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La forma del projecte l’estic buscant en el mateix entorn. De moment és una barreja entre intuïció i identificació de certs buits que objectivament sembla que podrien funcionar com a places. L’estudi fet fins ara em porta a llegir la zona com un conjunt on moltes de les seves parts semblen encara estar inacabades o en transformació, on el nou es barreja hàbilment amb el vell, donant un resultat gairebé 
a mode de ‘collage’collage’. Un dels objectius principals per tant seria mantenir aquesta lògica. Croquis, redibuixat de l’entorn i estudi de les peces proposades per l’Enric i la Benedetta formen part del procés de treball on espero acabar trobant les eines definitives de què disposo per tal d’intentar aconseguir-ho.
Aquests dibuixos formen part d’un seguit d’assajos que busquen justament possibles formes que  puguin servir per completar aquest ‘collagecollage’. Vaig retallar peces extretes directament dels mateixos dibuixos d’anàlisi i esbossos, i aïllant quasi només la proposta de l’Enric i la Benedetta les vaig utilitzar com si gairebé d’un ‘puzlepuzle’ es tractés.

Crec que el projecte serà més o menys encertat en la mesura que aconsegueixi mantenir la complexitat del context, forma i programa al mateix nivell. 

Ara mateix sembla que la proposta l’haurien de constituir dues línies. Una més contundent i definida que conscientment dibuixa les peces del ‘puzlepuzle’ del qual abans parlava, i una altra més fràgil i aparentment més irregular que es superposi i complementi l’anterior.  Aquesta segona donaria lloc a un seguit de pavellons expositius i tallers que em permetrien barrejar usos... De  l’entrellaçat 
d’aquestes dues línies en resultarien els buits corresponents a les placesplaces, i aquestes junt amb el seguit de pavellons acabarien configurant l’espai públicl’espai públic. Potser d’una manera semblant al que passa en el mercat, aquests pavellons em permeten pensar en un seguit d’espais coberts però públics; aquesta segona línia seria doncs el color del projecteaquesta segona línia seria doncs el color del projecte. 


