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Dins d.el conjunt de cttrsos 
dedicats al dil1uix a l'Escola 
Eina, de Barcelona, des de fa 
aproxin1adan1ent dos anys s'ha 
dese11volupat tin taller 
experi111ental de dibttix 
ciescriptiu basat en l'obser:vació 
directa de les plantes. 

L'ex¡)osició reLtneix ttna àtnplia 
selecció dels dibuixos realitzats 
dLtrant aqttest període. Així, 

•• 
trol)aretn exercicis 
introductoris, que aborden 
problemes de percepció i 
co1nprensió analítica de 
l'organització de les for111es, 
proporcions i textLtres, 
realitzats a partir de petites 
tnostres; oiJseiVació tninuciosa 
de detalls n1otJològics qtie 
for111en part del procés de 

~ comprensió del conjunt d'una 
planta o lJé que es destaquen 
perquè són característics de la 
identitat d'una espècie; i ta111bé 
trol)aren1 de, cripcions 
cotnpletes d'algunes espècies, 
d.ins de la riquíssima tradició 
de les il.ltlstracions botàniqt1es 
que vincLtlen l'art del dibuix 
a111b les Ciències Naturals. 

Els 111itjans gràfics utilitzats en 
aquestes làtnines són : paper, 
llapissos ~de grafit de diferents 
dtireses, tinta xinesa 11egra 
aplicada an1lJ plotl1it1S i 
a~cuarel.les. 

1;al co111 inclica el títol cl.e 
l'exposició, es tracta de 
dibttixos de plantes de jardí. 
Els llocs on he111 treballat són 
tres: 
- El jardí de l'Escola Eina, d'una 
bellesa entranyable, deguda al 
seu paradoxal desordre, les 
seves desact1rades n1t1tacic)ns i 
la diversitat de plantes que l1i 

. 
v1uen. 
- Els jardins d.e Montjt1ïc, on 
l1e111 recollit 111ostres sol1retot 
d'arlJres i arbusts. 
- El Jard.í Botànic de Barcelona, 
on l1e111 dilJuíxat una col.lecció 
de divuit espècies difere11ts cie 

. 
narCISOS. 


