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COMIAT
Quan encara era clar
has marxat amb pas lleu. Sagradament
ha davallat la nit
i els astres han vessat la plata làctia
sobre el teu front glaçat.
A la nostra ferida hi creixerà una planta
de les llavors que, fèrtil, vas sembrar.
Quim Español

Joan Margarit i Quim Español van coincidir força anys a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i van compartir
també moltes estones parlant de la seva passió comú, la poesia.
Fem nostres les seves paraules per acomiadar a Joan, un gran
professor, dins i fora de les aules, a la vida.
Equip de direcció, ETSAB UPC
Barcelona, 16 de febrer de 2020

A punts es una colección de documentos que recopila
experiencias, relatos, lecciones, matices, críticas, cuestiones y
situaciones diversas de personas que forman o han formado parte
de la comunidad humana, académica y profesional de la Escola
Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, UPC.
Se ofrecen para su libre circulación y reimpresión. La lectura
directa en pantalla es posible en etsab.upc.edu
No se permite su reproducción con fines comerciales ni en medios,
soportados publicitariamente, de ningún tipo ni formato.
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A punts és una col·lecció de documents que recopila experiències,
relats, lliçons, matisos, crítiques, qüestions i situacions diverses
de persones que formen o han format part de la comunitat
humana, acadèmica i professional de la Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura de Barcelona, UPC.
S'ofereixen per a la seva lliure circulació i reimpressió. La lectura
directa en pantalla és possible en etsab.upc.edu
No es permet la seva reproducció amb finalitats comercials ni en
mitjans, suportats publicitàriament, de cap tipus ni format.

