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ABSTRAC

Les formes ens envaeixen, ens ajuden a crear, protegir, afavorir i canviar. L’ésser humà en si és 
un conjunt de formes complexes que acaben en una sola, gràcies a la seva habilitat d’adaptació 
que ha permès desenvolupar-se i fer-se més àgil i fort enfront de les adversitats que es troba-
va. Tot el seu procés de creixement ha estat vinculat al terreny que ocupava, convertint-lo en 
explorador i mestre de les propietats d’aquella zona. L’individu ha arribat a un grau de coneixe-
ment elevat per construir el seu habitatge amb tot el que l’envolta, establint primitius concep-
tes on els seus descendents acabaran de perfeccionar per deixar-les a les futures generacions.

L’habitat de construir, han establer proporcions per fer formes més resistents i fàcils de pro-
duir, donant pas a grans a civilitzacions sobre terrenys on ningú habitava, i en ella aplicant les 
mesures dictades on estableixen un ordre i harmonia en les noves societats. Llavors separat de 
tots els camps de ciment i quitrà, es veu de lluny el primer món on es desenvolupava l’home, 
la natura. Prop seu hi habita la gran urbanització, ambdós presenten diversos camps de com-
posició i formalització on començaran una batalla de domini on només mana la destrucció o 
colonització.

La rivalitat dels dos mons desperta camps d’estudis i corrents de disseny que posen en marxa 
un debat sobre la presència de la natura en els àmbits urbans i com aquesta afecta sobre la 
natura. Apareix del no res, una nova forma fruit de les forces físiques de la natura que posen 
en marxa una mirada més observadora i analítica, on es planteja més presencia de les formes 
naturals sobre les formes artificials, donant com a resultat forma mutada d’aquesta unió.
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MOTIVACIONS

No hem estat molt passejant per la natura, més aviat som més de costa, si anàvem pot ser era 
perquè no hi havia res més a fer. El que m’ha cridat no és l’anàlisi de la natura o el de la ciutat, 
és el naixement de la unió d’una nova forma que habita en el nostre entorn, de manera camu-
flada i moltes vegades efímera en un espai, sobretot si aquest espai està transitat.

La nostra atenció es concentra des de l’admiració del món de l’art, en concret aquell on im-
plica un contacte directe sobre el material, aquell on t’embrutes, trenques i experimentes. 
Podia ser l’escultura, per definir el camp concret del qual parlem, però també l’acció de per-
formance o una sèrie d’instruccions, on l’acumulació de matèria acaba donant resultat a un 
objecte o una cosa superior aquest. Ens podíem referir a les reminiscències de la infantesa, on 
els nens construïen mitjançant blocs de fusta o de LEGO, un món separat del nostre on cada 
peça no és desaprofitava. Ara l’infant ha anat creixent i la motivació que tenia per la creació 
de coses, ha anat nodrint-se d’elements que anaven més enllà de simples blocs de fusta. Pot 
ser l’impacte sobre els nous conceptes, els van portar a les pintures surrealistes de Salvador 
Dalí, on mostren uns cossos anamòrfics, que a més d’un hi para l’atenció, intentant desxifrar 
què són. El pintor no avorreix en mostra el gran inventari de les formes més extravagants que 
només ell pot haver imaginat. Destaquem també a un altre artista, pot ser de renom no és 
conegut però la seva obra plasma amb detall i realisme la fusió de dos mons, estem parlant de 
H. R. Giger, creador del disseny del monstre per la pel·lícula Alien (1979) de Ridley Scott. Giger 
desenvolupa un món on la carn orgànica es fusiona amb la matèria mecànica, creant així una 
nova espècie meitat humana meitat robòtica, on el seu resultat final és monstruós. Les formes 
anatòmiques de la nova espècie, converteix a Giger en un creador de qui alguns qualifiquen: 
el ser perfecte.

La fusió de dos mons oposats donant com a resultat una nova forma, que pot resulta mística 
i atraient, doncs poques vegades han sabut ressaltar l’atenció entre les persones, però quan 
passa, molt pocs saben apreciar-ho o necessiten més temps per visualitzar-ho. Tot això sumat 
a un resultat final, on no sempre és el mateix, deixant una àmplia llibertat creadora, quan l’in-
dividu aprèn a fusionar els dos mons.

És en aquest projecte, on la fusió dels dos mons (la natura i la ciutat) diferents entre ells, 
s’uneixen per crear-ne un de nou, partint d’una basant influenciada per moviments artístics i 
l’obsessió de la manipulació de les matèries, que finalitzen en una nova forma de caràcter útil 
o decoratiu.  
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OBJECTIUS

En aquest projecte s’endinsarà en els pilars de la creació de dues forces: la de la natura i la de 
l’home, ambdues de diferent manifestació, composició i relació.

En els seus inicis la raça humana habitaven als boscos o a les selves per sobreviure, evolucio-
nat fins a crear les seves necessitats en grans polis, deixant una mica a banda el vincle que 
tenint amb la natura. Malgrat això, l’home per crear necessita matèria primera i recorre a la 
natura per fabricar les seves eines, on al llarg d’un temps en necessitarà d’altres, creant així un 
circuit infinit d’acumulació de material.

Metaformes, es desperta per explorar la relació sobre dos mons oposats, on buscarà el tracta 
rebut i la influència que té la natura en la societat i com aquesta el tractat. A més a més, es 
capbussarà en les seves entranyes per esbrinar les seves propietats d’origen i el perquè de 
manifestar-se d’una manera o altra sobre el terreny.

El projecte també assolirà la recerca de materials i trobar un vincle de fusió entre ells, el qual 
esbrinarem si dóna pas a la transformació d’una nova forma sorgida a partir de matèries aban-
donades, trencades o inútils. Podrà néixer una nova forma que captarà l’atenció de l’individu 
o només la veurà com a un simple objecte peculiar, on amaga un concepte d’un vincle que 
perdura en l’actualitat. 
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FORMES

La forma és present a tot el que veiem, encara que no sigui explicita en els elements on a 
primera vista observem. Les formes tenen la capacitat de dibuixar estructures simples o 
complexes carregades d’un significat, en la mateixa creació de les coses. Aquests codis ins-
piren als individus a desxifrar-ho, començant principalment per la natura, origen del naixe-
ment de les formes.

La natura composa el planeta terra, i més enllà d’ella sorgeixen altres planetes amb les se-
ves propietats que han permès la seva existència, donant pas a la composició de sistemes 
i el seu conjunt total, l’univers. S’han realitzat estudis, com per exemple el més significatiu 
Breve Historia del Tiempo (1988) de Stephen Hawking (1942-2018), on explora i exposa els 
diferents camps de composició de l’univers, tractant des de materials, moviments, forces 
físiques de la gravetat i formes d’aquests.

Ens referim a les formes a aquells atributs que componen un element, on conjuntament 
creen un espai, creant així formes més grans. Aquesta podia ser una definició de forma, 
però com sabem que parlem d’una forma en un sentit implícit referint-nos a una cosa tan 
concreta, per això donarem una ullada al passat i esbrinarem a què es referim a quan par-
lem de forma.

En l’època de l’Antiga Grècia (XIII–II aC) el filòsof Plató (427-347 aC) deixa en el seu  llibre 
Menon o de la virtut (386-382 aC) un diàleg entre Sòcrates (470-399 aC) i Menon (perso-
natge que representa el dubte de l’home) sobre la virtut i l’aprenentatge. En un moment 
del diàleg Sòcrates defineix a Menon què és una forma (en el llibre es refereix a una figura), 
per ajudar a fer-lo entendre com l’humà percep les coses i aprèn a entendre el seu entorn:

“Lo que puedo decir de cualquiera otra cosa; por ejemplo: diré que la redondez es 
una figura; pero no diré simplemente que es la figura; y la razón que tendría para ex-
plicarme de esta manera es porque hay otras figuras.” (Plató, 386-382 aC, p.289-290)

“Ahora puedes concebir lo que entiendo por figura. Porque digo en general de toda
figura, que es lo que limita el sólido; y para resumir esta definición en dos palabras, 
llamo figura al límite del sólido.” (Plató, 386-382 aC, p.294)

Sòcrates, intenta explicar-nos que la forma no deixa de ser el resultat d’un conjunt d’altres 
formes, creadores de límits en l’espai. Llavors nomenem allò que té uns límits en l’espai una 
figura, en el nostre cas podem definir que per exemple un arbre és una forma o un fanal és 
una forma també. Entenem que la composició de les formes creen espais i elements on con-
viuen, en aquest cas els dos mons, el de la natura i el de la ciutat, molt diferents entre ells 
però compartint una similitud, la geometria. Aquesta parteix d’una sèrie d’elements que el 
llibre de Plató fa esment, com a punt principal de la creació de les formes:

“¿No llamas algunas cosas superficies, planos, y a otras sólidos? Por ejemplo, lo que se llama 
con estos nombres en geometría.”(Plató, 386-382 aC, p.294)

La geometria compon la forma, en qualsevol element dels dos mons. En la ciutat és més 
remarcable i associable a la nostra vista, però on hi és present en la natura?



7

NATURALESA

La naturalesa, habitat primordial i vital per la vida en la terra. D’ella neixen els components 
que permeten l’existència humana, animal i vegetal. La relació més propera i accessible a 
l’ésser humà a ella, és el bosc, sobretot en les zones dels afores de les urbanitzacions. La 
natura és creada per figures geomètriques no explicites, però intuïtives.

El físic Jorge Wagensberg (1948-2018) escriu La Revelión de las formas (2004), llibre on 
parla sobre la formació dels elements naturals tractant temes tan diversos com: la per-
cepció que tenen els éssers humans sobre aquestes, els factors de temps i reaccions de 
matèria, les formes principals de la natura esdevingudes per ella pròpia o amb la inter-
venció animal.

En el capítol 10 del llibre titulat La esfera protege, l’autor defineix que gran part de l’ori-
gen de la creació d’elements provenen o acaben amb forma de l’esfera. Podem trobar 
aquestes en: l’erosió de les pedres en l’aigua dels rius o onades del mar, les bombolles 
d’aire dins d’aigua o les formes dels arbres: 

“Un árbol en un entorno con luz suficiente e isótropa (en una latitud no lejana 
de los trópicos y sin sombra de otros vecinos) encuentra en la forma esférica un 
excelente captador de luz. Por eso en los trópicos domina esa forma para la copa 
de los árboles. Notase algo curioso. Cuando dos árboles en esta situación están 
demasiado cerca al uno del otro, crecen de manera que tienden a construir, jun-
tos, una sola copa esférica.” (Wagensberg, 2004, p.170)

L’esfera domina en la natura, la corba és un dels pilars per la creació de la vida, fins i tot 
en els animals, en especial els ovípars. No només amb les formes visibles entenem l’es-
tructura de la naturalesa sinó que hi ha una complexa formació de les coses que aplica la 
geometria perquè flueixi la natura permeten la seva expansió, aquests són els anomenats 
fractals. Wagensberg troba una relació entre l’esfera i els fractals, posant com a exemple 
els arbres. Entre les dues (l’esfera i els fractals), desxifra un comportament que determi-
na la forma de l’arbre i la relació amb els altres, entenen així el perquè de la seva figura 
qualificant l’arbre com forma fractal:

“Comparemos la esfera con las formas fractales. En algunos aspectos incluso se 
pueden decir que son lo contrario. Si hablamos de la forma de la superficie que 
separa el interior del exterior de un individuo vivo, la oposición es clara. La esfera 
minimiza la superficie frontera que contiene un volumen determinado. La frac-
talidad más bien la maximiza. Y cuanto más itera la forma fractal, más crece la 
superficie-frontera-con-el-exterior con relación al volumen-encerrado-en-el-in-
terior. Muchos árboles y cactos presentan incluso una duda esquizofrénica entre 
la esfera y los fractales. En efecto, una esfera o un disco. La tendencia es fuerte. 
Es muy frecuente que cuando dos o más árboles crecen demasiado juntos, se re-
parten sus diferentes contribuciones para que la copa tenga una sola redondez. 
La simetría esférica protege, de acuerdo. Pero visto de cerca, ¡el ramaje pene-
tra el aire fractalmente! A gran escala, el árbol está protegido por una simetría 
circular. Y a menor escala, a la escala en la que se intercambian gases, agua, 
nutrientes, calor, etcétera, el árbol es fractal. ”(Wagensberg, 2004, p.262-263)
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Les fractals, són les molècules de la vida vegetal. La terra en sí, podia representa el resultat 
final de la unió conjunta d’aquests, mostrant-se com a la forma més present i absent de la 
vida, que s’ha involucrat en l’evolució d’adaptació de l’espècie humana.   

Geometria: Fractals

Els fractals són petites successions que es repeteixen successivament, formant una gran 
estructura final. El matemàtic Benoît B. Mandelbrot (1924-2010) qui va dedicar a estudiar 
aquestes formacions en la natura, van constar com una nova manera d’entendre i aplicar 
la geometria a un camp que s’allunya dels escrits tradicionals en relació de a l’aplicació ma-
temàtica: 

“...concebí y desarrollé una nueva geometría de la naturaleza y empecé a usarla en 
una serie de campos. Permite describir muchas de las formas irregulares y fragmen-
tadas que nos rodean, dando lugar a teorías hechas y derechas, identificando una 
serie de formas que llamo fractales.” (Mandelbrot, 1982, p.15)

“Acuñé el término fractal a partir del adjetivo latino fractus. El verbo correspondien-
te es, frangere que significa «romper en pedazos». Es pues razonable, ¡y nos viene 
de perlas!, que además de «fragmentado» (como en fracción) fractus signifique 
también «irregular», confluyendo ambos significados en el término fragmento.” 
(Mandelbrot, 1982, p.19)

Aquests fragments del llibre de Mandelbrot, La geometria fractal de la naturaleza (1982) 
presenta l’ampli món dels fractals en la natura tractant tant d’aspectes tècnics com teòrics. 
L’autor defineix què els fractals parteixen del seu origen en una sèrie de força mòbil anome-
nat: moviment brownià.

El moviment físic brownià va ser investigat pel botànic Robert Brown (1773-1858) en el 
1827 descobreix mentre observava una gota d’aigua atrapada en un quars. Brown va veure 
en la gota una sèrie de partícules que recorrien una trajectòria de manera irregular, però 
això ja ho havia vist anteriorment en el comportament dels grans de pol·len submergits en 
aigua, quelcom el nou descobriment va trencar el seu esquema de què aquests moviments 
només es produïen de manera biològica. 
         

 “La traza del movimiento browniano es, desde el punto de vista topológico, una 
curva, y por tanto tiene dimensión. Sin embargo, como barre la práctica totalidad 
del plano, tiene dimensión dos en sentido. De acuerdo con la terminología que se 
introduce en este ensayo, la discrepancia entre estos dos valores determinará que 
el movimiento browniano sea un fractal.”  (Mandelbrot, 1982, p.30)

Mandelbrot defineix com el moviment brownià dona pas al naixement del fractal. La seva 
existència és elemental, ja que també remarca aquesta importància el físic Bernad H. Laven-
da (1945) en el llibre Orden y caos (1990) on recullen diversos estudis de diferents autors 
tractant temes de física, química, geometria, matemàtiques, fisiologia i astronomia. Laven-
da exposa un ampli estudi del moviment brownià tant en el seu origen i posteriors estudis, 
destacant el treball de Mandelbrot sobre la implicació que tenen:
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 “La trayectoria de una partícula en el movimiento browniano fue uno de los pri-
meros fenómenos naturales en los que se reconoció una auto-semejanza a cada 
grado de aumento, una propiedad clave de los objectos geométricos que Benoit B. 
Mandelbrot, del centro de investigación Thomas J. Watson de la IBM, ha denomi-
nado fractales.” (Bernad H. Lavenda, 1990, p.36)

Sabem llavors que el moviment brownià causa els fractals, aquests es repeteixen de manera 
igual gràcies a l’impacte de partícules. La natura és una gran concentració dels fractals, els 
qui més poden representar aquest exemple són els arbres, doncs Wagensberg com ja hem 
esmentat en el moment de tractar el tema de la naturalesa, exposa també la funció carac-
terística del fractal, colonitzar: 

“La fractalidad, prioritariamente, coloniza. Es una manera de llenar el espacio, es 
una manera de crecer… Pero coloniza, llena y crece manteniendo cierta continui-
dad entre las diferentes partes, una continuidad por donde puede circular un lí-
quido como la savia o la sangre o un gas como el aire.”  (Wagensberg, 2004, p.262)

L’autor amb aquesta cita, ens està revelant que una presència tan minúscula, estigui molt 
present en un entorn fora de les concentracions urbanes en les quals hi vivim. El món de 
la natura colonitza, igual que els fractals, els entorns o zones de la ciutat, sempre intentant 
recuperar a vegades sense èxit el terreny cimentat, però en canvi en la natura, aquesta 
força no té límit ni pressió per ocupar qualsevol lloc, provocant en la nostra percepció un 
caos, que aparentment ens tranquil·litza malgrat ser un món desordenat però atractiu, pot 
ser ajudat pel color confortant del verd, el seu silenci a vegades interromput pel vent quan 
acaricia les fulles.

Representació dels fractals basat amb els equemes de 
Mandelbrot, WGBH Educational Foundation. 

Moviment brownià, Art Matrix.
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Estructura: Caos 

La natura brota d’entre el caos, per molt harmònica i distraient que ens sembli no deixa de 
ser salvatge, contant que són els principals habitants que ocupen la major part de la Terra, 
molt abans de les grans civilitzacions urbanes s’imposessin.

La natura s’estén pel terreny, provocant una expansió del seu món on encara que hi hagi 
una llarga implicació de geometria i física, camps on aparentem es mostren els conceptes 
de manera ordenada i clara, sembla que té un efecte contrari presentat en l’espai on hi ha-
bita i es propaga de manera caòtica. El caos és visible en la natura i les seves estructures han 
compost un espai que no es guia per cap norma, però d’on bé aquest caos?

El matemàtic Henri Poincaré (1854-1912) exposa en els seus dos escrits Nous mètodes de 
la mecànica celestial (1892-1899) i Conferències sobre la mecànica celeste (1905–1910) on 
tracten de calcular els cossos en moviment, donant un resultat aproximat, que mai no és 
definitiu, és aquí on llavors l’autor exposa la teoria del caos. Tots aquests estudis tenen el 
seu origen en una pregunta que el va iniciar a escriure-ho, la pregunta era: el sistema solar 
seguirà girant al voltant del sol o algun dia es desestabilitzarà, provocant el trencament de 
la ruta dels planetes? Poincaré llavors va respondre que es necessitaria una força impulsora 
que desencadenes una acció de gran escala per trencar les trajectòries dels planetes, en 
definitiva, el principi del caos en el seu estat més pur.

Tot això respon a la pregunta en què va estar treballant Poincare, però amb relació a la na-
tura què provoca el caos?

Tornem a situar-nos en el llibre de Mandelbrot, La geometria fractal de la naturaleza (1982) 
concretament en el capítol 20 Atractores fractales y evoluciones fractales («caóticas»). Du-
rant el capítol fa important esment en els atractors; punts que orbiten en un espai on la 
seva trajectòria fa intervals de llarga durada de moviments accelerats o estàtics provocant 
alteracions en el seu espai. Llavors els atractors són figures clau per entendre el caos, la seva 
irregularitat que afecta en l’espai provoca un mar de fractals.

En aquest submón del caos habitat pels fractals, fem esment en un concretament i és l’atrac-
tor de Lorenz, citat per primer cop en l’article Deterministic nonperiodic flow per la revista de 
Journal of the Atmospheric Sciences (1963). Descobert pel matemàtic i meteoròleg l’Edward 
Lorenz (1917-2007), on el relaciona l’atractor amb la teoria del caos, sent la principal força 
que la provoca causa per la seva inestabilitat i alteracions en les trajectòries de moviment.

El caos es mou. No ho veiem, però es manifesta de tal manera que escapa a la nostra per-
cepció. En la natura es percep un mar caòtic que harmonitza un espai on els elements que 
intervenen ens distreuen i només ens provoca que ens capbussem més en les estranyes 
d’ella i no pesem el per què de la composició del lloc. Dit amb unes altres paraules, adients 
per aquest cas són: “El caos es orden aún por descifrar.”(p.7) la cita extreta del principi de 
la novel·la El hombre duplicado (2002) de José Saramago (1922-2010), tracta de la pèrdua 
d’identitat del protagonista i com deriva a ella, oblidant qui és ell i com de manera caòtica 
la seva vida es va destruint.
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Allunyant-nos de la trama, on podíem relacionar-la amb la desestabilització de l’ordre con-
vertit en caos, ens ajuda a entendre que tota composició per complicada que sigui, té un 
codi desxifrable sobre lupa on es planteja que l’origen de la creació de les coses són causa-
des per microscòpiques forces físiques en moviment, causants de la major vida en la Terra.

Matèria primera: orgànic 

La natura, aglomera els paisatges rocosos, l’aigua dels rius o llacs, els camps o terrenys, però 
el que més la destaca i l’identifiquem és el verd. El color verd de les plantes situades en ar-
bustos, arbres o herbes que floreixen, creant així un paisatge únic on permet l’existència de 
la vida animal i la de l’ésser humà.

Aquests organismes vius realitzen les funcions vitals: alimentar-se, relacionar-se i repro-
duir-se. En aquests processos és on coneixem la pol·linització on perdura la seva existèn-
cia. El cicle de la vida de les plantes permeten una llarga propagació on el clima i terreny 
influeix en l’adaptació de la natura, en ella l’ésser humà extrau matèries per construir les 
seves ciutats.

CIUTAT 

Arreu del món han tingut un paper rellevant en la història i l’evolució del comportament 
humà. Són els llocs on passem la major part de la vida, construint relacions amb la gent 
que ens envolta i també amb l’espai propi. La ciutat esdevé com un mecanisme clau en el 
progrés econòmic, on implica també el del seu país, aprofitant els seus sectors favorables 
on l’enriqueixen i la qualificant en un estatus, entre les altres ciutats.

Les primeres ciutats del món creades a partir de petites civilitzacions de comunitats nòma-
des, han permès crear estructures i un pla de construcció que ha influït a la resta de ciutats. 
En la majoria parteixen d’un ordre que ajuda a connectar la ciutat amb els seus carrers, 
places i institucions, formant un disseny que ajuda a veure la ciutat com un lloc fàcil i ac-
cessible. 

En el llibre Construir y habitar: Ética para la ciudad (2018) de Richard Sennett (1947) fa un 
detallat estudi sobre l’evolució i relació que estableix l’ésser humà sobre les ciutats i entre 
les persones que hi habiten, anomenant figures de renom com Balzac o Le Corbusie ex-
plicant les seves inquietuds i anàlisis dels llocs. Sennett qualifica la ciutat com un element 
complex que ha d’estar impulsat pels creadors, on l’individu ha d’adaptar-se per viure: 

“El papel del planificador y del arquitecto debería consistir tanto en estimular la 
complejidad como en crear una ville interactiva, sinergia mayor que la suma de 
sus partes y en cuyo interior unes bolsas de orden orientaran a la gente.”  
(Sennett, 1947, p.9)
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“Una Ciudad abierta requiere que quienes viven en ella desarrollen las habilidades para 
gestionar la complejidad.” (Sennett, 1947, p.17)

La ciutat es converteix en el nucli de l’empremta humana, deixant constància de les seves 
creacions, materialitzades a base d’estudis que han arribat a l’estat actual de la ciutat. Tot 
això quan és visualitzat deixa un senyal d’ús de formes geomètriques en els espais urbans.

Geometria: Euclides

La geometria és llenguatge matemàtic que permet la traducció dels números i mesures en 
formes artificials regulars, on consta de la representació més fidel de l’ordre de les coses. 
Aquest concepte té la capacitat de crear formes, en el nostre cas, construir ciutats. El camp 
de la geometria permet aixecar les primeres ciutats, on és deixar constància en les seves ru-
nes que ens ajuden a estudiar i entendre com eren aquestes urbanitzacions, el qual servien 
com a model per crear-ne d’altres.

Si ens situem en la història, les primeres evidències del tractament d’aquest camp, ens 
troben des de Babilònia, passant per Egipte i fins a l’Antiga Grècia. En aquesta última desta-
quem la figura del matemàtic Euclides (323-285 aC), màxim representant de la geometria, 
doncs en el seu llibre Elementos de Euclides (300 aC) on recull una sèrie de publicacions on 
tracten els camps de les matemàtiques i geometries, a més a més d’exposar el concepte de 
geometria euclidiana, referida a aquella que estudia la relació de l’espai amb les mesures. 
La geometria ha influït la manera d’entendre les formes d’una manera precisa, on el camp 
de l’arquitectura és qui més l’ha manifestat, com se cita a continuació:

“...la arquitectura no sólo convierte a la geometría en su instrumento, sino que 
asociándose a ella, aspira a apropiarse de sus atributos característicos: su carácter 
simbólico y su valor científico. Simbólico en cuanto que la Geometría Descriptiva 
pretende representar los objetos reales. Lo que le confiere la capacidad de conver-
tirse en el lenguaje natural de la arquitectura, tanto de la que existente como de 
la que deberá parecerse a la que se está representando (analogía). Científico por 
su carácter de código riguroso de formas, perfectamente estructurado, ordenado 
y coherente, con reglas y propiedades que no proceden también de la observación 
empírica sino de la especulación intelectual, a partir de una serie de principios 
básicos convenidos, que se ajustan perfectamente a las propiedades físicas de la 
realidad a la que representa.” (Pozo ,2002, p.36)

L’arquitecte José Manuel Pozo (1960) en el llibre Geometría para la arquitectura: concepto y 
práctica (2002) ressalta així amb aquest fragment, el paper de la geometria sobre l’arquitec-
tura, elevant-la a un nivell de necessitat, on permet porta l’arquitectura a una representació 
de la realitat, tan com la palpable o l’imaginaria,  la més fidel i perfecta possible. En text 
destaca la geometria descriptiva, camp on desenvolupa el disseny de les formes tridimen-
sionals sobre el paper per visualitzar la representació de les formes més simple a les més 
complexes. La geometria permet la creació de formes, incloent-hi també un element es-
sencial que permet la seva convivència amb les persones i la seva atracció cap a les ciutats:
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“En ese proceso, que resulta paradójico en ocasiones, pues debe aunar programas, 
funciones y eficacia con intuiciones y caprichos, la geometría proporciona estabili-
dad; no sólo porque introduce la proporción, como defendía Berlage, sino porque 
asegura la estructuración geométrica previa, que garantiza su armonía y estabili-
dad, como ajustadamente enunciaba Venturi cuando sentenciaba que “el orden 
debe existir antes de que pueda romperse”.” (Pozo ,2002, p.37)

L’autor fa esment nomenant a l’arquitecte Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) en el camp 
de la geometria per referir-se a l’estabilitat, ja que les construccions de Berlage s’allunyaven 
de l’estètica sobrecarregada de les construccions del s. XIX, mostrant només una raciona-
lització de formes lineals en les seves construccions, qualificant a Bergale com a una figura 
clau per l’arquitectura moderna, com es cita en el llibre de El principio del revestimiento 
(1999) de Giovanni Fanelli (1936) y Roberto Gargiani (1956):

“Berlage plantea en diversas ocasiones la necesidad de experimentar las po-
sibilidades formales que ofrece el hormigón armado usado en masas conti-
nuas. En lógica de su razonamiento, esta solución ofrece extraordinarias posi-
bilidades de exaltar la continuidad de la superficie. Llega a prefigurar extensas 
superficies de hormigón armado sin suturas, absolutamente constructivas y 
sin ornamento, pero en sus obras arquitectónicas que permanecerán siempre 
profundamente enraizadas en los valores de textura de los aparejos latericios, 
se aparta de este objetivo ideal que, por contra, será perseguido por la Nueva 
Objetividad.” (Faneli y Gargiani, 1999, p.34)

L’altre figura, també arquitecte, és Robert Venturi (1925-2018) on la seva cita; “el orden 
debe existir antes de que pueda romperse” (p.64), extreta del llibre Complejidad y con-
tradicción en la arquitectura (1966) on exposa teories de l’arquitectura moderna i com es 
transformen els espais urbans, causat pel mateix individu, afirmant que l’ordre ha de posi-
cionar-se per sobre de tot, doncs això ens confirma que sense ordre en l’arquitectura on ha 
fet possible construcció d’una ciutat, s’aproxima a un món més caòtic, però resulta ser tot 
el contrari, perquè mentre hi hagi un home dirigint, hi haurà ordre en les coses.
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Estructura: Ordre

La geometria dóna l’origen de l’ordre, tant en la natura (implícitament) com en la ciutat (ex-
plícitament). Les ciutats construïdes a base dels pensaments matemàtics lligats a l’arquitec-
tura com a exemple el llibre De Architectura (15 a.C) escrit per Marco Vitruvio Polión (80/70 
-15 aC), són les formes perfectes que l’ésser humà poguí aproximar-se a realitzar.

Les urbanitzacions ideades per grans estesos en el camp de l’arquitectura, on en cada pe-
ríode històric han plantejat el seu ideal de com hauria de ser una ciutat partint d’influències 
que van des de l’Antiga Grècia, on transcendeixen en les futures generacions d’arquitectes, 
aportant les seves creacions en una l’evolució constant de l’espai urbà. Posem com a exem-
ple aquest mapa de Jerusalem:

Si per exemple d’ordre de les coses, ens podem adreçar a la ciutat de Barcelona (doncs és la 
ciutat en la qual ens trobem vivint) amb uns antecedents històrics que es remunten des de 
les colònies gregues. En el s. XIX Barcelona pateix un canvi que marcaria una nova imatge 
d’aquesta i donaria el resultat d’una nova ciutat el qual marcaria un gran impacte en aquella 
època, ens referim al famós Pla Cerdà (1896). Impulsat per Ildefons Cerdà i Sunyer (1815-
1876) urbanista entre altres especialitzacions, va ser escollit per posar fi a l’antiga Barcelona 
emmuralla per donar pas a una nova Barcelona més moderna per reflectir l’arribada d’una 
societat avançada, mostrant així la forma de l’ordre en el seu estat més pur.

Aquest mapa de Jerusalem del 1588, 
dibuixat per Georg Braun & Frans Ho-
genberg, en ell podem apreciar una 
estructura ordenada de la ciutat on 
manen les formes rectes de les instal·la-
cions, provocant que des de la vista de 
l’alçat puguem apreciar una certa har-
monia en les formes construïdes.

La ciutat mil·lenària ens permet indicar 
que la seva constant renovació cons-
tructiva els ha portat en aquest estat 
l’ordenança, mostrant que les formes 
geomètriques l’han catapultat a un 
exemple clar de l’ordre.

Actualment el territori ha canviat, però 
amb això demostra que el ser humà 
aplica la geometria per la creació de les 
formes perfectes i ordenades.

Mapa de Jerusalem, Georg Braun & Frans Hogenberg 

(1588), Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc.
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Matèria primera: manufactura

L’home, està dotat de grans capacitats per crear objectes simples com una cullera o com-
plexos com una casa. En els dos casos per molta traça que tingui, requerirà la matèria 
primera per crear-los, la natura. L’espai on es proporcionen les formes vegetals i minerals 
necessàries per construir les nostres eines i materials de construcció. És en aquest apar-
tat on l’home té la debilitat de què sense la naturalesa, no pot crear eines. En canvi la 
natura, ella mateixa pot ser la font de subsistència del seu sistema. L’artesania de l’home 
requereix la matèria primera de la natura per sobreviure, al contrari, l’home és vulnerable 
a qualsevol accident. Llavors això ens fa reflexionar sobre el contacte necessari cap a la 
natura on per molt que ens allunyem d’ella mantenim sempre un vincle implícit en l’ori-
gen de les nostre pertinències.

En el Pla Cerdà mostra l’organització de l’ordre de la ciutat i les seves extensions, a diferèn-
cia de l’Antiga Barcelona, plasmada en el mapa com una taca més fosca i una estructura 
quasi laberíntica on els carrerons dibuixen un caos que contrasta amb la polidesa dels nous 
carrers de la ciutat. Cerdà pel seu disseny de la nova ciutat es va basar amb el Pla Hipodà-
mic, dissenyat per Hipòdamus de Milet (498-408 aC), característic per presentar els carrers 
amb línies rectes i paral·leles horitzontals i verticals, en alguns casos hi ha alguna línia dia-
gonal unir entre carrers i facilitar l’accés de les illes. Afegim també que l’arquitecte grec 
era urbanista, permetent-li tenir una clara visió d’ordre i harmonia en la ciutat, on els seus 
habitants poguéssim adaptar-se i establir un vincle de conformitat amb ella. Focalitzem ara 
l’atenció a la Barcelona de Cerdà, on es converteix en un referent urbanístic modernista que 
serviria d’inspiració per altres ciutats del món. Sent una eina clau en l’estudi de la compo-
sició de les formes geomètriques que han posat un ordre que només l’ésser humà és capaç 
d’imaginar i d’estructura.

Cartografia del Pla Cerda, Ildefons Cerda i Sunyer (1896), 
MUHBA (Museu d’Història de Barcelona). 
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FUSIÓ DELS DOS MONS 

Metamorfosis 

La ciutat i la natura, la vida inorgànica i la vida orgànica. Ambdues lluiten, perquè la segona 
vol recuperar el terreny ocupat pels humans. No es deté, perquè la força de la naturalesa és 
imparable, en ella mana el caos. La primera té instruccions de com podia procedir a envair 
la segona, però no ho fa. La necessita per afavorir a les persones. En ella mana l’ordre en 
les coses, facilitant mitjançant mecanismes la vida quotidiana. En el cas que ella es paralitzi, 
la segona tindrà carta blanca per envair l’antic territori, però la ciutat posarà mesures per 
evitar-ho, mentre que la natura no es pararà fins aconseguir els seus objectius.

Dos mons que atrapen, on la ciutat tindrà sempre atracció cap a la natura, per la seva be-
llesa desestabilitzada, que no conviu amb l’ordre. És atrapant el caos natural que creen 
els paisatges on difícilment la convivència amb les persones no coincideixi. Aquestes han 
creat un vincle necessari amb la ciutat on ofereix serveis de tota mena per dependre molt 
d’ella, abandonant la necessitat de relacionar-se amb la natura, però per molt que vulguem 
desviar-nos, els excessos de la ciutat provocant que mirem la finestra de la natura. Hi ha 
una frontera entre els dos mons, un espai on està el focus de la batalla, captant l’atenció 
d’alguns individus que l’estudien.

Els dos mons han influït en diferents àmbits, com el cas de l’arquitectura, on més inspiració 
han agafat els arquitectes des de l’època de l’Antiga Roma fins a l’actualitat. Nombrem l’An-
tiga Roma per ressaltar un altre cop la figura de l’arquitecte Marco Virtruvio, on en el seu 
escrit De Architectura (15 aC), per destacar un fragment on parla sobre l’habilitat de l’home 
per imitar:

“Habiendo, pues, por la invención del fuego tenido principio -en la antigüedad los 
concursos entre los hombres, la vida común y frecuencia de muchos en un sitio: te-
niendo por naturaleza, a diferencia de los otros animales, el no caminar inclinados 
a la tierra, sino rectos y elevados para ver la magnificencia del cielo y astros; como 
también, hallándose aptos con sus manos y articulaciones para tratar fácilmente 
cuanto querían, empezaron unos a disponer sus cubiertos de ramas: otros a cavar 
cuevas a la raíz de los montes: algunos imitando los nidos de las golondrinas y su 
estructura, con virgultos y lodo hicieron donde guarecerse: otros finalmente, que 
observaban estos abrigos, adelantando un poco más sus invenciones, iban de día 
en día erigiendo menos mal arregladas chozas: así, que siendo aquellos hombres 
de imitadora y dócil naturaleza, gloriándose cada día de sus invenciones, se ense-
ñaban unos a otros las nuevas formas de las casas que levantaban; y ejercitándose 
los ingenios en estas emulaciones, las iban de grado en grado mejorando de gusto.” 
(Virtuvio, 15 a.C, p.28)

Virtuvio, exposa l’evolució d’adaptació que té l’home, gràcies a la imitació. La natura pro-
porciona certs aspectes o provoca aplicar mecanismes de l’home per sobreviure, en aquest 
cas l’individu imita la construcció d’un refugi, igual que fan els ocells per fer el niu. L’autor, 
indirectament, ja presenta una connexió que té l’home amb la natura, en aquests casos la 
creació pròpia de la seva llar, extraient la matèria de la natura per fer-la. Aquesta connexió 
amb la natura ha arribat a influir els arquitectes entre el s. XIX fins a l’actualitat, destacant 
figures com: Frank Lloy Wright i el seu llibre: L’Arquitectura orgànica (1939).
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Casos de la unió dels dos mons: 

El camp de l’arquitectura influïda per la natura, ha connectat amb figures rellevants del pas-
sat o està deixant empremta als nous arquitectes emergents. La seva visió sobre la matèria 
orgànica i la manufacturada pretenent establir un vincle on és creí un espai únic i reconfor-
tant per l’individu:

-Fank Lloyd Wright (1867-1959) arquitecte clau en el seu camp, on una de les seves obres 
es veu plasmat aquesta fusió dels dos mons: Casa de la cascada (1937) una llar atrapada 
en la vegetació, sap combinar el fred ordre del formigó amb la font de la riquesa de la vida 
l’aigua i els arbres. Frank destaca la importància de la natura amb el seu llibre L’Arquitectura 
orgànica (1939).

-Antoni Gaudí i Cornet (1852- 1926) des de petit ja tenia un vincle amb la natura que se-
gueix impactant avui en dia tothom qui observi la seva obra arquitectònica. Carregada amb 
la idea de plasmar els moviments de la natura, sobre formes regulars dels seus edificis, el 
resultat és un disseny que ha marcat estudis i inspiracions en futures generacions d’arqui-
tectes, amb les paraules del mateix Gaudí:

“El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más 
racional, duradera y económica de todos los métodos.” (Antoni Gaudí, 1852 - 1926)

“La Naturaleza es mi maestra. Todo sale del gran libro de la naturaleza, siempre abierto y 
que tenemos que leer.” (Antoni Gaudí, 1852 - 1926)

Sobre el gran coneixement de Gaudí en la natura, que el va portar a innovar l’arquitectura 
durant el Període Modernista (1888-1911), va eclipsar gran atenció sobre el trencament de 
les formes rectes de les edificacions de les ciutats. Destaquem en relació amb el llibre de La 
Rebelión de las formas (2004), on l’autor li dedica un moment a Gaudí sobre aquesta nova 
manera d’entendre les formes: 

“La omnipresencia de lo horizontal y vertical, una noción sobria de la estética y 
una fuerte herencia euclídea, han impuesto la línea recta y el ángulo recto durante 
milenios. La puertas y ventanas no son redondas como en la, digamos naturaleza, 
sino rectangulares y en torno a la llamada proporción aurea. Corresponde a los ar-
quitectos hacerse la pregunta: ¿no es demasiada línea recta en la naturaleza donde 
ésta destaca por su ausencia? Gaudí fue un arquitecto genial que se asoma aquí 
ahora por primera vez, pero cuya obra vamos a consultar a partir de ahora en cada 
una de las formas que proponemos.” (Wagensberg, 2004, p.174)
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PROPOSTA PERSONAL 

Tenint present la idea d’atracció dels dos mons oposats, però s’ajunta per crear-ne un de 
nou, que planteja com podria adaptar-se per ser més present entre les persones. Empren-
drem una primera exploració per la ciutat observant quins materials ofereix. Les troballes 
van des de sacs o contenidors per les deixalles de les obres deixant material com: abun-
dants maons, trossos de ciment, algunes barres de ferró, peces de plàstic com una tubària i 
rajoles de parquet o de carrer trencades o senceres.

Visualitzat el món urbà, ens endinsem ara en el món natural, replet de dos elements: vida 
i mort. La vida, la denominem com la vegetació que es troba ens les plantes verdes dels 
arbres i la proliferació del seu entorn. La mort, en respecte a les branques del terra i els 
arbres secs. Afegint també les pedres en aquesta categoria, on podien servir com a possible 
material.

Fet un primer contacte i recol·lecte de material dels dos mons, comencem a experimen-
tar amb els materials i veure quines formes en surten per descobrir on més s’identifica o 
ressalta aquesta fusió. Després d’experimentar i consultar la informació, vam arribar a un 
punt on semblava que no havíem trobat res o encara faltava més material per experimentar 
(annexos p.33). Tampoc sabíem si el que es feia arribaria a ser qualificat com una cosa útil 
o contemplativa, provocant una necessitat de trobar un per què de totes les accions o ma-
terials utilitzats. En aquesta fase d’experimentació ens vam plantejar un concepte, basat en 
les 5W, per sortit del bloqueig en el què ens trobàvem. 

Les preguntes, van posar sobre la taula el rumb del projecte, sobretot en ajudar a definir 
més la formalització i les seves característiques materials i funcionals:  

-Que es vol fer?
Reclamar la presencia natural en el habitat urbà, doncs la naturalesa mostra actituds de posi-
cionar-se en el que abans era el seu territori. Mostrant així la manifestació d’una nova forma.

Contenidor d’obres, J. Amigó, Barcelona 2019. Camí entre els arbres, J. Amigó, 2019.
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-On es vol fer?
En els dos àmbits: en la ciutat, on la natura reclama el seu espai i en la natura, on el pro-
ducte manufacturat es devorat. Es crea així un element principal de la ciutat i el seu alter 
ego sobre el terreny de la natura, on el factor del temps o la presencia humana intervenen.
  
-Com es vol fer?
Dissenyant una sèrie d’objectes, on pel món de la ciutat es remarcarà per tenir elements 
naturals, com herbes i branques unides per ciment o similar. En canvi per la natura es tindrà 
presencia d’elements artificials com ferro, ciment i maó.

-Per què es vol fer?
Donar a conèixer com el món natural impacte sobre el món artificial, on les forces de la na-
tura actuen per recuperar la presencia del seu territori, creant espais on el ciment es envaït 
per aspectes de la natura. Es fa presencia d’una nova forma als ulls de les persones que si 
s’apliqués en la naturalesa, aquesta ens demostraria la seva força enfront als elements ma-
nufacturats dins d’espais vegetals.

naturalesaciutat

Recupera Adapta/integra

temps temps

El diagrama que representem és sobre la fusío de món natural i el món arti-
ficial, amb els seus efectes sobre la intervenció d’ambdós medis, on el factor 
del temps és la clau de la transformació. 
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Esbossos
Durant el procés, s’han escollit els tres objectes principals per la seva facilitat d’accés al 
material recol·lectat: tamboret, rajola i mòbil. Els darrers d’aquest entren en un marge de 
probabilitat: làmpada, banc i senyal. Els següents dels possibles a realitzar van seguits dels 
descartats, perquè encara que no es facin mostrem fins a on pot arribar l’imaginari d’aquest 
món: font d’aigua i arbre.

TAMBORET:
Tronc d’arbre tallat, amb la funció per seure’s, localitzat a la zona del port o espigó.
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MÒBIL:
Col·locació d’un conjunt de branques entre una bola de ciment o pot aguarda una bombeta 
o petita campana.
La seva contraposició és una branca col·locada en el bocs on s’hi agafa unes barres de ferró 
que desprenen soroll (associat a la indústria) destacant la presència de la ciutat.
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RAJOLA:
Làmina de tronc d’arbre tallat que ocupa la funció de rajola de la ciutat.
La seva contraposició és una petita col·locació de maons formant un petit descampat en el 
bosc.



23

LAMPADA:
En la ciutat es mostra com un tronc banyat per la part superior amb ciment on si podrà em-
magatzema un llibre el qual l’individu engegarà el llum per avisar el seu ús.
Per part contrària, en la natura i només amb la llum solar es podrà llegir un fragment de 
llibre dins d’una caixa de fusta.
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BANC:
En la ciutat, neix un banc fusionat amb branques i males herbes mentre que en la natura els 
simples palets dissenyen un banc on potser a la llarga quedi devorat per la vegetació.



25

SENYAL:
El senyal de la ciutat parteix d’una canya de bambú, que il·luminarà el carril de les bicis.
En la natura una barra de ferro amb petits forats, permetran que en el seu interior creixin 
plantes
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FONT D’AIGUA:
Un element comú als dons mons, però presentat de diferents maneres. En la natura com 
una unió conjunta de maons i en la ciutat com dos troncs pensats per regar, basat en l’es-
tructura de les fonts dels jardins japonesos. 
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ARBRE:
En concepte més arriscat, un arbre fet de maons d’on broti mala herba per la natura.
En la ciutat una sèrie de troncs apilats  i a trevessats per una làmina de ferro d’on creixerà un 
arbre.   
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CONCLUSIÓ

Si ens imaginem el cicle de la vida d’un material (de qualitats efímeres), podíem dividir-la en tres 
etapes: naixement, durabilitat i decadència. El naixement és l’instant on la matèria passa una sèrie 
de processos basats en esquemes i proves, podíem anomenar-los moment d’embrionatge, on la 
seva forma final esperarà per ser utilitzada. La durabilitat comportaria de les etapes de la resistència 
al temps i reparacions. Per acabar, l’etapa de la decadència material, on ha perdut tota la seva força 
utilitzada al llarg del seu temps i el seu estat final, on pot deriva en la lenta descomposició o trans-
formació en pols. Les partícules d’aquesta segurament s’escampin i quedin enganxades a una nova 
matèria que patirà el mateix procés.

En tot hi ha un cicle, però pot haver-hi una resurrecció. Aquesta es posa aprova unint la decadència 
dels materials dels mons seleccionats, la natura i la urbanització. La fusió de les formes crea un nou 
espai, on es planteja un caos material, però ordenat i calculat amb l’objectiu de destacar en la so-
cietat. Un nou món per unir formes experimentals i violentes, en el sentit d’impactar en l’individu.

Les societats es fan cada vegada més grans, sobretot en camps de les indústries i tecnologies, on 
les persones absorbeixen fins a l’últim producte del mercat a la vegada que les grans fabriques han 
de requerir les matèries primeres per crear les futures i remodelades civilitzacions. No hi ha temps 
per encanteris? No hi ha temps apreciar l’origen de tot el que toquem? Potser alguns ho saben i 
procurant mantenir una unió d’elegància i perfecció, perquè com bé diu el pensament funcionalista, 
la forma segueix la funció.
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ANNEXOS: BARCELONA POST-COVID 

El 14 de març del 2020, el president d’Espanya Pedro Sánchez, declara l’estat d’alarma de-
gut a l’aparició del virus COVID-19 que han acabat amb la vida de 1000 xinesos, a més a 
més de la seva ràpida propagació pel món alertant a la resta de països. L’OMS la qualifica de 
pandèmia ordenant que és faci una quarantena en cada país. El desenllaç dels pròxims dies 
són fatals fins arriba a la final de la quarantena:

·El 20 de març del 2020, el nombre de defuncions per COVID-19 a Espanya, supera 
la xifra de 1000 morts.

·El 17 d’abril del 2020, el nombre de defuncions per COVID-19 a Espanya, supera la 
xifra de 20000 morts.

·El 28 d’abril del 2020, el Govern Espanyol presenta les 4 Fases del Desconfinament, 
per tornar a la nova normalitat.

·El 10 de maig del 2020, la Fase 1 del Desconfinament es posa en circulació de ma-
nera gradual.

Durant tots aquests dies ningú podia estar al carrer tret de serveis de transport, d’ambulàn-
cia o de policia. Els mercats i farmàcies eren els únics locals proveïdors d’aliments i medici-
nes, tota resta de comerços estaven tancats fins al nou avís. En el moment que el nombre de 
morts i contagis comença a disminuir, el Govern Espanyol proposa 4 Fases de desescalada, 
mantenint un control i normes d’higiene per evitar possibles rebrots. Les fases es posen en 
marxa i la gent comença a sortir al carrer.

Un dia vam sortir al carrer després d’estar dies confinats. El trajecte anava a ser llarg, però 
no ens esperàvem trobar-nos amb el que portàvem treballant durant la quarantena. En tot 
aquest temps la ciutat ha patit un canvi on el clima havia afavorit a la vegetació gràcies als 
dies de pluja i l’absència de l’home, que permetia una propagació fàcil i ininterrompuda de 
la vegetació en àmbit urbà. Per primera vegada, alguns dels carrers estaven sent envaïts per 
la vegetació, deixant-nos imatges com aquestes:       
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