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Qui som
Som un grup ampli, obert i pluridisciplinari, amb interessos en 
comú, per l’estudi i la divulgació del patrimoni arquitectònic. 

El què
Plantegem un curset generalista, universal, com és 
l’arquitectura en majúscules i minúscules que ve de les 
nostres arrels, del coneixement trasmés pel pas del temps i de 
l’evolució de les cultures primigènies, el món iber, el món romà 
i el món andalusí.

El perquè
Les seves arquitectures ens segueixen parlant i convisquent 
entre nosaltres i volem trobar fils conductors entre elles que 
ens permetin veure el seu fi com a principi.

El com
Establint plantejaments conceptuals per considerar les 
interrelacions, similituds i diferències entre les tres cultures, 
en l’àmbit de referència de la península ibèrica, com un tema 
unitari d’estudi.
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Introducció

Reflexions prèvies

Els que hem tingut i, sobretot, tenim el privilegi de treballar en el camp 
del Patrimoni Arquitectònic, i bàsicament sobre estructures complexes, 
com poblacions i assentaments urbans, castells, fortificacions,..., estem 
habituats a trobar-hi freqüentment restes i superposicions arqueològiques 
diferents, evidentment,   d’èpoques anteriors al moment històric de 
referència, que prenem per la seva intervenció o restauració. 

En la major part d’elements patrimonials i conjunts arqueològics, sobre 
els que treballem:  com edificis, ciutats, entorns monumentals,..., aquest 
moment històric “principal” de referència, en el que ens basem per la seva 
recuperació, és el que indica la pertinença o la incorporació a la nostra 
civilització actual; que té l’origen en la cristianització del territori, o sigui en 
el desenvolupament de la civilització basada en la religió catòlica.  Reforcem 
així el concepte de que la religió ha estat sempre un element fonamental en 
la gènesi d’una civilització, nacionalitat, cultura o poder polític.

Aquestes  estructures arqueològiques prèvies, que,  la majoria de vegades, 
solem qualificar com de tipus “ ibèric”, “romà” o “andalusí”,  representen 
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i són vestigi de les principals civilitzacions, i les més determinants, que, 
en el nostre context històric : Catalunya, la península ibèrica i l’entorn 
geogràfic mediterrani proper d’influència, són les precedents o anteriors a 
la nostra, la cristiana. 

En el nostre entorn, els termes o conceptes “ibèric, romà i andalusí” sovint 
ens acompanyen i s’han consolidat quasi com inevitables i imprescindibles 
en les prospeccions arqueològiques i l’anàlisi previ d’estructures cristiano-
medievals.

Així com la descripció del relat històric per explicar un canvi de 
civilitzacions, com és la colonització o conquesta d’un territori i les seves 
ciutats i infraestructures per una nova cultura, es centra en descriure 
linealment el tancament d’un període per començar-ne un altre, si ens 
cenyim en la seva lectura, principalment, com un  relat físic , o sigui en 
les modificacions i els  canvis territorials, urbans i arquitectònics, l’anàlisi 
esdevé més complexa. La pervivència física de les estructures anteriors, o 
els seus restes i traces, conviuen i condicionen, en més o menys mesura, 
les noves estructures que, generalment,  s’instal.len o s’imposen al 
damunt de les conquerides.

La història és un procés evolutiu, i la pervivència dels substrats i traces 
d’una època  anterior repercuteix i condiciona les estructures d’un nou 
període.
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Objectiu del curset

L’origen de la disciplina

A partir d’aquestes reflexions i de la hipòtesi de que la nostre cultura 
actual està fonamentada i vinculada al desenvolupament i evolució de 
la religió catòlica, l’objectiu del curset serà aprofundir sobre l’anàlisi 
i evolució d’aquestes tres èpoques prèvies: la Ibèrica, la Romana i la 
Andalusina, que marquen i defineixen l’origen de la civilització en el nostre 
entorn cultural i geogràfic. 

La Ibèrica com l’origen a partir de la qual ens configurem com a poble 
i com a cultura i la Romana i la Andalusina com les civilitzacions que, 
venint del mateix mediterrani,  van arrelar profundament en el nostre 
territori i van ser fonamentals per seguir  construint la nostra història, i 
probablement per començar a escriure la nostra identitat.
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Sense deixar d’introduir, definir i fer referència el context històric a un 
nivell més ampli, evidentment que el contingut principal es centrarà 
en la especificitat del Patrimoni arquitectònic : El territori, la ciutat i 
l’arquitectura, en les seves diferents i amplies manifestacions, que, 
probablement, és en aquestes èpoques,  quan es comencen a manifestar 
com “la disciplina”, tant teòrica com pràctica, de  construcció i ordenació 
dels espais ideats i creats de l’home i per l’home, que arribaria a ser.

El contingut del curs, a nivell d’objectius, es pot esquematitzar com 
l’anàlisi dins del marc històric i geogràfic de la península ibèrica, 
d’aquestes tres cultures en els seus aspectes territorials, urbans, 
arquitectònics, constructius,...i dels diferents criteris d’intervenció per a la 
seva recuperació, des dels quatre punts següents:

1. Les característiques de cadascuna d’elles, amb els seus plantejaments, 
ideologia, objectius, i la plasmació física dels seus continguts i les 
seves accions.

2. La comparació, interrelació i influències entre elles, analitzant tant les 
diferències com els elements de continuïtat. Intentant establir el fil 
conductor que sempre té el relat històric.

3. La seva influència en el període posterior, que podem qualificar, encara, 
com la nostre civilització actual, que des de l’Alta Edat Mitja fins 
pràcticament avui dia, i, menys petits períodes excepcionals, ha tingut 
com eix vertebrador la voluntat de trobar la identitat com país, o com 
a nació, -també podrim dir com a països o nacions-, amb el substrat 
comú de la religió catòlica.

4. La presentació i anàlisis dels diferents tipus i criteris d’intervenció, 
integració o restauració d’aquet Patrimoni, des de la perspectiva del 
moment actual, així com la legislació existent per la seva conservació, 
catalogació i protecció.
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Plantejament i base metodològica

Les arquitectures primigènies

L’arquitectura, com a disciplina, com a ciència i art a la vegada, com 
binomi forma - funció, neix de les grans civilitzacions que es creen entorn 
del mar Mediterrani.

Creta i Grècia a l’occident, com el fonament de Roma; Mesopotàmia i l’imperi 
Persa  a l’orient, com fonament de l’Islam; però prèviament interconnectades 
amb l’Hel·lenisme, que les interrelaciona ja tipològicament, conseqüència 
de l’admiració mútua entre orient i occident. Iberia era un immillorable lloc 
de cultiu, com ja ho havia estat pels fenicis, grecs i cartaginesos, en les seves 
polítiques expansionistes i comercials. Cultiu basat en entendre la ciutat com 
el principal instrument de colonització.

Per a Roma i l’Islam, malgrat no tenir un origen de tradició urbana, la ciutat 
era l’element , militar,administratiu i socioeconòmic, bàsic d’ocupació i 
colonització del territori. Esquema que s’adaptava perfectament, salvant les 
diferències i diversitats segons les diferents zones geogràfiques,  al territori 
hispànic i a la idiosincràsia dels seus pobladors.

Roma i l’Islam, o al-Àndalus, són civilitzacions meridionals i van entrar a 
la península ibèrica pel mar, venint del sud i de llevant. Fins l’ Edat Mitja, 
les noves i grans  civilitzacions, de manera general les més avançades, 
venien i entraven pel Mediterrani i pel sud. Fins i tot el Cristianisme 
principalment va entrar pel sud; doncs era en les ciutats del nord d’Àfrica 
on estava millor assentat i organitzat.
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Roma i al- Àndalus  -territori conquistat a la península ibèrica pel 
l’Islam- tenen aspectes comuns i utilitzen mecanismes comparables de 
colonització. Pel què, considerem més interessant enfocar el contingut del 
Curset aplicant-hi conceptes comparatius d’una manera transversal, que 
no pas com el relat independent i cronològic de cada època. L’aplicació del 
mateixos conceptes a temes paral·lels i l’anàlisi comparatiu serà el què 
enriquirà i ens permetrà extreure les síntesis necessàries per esbrinar 
l’aportació de cada cultura.

L’abast del Curset , tot hi ser molt ampli, el volem enfocar seguint un fil 
conductor, que ens permeti entendre aquesta evolució i veure els diferents 
criteris de intervenció, que des de la contemporaneïtat permeten la seva 
recuperació, restauració i museïtzació, tant des de la visió de l’àmbit local 
com de l’àmbit més internacional.

Partint de l’esquema habitual del curset:  Destinant el primer dia (dijous) a 
una visita temàtica al matí i a la introducció del tema per la tarda i l´ últim 
dia (diumenge) a la visita al territori, considerarem els dos dies centrals 
(divendres i dissabte), dividits en dues jornades (matí i tarda), els de les 
ponències temàtiques pròpiament dites, ordenades en 4 corresponents 
eixos teòrics d’anàlisi. Aquests eixos, esquemàticament, seran els següents:

1. Les actuacions sobre El Territori.
2. L’Urbanisme i la Ciutat.
3. L’Arquitectura, com disciplina.
4. La Construcció. Les tècniques i els materials.
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Organització de les jornades
Esquema previ orientatiu

Dijous

Matí
Visita

Visita a les últimes troballes arqueològiques de Barcino i a Les domus 
romanes dels carrers de Sant Honorat i Avinyó.

Tarda
Presentació del Curset i conferències inaugurals

Dues conferències enfocades, una a la introducció al marc geogràfic des de la 
visió global de l’evolució històrica, i l’altra més específica, com a introducció al 
marc geogràfic des de la forma construïda. Des dels primers poblats Ibers al 
fi de l’Àndalús, i dels primers hàbitats urbans als Palaus Nazarís. 
Una tercera conferència inaugural serà el nou accés a l’Alhambra de Siza.
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Divendres
Matí
El territori

1 ponència temàtica
El territori ibèric. Models d’implantació. Les vies de comunicació i els 
camins. La centuriació romana. L’Administració del Territori. Poder militar 
i societat civil. La ciutat i les villes, les torres, fortificacions i recintes 
murallats. Organització agrícola andalusina. Les transformacions del 
paisatge.

7 ponències específiques
Entre altres, es tractaran temes com: L’evolució tipològica dels Poblats 
Ibers a Catalunya i diferents tipus d’intervenció, la romanització com 
a nova formalització del paisatge, la restauració de l’Aqüeducte de 
Tarragona, la Restauració de la Muralla del baix Albaicín, de Jimenez 
Torrecillas, el llenguatge tectònic de Toni Gironés en la intervenció en 
diferents assentaments ibers i romans, l’assentament andalusí del pla 
d’Almatà a Balaguer i la incorporació de la centuriació romana al subsòl 
de la intervenció al mercat de Sant Antoni.
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Divendres
Tarda
La ciutat

1 ponència temàtica
Evolució de les tipologies urbanes a la península ibèrica. La ciutat com 
instrument de colonització i la ciutat com instrument de civilització. Dels 
primers assentaments i nuclis urbans a la ciutat Nazarí.

7 ponències específiques
Entre altres, es tractaran temes com: la reconstrucció tipològica dels 
elements urbans del poblat Ilergeta del Molí d’Espígol a Tornabous, el 
nucli arqueològic del castell de Sant Jordi a Lisboa i la ciutat romana 
d’Evora de Carrilho de Gracia, l’obra de Moneo a les ciutats de Mèrida i 
Cartagena, l’evolució i recuperació de l‘estructura urbana d’Empúries 
i el nou edifici de visitants de Fuses i Viader, la concepció urbana de la 
ciutat Omeia i la superposició de les morfologies andalusines sobre les 
estructures romanes anteriors.
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Dissabte
Matí
L’arquitectura 

1 ponència temàtica 
Arquitectura domèstica i arquitectura com a símbol. Arquitectura pública 
i privada. La disciplina arquitectònica. Forma – Funció. Evolució del 
concepte de tipologia. 

7 ponències específiques
Entre altres, es tractaran temes com: les intervencions i recuperacions 
d’edificis tipològicament significatius, com la Vila Romana d’Olmedo, 
el teatre de Sagunt de Giorgio Grassi, la restauració de la Mesquita de 
Còrdoba de Ruiz Cabrero, el Castell de la Suda al Conjunt de la Seu Vella 
de Lleida de Ramón Maria Puig i l’obra contemporània de Campo Baeza, 
plena de referències tipològiques a l’arquitectura romana i andalusina.
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Dissabte
Tarda
El procés constructiu 

1 ponència temàtica  
Les tècniques constructives i la seva evolució. Les tècniques importades 
i autòctones. Processos econòmics i mitjans de producció. Tècniques i 
materials. Loquus i territori. La pedra, el guix, la calç, la tàpia. 

7 ponències específiques
Entre altres, es tractaran temes com: les solucions constructives 
tradicionals i tècniques vernàcules, les solucions constructives 
primigènies o exportades, derivades de les diferents cultures.
Es presentarà des de recuperacions integrals com la Mesquita del Cristo 
de la Luz de Francisco Jurado, o les torres almudàjars de Terol de José 
Luis Sanz, fins a la recuperació d’elements arquitectònics i constructius 
tractats de manera més conceptual o abstracta
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Diumenge

Recorregut dels diferents llocs que configuren el conjunt de la Tàrraco 
Romana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Amb possibilitat de poder dinar al restaurant de Les Voltes, situat en 
l’àmbit de les voltes del Circ Romà.

↓
Proposta de sopar
Per a la proposta del Loquus del sopar tradicional del curset, es buscarà 
un espai vinculat a la temàtica proposada com a continuació lúdica del 
mateix.

↓
Proposta de visites
Le visites vinculades al curset seguiran el procés històric del territori 
immediat català.
Ja que el conjunt de territori català presenta bastament importants 
exemples vinculats al temari del curset, s’organitzarà un programa de 
visites que començaran a la colònia romana d’Empúries i acabaran en el 
Poblats Ibers del Baix Ebre.

↓
Proposta de Viatge
Partint de Barcelona i visitant enclaus bàsics com Sagunt i Cartagena, 
amb la col·laboració dels companys de l’Escola d’estudis Àrabs de 
Granada, es farà una ruta per fortificacions i poblacions de frontera com 
Ronda i Niebla, finalitzant amb la visita comentada d’un gran monument 
com la Mesquita de Còrdova o els Reals Alcàssers de Sevilla.
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CV resumit de l’equip director

Jordi Segura Torres

Barcelona 1953.

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’ Arquitectura de Barcelona el 1976.

Premi Catalunya Construcció 2014 a la Millor Intervenció en Edificació 
Existent, per la Reestructuració del carrer Enrajolat sobre el Circ Romà, 
a la Part Alta de Tarragona i Millor obra d’ Espais Exteriors a la Mostra 
d’Arquitectura del Camp de Tarragona el 2013. 1er Premi Territori i 
Sostenibilitat per la recuperació del Conjunt del Centre Històric de 
Tivissa. 1er Premi del Patronat de la Ciutat Antiga de Vic el 2008 i Millor 
obra d’Espais Exteriors de la Biennal d’ Arquitectura de les Comarques 
Centrals per la Plaça de la Catedral de Vic. 1er Premi de la I Biennal 
d’Arquitectura Alejandro de la Sota pel Conjunt de la Intervenció a la 
Part Alta de Tarragona. 1er Premi a la millor obra de Rehabilitació a la 
Comarca d’Osona per la Plaça del Mercadal de Vic. Diploma de la Biennal 
Mundial d’ Arquitectura de Sofia 1981. Seleccionat diverses vegades pels 
Premis FAD i en les Biennals Europees del Paisatge, així com en diferents 
Mostres i Biennals d’Arquitectura. 
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Cap de la Secció de Conservació i Millora del Patrimoni del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Ha estat 
membre de les Comissions Territorials de Patrimoni Cultural de Tarragona 
i Terres de l’ Ebre, i ha format part de Jurats Nacionals i Internacionals, 
com del Premi Mediterrani del Paisatge, el PERI de Renovació del Barri de 
Sant Jaume al Centre Històric de Tortosa o el Concurs d’ Arquitectura per  
la recuperació del Borj Jallouil a Tunísia. Professor de l’ Escola Sert, de la 
Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre i de la Universitat Politècnica de 
Sciences Avancées d’Sfax, a Tunísia i conferenciant en Cursos, Workshops 
i Seminaris sobre la Intervenció en Centres Històrics, al COAC, a l’ ETSAB, 
l’ ETSAM, a diferents CAUE de França i Tunísia.

Activitat professional centrada en la recuperació i intervenció en el 
Patrimoni Arquitectònic i Centres Històrics. Entre els que destaquen 
intervencions a la Ciutat Antiga de Vic, la Part Alta de Tarragona, l‘Entorn 
de la Seu Vella de Lleida i els Centres Històrics de Montblanc, Berga, 
Cambrils, Horta de Sant Joan i Tivissa. Ha dirigit intervencions com la 
recuperació  dels Castells d’Amposta i Ulldecona, la Torre de la Galera, 
l’Antiga Presó de Montblanc, l’Antiga Presó de Gandesa, el Poblat Ibèric 
de la Moleta del Remei i el Conjunt de les Mines de Bellmunt del Priorat. 
Actualment treballa, entre altres, en el Pla de Salvaguarda de la Medina 
d’Sfax a Tunísia. 

Ha estat ponent en diferents Cursets Internacionals sobre la Intervenció 
en el Patrimoni Arquitectònic del COAC i organitzats per l’AADIPA, com: 
Centres Històrics i Vida Contemporània, Fortificacions, amb  ponències 
sobre el Castell d’Ulldecona i El Turó de la seu Vella de Lleida i El 
Patrimoni Sacre, amb la ponència: Patrimoni Sacre. El marc urbà. Ha estat 
ponent en La Tribuna d’ Arqueologia del Departament de Cultura, a les 
Jornades Egipciaques i és codirector dels Seminaris Debats-Patrimoni, 
organitzats pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Núria Corbella Sala

Barcelona 1962.

Arquitecta per l’Escola Superior d’ Arquitectura de Barcelona el 1991.

Master en Direcció d’Empreses Constructores i Immobiliàries per 
la Universitat Politècnica de Madrid el 1993. Certificat del Project 
Management Institute, CAATB 2013.

1er Premi del Concurs d’Ordenació del Parc Urbà i el Cementiri Municipal 
de Can Rosés a Rubí, 1997.

Arquitecta de l’Institut Català del Sòl, responsable dins de l’equip de Nuclis 
Antics i de Rehabilitació Arquitectònica, de la Gestió del Programa de l’1% 
Cultural del Departament de Cultura des del 2003.

Desenvolupa amplia activitat en el camp de la intervenció pública en la 
protecció del Patrimoni i dels Bens Culturals, Reforma Urbana, Plans de 
Millora i Rehabilitació Arquitectònica, coordinant tot el seu procés, des de 
la gestió i coordinació dels agents implicats, les diferents administracions, 
la licitació i adjudicació d’obres i el procés del seguiment i control de      
l’execució.

Formació complementària i constant, assistint a cursos, jornades 
i/o fòrums relacionats amb el món de la Rehabilitació, entre altres: 
Impermeabilització de sostres emblemàtics amb solucions líquides 
(escola Sert), Jornades 100×100 Patrimoni impartit per SPAL, XIV 
Reunió tècnica de Conservació-Restauració (CRBMC), Taller de Lectura 
de Paraments (ARPARQ), Jornades tècniques de la calç (Dep. Cultura), 
Seminari sobre l’empremta de l’Islam a Catalunya (Egipcíaques).

Ha participat i ha estat ponent en diferents Cursos i Seminaris sobre  
Intervenció i gestió del patrimoni, com en el Seminari Debats-Patrimoni, 
del Departament de Territori i Sostenibilitat i en les Jornades de les 
Egipcíaques, organitzades per la UAB. 


