudaran a realitzar la tasca final i necessària per a construir la 
seva obra: extreure, de totes aquestes dades històriques, el sentiment que representa el 
fet. Lʼautor haurà de saber sintetitzar la seqüència temporal estudiada en conceptes tan 
simples com lʼamor, lʼodi, la felicitat, la complexitat, la por, i dʼaltres similars que, al cap i a 
la fi, serà el que sʼexpressi en lʼobra. És tan fàcil com comprovar si, en contemplar una 
obra dʼart, lʼindividu és capaç de deduir-ne un moment històric o tan sols un sentiment. 
Apareixeran però, les obres figuratives, a les que no serà aplicable aquesta conclusió 
degut al seu contingut explícit. Dʼaquesta manera es conclou que tot contingut històric 
derivarà necessàriament en un sentiment.

• És molt evident, o cal que lʼartista expliciti el contingut moral de lʼobra?

Aquesta pregunta haurà quedat resposta en els apartats 1.2 i 1.3, on es descriuran les 
habititats i els dons que haurà de tenir un artista per a poder construir una obra. Tot i que 
la pregunta faci referència a la interpretació i no a la construcció de les obres, lʼobservador 
nʼextreurà uns conceptes o altres en funció de les seves habilitats i, sobretot, en funció 
dels coneixements adquirits -la memòria i la història-. Aquest fet és tan obvi com ensenyar 
el Gernika de Picasso a un infant sense haver-li explicat prèviament el moment històric en 
què el quadre es submergeix, o ensenyar-lo-hi a un estudiant dʼhistòria de qualsevol 
universitat, que automàtica i immediatament situarà el quadre en el seu context i, 
dʼaquesta manera, tindrà la clau per anar interpretant els valors que lʼartista li dóna. 
Ambdues persones faran les seves reflexions i nʼextreuran uns conceptes, unes 
sensacions finals que hauran estat el contingut moral de lʼobra. En cas de que lʼintèrpret 
no hagi estat capaç  -insistint, perquè desconeix la història o la memòria de lʼartista- de 
deduir el contingut moral que lʼartista ha implantat en la seva obra, aquest primer haurà de 
ser introduït prèviament al moment històric en qüestió perquè pugui interpretar el 
sentiment exposat. Analitzant un cas purament conceptual, sense basar-se en cap 
referència històrica on podria radicar la singularitat de lʼobra artística i el concepte 
expressat, el contingut moral de lʼobra també resultarà més ben interpretat si lʼobservador 
poseeix una experiència en el camp i uns coneixements històrics que li permetin associar 
lʼobra amb  un sentiment. Si un contingut moral ha de resultar introduït o no, depèn dels 
coneixements de lʼintèrpret.

• Tan sols poden dur-lo al pla físic o interpretar-lo els individus que tinguin la 
mateixa creativitat o experiència vital que els autors de les obres?

Lʼobra dʼart quedarà configurada principalment per dos factors.
El primer serà el contingut moral a expressar, concepte detallat anteriorment.
El segon factor que la configurarà serà lʼindividu creador, la ment pensant. Aquest individu 
es situaria dins lʼinfinit ventall de peculiaritats que caracteritzen lʼésser humà: qualsevol 
individu pot crear una obra dʼart amb  un contingut moral. La dificultat, però, en la 
construcció dʼaquesta, serà el grau dʼexpressió amb què es plasma el contingut moral i la 
facilitat que dóna a ésser interpretada. Aquests dos darrers valors seran, doncs, fruit del 
do i evolucionaran en funció de la pràctica, lʼexperiència i els coneixements adquirits per 
lʼartista, i aquests dos darrers valors, alhora, seran els que convertiran la construcció 
artística en una obra mestra reconeguda i apreciada o en una simple obra dʼhipotètic 
difícil enteniment i interpretació. De manera que es podria concloure que sí, qualsevol 
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persona pot plasmar un valor moral en un espai físic28 , però la qualitat dʼaquesta 
expressió variarà en funció de les facultats de lʼautor.

• Quina és la relació establerta entre lʼètica i lʼestètica plasmades en una obra dʼart?

Per a respondre aquesta pregunta sʼhaurà hagut dʼanalitzar la complexitat íntegra del 
treball i sintetitzar-la. Un objecte, per simple que sigui, sempre arrossega una ètica al 
darrere relacionada amb la seva vessant estètica, però moltes vegades lʼautor ha decidit 
no donar-li importància a aquesta vessant moral i automàticament desapareix. Dʼaquesta 
manera, les obres que intencionadament contenen un valor moral explícit el tindran 
perquè lʼartista o constructor dʼobres amb  contingut moral haurà decidit integrar-lʼhi, tot 
emprant els seus mètodes, anteriorment citats. Lʼautor serà lʼindividu que decideix 
deformar lʼescultura per una banda o per lʼaltra, canviar de to en un punt concret de la 
composició o quatre compassos més endavant, enfocar un element o un altre amb 
lʼobjectiu de la càmera, ratllar amb  el pinzell i tacar la tela dʼun color més fosc o més clar, 
incloure més o menys fotogrames dʼuna imatge bèl·lica en el curt de cinema; i així es 
podríen recórrer totes les maneres de configurar aquesta relació que tenen els artistes. 
Així doncs, la relació entre lʼètica i lʼestètica plasmades en una obra dʼart depèn de lʼautor 
dʼaquesta.

Quedaran solucionats doncs, si lʼestudi ha estat correcte, els possibles dubtes sorgits en 
qüestionar-se quina és la relació que sʼestableix entre una obra dʼart i els valors morals 
que expressa.

Respecte la part pràctica del disseny de la pròpia obra, cal dir que haurà estat el procés 
de consolidació de la part teòrica i lʼanàlisi de les obres ja construïdes. 
Lʼestudi de la llum, els materials, les formes, les textures, els colors i altres valors situats 
en el conjunt hauran estat el com, hauran estat els elements que hauran permès 
expressar el valor moral desitjat. Totes les decisions que sʼhauran hagut de prendre abans 
de realitzar el disseny, com ara els esbossos de lʼobra virtual o les planificacions de les 
animacions per fotogrames, hauran quedat redactades anteriorment, de la mateixa 
manera que també quedaran exposats els problemes sorgits amb el hardware emprat per 
a realitzar les animacions, les dificultats amb  els programes de disseny i dʼaltres fets i 
imprevistos que hauran convertit aquest treball de recerca en tota una experiència.
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28 Parlant dʼespai físic fent referència tant a medis tangibles com a medis acústics, com la música, o medis 
il·lustrats, com les imatges o seqüències dʼaquestes.
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Annexos 

Esbós detallat de la plaça
Fitxes tècniques del mobiliari urbà: no sʼhan adjuntat degut a que el màxim permès 
en el fitxer adjunt en format pdf era de 2mb i amb les fitxes es superava àmpliament 
aquest marge.
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Consultes formigoneres

Per a consultar el preu total del mur es va recórrer a diverses empreses encarregades del 
subministrament i muntatge de formigó de la zona. Es demanarien fins a cinc 
pressupostos,  per a assegurar rebre algun resultat a temps, omplint formularis en les 
pàgines web dels constructors. Aquestes dades solicitades inclourien les mides del mur.

Després de donar el telèfon per a rebre les respostes als formularis van començar les 
trucades. Sorprenentment, després dʼhaver fet cinc consultes el mateix dia, es van rebre 
fins a set respostes, dues de les quals (sʼhaurà considerat) provindrien dʼempreses 
repetides però de persones diferents. Amb el discurs que justificava la petició com a 
necessària per a un treball de recerca tècnic, es rebrien les següents respostes:

• Hormipresa
Aquesta empresa no va donar un preu concret pel mur, ja que, tal i com van comentar en 
la trucada, necessitaven conèixer el tipus de terreny on es donaria la construcció del mur. 
Dʼaquesta manera, doncs, aquest proveïdor es descartaria ja que encara sʼhavien de 
rebre diversos pressuposts.

• Prefabricados Sesena
En aquest cas, lʼempresa va donar un preu de 235 €/m3. Aquest pressupost es tindria en 
compte però, considerant que apareixerien pressuposts més econòmics no seria la opció 
escollida.

• Prefabricados Aljema
Aquesta empresa també va demanar dades adicionals del terreny, però aquestes només 
haurien modificat el preu del mur en cas de dificultar excessivament la construcció 
(anivellament del terreny, per exemple). El preu total del mur seria de 12000€ amb la mà 
dʼobra inclosa. 

• Formigó
Aquesta empresa seria la que donaria un preu total de 8750€ que, dividit entre els metres 
cúbics totals del mur donaria el resultat en €/m3 del mur. Aquesta seria lʼopció escollida.

• Instala Reforma
En aquest cas, aquesta empresa tan sols aportaria el cost de la mà dʼobra (1250€), i 
comunicaria que lʼempresa no sʼencarrega del subministre formigó.
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