
         

 

Aquesta obra original Duet de bambús i els dos segells commemoratius, 
l’empremta dels quals s’exhibeix a la part esquerra de l’obra, han estat concebuts 
per Maria Alberich Carramiñana (nom artístic Ga-Domin) expressament per al 
Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) de la Universitat Politècnica 
de Catalunya amb motiu del seu quinzè aniversari. 

La tècnica emprada ha estat Sumi-e sobre paper d’arròs. Sumi-e significa pintura 
a tinta i és una tècnica mil·lenària d’Àsia oriental de pintura amb pinzell, 
eminentment monocromàtica, a base de tinta negra en diferents concentracions. 

Duet de bambús representa dos bambús en referència a les dues titulacions que 
cursen els alumnes al CFIS. L’obra conté l’empremta en vermell de tres segells. El 
segell de la dreta és la signatura de l’artista. El segell gran quadrat de l’esquerra 
commemora el quinzè aniversari de la creació del CFIS, i el circular, just a sota, 
commemora els vint anys de la creació de la doble titulació de Telecomunicacions 
i Matemàtiques, precursora de les dobles titulacions del centre. Tant el motiu de 
l’obra (el bambú) com el dels segells commemoratius (la grua) han estat triats 
expressament per la seva simbologia en relació al CFIS. 

En el tractat de 1679 de pintura xinesa El jardí de les llavors de mostassa s’explica 
la relació de cada traç del pinzell amb la forma de la natura que el sintetitza. S’hi 
destaquen quatre plantes, entre elles el bambú, associades a una estació de l’any 
i a un símbol de virtut. El bambú representa el principi de l’estiu, i per al·legoria 
la trajectòria de quinze anys del CFIS. El bambú representa també la virtut de la 
integritat, entesa com a fortalesa i flexibilitat. És una planta que, gràcies a la seva 
flexibilitat, resisteix l’embat del vent, i s’associa al caràcter de la persona que ha 
de superar amb fermesa situacions dures a la vida i s’ha d’adaptar a les adversitats 
mantenint la seva essència. La grua és un símbol de longevitat i de bona fortuna. 
Tant el bambú com la grua són símbols de protecció als joves en formació: els 
individus vells protegeixen el creixement dels brots joves de bambú; la grua 
protegeix ferventment les seves cries amb les seves grans ales. 


