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Henri Quillé 
Quan l’actitud esdevé arquitectura

En el marc de l’Escola d’Estiu a les Illes Balears presentam Henri Quillé. Quan l’actitud 
esdevé arquitectura. Aquesta edició del taller d’estiu vol reprendre un capítol que ha 
passat desapercebut en la història recent de l’arquitectura: l’estudi crític de l’obra 
d’Henri Quillé a Formentera; i incideix en qüestions com l’arquitectura moderna, 
atemporal i autosuficient; el mite de l’illa mediterrània i la sostenibilitat.

Un programa multiformat que consisteix en un taller intensiu d’estiu, un seminari 
i una exposició; i que inclou conferències de Carles Oliver, Curro Claret i Amadeu 
Santacana; relats sobre l’arquitectura i els recursos de Formentera per part de Marià 
Castelló, Tanit Quillé i Som Energia Eivissa; una introducció a Broner i Sert per part 
d’Elena Ruiz (MACE); i les reaccions de Roger Tudó (HArquitectes) i d’Antoni Ramon, 
professor de l’ETSAB-UPC. Comissariat i dirigit per Guillem Aloy, Toni Gelabert i 
Tomeu Ramis.

Aquesta nova edició dels tallers d’estiu suposa una nova fita per al projecte, iniciat ja fa cinc anys, de 
recuperació dels històrics tallers d’estiu d’arquitectura a les Illes Balears que durant catorze anys (des de 
1994 fins a 2007) van dur a Mallorca a professionals de renom mundial com Peter Smithson, Juan Herreros, 
Manuel Gausa, Hrvoje Njiric, Willy Müller, Alejandro Zaera, Frashid Moussavi o Carme Pinós.

Per a aquesta edició de 2019, el workshop proposa un treball intensiu d’una setmana de durada que 
produeixi una especulació col•lectiva sobre la producció de l’arquitecte francès Henri Quillé durant els seus 
anys a Formentera. Aquest treball serà completat amb una sèrie de conferències d’arquitectes de trajectòria 
professional i investigadora reconeguda, i visites a alguns edificis d’especial rellevància a Eivissa i Formentera 
(entre ells, alguns dels quals Quillé va tenir l’oportunitat de construir durant els seus anys de treball en l’illa).

Henri Quillé. Quan l’actitud esdevé arquitectura tendrà com a primer resultat una concreció en format digital 
de la reflexió sobre el complex social, cultural, econòmic, polític i material que va fer possible cadascuna de 
les arquitectures de Quillé a Formentera. Entenem que aquesta reflexió complexa sobre l’emplaçament pot 
ser altament rellevant per al futur de l’illa, un futur sobre el qual la arqutiectura tindrà molt a dir.

Els resultats del taller es traslladaran al format físic per constituir una exposició que pugui ser instal•lada en 
itinerància per diversos espais tant nacionals com internacionals per a ser exposats i sotmesos a debat públic.
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Introducció
“Formentera era única. El mar, i una pedreta en el mar, i estava jo en aquesta pedreta poc coneguda on no 
hi havia res. [...] Tenir calor a l’hivern quan fa fred, tenir fred a l’estiu quan fa calor i conservar l’aigua, és tot 
el necessari per viure. El vent, el sol i la pluja eren el que necessitava, res més”, va resumir Henri Quillé el 
2016, des de París, després d’una carrera dedicada a la construcció de quasi 30 cases a Formentera, la més 
petita de les Illes Balears.

Henri Quillé (1928-2018) va ser un arquitecte francès pioner en l’autosuficiència i les energies renovables 
a partir de finals dels anys 60, però també va ser un arquitecte modern format amb Le Corbusier a la Unité 
d’Habitation de Marsella i co-fundador de l’Atelier 12 a París. Just després dels esdeveniments del maig del 
68, es va traslladar a Formentera a la recerca de la societat ideal i del mite de l’illa mediterrània; materialitzat 
en la construcció d’una arquitectura moderna, atemporal i autosuficient.

Henri Quillé. Quan l’actitud esdevé arquitectura és el títol d’un programa multi format sobre l’arquitectura 
de Quillé. El taller immersiu es desenvolupa al llarg de cinc dies, on viurem i visitarem l’obra de Quillé, i 
aborda les qüestions de decreixement, atemporalitat, modernitat, vernàcul i autosuficiència a l’arquitectura 
mitjançant l’estudi crític de l’obra d’Henri Quille. L’exposició final mostrarà els resultats del taller de Formentera 
i s’exposarà part del seu arxiu professional, noves fotografies de les seves cases, les plantes redibuixades, un 
assaig crític i una conferència sobre la seva arquitectura a Formentera, tot això com a part d’una aproximació 
crítica i contemporània a la seva arqutiectura.

La proposta afegeix valor al patrimoni construït a les Illes Balears analitzant la posició i la contribució úniques 
de l’arquitectura de Quillé. Un arquitecte que ha sigut obviat pel públic en general i l’obra del qual no ha sigut 
publicada en cap monografia fins ara. El treball de Quillé prefigura el decreixement i l’ús dels coneixements 
tradicionals i recursos locals, essent palanca d’una nova arquitectura que dóna peu a la transició econòmica 
de la producció industrial i el consum material cap a la riquesa cultural; o, com simplement va dir Henri Quillé: 
“Formentera no em semblava petita, em semblava molt gran. [...] Quedar-se a Formentera era per a mi la 
felicitat “.

Activitats
L’objectiu principal de workshop és reflexió sobre el complex social, cultural, econòmic, polític i material que va 
fer possible cada una de les arquitectures de Quillé a Formentera per a abordar qüestions de decreixement, 
atemporalitat, modernitat, vernacular i autosuficiència a través d’un estudi crític sobre la seva obra. El format 
de reflexió-producció serà gràfic, dedicant cada un dels dies del workshop a un tema concret.

El workshop té un caràcter intensiu i immersiu. Al marge de la inscripció s’ofereix als participants la possibilitat 
d’allotjar-se a 2 cases unifamiliars dissenyades per Quillé a l’illa. Està previst que el centre de treball sigui 
o bé una d’aquestes cases, o bé, en un edifici públic. La convivència i l’experiència de viure uns dies a 
l’arquitectura de Quillé és una de les aportacions principals del taller. Cal advertir que les habitacions seran 
compartides i l’acomodament bàsic.
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Calendari

Episodi 1: BENVINGUDA

Arribada i trobada a la Casa Broner (MACE) d’Eivissa al matí.
Visita comentada a la Casa Broner amb Elena Ruiz Sastre, directora del Museu d’Art Contemporani 
d’Eivissa (MACE) 
Visita a la urbanització Can Pep Simó de Josep Lluís Sert.

Desplaçament a Formentera.
Allotjament.

Episodi 2: MATÈRIA / ECONOMIA

Visita individual als habitatges unifamiliars d’Henri Quillé al matí.

Sessió de treball a la tarda al Centre Artesà de Formentera Antoni Tur “Gabrielet”: anàlisi i representació 
de l’arquitectura i dels recursos materials de les cases visitades. Anàlisi i representació de la vinculació 
amb el territori.

Conferència: Curro Claret: MATÈRIA/ECONOMIA

Episodi 3: PROGRAMA

Visita a habitatges unifamiliars d’Henri Quillé al matí.
Sessió de treball a la tarda al Centre Artesà de Formentera Antoni Tur “Gabrielet”.

Conferència: Amadeu Santacana: PROGRAMA

Episodi 4: MATÈRIA

Visita habitatges unifamiliars d’Henri Quillé al matí.
Sessió de treball a la tarda. 

Entrega parcial, avaluació dels treballs

Conferència i revisió amb Carles Oliver: MATÈRIA

diumenge 14 juliol

dilluns 15 juliol

dimarts 16 juliol

dimecres 17 juliol
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Episodi 6: SÍNTESI

Sessió intensiva de treball.

Revisió final interna del material produït durant la setmana.

Revisió amb Antoni Ramon. 

Episodi 7: AVALUACIÓ

Jury final i conclusions del workshop amb Roger Tudó (HArquitectes), Biel Huguet, Elena Ruiz (MACE), 
Carles Oliver, Marià Castelló, Antoni Ramon, Tanit Quillé, Tomeu Ramis, Toni Gelabert, Guillem Aloy, en 
el Centre Artesà de Formentera Antoni Tur “Gabrielet”.

Festa de comiat i tancament del taller.

Season Finale: DIFUSIÓ

Inauguració de l’exposició. Dates a confirmar.

divendres 19 juliol

dissabte 20 juliol

Episodi 5: TERRITORI / ENERGIA

Visita a Life Reusing Posidionia i als habitatges unifamiliars d’Henri Quillé al matí.

Sessió de treball a la tarda al Centre Artesà de Formentera Antoni Tur “Gabrielet”.

Taula rodona: Les possibilitats d’una illa: Tanit Quillé, Marià Castelló i Som Energia Eivissa

dijous 18 juliol
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Participants

- Guillem Aloy (Mallorca). Guillem Aloy és arquitecte i investigador a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona UPC-ETSAB i candidat a doctor en teoria i història de l’arquitectura. És professor i invesitgador 
convidat a l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais i a la Beuth Hochschule für Technik 
de Berlin. Recentment ha rebut el Premi Ciutat de Palma d’Investigació 2017 i la borsa d’estudis de l’Institut 
d’Estudis Catalans 2018. Està preparant una antologia crítica sobre l’obra d’Henri Quillé.

- Antoni Gelabert (Madrid). Toni Gelabert és Doctor en Arquitectura per la Universidad Politécnica de Madrid, 
on va llegir la seva Tesi titulada ‘Sobre el Concepto de Contingencia en Arquitectura. Procedimientos para la 
definición del objeto contingente en Arquitectura’ (2017). És arquitecte per la ETSAB, UPC (2008) i Máster en 
Projectes Arquitectònics Avançats per la ETSAM, UPM (2011). La seva tasca professional i investigadora ha 
estat premiada en diverses ocasions, entre d’altres: VIII Biennal Iberoamericana d’Arquitectura i Urbanisme 
(finalista), Bienal de Arquitectura de Venecia 2018, Bienal de Arquitectura de Venecia 2016, catalogat Arquia 
Próxima (2018, 2016), Triennal d’Arquitectura d’Oslo 2013, Ciclo Paréntesis (Fundación COAM, Madrid), 1st 
Seoul Architecture Festival, finalista Certamen Art Jove (2018, 2014).
Ha estat professor estranger convidat de la Farq de la Universidad de la República de Montevideo (Montevideo, 
2011-12) i ha ensenyat al Programa de Màster Tricontinental Master Degree in Integrated Architectural Projects 
de la Universidad Europea de Madrid (Mad 2013-2015). Actualment és professor associat de l’assignatura de 
Projectes a la ETSAM-UPM (Mad 2017-).

- Tomeu Ramis (Barcelona). Tomeu Ramis Frontera (arquitecte graduat de la ETSAB, UPC) funda el 2002 
FLEXOARQUITECTURA a Barcelona, juntament amb Aixa del Rey García i Bàrbara Vich Arrom.
L’oficina ha estat premiada en diverses ocasions, entre elles: Nominats per al Premi de la Unió Europea 
d’Arquitectura Contemporània Mies van der Rohe 2013; Nominat pel Iakov Chernikhov Arward 2012, Finalista 
en els premis Arquia / Próxima 2012, 1r premi premis AJAC IX 2014, 1r premi Ciutat de Palma Premis 
d’Arquitectura 2012, Finalista premis ENOR V 2011, 1r premi Premis d’Arquitectura de Mallorca 2007-2011, 
1r premi Premis d’Arquitectura de Menorca 2004-2008.
Tomeu Ramis ha ensenyat a Barcelona a la Universitat BAU-Vic (Bcn, 2001-05), l’Instituto Europeu di Design 
(Bcn, 2006-07), La Salle-Ramón Llull (Bcn, 2005-08), ETSAB-UPC (Bcn, 2009-10), ETH- Swiss Federal 
Institute of Technology (Zuric, 2011-12), Programa Estranger IASAP- Illinois Architecture Study Abroad 
Program (Bcn, 2014-15) i el Programa de Màster Sreda “Building the city now” (Sant Petersburg , 2015). En 
l’actualitat és professor convidat a la ESARQ-UIC (Bcn 2013-) i professor associat a la ETSAV-Universitat 
Politècnica de Catalunya (Bcn 2007-).

- Curro Claret (Barcelona). Curro Claret (Barcelona, 1968) va estudiar disseny industrial a l’Escola Superior 
de Disseny Elisava i a Central Saint Martins de Londres. En tornar de Londres va treballar en diferents feines 
més o menys relacionades amb disseny: entre d’altres en una fàbrica de peces per a cotxes.  A partir de 1998 
va començar a provar pel seu compte com a dissenyador freelance. Des de llavors ha estat treballant en 
projectes molt diferents (petits objectes, objectes més grans, instal•lacions, interiorisme, algun esdeveniment-
happening ...). Tots els dissenys s’han realitzat per a la seva família, amics, galeries, institucions, fundacions, 
l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, petites companyies, mitjanes companyies i alguna 
més gran.  Alhora ha estat fent de professor de disseny industrial, principalment a Elisava i esporàdicament 
en altres centres espanyols i d’altres països. També ha estat membre del FAD.  El seu treball ha estat exposat 
en diferents llocs i publicat en diferents mitjans i ha rebut diferents distincions i premis.

- Antoni Ramon (Barcelona). Antoni Ramon Graells és doctor arquitecte per l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona UPC-ETSAB on és professor titular. Del 2012 al 2017, director del Departament 
de Composició Arquitectònica d’on anteriorment n’havia estat secretari. Coordinador del Grup de Recerca 
SGR, TICA Teoria i Crítica de l’Arqutiectura. Els seus àmbits d’expertesa són la composició arquitectònica, 
la teoria de l’arqutiectura i l’arquitectura teatral. Precisament en relació amb aquest darrer camp, dirigeix 
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l’Observatori d’Espais Escènics - Observatori de Teatres en Risc.

- Tanit Quillé (París). Tanit Quillé és arquitecta francesa per l’Escola Nacional Superior d’Arquitectura de 
París-Belleville ENSAPB (2000). Tanit és la filla de l’arquitecte Henri Quillé i responsable del seu arxiu 
arquitectònic amb seu a París. Està preparant una antologia crítica sobre l’obra d’Henri Quillé.

- Clara Castañeda (Madrid). Clara Castañeda és arquitecta (2016) i Màster en arquitectura (2017) per la 
ETSAM-UPM. Actualment és col•laboradora en el Departament de Composició de l’ETSAM, activitat que 
combina amb la seva tasca professional.

- Marià Castelló (Formentera). Marià Castelló és llicenciat en Arquitectura de la UPC-ETSA Barcelona (2002, 
M-.H. en el Projecte Final de Carrera). Aquell mateix any el seu estudi inicia el seu curs amb els primers 
projectes d’iniciativa pública i privada a Formentera. La vinculació, el respecte i el compromís amb la cultura, 
el paisatge i el territori de la menor de les illes Pitiüses va ser determinant en l’orientació professional i 
personal escollida.
La seva tasca ha estat premiada i publicada en nombroses ocasions: Primer Premi Fundació Dragados al 
millor Projecte Final de Carrera de Catalunya (2003), Premi Opera Prima - Art Jove (2006), Seleccionat Premi 
d’Arquitectura Espanyola (2007), Finalista Premi WAN House of the Year (2007), catalogat Arquia Próxima 
(2008, 2010), Biennale di Architettura di Venezia (2012), finalista Premis FAD (2017) o Premi Nacional NAN 
(2018).
Ha estat professor de pràctiques de Projectes a la Universitat Internacional de Catalunya. Taller Vertical curs 
2004-2005.

- Elena Ruiz (Eivissa). Elena Ruiz Sastre (Sòra, 1960) és crítica d´art i directora de museu. Llicenciada 
en història de l´art (1984) per la Universitat Complutense de Madrid, s´establí a Eivissa aquell mateix any, 
on començà exercint de professora d´institut i, més endavant, també a la UNED i a l´Escola de Turisme 
d´Eivissa. El 1990 aprovà les oposicions a directora del Museu d´Art Contemporani d´Eivissa (MACE), la qual 
cosa significà la seua reobertura després de cinc anys d´estar tancat.
El Museu es troba al Baluard de Sant Joan, a Dalt Vila. Inaugurat el 1969 després de ser impulsat pel Ministeri 
de Cultura, l’Ajuntament i l’Associació Cultural Amics d’Eivissa, és el tercer museu públic d’art contemporani 
més antic d’Espanya. Ocupa l’antiga Sala d’Armes de la Reial Força d’Eivissa, construïda el 1727 segons 
uns plànols de l’enginyer militar francès Simón Poulet. El 2012 va ser objecte d’una gran ampliació que va 
duplicar la seva capacitat. Sota la direcció de Ruiz Sastre, el MACE s’ha convertit en un referent amb una 
selecció permanent d’artistes eivissencs o que treballen a l’illa i exposicions temporals de gran valor.

- Carles Oliver (Mallorca). Carles Oliver Barceló és arquitecte (2005) per la UPC - ETSA Barcelona. Oliver 
treballa a l’administració pública des del 2009 com a arquitecte del departament tècnic de l’IBAVI, defensant 
que és imprescindible que el compromís social es desenvolupi des de l’administració, ja que és on es prenen 
les decisions amb major repercussió. Ell defensa que “els arquitectes no canviarem el món, però és la nostra 
obligació col•laborar en el desenvolupament de nous models a disposició de qui els necessiti, per fer-lo un 
lloc més amable, còmode, igualitari i equitatiu. Abordar el problema de l’habitar i de la gestió del territori des 
d’una altra perspectiva que entengui la nostra condició de part d’un ecosistema en què tot està relacionat 
i interconnectat. Per això, cal participar en aquesta presa de decisions. Modificar les inèrcies i redirigir els 
esforços pagats amb els diners de tots cap a les necessitats col•lectives, aprofitant i optimitzant els recursos 
públics.”
Oliver ha estat autor de projectes com 14 habitatges de protecció pública a Sant Ferran (Formentera) o 
Ecobarri UAC2 a Campos (Mallorca). Ha estat guardonat amb el Premi FAD 2018.

- HArquitectes (Barcelona). HARQUITECTES és un estudi d’arquitectura fundat el 2000 situat a Sabadell 
(Barcelona) i dirigit per quatre arquitectes associats: David Lorente Ibáñez (Granollers, 1972), Josep Ricart 
Ulldemolins (Cerdanyola del Vallès, 1973), Xavier Ros Majó (Sabadell, 1972 ) i Roger Tudó Galí (Terrassa, 
1973). Llicenciats a l’Escola Tècnica Superior Arquitectura del Vallès entre 1998 i 2000, on Josep i Roger 
exerceixen com a professors de projectes i construcció respectivament. Xavier Ros exerceix de professor de 
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projectes a l’ETSA de Barcelona. La seva obra ha merescut el reconeixement de diversos premis -tant per 
obra construïda com en concursos de idees- i la publicació en mitjans nacionals i internacionals, havent estat 
seleccionats en diferents exposicions i convidats com a conferenciants a Europa i Amèrica.

- Amadeu Santacana (Barcelona). Amadeu Santacana i Juncosa és arquitecte per l’ETSAV-UPC a 2000 
i Doctor arquitecte (Phd) amb la investigació “L’esdeveniment en un món com juxtaposició” el 2013 a 
l’ETSAB-UPC. Actualment és Professor Associat del Departament de Projectes a l’ETSAV des del 2005 i 
Professor Associat de The Illinois School of Architecture de la Universitat d’Illinois. També ha estat professor 
de l’ETSAM-UPM (Madrid), ESARQ-UIC, EINA i ELISAVA (Barcelona). Ha col•laborat amb revistes com 
“Quaderns d’arquitectura i urbanisme” i “Fisuras de cultura contemporánea” i ha estat editor de “Soriano 
& Palaus: Es pequeño, llueve dentro y tiene hormigas “ (Actar, Barcelona, 2000), “Creuats: Nous Territoris 
del disseny d’avantguarda “(Actar, Barcelona, 2003) i” Create “(Actar, Barcelona, 2014). Ha estat comissari 
de l’exposició “Creuats: Nous Territoris del disseny d’avantguarda” al CCCB, Barcelona, “Diagramas” del 
Ministeri de l’Habitatge a Madrid, i del “Evento P” de la Fundació COAM a Madrid. L’any 2000 funda amb 
Umberto Viotto Nug Arquitectes des d’on han guanyat 27 premis, han dissenyat 12 exposicions, han participat 
en 15 exposicions, han donat classes en 8 workshops internacionals i han impartit 27 conferències.
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Directors
Guillem Aloy
Toni Gelabert 
Tomeu Ramis

Clara Castañeda (disseny gràfic)

Convidats
Marià Castelló
Curro Claret
H Arquitectes
Carles Oliver
Tanit Quillé
Antoni Ramon
Amadeu Santacana
Ester Ruiz (MACE)
Som Energia Ibiza

Col•laboradors

Agraïments
Nello Di Meo
Marc Marí
Tanit Quillé

Més info
Instagram @quilleformentera
Web: quilleformentera.wixsite.com/website
Mail: quilleformentera@gmail.com

Inscripció
S’omplirà el formulari d’inscripció a la web del curs quilleformentera.wixsite.com/website/contacto o bé enviant 
un mail a quilleformentera@gmail.com amb el formulari de la pàgina següent.

NOTA: Només hi ha 12 places disponibles per realitzar el curs.
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Formulari d’inscripció

NOM                                          ..........................................................................................................................

ADREÇA                                    ..........................................................................................................................

C.P.                                            ..........................................................................................................................

TELÈFON                                  ..........................................................................................................................

E-MAIL                                       ..........................................................................................................................

DNI                                            ..........................................................................................................................

ESCOLA                                          ..........................................................................................................................

CURS                                        ..........................................................................................................................

Preu: 290€

Aquest import no inclou ni el desplaçament fins a Formentera ni l’allotjament.
Data límit d’inscripció 17 de juny.
El nombre mínim d’inscripcions per al taller és de 5. En el cas de no realizar el taller l’import será retornat.

Forma de pagament: Transferència a CC Arquia ES52 3183 0700 4710 0057 5322. Concepte: Cognom + 
Quille 2019 (p. Ex. Gonzàlez Quille 2019)
Adjuntar al formulari d’inscripció el justificant del pagament i enviar a quilleformentera@gmail.com
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Allotjament
Oferim dues opcions per a l’allotjament:4

-Casa Montse. Habitatge projectat per Henri Quillé el 2013. 6 persones en habitacions dobles. 
35 € persona /dia

-Casa Quillé. Es tracta d’un habitatge construït a principis de la dècada dels 80 que proposa una convivència 
informal, austera, compartida i autosuficient. Serà imprescindible assumir aquests preceptes per poder allotjar-
se a la Casa Quillé. 3 persones compartint espai únic. Aquest habitatge es compartirà amb els propietaris. 
15 € persona / dia.

- Casa Dimeo. Es tracta d’un habitatge construït a principis de la dècada dels 80. 4 persones en habitacions 
dobles. Aquest habitatge es compartirà amb els propietaris. 15€ persona / día

Casa Montse

Casa Quillé

Casa Dimeo
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San Francisco

Ses Bardetes

Sant Ferran

Es Caló

Pilar de la Mola

Es Pujols

La Savina
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1. Casa del Poble
2. Can Marroig
3. Pedreres de Marès
4. Centre Antoni Tur “Gabrielet”
5. Casa Dimeo


