
De Maria Helguera i de Patricio Vélez que compleixen 15 anys de 
constant activitat dins de l' escola, per la part que em toca, per tractar,se 
de professors, artistes del Departament d' Art, intentaré fer l' elogi que es 
mereixen. 

Maria Helguera ha desenvolupat amb el seu peculiar entusiasme i 
tenacitat una matèria tan amplia de contingut com és 11Tècniques sobre 
paper", aconseguint resultats tan brillants com els que s' han pogut veure 
cada vegada que ha tingut ocasió de presentar els treballs dels seus 
alumnes, és a dir, quan ha aconseguit un espai per a fer,ho. Ha participat 
sempre amb gran coratge a les ccSemanes Blaves" i en tot moment està a 
punt de brindar idees noves per a possibles activitats de l' escola. Les 
seves idees son sempre interessants i riques de possibilitats. 

En fí, cal dir que el seu paper dins d' Eina ha estat molt important i que 
el departament d' Art seria totalment coix sense la seva efectiva i afectiva 
col.laboració. 

Patricio V élez ens ha donat la sorpresa de fer quinze anys que treballa a 
Eina. Perquè Patrició és una persona que actua sense fer soroll i per altra 
part, dóna la impressió que sempre acaba d' arribar d'un llarg viatge o és 
a punt d' emprendre' n un altre. I aquesta impressió crec que la d6na 
perquè sempre porta idees noves. El seu indubtable esperit renovadoc es 
tradueix en totes les seves actituds i pensaments. Sempre porta un ~ufl~ 
creatiu a les seves classes. Lai més recent aportació ha estat el Dibuix d' 
elements botànics, aconseguint crear dins aquest camp autèntics artistes 
que han realitzat meravelles

1
que als primers que han soprés ha estat a ells 

mateixos. 

També cal recordar amb admiració les experiències amb el color 
portades a cap a l' Eina petita que amb aquells treballs de colet¡ rutilants 
s' eixamplava i creixia fins a transformar,se en una Eina quasi tan gran 
com aquesta. També actualment porta el taller de color i esperem veure 
aviat algun resultat que ben segur també serà sorprenent. 

En fí, que el seu paper dins l' especialitat d' Art és fonamental, com 
també ho és per tota l' escola, i tant ell com Maria Helguera esperem que 
per molts més gumzes anys segueixin treballant amb el mateix 
entusiasme. 



Per això, i per ser dos excel.lents pedagogs, em plau donar-los-hi la 
famosa escultura de Sergi Aguüar commemorativa d, aquest fet. 


