


Dibuix III. 8 mirades plàstiques

Aquesta publicació recull una selecció de dibuixos 
realitzats pels estudiants de l’asignatura Dibuix III 
durant els anys 2003-2009. El desenvolupament de 
l’assignatura dibuix III es realitza en forma de tres 
grups o conjunts d’exercicis on s’apliquen conceptes 
plàstics fonamentals, de perspectiva, il·luminació 
exterior e interior de l’espai arquitectònic i explicació 
gràfi ca de materials i elements compositius a través 
del correcte ús de les tècniques de dibuix.
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PRÒLEG

 Per un director d’Escola sempre és una satisfacció poder presentar l’edició del recull de tre-
balls d’un dels cursos bàsics (propedèutics en la terminologia usada darrerament)  impartits  a 
l’Escola. A partir del curs vinent, a l’ ETSAB -com totes les Escoles espanyoles- posarem en 
pràctica el nou Pla d’Estudis que hem aprovat inicialment i això vol dir repensar els continguts 
de totes les assignatures que ja hem defi nit i redistribuït. Per aquesta revisió és especialment 
oportú dotar-nos de material que, com aquesta publicació, faci visible el contingut dels cursos 
actuals.

 En el cas dels cursos de dibuix, una publicació com aquesta és especialment important perquè 
la matèria que s’hi tracta es situa al bell mig dels debats i reptes actuals de la nostra carrera 
d’Arquitectura. Es tracta de reptes difícils en el cas espanyol, com demostra la difi cultat de fi xar 
un marc per als nous plans d’estudi que haurien de permetre d’integrar-nos a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (vulgarment conegut com procés de Bolonya), però també en general si 
atenem als debats en el marc europeu sobre les competències que ha d’assolir el futur arqui-
tecte a les escoles.

 Efectivament, del paper del  dibuix a cada escola d’arquitectura dependrà en gran mesura 
quin tipus d’arquitecte en sortirà. Quin dibuix?; Quant dibuix?; Quina relació amb les altres 
assignatures?; Amb quines tècniques?; Quins altres mitjans d’expressió?. Aquestes preguntes 
s’han de poder plantejar obertament per donar-les-hi una resposta precisa en els nous plans 
d’estudi. I defi nir-se
 –encara que no sigui amb una única resposta- és certament difícil en un moment de crisi 
(llegeixis obsolescència de les pràctiques professionals, canvi d‘època i del rol, traspàs cap a 
nous paradigmes...). La quasi desaparició dels taulers de dibuix en els estudis d’arquitectura, 
substituïts per les pantalles dels ordinadors i les llibretes d’esbossos i detalls a ma que abans 
es feien als marges exteriors dels plànols i per maquetes de treball, és una imatge punyent de 
la transformació copernicana de la pràctica de l’arquitectura. La reproductibilitat ad infi nitum 
dels dibuixos i la facilitat del zoom, posen nous problemes de representació –i de presentació-, 
per no parlar de l’ensinistrament previ a l’accés a la Universitat dels i les estudiants. A tall 
d’exemple no exclusiu, atenguem-nos a les difi cultats en utilitzar un llapis i la mestria en emprar 
un ordinador dels nous estudiants, inversament proporcional a la dels seus professors.
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 Del que ja he dit abans es desprèn que, a parer meu, caldria centrar l’esforç en el propi dibuix
i en la seva capacitat descriptiva i expressiva. En les diferents tècniques, més que en la dis-
cussió projectual. En la capacitat de descriure i expressar -de forma bonica, elegant, interes-
sant, sensual, seriosa, brillant, grisa, discreta, lletja, punyent, tova....)  la forma com un objecte 
s’organitza, està construït i es presenta en la seva corporeïtat.

 Només així educarem la mirada que permeti  la elaboració de la imatge mental que transmesa 
al braç i a la mà faci el dibuix el que fi nalment representa i, interpreta.
 

 M’he permès de fer aquests comentaris amb la única autoritat que em confereix haver-hi estat 
convidat, i no vull acabar sense agrair molt sincerament l’esforç dels 8 professors responsables 
de cadascuna de les mirades i del seu coordinador, Josep Bosch i Espelta, que ha curat aques-
ta edició. Crec molt francament el que he dit sobre les possibilitats que obre.   

Ferran Sagarra i Trías
Dr. Arquitecte
Director de l’ETSAB

Barcelona, gener de 2010

 En moments confusos com aquests, un dels dos posicionaments possibles és el de deixar 
que cada professor i professora apliqui la seva recepta per “resoldre el problema” sabent que
indefectiblement pretendrà ensenyar tota o quasi tota l’arquitectura en la seva part d’assignatura, 
tot relegant la Escola a un aulari o mercat en que la demanda de formació vagi tastant de les 
millors ofertes. L’altre –més institucional- és apostar per una anàlisi contrastada en base a  de 
les respostes a aquelles preguntes prèvies per fer una oferta estructurada i operativa d’estudis. 
Aquest segon posicionament demana una investigació col•lectiva que ha de començar per 
individuar els problemes amb franquesa.

 Vull pensar que aquesta publicació és una documentació prèvia que ha de permetre una 
investigació col•lectiva allà on de moment només hi ha un aplec d’investigacions individuals. 
Desitjaria que aquestes “8 Mirades Plàstiques” de Dibuix III fossin un intercanvi d’idees sobre 
les estratègies docents amb alguna conclusió. I és que això és el que és aquest recull: Un ma-
terial tan heterogeni, com idoni per basar un debat crític.  La qualitat que de cada un dels grups, 
corresponents a cada Mirada, és evident en els dibuixos dels estudiants il•lustren alhora els 
objectius i dels mètodes docents expressats en als escrits de presentació de cada una d’elles 
és en aquests objectius i métodes on caldria centrar el debat. 
 
 Em permeto, per tant, escriure algunes de les refl exions que m’han provocat els escrits i di-
buixos d’aquest recull de Dibuix III: 

 El dibuix és una potentíssima eina d’anàlisi i refl exió i el que importa és practicar-lo amb dis-
ciplina i sensibilitat. També és una eina de projecte, però quan el que es tracta és d’ensenyar 
i aprendre a dibuixar, tant la realitat com el projecte són només objectes al servei d’aquesta 
activitat docent i discent. en ella la representació d’un projecte només té sentit per comparar-lo 
amb l’objecte realment construït, tasca típica d’un curs de composició. Quan es posa l’accent 
en els autors de projectes que s’analitzen (a través del dibuix) o en una escola estilística, ales-
hores  ens trobem de ple fent la tasca d’un professor d’història. Hauríem de procurar delimitar 
els camps i això és el que intentem en els plans d’estudi.

 Crec més en el dibuix d’arquitectures que en el dibuix de projectes o de maneres de projec-
tar.  En aquest sentit m’agraden les tries atzaroses dels temes i les arquitectures primàries i 
anònimes d’algunes de les “mirades” que no t’exigeixen investigació documental ni prejudicis 
previs i permeten centrar l’esforç en les qualitats de l’objecte: les tipològiques –abstractes- i els 
espais i materials concretes. I això per la mateixa raó de la meva preferència, en aquest curs 
pel dibuix d’arbres i de vistes (paisatges) més que de projectes de jardineria o de ciutats (que 
ninguna plantejat aquí encara). 
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PROGRAMA DOCENT:

OBJECTIU

S’aprèn:
a)Les tècniques artístiques tradicionals: llapis, carbó, aquarel·la, gouache...
b)L’experiència integral d’analitzar arquitectura mitjançant aquestes eines.
c)A descriure l’entorn físic urbà o paisatgístic en general.
d)Les estratègies organitzatives i compositives de les avantguardes.

L’objectiu de l’assignatura és dotar l’estudiantat de la formació i recursos gràfi cs sufi cients 
que els permetin establir un discurs gràfi c coherent amb el desenvolupament del procés de 
projectar, amb la intenció d’aconseguir que la relació entre el discurs arquitectònic i la represen-
tació gràfi ca sigui fl uida. Es tracta de proporcionar una formació adient per a la representació 
d’espais arquitectònics i en la formació d’una mentalitat moderna compositiva/construtiva tot 
incidint en el tractament de la llum, la correcta proporció dels elements, la captació de l’espai, 
la representació de materials i textures, emprant tots els coneixements que s’han rebut en les 
assignatures prèvies a aquest curs i ampliada a una formació artística que examina els proces-
sos organitzatius, compositius, estructurals que foren aportats per les experiències plàstiques 
de l’inici del segle xx.

PROGRAMA:

EXERCICI 1: COMPOSICIÓ I COLOR.
Introducció al tractament del color i de la composició. L’exercici s’estableix en el context de les 
avantguardes artístiques del segle XX. La base la constitueix l’examen pràctic de les formes 
compositives /organitzatives del Moviment Modern.
L’ús del color s’ajustarà als interessos generals de la composició des del seu desenvolupament 
en dues i tres dimensions. Es tracta d’un treball històric, la base analítica del qual és el llen-
guatge gràfi c.

EXERCICI 2: ANÀLISI D’UNA OBRA EXEMPLAR DE L’ARQUITECTURA MODERNA.
L’objectiu d’aquest exercici és per una part aconseguir una determinada capacitat gràfi ca, 
comprensible, àgil i gràfi cament correcta que permeti la interpretació, estructura, construcció, 
composició i altres categories a interpretar del model exposat. Per altra banda, la consolidació
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de les ensenyances de geometria descriptiva i dibuix a mà alçada de cursos anteriors i per 
fi nalitzar, l’avançament en el coneixement de l’espai arquitectònic. L’anàlisi de l’obra tindrà com 
a recurs inicial l’exàmen d’aquesta a través de dibuixos de tempteig per aproximar-se a temes 
de proporcions, mesures, escales, construcció, etc. que fi nalment seran deduïts amb exactitud.

EXERCICI 3: ANÀLISI DEL PAISATGE VERNACLE.
Representació del paisatge a través del reconeixement/anàlisi de les seves condicions es-
tructurals, de textura, materials. L’estudi gràfi c s’extendrà a escales diferents: la representació 
atenta/minuciosa d’espècies vegetals serà compatible amb interpretacions abstractes i gene-
rals que afecten a tot tipus de materials integrants del paisatge.
L’experiència es desplaçarà des de dibuixos aproximatius de tempteig fi ns a la realització 
d’exercicis molt atents a la naturalesa peculiar dels materials.
Tot això considerat a través de l’estudi de la tradició del dibuix/pintura del paisatge.

Els vincles entre els tres exercicis així com la seva defi nició concreta és responsabilitat del 
professorat.

Professor responsable: 
Jose Garcia Navas

Professorat:  
Alcayde Egea, Rafael
Bosch Espelta, Josep
Garcia Aguas, Joan
Masides Serracant, Modest
Ortega Frutos, Andrea
Pérez Rodriguez, Antonio
Redondo Dominguez, Ernest
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DIBUIXAR ARBRES

Si s’admet concebre l’Arquitectura com una de les arts visuals, s’ha de convenir que la capa-
citat per a confi gurar el paisatge apareix –positiva o negativament- com un dels seus aspectes 
més decisius. L’exercici de les capacitats i sensibilitats visuals adquireix, d’aquesta manera, un 
paper primordial en la formació del futur arquitecte. I aquí el Dibuix se’ns ofereix com un aliat 
fonamental. Sembla adequat, doncs, que tot curs de dibuix arquitectònic dediqui un espai a 
aquest tema. El paisatge -”pastura oferta pels nostres ulls als nostres sentits, a la nostra sen-
sibilitat, a la nostra intel•ligència, al nostre cor... “, escrivia Le Corbusier- constitueix així l’àmbit 
on es desenvolupa el tercer bloc del curs.

La paraula paisatge, com succeeix gairebé sempre en el llenguatge, ha vingut carregant-se 
d’un conjunt ampli de signifi cats, connotacions i evocacions. D’origen francès, el terme remet 
en primer lloc al país, al territori, però, també, immediatament, a la seva gent, als seus mitjans 
de vida i a les seves obres. Alhora, comporta inseparablement un sentit visual: l’extensió que 
la visió abasta. El paisatge es presenta així com a panorama, cosa que implica, d’una banda, 
la necessària presència d’un observador i, d’una altra, la distància de l’observador d’allò obser-
vat. No hi ha paisatge sense observador ni és possible veure el paisatge des de dins. Però, a 
més,  perquè hi hagi paisatge és necessària l’existència, en la ment de l’observador, d’un judici 
estètic que el fa digne de la mirada. I d’aquí el desig de retenir-lo. Certament, no per casualitat 
la paraula paisatge determina un gènere de representacions pictòriques. I aquesta valoració 
estètica resulta també fonamental, com havíem defensat abans, en l’Arquitectura. No obstant 
això, podem observar també, en alguns casos, com la paraula paisatge ha estat utilitzada, per 
analogia, en contextos no visuals. Així, per exemple, podem trobar sovint expressions com 
paisatge econòmic, polític, cultural, mental, etc. 

Així mateix, el paisatge ve lligat a tot tipus de mites i d’associacions morals. Podem evocar 
aquí des del paradís terrenal al mite arcàdic, revitalitzat en el gènere pastoral del Renaixe-
ment, des de les apologies de la vida campestre a la commoció de la sensibilitat -teoritzada 
pels fi lòsofs del XVIII- davant del paisatge sublim i, també, les cèlebres analogies morals de 
Ruskin. En l’àmbit estricte de l’Arquitectura, estan relacionats igualment amb el paisatge la 
identifi cació, en les diverses versions, entre Arquitectura i Naturalesa. D’aquí l’alta valoració 
romàntica de l’arquitectura vernacla, que suposa naturalment integrada en el paisatge, per 
sobre de l’arquitectura “culta”. Apareix aquí també el debat vuitcentista sobre allò pintoresc i, 
fi ns i tot, la presentació de l’Arquitectura com un mal inevitable davant la naturalesa, debats tots

Jaime Puigdengoles

Nuria Hernández

Ricart Álvarez
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dràsticament avortats per Loos en alguns dels seus articles més memorables. I no han fal-
tat tampoc tradicions importants que han menyspreat el paisatge i que, vinculant la visió a 
l’aparença i la falsedat, han intentant fonamentar la seva acció en altres raons que han consi-
derat més profundes i sòlides.

El paisatge és doncs un àmbit cultural ampli i complex, difícil d’abordar en el limitat espai que 
disposem. A més, el fet que, en ciutats com la nostra, el paisatge natural estigui cada vegada 
més lluny tampoc no ajuda. Tanmateix, a l’altre costat de la Diagonal, malgrat que es tracta d’un 
jardí i no de la naturalesa, podem trobar un petit reducte d’arbres. Llavors, encara que l’atenció 
a la vegetació només toca molt de costat el tema que ens ocupa, constitueix sovint un element 
signifi catiu del paisatge i un mitjà d’intervenció en la seva confi guració. Dibuixar arbres esdevé, 
així, en certa mida, una manera de posar un peu a prop de la discussió i una ocasió per exerci-
tar la sensibilitat visual respecte del natural, esbossant un camp de refl exió el desenvolupament 
posterior del qual quedarà a les mans de l’alumne.

Anem doncs a dibuixar arbres. Alguns alumnes diuen: jo no sé dibuixar arbres, i, conseqüen-
tment, pregunten: Com es dibuixa un arbre? Però aquesta pregunta no està del tot bé formula-
da, perquè està enfocada sobre el dibuix quan hauria d’estar enfocada sobre l’arbre i sobre la 
visió. Com escrivia Ruskin i com havien indicat Rousseau i Viollet i, per sorprenent que sembli, 
havia recalcat també tota la tradició clàssica, “la visió és més important que el dibuix”. En tot 
cas, hem d’admetre que hi ha moltes maneres de dibuixar arbres. Així, més que com a resultat 
gràfi c, m’agrada entendre el dibuix com a exercici, com a mostra tangible de l’esforç realitzat. 
El dibuix ens obliga a mirar i és aquest esforç el que veritablement resulta profi tós. Això no treu 
estudiar com s’han dibuixat els arbres al llarg de la història; la tradició és sempre fonamental i 
una escola ha de ser sempre acadèmica. Però no vull que l’alumne aprengui maneres gràfi ques 
procedents de la tradició fi ns que no s’hagi enfrontat al problema i, en certa mesura, l’hagi 
resolt. No manca completament de sentit la frase de Ruskin: “aprendre a dibuixar per entendre 
els mestres, no estudiar als mestres per aprendre a dibuixar, com es recomana a les escoles”.

Potser sigui convenient plantejar d’entrada la discussió sobre el símbol. Estem acostumats a 
veure i a dibuixar símbols més que a atendre la percepció dels objectes i, en el cas dels arbres, 
això és especialment notori. El símbol és abstracte. Es dirigeix a l’essencial, al concepte, en 
sentit aristotèlic, no a allò visual, necessàriament concret. La major part d’educació rebuda, en 
canvi, ha valorat el concepte, que ha vinculat a la refl exió, sobre la percepció, que ha situat en 
un nivell secundari. Ens hem habituat així a superposar els conceptes apresos sobre allò que 
efectivament percebem. En certa mida, ens hem acostumat a no veure. La fi nalitat de l’exercici, 
llavors, més que qualsevol altra, és desfer aquest camí i tornar sobre la percepció. I aprendre Susana Soto 

Eneritx Campo
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a veure no signifi ca cap altra cosa que tornar a ser conscients del que efectivament veiem. 
Però no ens quedem aquí. Lligat amb això, el segon objectiu de l’exercici és el de fomentar la 
sensibilitat, cosa que signifi ca valorar estèticament el que veiem.

Així doncs, la primera cosa que hem de fer és situar-nos davant de l’arbre. Més endavant 
dibuixarem un conjunt d’arbres. L’exercici de dibuixar un arbre es planteja en diferents fases. 
Primer ens hi aproximem des de lluny, fi xant-nos en la seva forma general, en el seu contorn. 
Dibuixem amb el llapis negre. Això està relacionat amb el que la tradició acadèmica ha denomi-
nat encaix. Anem així de la visió general a la particular. En una segona fase aquest encaix ha 
de ser més elaborat. S’han de defi nir amb més precisió la posició de les branques i els grups 
de fulles i, progressivament, s’han de dibuixar les fulles. Però és obvi que no les podem dibuixar 
una a una. L’alumne ha de trobar la manera o les diferents maneres de resoldre gràfi cament el 
problema. Tornem llavors a la discussió anterior sobre el símbol i ens adonem de la inevitable 
distància -tan insistentment assenyalada per molts autors- entre el dibuix i la visió. Encara que 
amb diferent nivell d’abstracció, sembla que tan sols puguem dibuixar símbols. Neix d’aquí 
la fatídica paraula representació: el dibuix representaria - “actuaria en lloc de, com si fos” - la 
realitat, però sense poder ni tan sols aproximar-la. Tot el problema i la raó de ser del dibuix 
gravita sobre aquest punt.

Per seguir endavant proposem invertir el procés i realitzar aproximacions parcials, a diferent 
escala, a diferent nivell de detall, amb la intenció d’assolir la totalitat des de la  particularitat. 
Puc concentrar la meva atenció sobre un grup de fulles, un nus en les branques, una crosta 
despresa. Puc fi xar-me ara si les fulles són perennes o caduques, petites o grans, simples o 
compostes, lleugeres o robustes i, d’aquí, si formen masses compactes o, al contrari, formen 
grups que deixen veure el cel a través. Puc fi xar-me també en la il•luminació, discernint les 
zones de llum i d’ombra en els diferents grups i comprovo si hi ha fulles aïllades que, en els 
contorns, potser contrasten amb el cel i es perceben amb més nitidesa. Mentre, possiblement, 
en el centre, l’efecte de la il•luminació pot ser més important. Puc pensar que una acumulació 
de traços em remet a l’ombra i a la disminució o a absència a la llum. Recordo també ara, 
novament, la paraula representació i penso que, d’alguna manera, traduir l’arbre a traços és 
sempre perdre l’arbre. Tanmateix, en tot cas, sempre em quedarà el que he après sobre l’arbre i 
sobre la visió. També la meva sensibilitat ha augmentat. Repetim l’exercici amb diferents arbres 
i arribo a ser capaç de distingir les principals espècies i els diferents gèneres.

Abordem després el grup d’arbres. Les difi cultats són similars. Novament he de recordar no su-
perposar el símbol a la visió i, especialment, no obsessionar-me en intentar marcar on acaba un 
arbre i comença l’altre. Visualment les branques i les fulles s’entremesclen. A la massa d’arbres

Nuria Hernández

Francesca Bonomi
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he de ser capaç de descobrir trobar ordre, oposició, contrast, ritme.

El tercer àmbit és el color. Aquí el tema és relativament diferent, en tant que he d’oblidar-me 
parcialment de les capacitats gràfi ques apreses amb el llapis i de l’atenció a la forma que l’ús 
del llapis sembla comportar. Recordem ara el debat tradicional, que assoleix especial apogeu el 
segle XVII i que es recuperarà en el XIX, que oposa forma i color. La sensibilitat al color resulta, 
en gran manera, diferent de la sensibilitat sobre la forma. Aconseguir una correcta percepció 
del color dóna lloc a un altre grup d’exercicis preparatoris. Finalment, advertim que darrera de la 
facultat d’empresarials hi ha un grup ampli d’arbres diversos i que per, la tarda, els últims raigs 
del sol de ponent hi produeixen matisos magnífi cs que no podem evitar d’intentar reproduir en 
el paper.

Rafael Alcayde

David Steegman
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 David Steegman
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David Steegman

David Steegman
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A dalt a l’esquerra: Yesica Silvero ; A dalt al mig: Gemma Carcasona ; A  dalt i a baix a la dreta: Carmen Val ; A baix a l’esquerra: Francesca Bonomi
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Ramon López
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INTERPRETACIÓ DEL MODEL

El temari de l’assignatura Dibuix III, s’estructura en tres capítols. El que a continuació exposem, 
tracta sobre la representació tridimensional de diferents models arquitectònics, prèviament se-
leccionats, utilitzant de base les seves representacions bidimensionals, com son les plantes i 
seccions.

Si be aquest enunciat pot explicar encara que d’una manera excessivament simple, el propòsit 
d’aquest capítol del curs, es fàcilment  intuible que els objectius son més complexos i estimu-
lants.

Aquest capítol que s’enuncia per a estudiants de segon curs, no utilitza el dibuix com una eina 
d’estricta representació, aspecte aquest que ja s’aborda en el primer curs. L’objectiu es que 
l’estudiant entengui i utilitzi el dibuix com una eina de treball que li permeti analitzar i, per tant, 
descobrir i resoldre aspectes que son propis de la disciplina arquitectònica.

Els estudiants arriben a l’ETSAB amb un bagatge gràfi c realment minse, que impossibilita en la 
pràctica, no solament la funció més primària que es la representació d’allò que es vol comuni-
car, sinó que a més a més impossibilita la capacitat de l’estudiant per a plantejar-se problemes 
i qüestions d’ordre espaial i en conseqüència arquitectòniques. Es a dir: “no puc entendre de-
terminats aspectes del projecte perquè no els ser dibuixar i per tant no els interpreto’’. Aquesta 
aparent dicotomia porta de fet a resoldre els projectes en planta i secció, sense arribar a plante-
jar i conèixer del tot la solució tridimensional i per tant volumètrica del projecte que es proposa.

Així doncs, s’utilitza la perspectiva cònica per a aprofundir en la comprensió i descobriment 
d’aspectes arquitectònics incapaços de esser resolts en la representació bidimensional, com 
poden ser les plantes o les seccions.

La capacitat per percebre l’espai arquitectònic, el saber-se ubicar visualment dintre de determi-
nat projecte, estudiar les diverses relacions entre alçada, amplada i profunditat, entendre que 
l’espai esta format per plans, completar aquesta percepció amb el joc intel•ligent de la llum i 
l’ombra i tancar fi nalment aquest cicle amb la utilització del color com a instrument de defi nició 
i corporeïtat d’una determinada arquitectura, es sens dubte un objectiu pedagògic interessant i 
necessari en un programa docent que encarrila a l’estudiant en l’anàlisi i la interpretació, però 
que també el condueix a la consecució d’una poètica pròpia. 
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En l’observació dels dibuixos que formen part d’aquest text, s’identifi quen els tres apartats en 
que s’organitza aquest capítol de interpretació i coneixement del model.

En el primer nivell s’ensenya a l’estudiant a través de la perspectiva cònica a entendre el dibuix 
com una eina de treball que li permet analitzar i entendre un determinat projecte explicat per les 
seves plantes i seccions, En aquest primer estadi, aspectes com profunditat, proporcions, rela-
cions entre els diferents elements, el aquí i el allí, el que es veu i el que queda ocult, entendre 
que l’espai es llegeix i que els recursos gràfi cs, son els elements que permeten aquesta lectura.

Aquest capítol es planteja com un ensenyament progressiu a on cada nivell es necessari per a 
poder passar al següent i així fi ns al fi nal de tot el procés, que només te sentit si s’han assolit 
tots els nivells.

Coneguts aquest recursos ens endinsem en un segon nivell a on s’aborden aspectes més 
tàctils a nivell de representació gràfi ca, substituin-se la línia per el pla i així, el que es una 
convenció, es a dir, l’espai entès per “allò” que queda contingut per un encreuament de línies, 
passa a ser defi nit  per la composició volumètrica que defi neix  la intersecció de  diversos plans. 
Es en aquest apartat a on el dibuix adquireix unes característiques pròpiament arquitectòniques 
i permet  plantejar qüestions pròpies de la disciplina arquitectònica i que seran descobertes a 
través del dibuix .

També es cert que en aquest estadi, el dibuix és quelcom més que una eina i mostra aspectes 
que van més enllà de la representació i l’anàlisi. Apareix el que anomenem la poètica, que no és 
estrictament gràfi ca, sinó que és un tot a on els aspectes gràfi cs, els personals i els projectuals 
es creuen donant lloc a una unitat, a on aspectes més profunds del projecte comencen a ser in-
tuïts. Es a dir, el dibuix és més que una eina, és el projecte, i per tant assumeix característiques 
estètiques i formals valuoses per elles mateixes i en conseqüència aquesta autonomia gràfi ca 
porta implícita la proposta arquitectònica. El dibuix adquireix la capacitat d’esser observat i 
entès i a la vegada suggereix aspectes formals i compositius del projecte.

En el tercer i darrer nivell, la inclusió del color pretén completar el cicle, no sols de la represen-
tació, amb tot allò que implica la correcta composició cromàtica entre els diferents elements 
que formen el dibuix, sinó també la relació que en l’espai arquitectònic s’origina a partir de de-
terminada successió de plans i les diferents percepcions que possibiliten els diversos registres 
lumínics i cromàtics que es poden trobar en l’espai arquitectònic.

D’aquesta manera donada una determinada posició de la llum, l’exercici aborda els diferents Luca Szittya 
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matisos cromàtics que s’originen en el si del projecte arquitectònic, contribuint d’aquesta mane-
ra a una comprensió més global i coherent.

Tancat el cicle, aquest planteig pretén no només ensinistrar a l’estudiant en la comprensió del 
projecte, reforçant la seva visió espaial a traves de mitjans gràfi cs, sinó que a més li permet a 
través del dibuix, el sentir-se capaç en aspectes creatius.

A part de tot el que hem dit, també és ben cert i gens menyspreable que el dibuix és també 
una magnífi ca, per no dir la millor eina per conèixer arquitectura. Una determinada arquitectura 
dibuixada exigeix un esforç de comprensió i d’anàlisi més immediat, rigorós i concret que altres 
disciplines del coneixement. Així doncs, d’acord amb aquesta opció, l’escollir arquitectures rea-
litzades pels grans mestres com Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Le Corbusier, Josep Coderch 
o Arne Jacobsen, assoleix un valor afegit als coneixements que l’estudiant adquireix en aquest 
programa i nodreix la seva formació acadèmica. 

No estem segurs si desprès d’aquest curs, els estudiants seguiran dibuixant, potser no voldran, 
potser tindran altres interessos, sens dubte serà una qüestió d’elecció personal, però al menys 
sabran que es una qüestió d’elecció i no una qüestió d’habilitat  gràfi ca. En aquesta elecció ani-
ran implícites qüestions que van més enllà del dibuix, però en aquesta elecció seran plenament 
conscients del que es prioritza i del que es vol oblidar.  

Josep Bosch Espelta
Dr. Arquitecte

Deborah Abrantes 

Campoy Soto J.L.
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Isabel Gili
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Esquerra: J.L. Campoy Soto ; Dreta: Andrea Salvador Barreras 
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Luca Szittya
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 Esquerra: Esteban Villarino Vicente ; Dreta: Hilda Cuba Cabana
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Neus Compte



36

Esquerra: Inés Llopart Martínez ; Dreta: Iliana Aragón Galván 
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Neus Compte
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COMPOSICIÓ I LA SUBSTÀNCIA DE LA FORMA

El control dels medis gràfi cs i per tant de la capacitat d’emprar-los amb efi càcia forma part dels 
recursos bàsics de l’arquitecte/a. Tot sovint l’alumne/a d’arquitectura, de freqüent ascendent 
tècnic i desvinculat prematurament del terreny artístic, accedeix a les eines gràfi ques com 
a mers mecàniques representatives. Són sovint aquestes eines gràfi ques i la seva aplicació 
percebudes inicialment amb una actitud en la que el “dibuix” és pretès com un instrument de 
mimesis, que ha de transposar, amb prou feines, entre dos llocs reals o virtuals dimensions, i 
rarament el contemplen com motiu de raonament o anàlisis arquitectònic. Per tant sembla fàcil, 
que en un judici superfi cial sota aquesta primera aproximació intuïtiva a l’assignatura de Dibuix 
III, qualsevol puguin estimar que el “dibuix” els podrà ser fàcilment substituïble per qualsevol 
altre mitjà mecànic de reproducció/manipulació, si és que a la fi , el que pensen obtenir és sols 
una representació simbòlica i fi gurativa, aproximada o fi del, de l’objecte real o ideat. Així a 
uns pocs els hi podria ser lògic percebre el “dibuix” com un mitjà a curt termini prescindible o 
fi ns hi tot reemplaçable. Una disciplina dons, que erròniament es podria sortejar o en tot cas 
reservada a aquells pocs dotats d’aquesta rara habilitat innata, d’excel•lència tècnica, ull clínic 
i de gran paciència (ambdues necessàries i escasses) que confonent un cop més habilitat vers 
raonament.

En aquest sentit qualsevol dels aspectes disciplinaris propis de l’univers gràfi c, si calgueren, 
no serien més que un cúmul d’elements dels quals es deuria assolir, en tot cas, el seu control 
puntual, ja sia manual o tècnic. Per tant l’aprenentatge dels diferents àmbits gràfi cs de cada 
una de les disciplines convergents en la confecció o manipulació d’imatges (com per exemple 
la perspectiva, les tècniques del color, el DAO, o la fotografi a) podria reduir-se a assolir un grau 
d’execució correcta, tan de les eines com dels conceptes que les sustenten i que són trans-
mesos pels seus professors. Tot això canalitzat fi ns a un control de mínims formals, que superat 
el curs podria diluir-se per la no praxis. L’objectiu seria dons “dibuixar” en tant que obeint a 
uns enunciats que emfatitzarien en, per exemple, les lleis de la perspectiva, la qualitat tècnica 
de la pinzellada, la gestió de les capes o l’obertura del diafragma, elements que d’alta banda 
són sens dubte tots imprescindibles. El rigor indispensable en l’ús de totes les eines gràfi ques 
adquirit amb molta pràctica en forma de coneixements sobre àmbits com la perspectiva cònica 
o les tècniques aquoses i seques, els diferents software, etc., ha de confl uir en la capacitat 
d’emprar-les com el que són; les eines pròpies de la discussió projectual. Cal a més dotar-los 
de signifi cat amb sentit pràctic i real, ja que el que no es revela com útil és ràpidament relegat 
i oblidat.Àngel Menarges

Exercici 1

Exercici 2

Exercici 3
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Gran part del curs de l’assignatura Dibuix III es dedica a la interpretació/refl exió de models 
arquitectònics singulars, ja sia per mitjà de les imatges motiu dels enunciats (generalment plan-
tes i alçats) o les produïdes durant el curs. L’elaboració d’imatges és, en tant que motiu de 
treball, element d’estudi i refl exió. De tal manera que un gran esforç és lògicament dedicat a la 
recerca dels arguments compositius que l’arquitectura expressa a traves d’aquestes imatges i 
que per mitjà d’elles podem descobrir, comprendre, analitzar i transmetre. La discussió de les 
lliçons que a traves del dibuix es poden extreure d’arquitectures fonamentals, apareix com a 
eix essencial de la matèria.

Les eines amb que els alumnes/as s’enfronten a aquesta tasca de refl exió madura són d’una 
part l’aplicació dels conceptes propis dels llenguatges gràfi cs en cada un dels seus apartats, 
com la geometria, que els permetrà representar/llegir els espais amb els seus codis propis o 
les tècniques plàstiques que els dotaran de recursos materials i expressius per modular l’espai 
a través de la llum i el color. Tanmateix l’aspecte que conjuga aquestes i d’altres eines en un 
marc més global a l’experiència de la discussió i anàlisis plàstica de l’espai arquitectònic és la 
composició, matèria d’estudi concret d’aquest curs (i que serà tractat aquí). Aquesta eina ofe-
reix, estratègies i canals de debat sobre el fet arquitectònic a través del àmbit gràfi c.

Quan l’alumne/a ha de proposar i discutir un projecte emprarà principalment recursos gràfi cs. 
En aquest univers gràfi c presenta esbossos, plantes o infografi es. Al mostrar-los estaran 
tots sotmesos a un aspecte que ha de relliga-ho hi alhora està inserit tanmateix en cada una 
de les imatge. A més per avançar en el seu treball necessita disposar d’una eina que el doti 
d’arguments i el guiï en les seves tentines en el raonament. En defi nitiva benefi ciar-se d’una 
eina que li permeti atacar el full blanc amb criteri i amb judici analític. Projectar amb una visió 
global del tema i la voluntat estètica espacial que el conforma. Disposar d’argument que els/
les doti de sentit plàstic i valor intel•lectual, refl exiu, vers les seves propostes. Posseir una 
eina amb valors racionals i objectius, sotmesos a premisses conceptuals inherents al projecte. 
Aquest és el motiu de la composició gràfi ca que obre a tots els alumnes/as l’accés (alhora que 
descobreix la necessitat) d’actuar gràfi cament més enllà de tècniques, nocions o habilitats. 
Participant per tant d’un element, la composició, al que no es pot renunciar. El que es revela 
com una eina a totes llums útil, i conseqüentment no sortejable, per aquells que vulguin fer 
arquitectura. Més enllà del medi o eina gràfi ca i l’habilitat tècnica o capacitat de representació 
formal, la composició, i per tant els criteris del discurs, prevalen com a fonament vertebral del 
projecte d’arquitectura. Pot així l’alumne/a disposar d’una eina que relligui totes les anteriors i 
el disposarà objectivament per al debat arquitectònic en profunditat.

Així dons la qüestió no es redueix únicament tant a “fer dibuix” en el seu sentit més físic. Pren
Exercici 5

Àngel Menargues

Exercici 4
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un sentit més ampli en un àmbit que engloba els temes relatius a les raons que estructuren i 
endrecen la plàstica de la imatge. Centra el dibuix el seu valor discursiu, en “pensar a través 
del dibuix” i raonar en base a les imatges, sent aquestes alhora medi i fi  de la refl exió projectiva. 
Poder raonar objectivament en tant que s’elaboren les idees i per tant mentre aquestes creixen 
i ocupen el full (espai infi nit) a la recerca de les solucions.

Els exercicis realitzats a classe es basen en la proposició d’empenya a indagar alternatives 
compositives gràfi ques. Tracten d’explorar les possibilitats projectives en fer tentines gràfi ques/
argumentats i la indagació dels elements plàstics com eines de discussió.

Avaluar la correcció objectiva d’una representació en perspectiva apareix a l’inici del curs, 
perquè l’alumne controli aspectes imprescindible del llenguatge gràfi c que li permetin iniciar 
l’anàlisi i la discussió espacial. Avaluar els criteris compositius gràfi cs en tant que confl ueixen 
factors espacials i de color en la seva discussió, es tracta en el tram fi nal. Un dels objectius és 
descobrir estratègies que permetin proposar solucions espacials als problemes arquitectònics. 
En primer lloc s’introdueix a l’alumne en l’experiència compositiva de les avantguardes en con-
traposició a les regles compositives clàssiques. Amb models arquitectònics s’exemplifi ca el fet 
compositiu. El bloc de composició passa per la descoberta de les possibilitats que estructuren 
l’espai en funció de premisses objectives i racionals a plantejaments que s’entronquen amb 
els nous ítem de la modernitat, sense elements metafòrics subjectives ni poètiques personals.

Tota acció gràfi ca del curs obeeix a unes estratègies prèviament escollides activament en pre-
visió d’uns avenços que permetin la discussió del projecte. Analitzem exercicis dels darrers 
cursos. 

L’alumne/a ha d’establir en cada curs quines són les formules compositives latents en els pro-
jectes dels enunciats proposats. Cal dons fer-ne un anàlisi gràfi c previ capaç d’establir aquest 
recursos. Això ha de permetre descobrir les estratègies emprades pels arquitectes en les pro-
postes dels seus projectes. Així s’omplen de signifi cat les imatges que manipulem com informa-
ció prèvia els alumnes/as. Per aquest anàlisis es tracten organitzacions espacials sota el pris-
ma propi de les avantguardes en que es desenvolupen les diferents arquitectures escollides.

Joan García Aguas

Exercici 6

Exercici 7 Exercici 8
Isabel Mora
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En el projecte de la Brick country house s’estudien formules com el creixement de malles ex-
tensives ortogonals al voltant de pols de tensió juxtaposats, en absència de simetria i axialitat, 
o les tension s centrífugues dels pols i les corresponents gradacions en l’ocupació del territori 
(exercicis 1-8).

Els exercicis culminen per part de l’alumne/a en una proposta plàstica nova que es fi xa en un 
aspecte compositiu concret com a conclusió o síntesis de l’arquitectura analitzada i que seria, 
a posteriori, el punt de partida compositiu d’un hipotètic projecte nou. Per tant s’estableix una 
línia procedimental en la que l’estudi i raonament al voltant d’un model és tractat com a font 
d’inspiració objectiva i estudiada per a noves propostes arquitectòniques. D’aquesta forma els 
alumnes/as disposen d’un marc estratègic, d’inspiració objectiva, per comprendre les motiva-
cions i els recursos plàstics dels autors i alhora trobar-ne de propis. No es tracte d’un mètode 
estandarditzat en tant que les subtileses del llenguatge arquitectònic, així com les exigències 
constructives i les desviacions cap a altres interessos confl uents en l’elaboració fi nal d’un pro-
jecte, no estan subjectes a un procés creador lineal. És evident que el procés de creació en-
creua en múltiples direccions assaigs i tentines. Però disposar d’un objectiu argumental plàstic 
clarament defi nit contribueix a descartar amb criteris contrastables diferents solucions pel que 
a la modulació dels espais arquitectònic respecta. Exercici 11Exercici 10

Exercici 9 Exercici 12
Ex. 9: Xavier Osorio ; ex. 10-12: Blanca Garcia
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En l’enunciat de les Maisons Jaoul, a Neuilly-sur Seine, l’estudi analític de les regles que en-
drecen les façanes obra la porta als alumnes/as a la possibilitat de fer propostes coneixent els 
criteris amb que aquestes van ser desenvolupades (exercicis 9-14). Tots els exercicis parteixen 
d’un anàlisis gràfi c previ per tractar d’esbrinar les raons gràfi ques latents del projecte. A més 
han estat representats en diferents vistes còniques ombrejades en el corresponent bloc del 
curs. En ells destaca l’ocupació espacial per medi d’elements modulars que es juxtaposen en 
organitzacions harmòniques. Per tant en tot cas el dibuix sempre és origen (l’enunciat), medi 
(l’anàlisi, raonament, i validació) i conclusió (proposta plàstica).

Un altre exemple és l’estudi analític de l’alçat de les Unités d’habitation a Marsella, que en una 
primera fase es descontextualitzat d’una lectura unívoca com pla de façana i s’obren a la possi-
bilitat de plantejar-ho sols com a model rítmic gràfi c. Així, sota un altre prisma projectiu, podrien 
oferir solucions a nous projectes en estudiar-ho com l’evolució d’un compàs o cadència gràfi ca, 
malla o xarxa en el pla infi nit on es desenvolupa un element lineal en desplaçament, evolució i 
transformació de formes. Desprès es poden traslladar aquests resultats de nou al pla de faça-
na, a la planta o a la combinació d’ambdues. També és interessant  en ocasions deslligar el 
projecte plàstic d’una relació específi ca vers a les unitats de mesura. Així com la unitat i l’escala 
són imprescindibles en la fase d’anàlisis gràfi c en que es representen els espais per mètodes 
geomètrics, visualitzar la composició de manera més absoluta on l’espai no és un límit permet 
el diàleg de formes i colors en estat pur (abstracte, deslligat de signifi cat metafòric o com a 
codi). Aquest element és el que posteriorment permetrà l’adaptació dels conceptes estudiats 
en un àmbit exclusivament gràfi c a l’escala topogràfi ca determinada que precisi l’arquitectura i 
el seu programa (Exercicis 15-16).
   

Ex 13: Blanca Garcia ; ex. 14: Xavier Osorio
Exercici 13 Exercici 14
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Ex. 15: Maria Pons ; ex. 16: Blanca Garcia ; ex. 17: Laia Olazabal ; ex.18: Ivette Garriga

Exercici 15

Exercici 16

Exercici 17

Exercici 18
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Al voltant de l’enunciat de la Casa unifamiliar a Caldes d’Estrach, s’estudien valors com els 
nodes o centres, l’asimetria, la transició per forces centrífugues i la colonització fl uida de l’espai 
o la superposició, les línies de tensió, els recorreguts, el gest i el creixement orgànic i els fl uxos 
i corrents, les translacions i les rotacions entre d’altres. Els anàlisi quallen en propostes plàsti-
ques com les següents (Exercicis 17-20).

El cas de la residència George D. Sturges, a Califòrnia (Exercicis 21-25) oferia la possibilitat 
d’estudiar un exemple on destaca l’ús compositiu a partir d’una la malla isotròpica en tots els 
àmbits del projecte. Apareix tan en el pla horitzontal (per defecte el primer que s’estudia és la 
planta) com els alçats. També s’empra l’estructura de  retícula pel que respecta a la composició 
tan dels elements estructurals com els tancaments i fi ns en l’encaix vers el territori. Per tant 
calia un estudi on es debatessin aspectes tridimensional i els elements d’articulació espacial. 
A més el projecte es vertebra al llarg d’un element rotund que aglutina totes les tensions plàs-
tiques i físiques (constructives), alhora que les va transferint i irradiant al llarg del seu propi 
creixement.

Exercici 19

Exercici 20
Ex. 19: Ivette Garriga ; ex. 20: Cristina Gomar ; ex. 21-22: Elisa Marchante ; ex. 23: Nuri Puiguillem

Exercici 21 Exercici 22

Exercici 23
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Exercici 28Exercici 27Exercici 26    

Exercici 24

Exercici 25
Exercici 29Ex. 24: Xavier Domínguez ; ex 25: Marta Garcia ; ex 26-29: Victoria Orfí
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Amb els apartaments Neue Vahr l’anàlisi emfatitza el centre irradiant i una línia ondulant envol-
tant alhora que extensiva. El mòdul rectangular original de l’apartament pateix una transforma-
ció a mode de repertori o catàleg de possibilitats estilístiques de transformacions compressives 
del seu perímetre al adaptar-se a aquest centre i a la línia que es desplaça fl uctuant. El mòdul 
proporciona un catàleg de trapezoides en translació o ventall que llisquen tangencialment en-
tre ells. Tot el conjunt, dinàmic, proporciona un excel•lent  motiu d’estudi del que els alumnes 
elaboren els anàlisi previs aquí mostrats. Ell li servirà per destacar el procés que l’arquitecte 
ha seguit en la composició dels espais. D’aquest anàlisis objectiu determinats elements gràfi cs 
prendran rellevància pel seu valor plàstic, espacial o per la seva capacitat transmissora del 
propi concepte que ha estat l’origen del projecte. En aquest cas l’agrupació dels serveis en un 
centre i l’aprofi tament de la llum natural en una façana que es plega. Tot aquest procés conclou 
quan els alumnes/as suggereixen les seves pròpies conclusions compositives, inspirades en 
el model. És per tant una fase fi nal del projecte de l’assignatura en la que l’element original es 
desdibuixa, distant, en favor d’una nova proposta compositiva (Exercici 26-64).

Exercicis 30-39
Ex. 30-40: Alberto Iglesias

Exercicis 40
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Exercicis 41-58

Exercici 59

Exercici 60
Ex. 41-60: Isabel Pérez
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Ex. 61: Federica Bufano ; ex. 62: Alicia Ocón ; ex.63: Dolors Torres ; ex. 64: Amaia Garayola

Exercici 61

Exercici 62

Exercici 63

Exercici 64
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LA CASA IMPLUVIUM AFRICANA

“…sobre el trasfondo del gran relato del encuentro entre ser y círculo.” Sloterdijk

El análisis, a través del dibujo, contiene información básica acerca de la tipología, materiales 
y estructura de  la casa impluvium africana. Los datos necesarios para la elaboración de los 
dibujos que mostramos fueron obtenidos en el lugar donde este tipo de vivienda se asienta, 
en Senegal (Casamance) en el verano del 2007. El estímulo principal tuvo que ver con la 
sorprendente riqueza de la tipología que posibilitó una refl exión intensa y constante acerca de 
temas que son fundamentales en el estudio de la Arquitectura. Todas las preguntas surgen en 
el proceso de realización de los dibujos, de manera que no es imprescindible un saber erudito 
anterior, sino que el trabajo de dibujo a partir del material extendido en las aulas será quien 
determine el conocimiento del tema y su alcance. Meditar sobre la casa impluvium africana 
signifi ca acercarnos a un área de verdad primordial, allí donde la conciencia occidental ha si-
tuado la noción de lo salvaje. ¿En qué orden acuden los temas de refl exión? No hay  un orden 
específi co aunque las primeras cuestiones estén asociadas a la singularidad de la tipología. 
El tipo se instala sobre el territorio con una lógica geométrica que se adapta constantemente 
y procura geometrías sin la coacción ni los actos de fuerza de los medios técnicos occidenta-
les; una remota lección  que sólo recogen actitudes artísticas avanzadas. La casa impluvium 
permite ser pensada y defi nida en abstracto; queda amparada con facilidad en la cultura y 
memoria colectivas. Pero al tipo lo singulariza, sobre todo, su versatilidad y plasticidad. Luego, 
los procedimientos constructivos le conferirán sus cualidades específi cas más allá de su es-
queleto abstracto. El impluvium  contiene una información de validez universal que puede ser 
transmitida a nuestros estudiantes y constituirse en pieza fundamental para la comprensión 
de la Arquitectura. Razonar sobre  los recursos técnicos usados en la casa impluvium  permite 
pensarnos a nosotros mismos bajo la perspectiva de una crucial distancia porque se con-
traponen radicalmente a nuestros hábitos constructivos. La construcción de cada una de las 
viviendas impluvium sorprende por su espontaneidad, adecuación y belleza tan alejados de la 
dureza de nuestras decisiones abstractas impuestas a los materiales y sus relaciones. Luego 
el análisis se extiende con naturalidad hacia el territorio o a detalles concretos de la cons-
trucción y de la vida en Casamance,  mientras descubrimos una bibliografía literaria básica.

José Garcia Navas
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Pau Bajet. Interior Impluvium. Carbó sobre paper 50x70 cm



53

Laura Badell. Alçats i seccións de la casa impluvium.   
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Álvaro Clúa. Bandial. Llapis color sobre paper 140x50 cm
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Dibuix col.lectiu de la casa impluvium. Carbó sobre paper. 1000x150 cm
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Primavera 2007. Estudiants dibuixant la casa impluvium.
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Primavera 2007. Estudiants dibuixant la casa impluvium.
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Sara Martínez. Corral entorn de la casa impluvium. Carbó sobre paper 50x70
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APUNTS DE VIATGES (CASOLANS)

El curs abreujat -doncs com a tal cal entendre’l- es planteja com un enfi lall ordenat de sortides a 
diferents escenaris de Barcelona, on l’alumne realitza una sèrie prèviament establerta d’apunts 
d’uns models precisos, que venen recepcionats i corregits immediatament després de la sessió 
de treball i són triats, ordenats i comentats en correcció pública, immediatament abans de la 
següent sortida.

En el punt de partença del curs, s’els don una primera xerrada sobre els conceptes de Gordon 
Cullen (en el seu text. “TOWNSCAPE”) sobre l’experiència de la ciutat històrica europea, ba-
sada en la percepció seqüencial de la diversitat i la sorpresa (1). Després reben una segona 
classe sobre els apunts de viatge d’un seguit d’arquitectes il•lustres, des dels mestres del 
Moviment Modern fi ns a notables contemporanis, tot fent esment de les arrels romàntiques 
d’aquest “instrument formatiu disciplinar” en els viatges del il•lustrats europeus del s. XVIII, 
cap a un “Sud” -la Mediterrània- que atresorava aleshores venerades runes clàssiques, en una 
mena d’experiència iniciatica de ritus de pas (El Gran Viatge), que els involucrava totalment.

Aquesta galeria d’imatges vol fer veure l’amplitud de intencions i utilitats que abriga l’epígraf 
global “apunt de viatge” (A.de V.).

Les regles de joc que es fi xen per a abordar la pràctica d’aquest subgènere gràfíc estan apre-
tadament compendiades en el adjunt “Decàleg Abreujat del A. de V.”. En qualsevol cas, s’acota 
el seu abast com a :un exercici de durada i extensió breus, amb eines i suports diversos -més 
endavant vislumbraran les idonei:tats preferencials segons temes i intencions-,,dibuixos “atra-
pats” en ruta, dins d’un recorregut en el que, pel damunt deIs valors d’anàlisi (que, fet i fet, 
afavoriria més un dibuix més demorat i refl exiu), és ineludible sintetitzar, abstreure, triar i, en 
conseqüència, formar i emetre un judici fet imatge.

El potencial formatiu i la intemporalitat i vigencia d´aquest tipus de dibuixos rau precisament,com 
en la humil argila que s´esdevé grés, en les “condicions de pressió i temperatura” de la “cuita”.

Les rutes a traves deIs que es proposa operar aquesta investigació/dissecció del entorn urbà, 
són quatre “fragments” més o menys coherents de Barcelona; De Ciutat Vella a Vila Olímpica, 
Montjuich, Campus Sud/UPC i Campus Nord/UPC.Aquests diversos escenaris s’ordenen se-
gons el seu ordre temporal d’aparició a l’historia de la ciutat.Luis Amoros
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D’aquest circuits es demana després un “quadern de bitacora” a, on s’explicitan les difi cultats, 
tentacions, troballes, fracasos i intencions viscuts (tot recordant aquella explícita advertencia 
del Oscar Niemeyer: “Quan no puc explicar amb paraules quelcom del meu projecte, sé que 
em cal repensar-lo”), i es convida a acompañar-lo amb vestigis del pensament gràfi c que inde-
fectiplement endega el recorregut.

L’exercici suposa el plantejament i resolució simultània de qüestions de fenomenologia de la 
percepció visual, economia expressiva, construcció perspectiva (i gràfi ca després), anàlisi i 
síntesi formal, composició i judici arquitectònic.

Dins del seu discurs probablement afl oraran certs rudiments de “modos” o “maneres personals” 
legítims, que, permeant fi ns i tot aquella tupida superposició de qüestions del epígraf anterior, 
acrediten la seva autenticitat. Caldrà estar a l’aguait d’ells per a detectar-los i alentar-los!.

En tot moment vigilarem l’aparició de la “mala herba” de “la grapa”, aquesta falsa seguretat 
gràfi ca fatxenda que ens deixa a la superfícies de les coses per manca d’humilitat i dubtes.
La força prepotent i descarada de “la grapa” bloqueja la busca en profunditat, que s’expressa     
millor per la temptativa i el murmuri. L’infundi de la “bona mà” ha fet molt de mal; el que cal és un 
“bon cap” que eduqui a l’ull ,sense col•lapsar la recerca procesual a les palpentes en “resultats-
pretesament-categòrics” i, aleshores sí, guii la ma.

Es fomenta,en canvi doncs, una vivència i una pràctica d’aquell dibuix “confi dencial” que  tras-
púa com una constant vital, com una pràctica connexa i subrogada de la visió inquisitiva, que 
vol comprendre i judicar molt més que testifi car i descompromesament trametre. Una proclama 
del poeta Rilke que emprem com a “senyera” ho expressa inmillorablement:
 
                  

                   
          

David Benito

Carlos Gonzalez

“QUERIAN FLORECER, Y FLORECER ES SER BELLOS; PERO 
NOSOTROS QUEREMOS NADURAR, Y ESO SIGNIFICA SER OS-
CUROS Y ESFORZARSE”
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Tot això comporta un ús de tècniques, suports i formats diversos, incloent els “de fortuna” 
(tovallonets de paper “de bar”, bitllets de transport públic, etc ... ) que permet acumular un re-
pertori de correlacions “tecnica/suport emprat/resultat expressiu obtingut” que, trobades primer 
fortuitament, constituiran a partir d’ara un veritable “arsenal”, disponible a voluntat en funció 
de les variables decisives: MODEL, TEMES, CONDICIONS,MATERIALS D´EXECUCIÓ,i la 
INTENCIÓ,es a dir els trets ,les qualitats,les “dimensións” del   espai que haguem triat ressal-
tar, valorar preferentmant.

A cada nova  “tongada” de dibuixos es dóna una resposta/correcció immediata, tant per a cada 
alumne en privat, com colectiva per “temes” o “intencions” o “problemes”, intentant:

a) Compartir, “socialitzar”, tant troballes com disbarats o estratègies estèrils o per-  
verses.

b) Composar amb el mosaic deIs dibuixos diversos un retrat ampli i profund de la totalitat in-
tegrada del “model” – a través deIs “predicats” fragmentaris, com en una visió caleidoscópica 
– així com de la virtualitat simfònica del grup/equip. (Catalitzant així la formació d’un col•lectiu 
solidari i amb alta autoestima ... !)

c) Fomentar el coneixement i l’amor ensems a la ciutat pròpia (la matriu arquitectónica/urbana 
més propera, intel-ligible i accessible) i la disciplina del dibuix, mai com ara productora genero-
sa en cada moment d’estímuls desxifrats i immediatament rendibles.

Finalment s’intenta articular el nostre treball amb les diverses activitats i esdeveniments de la 
oferta cultural de la ciutat amb una més o menys gran relació amb la imatge urbana i la cultura 
plástica. 

Modest Masides

 (1) Un deIs reptes inexcusables d’aquest planteig es comprovar les limitacions d’aquests criteris en abordar la ciutat 
del CIAM (:blocs, “zonning”, desaparició del carrer i la plaça) i les problemàtiques urbanes més contemporànies: les 
perifèries, el “terrain vague”, la gran escala, etc.

Mònica Juidía

Daniel Doriga
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CIUTAT VELLA

De Ciutat Vella a Vila Olímpica, on 
es passa d’una trama viària exca-
vada en una arquitectura compac-
tada, masiva,petria a la ordenació 
d’eixample revisat de Vila Olímpica, tot 
passant per episodis portic emblema-
tics del adveniment de la arquitectura 
moderna (els grans equipaments de fe-
rro i vidre),i desenbocant en un  àmbits 
amplissim,obert i de difi cil delimitació, 
física i visualment “desestructurat” i 
“caòtics” (els molls).

- Pla de la Catedral
- C. del Bisbe
- C. Argentería
- Interiors Sta. Maria del Mar
- Fossar de les Moreres
- El Born
- Estació de França
- EIs molls de la ciutat des de la terras 
  sa del Museu d’Historia de Catalunya 
- L’inici de les platges al fons del Moll  
  de la Barceloneta
- Des de la platja, el conjunt de les To 
  rres i el “peix” de la Vila Olímpica, a    
  mig camí

1 2

3

7 8
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1) Rodrigo Miranda 3) Enric Herrero 6) Luis Rodriguez 7) Daniel Doriga 8) Jordi Pujol 9) Xavier Rosés 10) Alcart Queralt

4 5

6

9 10 11
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MONTJUICH

De la Plaça España i la Fira a l’Anella 
Olímpica, on es travessa el parc més 
multiusos de la ciutat (amb una tri-
ple oferta de natura,cultura i esport), 
iniciat i clos per ordenacions urba-
nístiques darament monumentals i 
escenogràfi ques,recorrent un ampli 
cicle/segle.

- Plaça España, enfi lant l’Avinguda                     
  Mº Cristina
- l´Avinguda, enfi lant el  MNAC
- Pavelló Mies
- lnteriors exteriors del MNAC
- Des de el Mirador del Palau (escali                           
  nates del MNAC) dibuixar la ciutat als         
  peus
- El pla del Palau Sant Jordi
- lnterior de Estadi Olímpic.

1 2

5 6
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2) Joan Llobera 3) Enric Herrero 6) Rafa Boté 7) Joan Llobera 9) Rafael Sala

3 4

7 8 9
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CAMPUS SUD / UPC

Un apropament groller (que hi farem) a 
aquell urbanisme emblematic del Movi-
ment Modern al del Moviment Modern, 
alternatiu al model secular de la ciutat 
mediterrània.

- Terrasses de l’Edifi ci Coderch de  
  l’ETSAB
- Visions de  conjunt de  l’ETSAB  (pe-   
  ces agregades)
- Visió de conjunt de les Facultats  
  d’Economia i Alts Estudis Mercantils,  
  amb Sant Pere Màrtir darrera
- Visió longitudinal de la Diagonal 1 2

5
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3) Israel Rubio 5) Estela Maria Mediaulla 7) Roger Pardos

3 4

6 7
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CAMPUS NORD / UPC

Un intent de síntesi contemporania en-
tre ambdues concepcions.

- Conjunt edifi ci NEXUS I i Biblioteca  
  UPC
- Accés lateral al campus
- Visió longitudinal gran balconada- 
  avinguda frontal
- Varies vistes esbiaixades de la plaça  
  central del conjunt (dreta-esquerra,  
  dalt-baix)
- Visió longitudinal de la balconada- 
  pèrgola superior
- Exploració de les penetracions i ”ca 
  rrers” transversals.

1) Christian Pamies 2) Elisabet Aguilar 3) Maria Archer 5) Xavier Ruscalleda 6) Roger Pardos

1 2

4 5
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ANNEX: DECÀLEG D’URGENCIA DE L’APUNT
 

1.- Dibuixar és triar, jerarquitzar, subrallar, menystenir, fi ltrar. I caldrà ordenar en el paper el 
concert d’elements gràfi c-visuals, de més a menys, com en una escala de grisos.

2.- “Dibuixar és una de les maneres d’arquitecturar”. (J.Quetglas).
Perquè comporta sempre l’exercici d’un ofi ci crític: Això és rellevant aquí.
 
3.- El dibuixar s’interpola sempre entre el DOCUMENTAR (una “realitat objectiva”) i 
l’EXPRESSAR (un sentiment, una sensació… fi ns i tot, una idea).

4.- Sovint el bon apunt tracta d’atrapar RELACIONS (“AQUÍ/ALLÀ” d’en Gordon Cullen)

5.-El bon apunt, sovint, recull una atmosfera, una “dimensió” ambiental no mesurable i fugis-
sera: és un dibuix d’aquell lloc en aquell moment
               
6.- El bon apunt ho és sempre d’allò que és particular, mai del que és genèric.

7.-L’apunt ha de ser lliure, deixat anar, fresc, decidit, ocurrent, mai “enravenat”, rígid, aviciat, 
peruc o discursiu. Tanmateix, tant pot ser contundent com subtil.

8.- Per dibuixar arquitectura cal considerar abans la naturalesa dels recursos expressius –
dels “triomfs”- d’aquesta arquitectura. Alli apuntaré. Distorsionadament, però en l’apunt, cal 
der-ho a la velocitat de la llum, quasi.

9.- En l’apunt hi caben les dues esrtatègies més oposades: la del caçador, que, pacient, per 
dins inmóvil, que es desplaça sigilosament fi ns a trovar el tema i l’enquadrament precçis, i 
la del “metrallament precautori”, que “dispara” sobre tot allò que es belluga i converteix el 
dibuixar en una constant biológica, en una secreció indelturable i vital.

10.- Res més eloqüent, a voltes, que el silenci.

3

6
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OPERACIONES DE ENSAMBLAJE GENERAL
LE GRAND JEU

“La arquitectura es el juego…”
Le Corbusier, Vers une architecture, 1923

EJERCICIO : Análisis de una obra ejemplar de la arquitectura moderna
  - Convento de la Tourette;   L’Espace Indecible.
  - Azotea de la Unidad de Marsella;  Allí donde una nueva obra comienza.
 
La palabra juego, signifi ca interpretar, hacer que aquello que permanece oculto, aparezca.
En distintos idiomas (francés, inglés, alemán…), el verbo jugar, tiene la acepción de interpretar un instrumento musical, lograr que emerja 
un sonido que envuelva al silencio y lo transforme en espacio. También en estos distintos idiomas, hace referencia a la interpretación dra-
mática, a la encarnación de un papel y su revelación mediante la actuación teatral.
En arquitectura, le Corbusier propone el juego como la manifestación del espacio inefable, aquel que no se puede nombrar, del cual úni-
camente podemos tener una experiencia directa  mediante el cuerpo, la luz  y su relación con el paisaje, la materia… nos invita a crear 
nuestro propio Juego, con sus Reglas, Jugadores y Piezas, en que la meta queda defi nida por la búsqueda hacia la Forma Una, al servicio 
de la poesía.
El ejercicio que se presenta, pretende develar la noción de juego como una interpretación acerca de la creación del espacio, según Le 
Corbusier ; “de l’Espace Indecible”.

El espacio no se nombra, se experimenta.

En él se intenta poner en evidencia este proceso creativo utilizando el dibujo como un instrumento de interpretación arquitectónica a través 
de la representación en croquis y collage de las obras estudiadas.
La propuesta se desarrolla en dos etapas:

1.- Se proyecta en pantalla sobre la pared, una selección de siete fotografías  de cada obra seleccionada, de modo que los alumnos cuentan 
con diez minutos para realizar un dibujo rápido a lápiz sobre papel, que sea capaz de captar mediante la observación, los volúmenes, la luz 
y sus formas: la escencia del espacio.  Se utiliza un formato cuadrado de 21 x 21 cm. La actividad se desarrolla en una clase.
2.- Cada alumno selecciona uno de los dibujos, y se trabaja en la realización de una nueva lámina, en formato A3, aplicando  la técnica 
del collage. Se trata de dibujar con cortes las distintas piezas que componen el dibujo, utilizando papeles impresos en tonalidades de gris, 
incluyendo blanco y negro. Se realiza la operación de ensamblaje de las  diferentes  piezas de modo que se construye una interpretación 
plástica  de la obra, basada en el dibujo inicial.

El ejercicio intenta revelar una aproximación hacia el Espacio Inefable en arquitectura.

Andrea Ortega.

Laura Rondino
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Con un carbón se ha trazado el ángulo recto

El signo
Él es la respuesta y lal guía

El hecho
Una respuesta
Una elección

Es simple y desnudo
Pero asible

Los sabios discutirán de la relatividad de su rigor
Pero la conciencia ha hecho un signo

Él es la respuesta y la guía

El hecho
Mi respuesta
Mi elección.

Ismael Guye
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La verdad no está presente más que en algún lugar de la corriente que busca siempre su lecho.

Ismael Guye
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Es necesario estar sobre la tierra y presente
Asistir a las propias nupcias
Estar en si mismo
Estar en la propia piel

Joana Mescals
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De peces
De caballos
De amazonas

La constancia
La rectitud
La paciencia
La espera
El deseo
La vigilancia

Aparecerán
Lo se
El esplendor del hormigón bruto
Y la grandeza que habrá tenido
Al concebir el matrimonio de las líneas
A pesar de las formas
A pesar...

Las catedrales modernas se construirán sobre este alineamiento

Marta Armengol
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De pie
Dueño de tus actos
De pie sobre la planicie terrena de las cosas tangibles

Acuerdas un pacto de solidaridad con la naturaleza:
El ángulo recto

De pie frente al mar

Vertical
Sobre tus piernas.

Javier Barriugo
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Lo indecible
Finalmente sustraído al control de la razón
Llevado fuera de las realidades diurnas.

Iluminación
Dios encarnado en la ilusión
Percepción de la verdad

Tal vez

Ariadna Coloma



82

Categórico
Ángulo recto

Del carácter

Del espíritu

Del corazón

Me he mirado en este carácter
Y me he encontrado
Encontrado a mi mismo

Encontrado.

Penélope Valero
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Por la puerta de las pupilas abiertas
Las miradas cruzadas
Han conducido al acto furlminante de comunión
“La plenitud de los grandes silencios”...

Joan Pasarisa
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Penélope Valero

Soy un constructor
De casas y de palacios
Vivo en medio de los hombres
De lleno en su enredo
Enrredado
Hacer una arquitectura es
Hacer una criatura.
Etar lleno
Llenarse
Ser lleno
Estallar
Exultar
frío glacial en el seno de las complejidades
Volverse un joven perro contento.

Alcanzar el orden.
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María Pilar Tarramera

Como todo se vuelve extraño
Y se transpone

Se transporta hacia lo alto
Y se refl eja sobre el plano de la alegría.

“El poema del ángulo recto”
Le Corbusier, 1957
Traducción: Andrea Ortega
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PAISAJE

          Con los dibujos de rocas y vegetación iniciamos el estudio de los elementos básicos que 
constituyen el paisaje utilizando dibujos sobre estos motivos de Durero, Gaspar David Friedrich 
por su contenido didáctico, posteriormente se realiza un apunte de paisaje del natural elegimos 
un lugar relativamente próximo a la escuela ubicado en el parque de Collserola junto a Molins 
de Rei: entorno del castillo de Siuro. Por último aprovechando el material de la parte del curso 
dedicado al análisis de una obra de arquitectura dibujamos la casa Errazuris de Le Corbusier y 
la casa Stennas de Asplund,las dos casas situadas en medios de fuerte contenido paisajístico.

            Las técnicas empleadas son el lápiz por su idoneidad par bocetos rápidos a mancha 
ó línea, para el color utilizaremos la acuarela, técnica que tradicionalmente se ha utilizado en 
dibujos de arquitectura en los que aparecía el color, su transparencia proporciona colores muy 
luminosos, por su precisión fl uidez y versatilidad. La ac uarela aprovecha el blanco del papel 
para los colores blancos y para los efectos de luz, esto unido a la casi  imposibilidad de efectuar 
correcciones, la convierten en una técnica muy conceptual.

            Al inicio de estos trabajos habrá que citar y comentar forzosamente enseñanzas y 
dibujos de artistas desde Alberti,  Durero, Leonardo, Ruskin, etc., conocer las cosas para poder 
dibujarlas ,ésta actitud es indispensable, cada pincelada tendrá la voluntad de ser intencionada 
y certera,  podrá resultar defectuosa ,torpe incluso ,siendo necesario insistir una y otra vez pero 
sabremos que el camino es el acertado.

            Sobre la luz recordaremos lo que decía Alberti en el tratado  “De Pictura” : “…la su-
perfi cie sobre la que caen los rayos de luz, el color es más claro y luminoso, y se vuelve más 
oscuro  donde la fuerza de la luz disminuye gradualmente. También debería observarse como 
contrastan siempre las sombras con la luz, de manera que no hay objeto cuya superfi cie esté 
iluminada por la luz en el que no encuentres las superfi cies opuestas oscurecidas por las som-
bras…”La sombra podrá ser propia  ó  arrojada, la propia no es uniforme debido a la existencia 
de refl ejos; empieza donde los rayos son tangentes a la superfi cie (zona de máxima sombra) 
La sombra arrojada es más intensa que la propia. Cuando se utiliza el color, las sombras son 
un fuerte vínculo de relación entre las partes de una composición en el que el color está des-
igualmente ó débilmente tratado, las sombras recomponen  las formas y la elección  adecuada 
de su color dotará de una determinada luminosidad a la representación.
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Cuando se dibuja se conceptualiza absolutamente: una línea es susceptible de ser  inmediata-
mente corregida, cuando uno pone un color no sabrá si es el adecuado, enseguida notará que 
se trata de establecer una relación con el siguiente, y así sucesivamente, de modo que solo al 
fi nal se percatará de sus errores.

Antonio Pérez.

Esquerra i dreta: Júlia Gallardo
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A baix a la dreta: Sara Vima
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Francesc Montero
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Zaira Holgado
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Felipe Gracia
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Zaira Holgado
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Marta Carrasco
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PAISAJE Y ARQUITECTURA

El estudio del paisaje y en concreto su relación con la arquitectura es una de las bases del 
curso ordinario de dibujo III. Por ello nos hemos visto obligados a establecer una serie de meto-
dologías docente rápidas con vistas a que un alumno pueda resolver esta temática como base 
para su trabajo proyectual. Se parte siempre de la implicación del docente en el proceso, vía 
clases  gráfi cas magistrales con ayuda de las nuevas tecnologías o mediante el trabajo directo 
junto al alumno y con su mismo material. 

La necesidad de concretar y sintetizar el proceso del aprendizaje de unos elementos, los ve-
getales y el paisaje natural, de gran complejidad formal, presenta la difi cultad añadida de la 
absoluta falta de formación de los alumnos en estos menesteres a diferencia de lo que sucede 
en las otras áreas del dibujo arquitectónico.

Por ese motivo se plantea un trabajo docente que empieza de uno modo clásico y académico, 
la copia e interpretación de modelos vegetales para forzar a que el alumno obtenga en muy 
poco tiempo recursos y estrategias de dibujo que permitan incorporar el paisaje a sus proyec-
tos. Eso obliga a tratar tanto el paisaje como un fondo o lugar donde se integra la arquitectura, 
como una ambientación que denotará el uso y entorno, hasta estrategias de realce y enmarca-
do de vistas singulares. Todo ello se lleva a cabo en un proceso global que se descompone en 
una serie de trabajos en el aula de corta duración y formato reducido y en los que el alumno ha 
de integrar materiales docentes, previamente elaborados.

El curso se estructura con ligeras variantes atendiendo a que se desarrolle en el cuatrimestre 
de otoño o el de primavera, sobre todo en los ejercicios de apuntes del natural, pues el horario 
lectivo de mañanas no siempre se ve acompañado de unas condiciones meteorológicas ade-
cuadas, por ese motivo a veces la aproximación al conocimiento del paisaje natural se realiza 
sobre imágenes de muestra.
    
En el invierno, el proceso se inicia con la copia e interpretación de unas imágenes selecciona-
das de manera que el estudiante se ve forzado a utilizar diferentes estrategias de interpretación 
y representación de una realidad muy compleja. El recurso a los planos de profundad y dife-
rentes niveles de detalle es la opción más aconsejable, no obstante para forzar más la relación 
arquitectura-paisaje el resultado ha de ser una vista enmarcada por alguno de los proyectos u 
obras de los arquitectos, que cada curso sirven de referencia, Mies, Ellwood, Eames, etc.. de 

Ernesto Redondo

Ernesto Redondo
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manera que se evalúa y estudia el recurso arquitectónico como estrategia de proyecto.

En el cuatrimestre de primavera la posibilidad de recorrer el paisaje circundante permite una 
aproximación más clásica a la vegetación, que se inicia con estudios de detalle de las diferen-
tes especies, de manera que cada estudiante se centra en una y la analiza desde el detalle 
y estructura de sus hojas, hasta las masa arbóreas pasando por lo ejemplares aislados a 
imagen y semejanza de los estudios de Ruskin. Estos dibujos son la base para la realización 
de un  paisaje compuesto, tal como sugiere  A. Lhôte en el que el estudiante ha de sugerir 
la profundidad de la escena en base a diferentes niveles de resolución y detalle, combinado 
con una estructura compositiva. La relación con  la arquitectura en este caso se aborda como 
ambientación de una proyección ortogonal del referente arquitectónico o como fondo prestado 
en una vista en perspectiva.

Estos procesos conducen a unos ejercicios de síntesis en los que se ha de insertar en un 
paisaje dado, un proyecto no construido de manera que la imagen fi nal sea intencionada. Al-
ternativamente la opción pasa por realizar vistas rápidas de un  proyecto no construido en que 
la ambientación natural sea fundamental. En este caso toda la escena se realiza de forma 
imaginaria.

Ernesto Redondo

Ernesto Redondo
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Centre a dalt: Anna Miranda ; centre a baix: André Morilla ; dreta a baix: Concepció Barcà

Aproximación pautada al conocimiento de las especies vegetales.
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Apuntes del natural.



103

Paisaje Compuesto a partir de los elementos vegetales estudiados en detalle.
Dreta a dalt: William Yu



104

Ambientación vegetal de un proyecto no construido en un entorno predefi nido.



105

Esquerra a baix: Anna Illa ; dreta a baix: Victor Mora
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Copia e interpretación de un paisaje a partir de fotografías e incorporación a un proyecto dado como escena enmarcada.
Centre: Pau Vilar ; dreta: Josep Vilardaga
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Dreta: Sara Martínez

Ambientación vegetal de un proyecto de un paisaje  a partir de los ejemplares arbóreos estudiados en detalle.
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Esquerra a dalt: Victoria Salinas ; esquerra a baix: Marc Granceda ; dreta: Pau Vilar

Ambientacion vegetal de un proyecto de un paisaje a partir de una imagen de referencia.
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Esquerra a dalt: Claudia freixas ; dreta a dalt i a baix: Victor Mora ; esquerra a baix: Maria Amat

Imagen de síntesis de un proyecto no construido sugiriendo un entorno o ambientación vegetal imaginaria.



110



111

Abrantes, Deborah
Aguilar, Elisabet
Álvarez, Ricart
Amat, Maria
Amoros, Luis
Aragón, Iliana
Archer, Maria
Armengol, Marta
Badell, Laura
Bajet, Pau
Barcà, Concepció
Barriugo, Javier
Benito, David
Bonomi, Francesca
Boté, Rafa
Bufano, Federica
Campo, Eneritx
Campoy, J.L.
Carcassona, Gemma
Carrasco, Maria
Clúa, Álvaro
Coloma, Ariadna
Compte, Neus
Cuba, Hilda

Dominguez, Xavier
Doriga, Daniel
Freixas, Claudia
Gallardo, Julia
Garayola, Amaya
Garcia, Blanca
Garcia, Marta
Garriga, Ivette
Gili, Isabel
Gomar, Cristina
González, Carlos
Gracia, Felipe
Granceda, Marc
Guye, Ismael
Hernández, Nuria
Herrero, Enric
Holgado, Zaira
Iglesias, Alberto
Illa, Anna
Juidía, Mónica
Llobera, Joan
Llopart, Inés
López, Ramón
Marchante, Elisa

ALUMNES QUE HAN PARTICIPAT EN LA PRESENT EDICIÓ:

Martinez, Sara
Martínez, Sara
Mediaulla, Estela Maria
Menargues, Àngel
Mescals, Joana
Miranda, Anna
Miranda, Rodrigo
Montero, Francesc
Mora, Isabel
Mora, Victor
Morilla, André
Ocón, Alicia
Olazabal, Laia
Ortiz, Victoria
Osorio, Xavier
Pàmies, Christian
Pardos, Roger
Pasarisa, Joan
Pérez, Isabel
Pons, Maria
Puigdengoles, Jaime
Puiguillem, Nuri
Pujol, Jordi
Queralt, Alcart

Rodriguez, Luis
Rondino, Laura
Rosés, Xavier
Rubio, Israel
Ruscalleda, Xavier
Sala, Rafael
Salinas, Victoria
Salvador, Andrea
Silvero, Yessica
Soto, Susana
Steegman, David
Szittya, Luca
Tarramera, Maria Pilar
Torres, Dolors
Val, Carmen
Valero, Penélope
Valero, Penélope
Vilar, Pau
Vilardaga, Josep
Vilariño, Esteban
Vima, Sara
Yu, William



112


