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Benvolgut/da: 
 
L’Àrea d’Expressió Gràfica Arquitectònica de l’ESARQ presenta aquesta exposició sobre Visions i 
lectures del Teatre Patronat Obrer com a fruit del Taller Jujol que des de l’any 2007 analitza 
l’arquitectura i els suggeriments plàstics de J.M. Jujol. 
 
Els alumnes han copsat i palpat mentalment i materialment l’esperit i la plàstica arquitectònica d’aquesta 
obra afrontant el repte d’extreure’n les virtualitats arquitectòniques i de disseny que la defineixen com 
una arquitectura diferent i d’avantguarda. En aquesta aproximació al Teatre del Patronat Obrer han 
utilitzat la mateixa forma intuïtiva, tàctil, de percepció visualitzadora i espacial que caracteritza 
l’arquitectura jujoliana. 
 
El Teatre del Patronat Obrer com el vaixell que navega per l’esvalotat mar de la vida parteix d’una visió 
interior, una arquitectura que ens endinsa en les profunditats del mar-vida modificant la percepció 
arquitectònica i les normes espacials estandarditzades.  
 
Una arquitectura líquida que s’expandeix, enemiga de la representació i de la imitació, s’escola entre 
solucions i enginys abstractes i sensorials que desafien els usos convencionals i desfan les formes 
elementals. I en la seva expansió dinàmica sembla que el teatre, al tallar les aigües del blau Mediterrani, 
pugna per sorgir del fons arrossegant en el seu cos barques, xarxes, agulles per cosir-les, peixos, algues ... 
Tot hi penja del seu cos, el món sencer és aquí contingut.   
 
Arquitectura de l’efímer, arquitectura del moviment, arquitectura de la fragilitat. Aquí J.M. Jujol crea 
noves síntesis sensorials, no percebudes si no imaginades, que proposen originals nexes i relacions més 
enllà del que és real i convencional que expressen originals experiències arquitectòniques. Viu 
l’experimentació arquitectònica entesa com un joc i un repte a les regles convencionals per anular els seus 
motius raonables creant un tipus d’avantguarda propi. 
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