
CURS DE PAISATGE URBÀ 
(II edició) 

Dibuix d’Anna Bussot (curs 2013) 

 

Aquest curs sobre paisatge urbà neix inspirat en el llegat 
de dibuixos del pintor Lluís Rigalt i Farriols (1814 – 1894) 
que es conserven en el fons de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i que retraten la 
Barcelona de la segona meitat del segle XIX. 
Representen un valuós testimoni d’edificis, monuments i 
entorns que es destruïren per ser substituïts per carrers i 
altres edificis nous que culminaren en la ciutat que tenim 
actualment. 

Però resulta també que Rigalt era professor de l’Escola de 
Belles Arts situada en el mateix edifici de la Llotja que 
avui ens permet ubicar aquest curs. I per si calen més 
coincidències, dir que Rigalt impartia l’assignatura de 
Perspectiva i Paisatge en l’esmentada Escola entorn l’any 
1850, matèria que fins fa poc encara formava part de 
l’itinerari curricular dels actuals ensenyaments de Belles 
Arts. 

Són aquestes motivacions històriques i l’afany artístic de 
reprendre una temàtica amb tanta tradició, les que ens 
animen a presentar aquest Curs de Paisatge Urbà. Alhora 
considerem que la visió contemporània de l’art en general 
pot aportar al tema unes capacitats d’innovació creativa 
que val la pena posar a la pràctica. 

Lloc 
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi  

Casa Llotja – Passeig d’Isabel II,1, 2n 

08003 Barcelona  

 933 192 432 – email: secretaria@racba.org 

Directors 
Dr. Manuel Ruiz Ortega / Dra. Roser Masip Boladeras 

Dates 
Del 5 al 23 de maig de 2014 

Horari 
De dilluns a divendres de 10 a 15 hores 

Contacte 
Secretaria de l’Acadèmia – email: secretaria@racba.org 

  933 192 432 

Preu 

 390 euros 

Període inscripció i pagament 

Del 24 de març a l’11 d’abril de 2014 

Crèdits 
 5 crèdits ECTS (125 hores totals) 

 

Adreçat i/o requeriments d’accés  
Adreçat a llicenciats amb experiència i/o interès pel dibuix, 
professionals i estudiants del sector de les arts que desitgin 
practicar i aprofundir en la representació del paisatge urbà 
com a temàtica artística i mitjà d’expressió. 

S’acreditarà la realització del curs amb una certificació 
expedida per la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi. 

 

Objectius 
 Adquirir un alt nivell de dibuix en la representació del 

paisatge, mitjançant la pràctica continuada en contacte 
amb el referent. 

 Dominar les tècniques i suports adients per aconseguir 
resultats adequats. 

 Perfeccionar el coneixement empíric del paisatge des de 
les vessants teòrica i pràctica. 

 Potenciar els trets expressius i creatius de l’alumne per 
trobar un estil propi. 

Continguts: 
 
Bloc teòric 

 Lluís Rigalt i el paisatge de Barcelona al segle XIX. 

 Visions del paisatge en l’art modern i contemporani. 

 Fonaments de la perspectiva geomètrica. 

 Lliçons magistrals amb visionat d’imatges adequades a 
les temàtiques proposades a l’inici dels temes i valoració 
dels resultats obtinguts mitjançant comparatives 
relacionades amb autors/artistes diversos vinculats a la 
representació del paisatge. 

Bloc de recursos gràfics 

 La línia en el paisatge. La línia que descriu i el traç que 
accentua. 

 La taca en el paisatge. La taca com a organitzadora de 
masses. 

 Recursos expressius mixtes. 

 El motiu i la composició. 

 La llum, el color i l’atmosfera. 

 Situació de l’observador: punts de vista. 

 Dimensions: distàncies i profunditats. 

Bloc temàtic 

 Paisatge atmosfèric. 

 Paisatge d’estructures arquitectòniques. 

 Paisatge de parcs i jardins. 

 Paisatge d’interiors urbans. 

 Paisatge urbà i el mar. 

 Paisatge de fantasia i imaginació. 

 

Professorat 

 
Dr. Manuel Ruiz Ortega, Catedràtic i professor emèrit de la 

Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. Acadèmic 
corresponent. Artista pintor. 

Dra. Roser Masip Boladeras, Professora Titular Facultat de 

Belles Arts, Universitat de Barcelona. Artista pintora. 

Sr. Antoni Villar Olmedo, Catedràtic d’ensenyaments 

artístics. Artista pintor. 

 


