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En aquesta exposició no es parla de viatges, encara que 
el pretext del viatge serà l’ocasió per parlar del mirar. El 
que presentem és un conjunt de fotografi es que mostren 
les mirades de 20 futurs arquitectes i alumnes dels 
Estudis d’Arquitectura de l’Escola Politècnica Superior de 
la Universitat de Girona, que s’han desplaçat a diferents 
llocs, alguns propers i d’altres llunyans, i que han volgut 
mostrar la seva aproximació a aquests llocs mitjançant 
les seves imatges del viatge.

Quins valors transmeten aquestes fotografi es? Què 
hem construït en aquest peti t racó obert al món? La 
mirada dels comissaris s’ha centrat principalment a 
arti cular la multi plicitat de visions individuals, amb la 
fi nalitat de produir una nova mirada necessàriament 
intencionada i concreta, però també múlti ple i oberta, 
gràcies a les imatges fotogràfi ques proposades per cada 
parti cipant de la mostra. Fotografi es de viatge, de ciutats 
i d’arquitectures agrupats en quatre àmbits temàti cs: 

1. Mirada conjunta: On més de 100 fotografi es 
refl ecteixen els interessos generals de cada estudiant. 
2. Afi nitats de la mirada: On 40 imatges  (2 per estudiant 
agrupades per semblances temàti ques, colors, textures, 
enquadraments, o en alguns casos pel marcat contrast) 
responen a la voluntat de mostrar principis incipients 
de possibles línies de futur en la recerca arquitectònica 
personal de cada un d’ells a través del mitjà fotogràfi c. 
3. Mirada refl exiva: On cada estudiant acompanya la 
imatge amb un text que complementa la seva elecció. 
4. Esbós en el mirar: Amb els treballs desenvolupats 
en l’assignatura Arquitectures Contemporànies, els 
resultats de la qual han estat recopilats en dossiers 
d’estudi de cada ciutat que, en el cas d’Amsterdam, ha 
esdevingut a més una publicació.

Per respondre a les qüesti ons inicials podríem apuntar 
que un dels valors que transmet l’exposició és el de la 
multi plicitat, com a conjunció de coses diverses i afi ns 
alhora, en el senti t que dóna Italo Calvino a aquesta 
paraula en el text pòstum de 1988 “Lezioni Americane. 
Sei proposte per il nuovo millennio”, quant al valor de 
la multi plicitat en l’àmbit literari, on explica els valors 
d’una estructura narrati va que uneix diversos relats 
curts, i intensos alhora, en una estructura més àmplia. 
“El meu temperament em porta a “scrivere breu” i 
aquestes estructures em permeten unir la concentració 
en la invenció i en l’expressió amb el senti t de les 
potencialitats infi nites”. Els quatre “relats curts”, que a 
manera de seccions organitzan l’exposició, son autònoms 
i independents, i a la vegada s’entrellacen en un relat 
únic, el de la experiencia del viatge  arquitectònic.

Les fotografi es i les mirades que presentem no són 
necessàriament icones de les ciutats, conformen més 
aviat un índex encara incomplet, un conjunt d’indicis 
encara oberts que esperen ser complementats a través 
de la mirada de l’espectador.Gi
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