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PROJECTE DE REORGAUITZACIO DEL SECTOR DE l·iATERIES COHECTADES Al·ffi LA :mATGE 

E I N A 

El 
~1BIT.- Ad~~s de les as1gnatures de dibuix 1 color aquest projecte afecta d'al

guna manera a la historia del Art i ta.mM al seminari da 11 teratura 1 sobretot 

a Teoria de l'imatge, cine i fotografia. 

Ah7ECED~~.- Tbts els consultats -profesors i alumnes- han coincidit mes o menys 

en subratllar que ademes del problema. general de manca. de co11rdina.c1~ entre les 

diferents materies del ambit, els problemes funamentals resultan de: 

ler.- el molt diferent nivell4e preparaci~ teorlca 1 d'habilitat en la 

ut111tzac18 dels materials 1 les tecniques dels alumnes que composen els cursos. 

2 on.- de la manca de una visi$ de conjunt que organitzi en una gradac1~ 

pedagog1ca tant les informacions de tipus teor1c com les practiques. 

Pel que respecta al primer apartat voldria posar a la cons1derac1o de 

l'Asamblea la conven1encia d'un curs d'1ngres on es fes un trevallK de d1vulgac1~ 

de conceptes funamentals i sobretot d'homologac1$ de m1n1ms tecn1cs. Aquea~ curs 

tindria sentit en qua.rt:tcomport~s una forta select1 v1 ta t. 

I 

51 l'assamblea accepta el principi de select1v14at en func1o de consegu1r 

una major homogene1tat dels cursos pel que pertoca al segon problema. caldria pen

san en un mecanisme d'1ncompat1b111tats funcionals. Vu1 dir que per accedir per 

exemple al seminari o curs de teoria de l'imatge, s1 els ~terials de trevall seran 

fotografies caldra habor obtingut uns coneixements m1n1sms de fotografia • 

El sector d'imatge presenta adhuc un problema bas1c e irresolube desde el 

noJ,re aJr. b1 t que es d cosC exhorb1 tant e 1nacces1 ble a cualsevu18a e:r.presa pr1 vada.

de un ensenyament de les teconolog1es punta~ Problema que pot ser pal.l1at en 
alguna manera per solucions ma.rcinals. 
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PR NCIPIS DE LA REFO~~.- Dins l'or1entac1o general caracterist1ca ~e 1! escola 

EINA sembla que el trevall en el sector ha de tenir dos vessants coordinades paro 

clarament diferenciades: 

a) la teor1ca.- ~e te que aspirar a dotar al alumne d'un utillatje intel -

lectual que li permeti unes formulac1on~s de gran amplada de v1s1o que puguin pre-

sidir Ei la seva praxis profesional 1 al mateix temps a:frontar amb rigor una met.o-

dolog1a cri t1ca. 

b) l'aprenentatje èstrictament d'o~ici.- En el sector de la producci& 

d'imatge aquest aprenentatje esta ampl1ament diversificat pero pot agruparse 

en dos blocs hasics: 
1) p oduccio d'imatge en condicions assimilables a les artisa-

nes: dibuix, pintura, co~ic, fotografia, muntatje programat de transparencies, 

mise en page 1 compag1nac1~, platnejaments de luminotecn1a aplicables a 1nter1o

ri~e 1 fotografia d'estudi, etc. Tots ells caracteritzats per la simplicitat 

del organlg~Ma de producc1o 1 el relatiu abast de les tecnologies i materials. 

L'escola pot, en teoria, afrontar un ensinistrament m1n1m, funcicnal i eficaç 

desde el punt de vista material. 

2) produccio d'imatge en condicions industrials (sistemes 

que necesi tan de una infraestructura cara 1 d' irganigrama com plexe). Per exerr.ple: 

Video Tape, cinema, il.lumlnacio escer.ograj!ca, reproduccio masiva d'imatjeo, 

holografia, e t'e. 

4-~,(:,¡.1 11 w~ e; 775lflu aves 
Pel que fa a la vessant teorica serr.bla que en els ensenayments que actual-

ment s'estan impartint a l'escola s'inclouen, de fet els mjn1ms necessaris, pero 

que potser convindria estructurar-los amb un maHor ordre. 

Cara a conseguir una eficaç sistematica s 1 estalv1ar1an repeticions i tor

r~des enrer.a si els conceptes basics de les d1cipl1nes fonamentals ~n e: sector 

s'haguesln divu1gat en uns seminaris d'1niciac1o que aspirarian a dorar simplement 

una 1nformac1o general i un c~t domini del vocabulari de la d16cipl1na en els 

camps segÜents: 

Semiologia 

Teoria de la comunicacio 
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Teoria de la percepcio (1 concretament de la ge:::;talt) • 
.S:~o~u I o~Í ~ 

Aquests seminaris que entenc a un nivell de ample d1vulgac1o 1 que es f1ain 

t~s sols com objectiu capacitatal alumne a afcrntar pel seu conte la bibl1oeraf1a 
'-' 

especifica, podrien ser de duracio trimestral 1 art1cu:ar un curs complett teoric 

a incorporar en el ingres nxexxeixJxtmexx (en cas de que es fes) o en el primer. 

Sembla aconsellable una periodicitat min1ma de do3 ses1ons se~anals 1 si els enca 

rregats no fossin una sola personat cladira incorporar un sistema de reunions perio

diques a fi de ev1 tar les descompensacions entre un punt i 1 'altre del programa. 

Aquesta asignatura d'ln1c1ac1o teror1ca es completaria eficaçment amb lo 

que fins ara era la Teoria del aRt, que cabria potser esgructurarla com uns etjer-

cicle d'anallsls segons les diferents metodologies de unes poques 1 seleccionades 

imatges claus, amb la concurrencia dels diversos especialistes. Per exemple: 

les meninas, anallsi,Foucoult, analisi clasic descriptiu-formal, lectura de la 

descomposicio p1cas1ana del tema 1 lectura de la proposta anal1tlca 1 sociolo-

gica que es trova en el texte teatral de Buero Vallejo. Sembla aconsellable que 

aquests trevalls que en germe tenen que comportar la base de una metodologia cri-

tica es facin sobre imatges ordenades cronolog!cament a fi de incloure ademes ru-

d1ments de una necesaria Historia del Art. 

Eh tesa a1x1, 1' Historia del irt tindria perfecta ca buda en un segon curs 

(o en el segunt al de 1nic1acio a la teoria) ja que reclama paralelament que el 

que fins ara iÍa estat el seminari de literatura s'estructuri a ser possible com 

una 1lustrac1o de la evolucio 1 progres1va conplexitat de la dlegesis. A fi 1 

efecte que hi hagi tam be una teori tzacio dels elemnts narratius de L'1ll'.atge 1 

s'asent1n les ba3es de reflexio sobre els conceptes seguents: 

f1 celo de realitat, lD!IDXI!:llbi&n 

efecte de versemblança (suspens1o de descongiança) 

articulació i muntatge. 

Aquestes nocions indispensables pels trevalls critits que 1ntagran l'his

toria del Art, es descarregan en tma i:i:tBD:tuxa asignatura de literatura que a.porta 

un trevall de base indispensable per les as1gnstures del sector que sobre els 
problemes d'e:::;pa.1 hi afegeixen els de la temporalitat dol dlscurc: cinema, TV., 

Vidl3o, corales 
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la. vessant teor1ca es completa en el darrer curs amb una asie;na.tura 

de cri t1ca, on despros de desa.rrolar en forma de debs.t els cor.eeptes ñxs«.ï< 

b1o1cs de sociologia de la comunicacio, politica cultural 1 valoracio de la 

ruptura de codigs, es pr-actiques en forma do debat obert un trevall de critica 

a ser posible asenta% basit en les practiques dels al~~nes i obert, es clar, 

a complmentarse amb les visites a exposiciens i trevalls externs a l'escola. 

ASIGNATURES NO TEORiqJES.- les del primer apartat 1 pel seu aspecte bas~c no 

es pot suger1r res que no sigui l'aumnet d'horea de trevall i estudiar la poss1-

bil~tat d'unes sesions convergents de critica en les que s'intentes AKBZmbizr 

entroncar amb els conceptes desenvolupats en la vessant teorica. Probablement 

dibuix, teoria del color 1 la mateixa foto~~ia ppdrien tenir en el de~~er curs 

una culm1nac1o practica que podria sostituir Jm amb ventatje la actual Toeria 

de l'imatge en una clase d ' ex~resio iconica, on aquestes tecn1ques apreses s'etjer-

c1cin desde una vis16 estrictament comunicativa. En un escalat d'etjerci«ts 

practica ~e usant ~ les fomes del comic, la fotonovela, le story board, 

el diseny de prospectes o d ' escenografies s'~nicjes al alumne en~ els problemes 

de l'estrategia de la comunicacio tot~ utilit~ els mitjans ~vtxuxix x,pxe 
A 

coneguts 1 obrint prospectives sobre L1us àe les noves tecniques aud1visuals. 

Es evident que per raons de cost aquestes tecniquee no poden ser eficaçmenL 

trevallades en 1 'escola dins el plantejament del AnBanyament privat, paro aixo 

1 en el que fa referenc1a al apartat dos de produccio d'imatge en condicions in-

dustrials caldria llu% pensar en un programa íixo de visites a empreses, laborato

ris 1 estudis en el que es completés si mes no , una informacio sobre les tecnolo

gies de producció i reproducc1o mecan1ca e industrial de l'imatge. 

RES'uïi.- Aquest avantprojecte , descaradament refomista, s 'ha 11mi tat a uns plante

ja~ ants que no fos1n descaradament utopies. Per aixo en la ~esura del posible s'han 

mant1gut KSt les asignaturas 1 els horaris vigents de manera que a ~rt de la pro

posta previa de establir un curs o un semestre d'ingres selectiu el sector d ' imat
ge podria quedar plantejat dins uns limits acceptables segons aquest ouadre: 
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Ifigres (o primer) Iniciac!o teorica (2 H. setmanals) 

Pirmer Literatur.a , Historia del Art , ~ i Visites informatives 

Segon Fotografia , Cinema Visites ir~ormatives 

Tercer Critica, Ccmunicaci& per l'imatge Visites informatives. 

Les asignatures no mencionades quedan com estani actualm6nt. 

la sugerida Comunicaclo per l ' imatge neces1ta tambe un temps important, 

pel que si h1 hagues un ingres que acceleres els coneixements basics de dibuix 

(tant lineal com expres1u) hauria d'entrar ja a Segon . 

Tot 1 l ' aparent economia del projecte cal tenir en compte que el seu eficaç 

resultat depend de la efectivq conex1o entre les diverses br-anques ¡ asignatures, 

el que comporta un esforç notable per part dels encarregats de donar- les i un pre-

supost de tempc real en reunions coordina~ores de tot punt indispensab!~s. 

, 


