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De la futura Escola Tècnica 
d'Oficis d'Art 

En el transcurs de 1 svolucíò ds 
! Escola d'Arts i Oficis s t ü assenya-
len tres moments essencialment ca 
racterísttcb 

El primer període es caracteritza 
per la va)or purament artística en quò 
es fonamenta l'ensenyament, inva-
dlnt les pràctiques de l'Art pur el 
lloc de les disciplines tècniques. En 
el segon període l'ensenyament et fo-
namenta en les disciplines teòriques, 
com a complement del pseudo-apre-
nentatge que l'aprenent practica en 
«1 taller industrial- I en el darrer, 
els ensenyaments teòrics 1 pràctics es 
donen simultàniament a l'Escola. 
En cap d'aquests moments, inclòs el 
darrer, d'una valor pedagògica supe-
rior als primers, ,es resol * integral-
rce*: el problema que deixà plante-
jat la crisi de l'aprenentatge, ço és. 
suplir r«ensenyameni» per l'» apre-
nentatge». 

Qal que 1 [Escola deixi d'ésser un 
Hoc on s'·ensenyi» teòricament i 
pràcticament, i es converteixi, lluny 
de tota brillant simulació, en una rea-
litat del- viure. Cal que l'aula f el ta-
ller on s'ensenya slguirt Vcjjradc§ 
on es faci possible la vida en comú 
del mestre i -els aprenents, l'intercan-
vi d'inquietuds, el treballar inflamat 
per l'interès, amb el plantejament de 
variats 1 nombrosos problemes que 
reportin múltiples i variades solu-
ciona; cal, no simular l'èxit i sí fer 
revlnre els vells tallers on l'aprenent 
constatava la seva vocació i el seu 
amor de l'ofici, car l'ensenyament 
pràctic donat a l'Escola deixa de te-
nir valor, si per l'autèntica interven-
ció del professor, no es desenrotlla 
parla-lelament al fet viu de l'aprenen-
tatge. També en els tallers industrials 
és ineficaç la pràctica que fa l'apre-
nent, càr degut, a les Jerarquies que 
forçosament alian hagut d'establir, 
aquest passa nn temps preciós en 
quefers estsanys als característics del 
seu ofici, allunyada en absolut la pos-
sibilitat de l'aplicació Ulure de les 
seves activitats 1, per tant. el des-
enrotllament de ses iniciatives; al-
çant-se-li obstacles insuperables a la 
manifestació' dels seus dots. 1 fa-
cultats. Sols una minoria, d'entre els 
molt capacitats, sobrepassant tots els 
obstacles, poden apendre. i encara 
defectuosament. i a despeses d'un 
esforç desmesurat, allò que no s'ha 
pres cura en ensenyar-los, 1 molts 
cops s'ha cercat fer-los-ho passar, 
desapercebut 

Es per aíxo que l Escóla no ha de 
comptar amb l'aprenentatge dels ta-
llers, car no as fa possible la prèvia 
«selecció» per agrupar els alumnes a 
base de l'afinitat de llurs dots, con-
dicions 1 facultats. No. «s fa possible 
-'l'educació artística social» ep la 
qual l'aprenentatge té unr migrat va-
lor educatiu, i . finalment, sa supri-
meix el marge de llibertat s les ac-
tivitats de l'aprenent p - «assajar-ho 
tot» 1 «seleccionar i conservar' el mi-
llor.. 

Però per damunt dels mètodes, de 
les orientacions i els programes 1 

.com un problema greu a resoldre, 
fies presenta la qüestió professional 
?e i professor, solament, * qui ía 
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eficaç la pràctica de tota disciplina. 
Aquesta intervenció viva, dificulto-
sa en tot ensenyament, s'agreuja en 
els de les Escoles d'Arts i Oficis, i 
per damunt dels altres en el Dibuix i 
Escultura. ,on la simulació ocupa, 
amb extremada facilitat, el lloc de la 
sinceritat, 1 el treball servil, que 
porta fàcilment a un èxit aparent, 
supleix l'acció viva de l'esperit. Per 
això, en les esmentades disciplines, 
malgrat ser les úniques en què és 
possible la integral intervenció i ac-
ció de l'esperit, presenta grans difi-
cultats, la provocació de l'atenció 
voluntària 1, per tant, l'acció sostin-
guda per un real interès, fonament da 
tota activitat viva i basa de l'educa-
ció. Inversament, al treballar habih-
dós, a la imitació, a .l'escarni, s'hi 
cau inconscientment, aconseguint-se 
ajesbores la simulació de les més 
altes perfeccions. Cal. així. el con-
reu de noves activitats que per sa 
naturalesa aportin una solució als pro 
blemes esmen&ts. com es ve practi-
cant a l'Escola Superior dels Bells 
Oficis. 1 així amb goig veiem com en 
aquesta nova Escola hi són implan-
tades les realitzacions que són una 
sèrie ordenada de treballs de ta-
ller, com a nese i complement de 
les classes de Dibuix i Escultura, l 
com a iniciació als oficis, l'aprenent 
practica una sèrie d'aquests, fonv 
mentats en certes facultats. 

Resolen d'una manera viva el pro-
blema de l'estllltzactó. i s'ha im 
tentat aconseguir-ho. fin ara. amb 
l'ensenyament del dibuix decoratiu. 
L'aprenent treballa allunyat de les 
facilitats agradables del dibuix orna-
mental 1 estilitzat fet de cara al pa-
per; situat en una nova posició d'es-
perit, aplic» ses activitats a un tre-
ballar condicionat i que d'ona la va-
lor d'ésser expressades en distintes 1 
variades apariències les pures con-
cepcions de l'esperit. Altra valor d'a-
quests treballs és el d'iniciació» als 
oficis. La multiplicació i complexitat 
de problemes i solucions que es plan-
tegen, l'afany de crear en el temps t 
l'espai sostingut pel goig de venrt. 
i tocar el que en principi fou una 
concepció Interior, i el coneixement 
de la seva utilitat, provoquen l'acetó 
de la voluntat sota l'aspecte de les 
seves formes actives. 

La transformació en valors tèc-
nics, les representacions interiors, 
les múltiples ocasions d'obrar amb 
llibertat, la varietat 1 la diversitat de 
selecció de mitjans 1 orientacions, 
provoquen el discerniment i la direc-
ció, .afinant la sensibilitat i el Juí. 
pel seu actiu funcionament, així 
com també la continuïtat-de l'acció 
1 la seva profunditat. 

El treballar en comú. imatge de la 
vida real. desperta les iniciatives. 
Mogut l'aprenent per un alt sentit 
d'emulació, desvetlla él sentit crític 
i el disposa a la recerca de solucions, 
donant-li el sentit de col·laboració 

A més. el «succés» i el «fracàs», no 
esdevé personal, par lo qual l'èxit 
no acondueix a la pressumpció ni el 
«fracàs» al descoratjament. 

Finalment, .cal remarcar él valor 
de «manifestació», per damunt de to-
ta altra activitat. En el Dibuix i l'Es-
cultura les tècniques extremadament 
difícils, no són mitjans de manifes-
tació, car per aconseguir posseir-les 
com a valor de llenguatge, cal un 
temps Uarguísalm. Inversament, en 
aquest treball d'obrador l'aprenent 
es manifesta amb j facilitat, àdhuc 
posseint la tècnica en un grau ín-
fim, fent-se aleshores la selecció 
d'aquella professió que, més ordena-
da, a la seva manera d'ésser, amb 
menor esforçç aconseguirà major 
rendiment. 

A més. l'aprenent aprèn a dibuixar 
1 esculpir a través de tècniques va-
riades. Així, el que executa una 
«vltralla». pinta i dibuixa dintre un 
nou concepte de la forma 1 el color 
i valent-se d'altres mitjans que el 
llapis l els pinzells. 

D'aprenent que «repuja» adquireix 
el concepte dels volums distintament 
que en l'Escultura, car treballa en 
la inversió d'aqueste. Practicant la 
«talla de guix o pedra», es fa indis-
pensable un treball. d'anàlisi 1 sín-
tesi que esdevé diflnUócte&n en el 
WHÚ* 1 EKSttBOk «Patíspt* t o t » 
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Ua en l'espai mitjançant una tècni-
ca, .basada en la contracció i dis-
tensió de la matèria, distinta de la 
corresponent a aquelles. En les pràc-
tiques de «teixir» i da «ceràmica» ha 
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d'acondlcionar les harmonies dels 
colors, valors 1 formes a les colora-
cions, valoracions i formes possibles 
de produir-se, etc. 

La multiplicitat de problemes que 
naturalment es plantejaran o que el 
professor ordenadament ha de provo-
car, per la varietat d'oficis que l'a-
prenent practicarà, reportaran solu-
cions científiques, a més de les ar-
tístiques, relacionades amb les assig-
natures bàsiques. Aquestes os tindrà 
cura de donar-hi una valor experi-
mental. 1 alhora teòric, a fi que la 
regla, el principi, la llei abreugi 1 
llarg camí de lo empíric. Així no b l 
haurà limitació entre lo ensenyat en 
l'aula 1 lo après en el taller. 

Es per la valor de les Realitzacions 
que hauran de ser aquestes activitats 
el fonament i el nex de tot l'ensenya-
ment d'aquesta nova Escola 1 les al-
tres, de tan ordenades que són al nos-
tre esperit, dotat d'un alt sentit «cons-
tructiu», car es fonamenten i desen-
rotllen a base del «fet». 

Bru és absolutament impoui-
Me guardar els originaL· qu» 
no arribem a jrttbUear, a í n 
com acceptar cap reclamació a 
tostenir eorres^onSitteíL· fftta 
«'hi TeUreixi. 

Ees cel advertir als «ne espontà-
niament ens envien asorita no 
eol-licitats per la Olrecotò del 
d i a r i , que no ens és possible en 
cap cas tornar·loe els originals. 
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