
RESUM

En l’àmbit de l’expressió gràfica arquitectònica, la realitat virtual suposa una eina 
indispensable en els nostres dies per a comunicar el projecte d’arquitectura. Entre tots els 
canals d’expressió de la realitat virtual, els renders o perspectives digitals són els que es fan 
servir més habitualment en concursos, publicacions i mitjans de divulgació arquitectònica. En 
aquests suports, les imatges renderitzades permeten una ràpida comprensió de la proposta 
plantejada, tant si qui les observa hi és expert com si no.

El ràpid avanç dels programes informàtics de modelització digital ha permès als arquitectes 
produir imatges sofisticades com una valuosa eina per a seduir-ne els observadors. Les 
impressions emocionals evocades per aquestes imatges generen en l’observador una opinió 
més o menys favorable sobre l’espai que la imatge representa. 

Amb aquest treball de recerca es pretén esbrinar quins són els factors emocionals que 
es troben darrere del procés d’avaluació del projecte mitjançant imatges digitals: quines són 
les emocions que aquestes imatges desperten i com influeixen en  la valoració global de la 
proposta arquitectònica. 

Per a analitzar aquesta estructura emocional en l’observador es requereixen tècniques 
capaces de mesurar la percepció dels observadors, i també calen les expressions apropiades 
per a comunicar aquestes percepcions. Com a marc de treball per a desenvolupar el treball 
experimental s’ha triat una metodologia d’anàlisi de percepcions que, per l’extensa trajectòria 
que té en el disseny i desenvolupament de nous productes, es considera com una de les més 
vàlides: l’enginyeria Kansei. A més de mesurar la resposta subjectiva, també s’ha emprat una 
eina de mesura objectiva de la resposta intuïtiva, el seguiment de la mirada (eye-tracking). 
Aquesta tecnologia permetrà analitzar com és el comportament de la mirada davant 
l’observació d’un render, en el moment en què s’avalua el projecte. 

L’originalitat d’aquest treball de recerca ha consistit a aplicar aquesta metodologia 
al camp de les imatges digitals, establint com a marc de valoració el supòsit d’un jurat de 
concurs d’arquitectura. Les conclusions d’aquest treball permeten entendre com els diferents 
paràmetres de disseny de la imatge afecten la resposta emocional de l’observador, i com 
aquesta resposta és diferent en el cas del col•lectiu d’arquitectes respecte al de no-arquitectes.


