Editorial

grafic.info diseño para la comunicación visual

editorial
introducción 2
revistas 3
memorias corporativas 14
coleccionables 16
catálogos 20
otros libros 30
pantalla 36
algunos folletos 38
infografía 40
ilustración 42
contacto 44

Editorial

grafic.info diseño para la comunicación visual
qué es
experiencia
grafic.info es un equipo flexible de diseñadores y otros
_diseño de identidad
profesionales de diversas disciplinas coordinado por xavier alamany _dirección de arte
_diseño de promoción cultural y comercial
servicios
_diseño para pantalla y para papel
grafic.info ofrece servicios de diseño y comunicación visual para
_diseño de exposiciones
compañías e instituciones, con proximidad, experiencia y la
_branding y publicidad
habilidad de buscar nuevas alternativas para nuevas necesidades
_diseño de información, mapas, señalización e infografía
_edición técnica de contenidos
lenguas
_gestión de producción interna o externa
podemos trabajar en inglés, francés, español, catalán y también
_comunicación para internet y redes sociales
entendemos portugués brasileño e italiano bastante bien
_investigación y docencia universitarias
y una extensa trayectoria en diseño de publicaciones:
_revistas, libros y catálogos
sois bienvenidos
por favor consultadnos como podemos enfocar vuestro proyecto

Revista para una federación
de concesionarios de automóbiles
200 × 278 mm, 24 págs.
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Los concesionarios de Volkwagen en
España apuestan por ofrecer una revista
de fidelización con un enfoque innovador,
empezando por aceptar nuestra
propuesta de naming, y un estilo límpio,
conceptual, claramente diferenciado de
las revistas del sector.

www.grafic.info
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Negocio
El negocio de VGRS continua evolucionando positivamente
año tras año, destacando en 2015 un incremento del 23 %
en las ventas de Vehículo Nuevo, por encima del crecimiento
del mercado (17 %), llegando a las 26.000 unidades.
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Dunt et et odignisi bla ide cus, inimoluptas
dipsus, suscia vent, con pre nestion re de
re qui dolorum explatisqui que nost Et
elendit quateni dolupta ssenis de consequ
isquae dest se conet, inturita non eos est,
voluptam, odici demposae iunti odi aspist
omniet aciatem ut quia volorpos.
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Cid utatibus aut labores ciatet eicieni minvent
facipsam in nulpa comnim vent volor as sint aut
por maio voluptas est vellectas iliquatibus, offic
tem et apedignis sequos rento que nonseque
doluptassim consed unt doluptus enditi nusani
dolo offici non entectem natinul parumque ditatque mi, consenienda nulparum de volupta
ecteceaquas et acia et velectur, id quassi suntior
erumqua tiores et que rehent lab ium rem. Nam
fugiame tusandae prerchil mollabo resciis aut
as dolorerchil ex eic tendandit, nos eiumque
nistruntur?
Dunt et et odignisi bla ide cus, inimoluptas
dipsus, suscia vent, con pre nestion re de re qui
dolorum explatisqui que nost et elendit quateni
dolupta ssenis de consequ isquae dest, ut labore molupta tquidunt odi bea postiur sandel
esequam, quis earchitatur simil is moluptatum
quas deribus acius quos sitempo ssequamus,
quiatur, etus ea sim re net eribusdaerum etus,
cumenem restinis aliquunto dus veniminte nis
estio. Facit, te conet, inturita non eos est, voluptam, odici demposae iunti odi aspist omniet
aciatem ut quia volorpos sed quat fugia comni
asperum conemquia quias a sum a andita ducilli taerum accullaut ulligenim quat quo offictaepudi dolupta sum fugitemque andaernatur, sim
alis in pa dignistiatem et aut etur, vent expersp
erferionest, que maxim reptatur?

Pa dolendae pariam, volent landandant aut
qui corem assi volumqui te pro estoreseque
laut minvenet fugitatis doloreptam rent endio
mintemo loreperspis dollaccusam eium quam
quam, viti to eationseque doluptaeped ma voloratiunda vernatem doloria et porest od exerore
perupicimus int omnit plabo. Atis nes mosae.
Busdantiati blab ipita volessi temporem. Uptas
ipsanducidi dolore, ea accus alignis et landus,
aspedit incitatem dipisint labo. Icaepero et lab
invenias paribuscimet fugitaquaspe viditatem
voluptur re reperum expel ipsae. Ibusani magnam liquas demodi nonserum harit acculpa
dionsed isciet rat volum veles ulpa discid et ped
magnistibus delecae praecae ceatur si ut essita
conem Sandel ium que de pelenisque magnat
optaturerrum.

Un 2015 en positivo
Título de comentario en
una o dos líneas
Dunt et et odignisi bla ide cus, inimoluptas
dipsus, suscia vent, con pre nestion re de
re qui dolorum explatisqui que nost Et
elendit quateni dolupta ssenis de consequ
isquae dest, ut labore molupta tquidunt
odi bea postiur sandel esequam, quis earchitatur simil is moluptatum quas deribus
acius quos sitempo ssequamus, quiatur ea
sim re net eribusdaerum etus, cumenem
restinis aliquunto dus veniminte nis estio
facit. Se conet, inturita non eos est, voluptam, odici demposae iunti.
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Dunt et et odignisi bla ide cus, inimoluptas dipsus, suscia vent, con pre nestion re de re qui dolorum explatisqui
que nost Et elendit quateni dolupta
ssenis de consequ isquae dest.

2014: 813.838

Vehículos comerciales
2013: 899.204

2014: 919.697

Horas facturadas

Unidades

Vehículo nuevo
2014: 26.028

Vehículo de ocasión
2013: 9.828

2014: 11.580

23 % +18 %

Posventa facturó
920.000 h a cliente,
con un volumen de
recambios asociado de
77 millones de euros

+

Taller
2013: 899.204

2014: 919.697

Horas facturadas

2%

+
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101.634

Miles de euros

12 %
dana Cortina
Dirección General

2012: 674.730

152.629
116.184

por encima
del resto.

Ventas de vehículos 2013 vs. 2014

2013: 21.136

Éste ha sido el eslogan
de la primera convención de VGRS celebrada
en Madrid el pasado
4 de febrero

Mercado total 2012 vs. 2014

Unidades

“En 2016
creceremos

Evolución de los ingresos
Miles de euros

Javier Pladevall y Dana Cortina
Dirección General

1

Nueva
delegación

2%

+

Dunt et et odignisi
bla ide cus, inimoluptas dipsus,
suscia vent, con
pre nestion re de
re qui dolorum.

4%

-

Recambios
2013: 80.645

2014: 77.037

Facturación en miles de ¤

>53.000
visitas en el web de VGRS

Dunt et et odignisi bla ide cus, inimoluptas
dipsus, suscia vent, con pre nestion re de
re qui dolorum.
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Esencialmente VGRS

Ruta VGRS

En cada número de la revista descubriremos, a través de los
datos más representativos de nuestros concesionarios oficiales,
aquellos detalles que los hacen diferentes, especiales, líderes
en su mercado… ¡Su esencia VGRS!

Málaga Wagen
Título interior de una línea
Dunt et et odignisi bla ide cus, inimoluptas dipsus, suscia vent, con pre
nestion re de re qui dolorum explatisqui que nost et elendit quateni dolupta ssenis de consequ isquae dest,
ut labore molupta tquidunt odi bea
postiur sandel esequam, quis earchitatur simil is moluptatum quas deribus
acius quos sitempo ssequamus, quiatur, etus ea sim re net eribusdaerum
etus, cumenem restinis aliquunto dus
veniminte nis estio. Facit, te conet,
inturita non eos est, voluptam, odici
demposae iunti odi aspist omniet
aciatem ut quia volorpos sed quat
fugia comni asperum conemquia
quias a sum a andita ducilli taerum
accullaut ulligenim quat quo offictaepudi dolupta sum fugitemque andaernatur, sim alis in pa dignistiatem
et aut etur, vent expersp erferionest,
que reptatur?

El tratamiento gráfico de los datos és
fundamental en el estilo de comunicación
que permite el diseño. También lo es el
ofrecimiento de trabajar con ilustradores
capacitados y la dirección de artr sobre
su trabajo para acoplarse felizmente a los
objetivos de la revista.
www.grafic.info

Est re nonseri quaeprat. Molorepere ad ut incto volorem quibus
dem audae invel inctio occum lant.

Est re nonseri quaeprat. Molorepere ad ut incto volorem
quibus. Dem audae invel inctio occum lant quodi con.

Málaga Wagen
Est re nonseri quaeprat. Molorepere ad ut incto volorem
quibus. Dem audae invel inctio occum lant quodi con por
seque pari aut quidel et essum et labore eaque.

Est re nonseri quaeprat. Molorepere ad ut incto volorem
quibus. Dem audae invel inctio occum lant quodi con por
seque pari aut quidel et essum et labore eaque.

Est re nonseri quaeprat. Molorepere ad ut incto volorem
quibus. Dem audae invel inctio occum lant quodi con.

Dunt et et odignisi bla ide cus, inimoluptas dipsus, suscia vent, con pre
nestion re de re qui dolorum explatisqui que nost et elendit quateni dolupta ssenis de consequ isquae dest,
ut labore molupta tquidunt odi bea
postiur sandel esequam, quis earchitatur simil is moluptatum quas deribus
acius quos sitempo ssequamus, quiatur, etus ea sim re net eribusdaerum
etus, cumenem restinis aliquunto dus
veniminte nis estio. Facit, te conet,
inturita non eos est, voluptam.

Est re nonseri quaeprat. Molorepere ad ut incto volorem
quibus. Dem audae invel inctio occum lant quodi con por
seque pari aut quidel et essum et labore eaque.

Ventas 2014
VW, Seat, Audi, LCV, Skoda

8%
01.105 Málaga
13.181 VGRS
16 Folks #1 / 2016

Pie de foto soluptur alit dunderro tor ad quundia temped quamus quatemporum eosanda dolupta sinctia tistiae commosam,
officipis in num quasperchit pratiis dolupti.
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Revista para una federación
de cooperativas
210 × 297 mm, 84 págs.

Revistas

Revista anual de
análisis y reflexión
sobre el mundo
cooperativo

2015

Revista anual de
análisis y reflexión
sobre el mundo
cooperativo

www.cooperativestreball.coop

Intercooperación empresarial

Exportando valores

Financoop 2015.
Cita con los inversores
——
Clubs de accionariado popular.
Otro fútbol es posible

Las cinco competencias
del emprendimiento cooperativo
——
Telecos cooperativas,
móviles éticos y sostenibles

Gestión y creación colectiva para que sea posible

Portada_ESP.indd 1

Hablamos de marca
con Gabriel García
de Oro, director
creativo de OgilvyOne

Colaboraciones de
Daniel Romaní
Bruno Roelants
Carles Viñas

28/02/16 19:16

2016
www.cooperativestreball.coop

Diseño
Dirección de arte de ilustración
Ilustración
Compaginación

Los principios cooperativos impactan más allá

Portada_ES.indd 1

Amaya Apesteguía,
especialista en
consumo responsable
en la OCU

Colaboraciones de
Nicola Huckerby
Elba Salas Mansilla
Antoni Oró Badia

16/3/17 19:28

.coop a menudo trata temas de gestión
difíciles de representar atractivamente
a través de fotografías.
Por lo tanto, se decide utilizar ilustra
ciones, de más poder conceptual y
sugerente, a partir de una dirección
de arte fiel a los contenidos.

www.grafic.info
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El objetivo del diseño para .coop es
proyectar una clara sensación de revista
y, además, de revista de reflexión. En
todo caso, evitar el aspecto de boletín de
asociación o de recopilación de estudios
técnicos poco incitador a la lectura.
www.grafic.info
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Revista infantil y juvenil
210 × 280 mm, 48 págs.

Revistas

Tots som súpers

Diseño de logo-cabecera
Diseño
Compaginación
Fotomontajes
Ilustración puntual complementaria

Tots som súpers

Finalista en los Premios Anuaria 2011 –
categoría Mejor diseño de revista.

e x c lu s iu

+ pòstedre la

nova

Els misteris dels egipcis
E ntrevista: tots els secrets de les

E spies de veritat!
+ pòster de regal

..............................
3 ,50 €

N úm.

5

Supers-5-p1-portada.indd 1

F es

fotos boges !
...................................
i fabrica una pila !

L ila

Com es fan els dibuixos animats?
amb pasta de sal

T ot sobre les

i el teu

coet de S ant J oan

formigues

L es novetats dels teus
personatges preferits,
i molt més...

3 ,50 €

N úm.

6

22/4/10 12:40:54

F es un imant

E n R oc entrevista

M acedònia
..............................

T ot sobre la nova sèrie
L a lliga dels supermalvats!

Supers-6-p1-portada.indd 1

21/5/10 21:12:54

Súpers! adapta todo el universo del
canal infantil y juvenil de TV3 al formato
papel, manteniendo la vivacidad y la
proactividad.
www.grafic.info
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El diseño quiere evitar tratar a los jóvenes
o a los niños como usuarios de segunda
categoría. Cada página es trabajada al
máximo para conseguir impacto visual
positivo al lector y sensación de riqueza
de contenidos.
www.grafic.info
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Revistas

Revista sobre economía
210 × 297 mm, 104 págs.
Diseño
Compaginación
Dirección de fotografía para portada

En conivencia con la temática de la
revista —la internacionalización de la
economía catalana—, el diseño optó
por un estilo internacional, moderno
y ordenado, persiguiendo proyectar
imagen de fiabilidad y contemporaneidad.
www.grafic.info
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Revista de historia contemporánea
205 × 305 mm, 48 págs

Revistas

Diseño de logo-cabecera
Diseño
Plantillas para compaginación in-house

18

L’OPINIÓ

L’OPINIÓ

L’AVENÇ XXX MES ANY

L’AVENÇ XXX MES ANY

19

D’ARA

EXILIATS CATALANS SOTA VICHY
ALGUNS TESTIMONIS

El juny de 1940, les tropes nazis ocupaven la meitat nord de França. Per als
exiliats catalans, aquest “cataclisme” representava una repetició de la caiguda de Catalunya un any i mig abans, el febrer de 1939. L’ocupació alemanya
va tenir conseqüències immediates per a aquells intel·lectuals i polítics, en
trencar la dinàmica política i cultural del primer exili i creant noves incerteses sobre el futur que els esperava

Carles Pi i Sunyer,
1888-1971
[Centre]
Carles Riba, 1893-1959
[Dreta]
Antoni Rovira i Virgili,
1882-1949

La caiguda de França
Se perpetuo Tempus as revolubile gyro Iam
revocat Zephyros, vere tepente. Induiturque
brev Tellus reparata iuventam. Fallor? an et
nobis redeunt in carmina vires, Ingeniumque
mihi munere veris adest? Munere veris adest,
iterumque vigescit ab illo (Quis putet?) atque
aliquod iam sibi poscit opus. Castalis ante osculos, bif idumque cacumen oberrat, Et mihi
Pyrenen somnia nocte ferunt.
Fallor? an et nobis redeunt in carmina vires,
Ingeniumque mihi munere veris adest? Munere veris adest, iterumque vigescit ab illo (Quis
putet?) atque aliquod iam sibi poscit opus.
Castalis ante osculos, bif idumque cacumen
oberrat, Et mihi Pyrenen somnia nocte ferunt.
Concitaquq arcano fervent mihi pectora
motu, Et furor, et sonitus me sacer intus agit.
Delius ipse venit. Iam mihi mens liquidi raptatur
in ardua caeli, Perque vagas nubes corpore liber
eo. Perque umbras, perque antra feror, penetralia vatum; Et mihi fana patent interiora
Deum,. Intuiturque animus toto quic agatur
Olympo, Nec fugiunt oculos del Tartara caeca

El reto de rediseñar una revista histórica
sobre Historia resultó muy interesante.
Aunque duró poco.

www.grafic.info

meos. Quid tam grande sonat distento spiritus
ore? Quid parit haec rabies, quid sacer iste
furor? Veris, io! rediere vices; celebremus honores Veris, et hoc subeat Musa perennis opus.
Iam sol, Aethiopas fugiens del Tithoniaque arva,
Flectit ad Arctoas aurea lora plagas. Est breve
noctis iter, brevis est mora noctis opacae, Horrida cum tenebris exulat illa suis. Iamque Lycaonius plaustrum caeleste Boötes Non longa
sequirtur fessus ut ante via, Nunc etiam solitas
circum Iovis atria toto Excubias agitant sidera
rara polo. Nam dolus et caedes, et vis cum nocte
recessit, Neve Giganteum Dii timuere scelus.
Forte aliquies scopuli recubans in vertice
pastor, Roscida cum primo sole rubescit humus,
“Hac,” ait, “hac certe caruisti nocte puella,
Phoebe, tua, celeres quae retineret equos.” Laeta
suas repetit silvas, pharetramque resumit Cynthia, Luciferas ut videt alta rotas, Et tenues
ponens, radios gaudere videtur Officium fieri
tam penetralia vatum breve fratris ope. “Desere,”
Phoebus aid, “thalamos, Aurora seniles.
Quid iuvat effoeto procubuisse toro? Te
manet Aeolides viridi venator in herba; Surge;

MHC

MHC

MHC

’

tuos ignes altus Hymettus habet.” Flava verecundo dea crimen in ore fatetur, Et matutinos
oscius urget equos. Exuit invisam Tellus rediviva senectam, Et cupit amplexus, Phoebe, subire tuos. Et cupit, et digna est; quid enim
formosius illa, Pandit ut omniferos luxuriosa
sinus, Atque Arabum spirat messes, et ab ore
venusto Mitia cum Paphiis fundit amosma rosis?
Ecce, coronatur sacro frons ardua luco, Cingit
ut Idaeam pinea turris Pim; Et vario madidos
intexit flore capillos, Floribus et visa est polsse
placere suis, Floribus effusos et erat redimita
capillos, Taenario placuit diva Sicana Deo penetralia vatum.
Phoebe, tibi faciles hortantur amores, Mellitasque movent flamina verna preces. Cinnamea
Zephyrus leve plaudit odorifer ala, Blanditiasque tibi ferre videntur aves. Nec sine dote tuos
temeraria quaerit amores Terra, nec optatos
poscit egena toros; Alma salutiferum mediocos
tibi gramen in usus Praebet, et hinc titulos
adiuvat ipsa tuos. Polsse placere suis, Floribus
effusos et erat redimita capillos, Taenario placuit
diva Sicana Deo. Nec sine dote tuos temeraria
quaerit amores Terra, nec optatos poscit egena
toros. Aspice, Phoebe, tibi faciles hortantur
amores.
In se perpetuo Tempus as revolubile gyro
Iam revocat Zephyros, vere tepente. Induiturque
brev Tellus reparata iuventam. Fallor? an et
nobis redeunt in carmina vires, Ingeniumque
mihi munere veris adest? Munere veris adest,
iterumque vigescit ab illo (Quis putet?) atque
aliquod iam sibi poscit opus. Castalis ante osculos, bifidumque cacumen oberrat, Et mihi Pyrenen somnia nocte ferunt.
Concitaquq arcano fervent mihi pectora motu,
Et furor, et sonitus me sacer intus agit. Delius ipse
venit. Iam mihi mens liquidi raptatur in ardua
caeli, Perque vagas nubes corpore liber eo. Perque
umbras, perque antra feror, penetralia vatum; Et
mihi fana patent interiora Deum,. Intuiturque
animus toto quic agatur Olympo, Nec fugiunt
oculos del Tartara caeca meos. Quid tam grande
sonat distento spiritus ore? Quid parit haec rabies,
quid sacer iste furor? Veris, io! rediere vices;
celebremus honores Veris, et hoc subeat Musa
perennis opus. Iam sol, Aethiopas fugiens del
Tithoniaque arva, Flectit ad Arctoas aurea lora
plagas. Est breve noctis iter, brevis est mora noctis opacae, Horrida cum tenebris exulat illa suis.
Iamque Lycaonius plaustrum caeleste Boötes Non
longa sequirtur fessus ut ante via, Nunc etiam
solitas circum Iovis atria toto Excubias agitant
sidera rara polo. Nam dolus et caedes, et vis cum
nocte recessit, Neve Giganteum.

El nuevo diseño facilitó el interés de un
grupo editorial por L’Avenç, que terminó
siendot absorbida.

Forte aliquies scopuli recubans in vertice
pastor, Roscida cum primo sole rubescit humus,
“Hac,” ait, “hac certe caruisti nocte puella,
Phoebe, tua, celeres quae retineret equos.” Laeta
suas repetit silvas, pharetramque resumit Cynthia, Luciferas ut videt alta rotas, Et tenues
ponens, radios gaudere videtur Officium fieri
tam penetralia vatum breve fratris ope. “Desere,”
Phoebus aid, “thalamos, Aurora seniles.
Quid iuvat effoeto procubuisse toro? Te
manet Aeolides viridi venator in herba; Surge;
tuos ignes altus Hymettus habet.” Flava verecundo dea crimen in ore fatetur, Et
matutinos oscius urget equos.
Exuit invisam Tellus rediviva
senectam, Et cupit amplexus,
Phoebe, subire tuos. Et cupit,
et digna est; quid enim formosius illa, Pandit ut omniferos
luxuriosa sinus, Atque Arabum
spirat messes, et ab ore venusto Mitia cum Paphiis fundit
amosma rosis? Ecce, coronatur
sacro frons ardua luco, Cingit
ut Idaeam pinea turris Pim; Et
vario madidos intexit flore
capillos, Floribus et visa est
polsse placere suis, Floribus
effusos et erat redimita capillos,
Taenario placuit diva Sicana
Deo penetralia vatum.
Phoebe, tibi faciles hortantur
amores, Mellitasque movent flamina verna preces. Cinnamea Zephyrus leve plaudit odorifer
ala, Blanditiasque tibi ferre videntur aves. Nec
sine dote tuos temeraria quaerit amores Terra,

MHC

FRANCESC VILANOVA I VILA-ABADAL

Lluís Nicolau d’Olwer,
1888-1961

era qui proporcionava mà d’obra,
‘ ElenSTO
règim gairebé d’esclavatge, a l’economia
de guerra alemanya
’
nec optatos poscit egena toros; Alma salutiferum
mediocos tibi gramen in usus praebet, et hinc
titulos adiuvat ipsa tuos. Polsse placere suis,
Floribus effusos et erat redimita capillos, Taenario placuit diva Sicana Deo. Nec sine dote tuos
temeraria quaerit amores Terra, nec optatos poscit egena toros.
Marxar a Amèrica, quedar-se a França,
tornar a casa...
Fallor? an et nobis redeunt in carmina vires,
Ingeniumque mihi munere veris adest? Munere
veris adest, iterumque vigescit ab illo (Quis

Com si fuese inevitable, este nuevo
diseño desapareció al volver la revista a
ser rediseñada per la nueva dirección,
para transmitir la idea de que se entraba
en una nueva etapa.
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AGENDA

RESSENYES

Ed. Mediterrània

LA PINTURA DE SANTIAGO RUSIÑOL,
PER FI COMPLETA

La vida i l’obra
pictòrica
de l’artista,
revisitada
i completada
amb un catàleg
sistemàtic

’

[a dalt]
Jardí abandonat, 1898

Se perpetuo Tempus as revolubile gyro Iam
revocat Zephyros, vere tepente. Induiturque
brev Tellus reparata iuventam. Fallor? an et
nobis redeunt in carmina vires, Ingeniumque
mihi munere veris adest? Munere veris adest,
iterumque vigescit ab illo (Quis putet?) atque
aliquod iam sibi poscit opus. Castalis ante
osculos, bifidumque cacumen oberrat, Et mihi
Pyrenen somnia nocte ferunt.
Fallor? an et nobis redeunt in carmina vires,
Ingeniumque mihi munere veris adest? Munere veris adest, iterumque vigescit ab illo (Quis
putet?) atque aliquod iam sibi poscit opus.
Castalis ante osculos, bifidumque cacumen.

Concitaquq arcano fervent mihi pectora
motu, Et furor, et sonitus me sacer intus agit.
Delius ipse venit. Iam mihi mens liquidi raptatur in ardua caeli, Perque vagas nubes corpore liber eo. Perque umbras, perque antra
feror, penetralia vatum; Et mihi fana patent
interiora Deum,. Intuiturque animus toto quic
agatur Olympo, Nec fugiunt oculos del Tartara caeca meos. Quid tam grande sonat distento spiritus ore? Quid parit haec rabies, quid
sacer iste furor? Veris, io! rediere vices; celebremus honores Veris, et hoc subeat Musa
perennis opus. Iam sol, Aethiopas fugiens del
Tithoniaque arva, Flectit ad Arctoas aurea

Se perpetuo Tempus as revolubile gyro Iam
revocat Zephyros, vere tepente. Induiturque
brev Tellus reparata iuventam. Fallor? an et
nobis redeunt in carmina vires, Ingeniumque
mihi munere veris adest? Munere veris adest,
iterumque vigescit ab illo (Quis putet?) atque
aliquod iam sibi poscit opus. Castalis ante
osculos, bifidumque cacumen oberrat, Et mihi
Pyrenen somnia nocte ferunt.
Fallor? an et nobis redeunt in carmina vires,
Ingeniumque mihi munere veris adest? Munere veris adest, iterumque vigescit ab illo (Quis
putet?) atque aliquod iam sibi poscit opus.
Castalis ante osculos, bifidumque cacumen
oberrat.
Concitaquq arcano fervent mihi pectora
motu, Et furor, et sonitus me sacer intus agit.
Delius ipse venit. Iam mihi mens liquidi raptatur in ardua caeli, Perque vagas nubes corpore liber eo. Perque umbras, perque antra
feror, penetralia vatum; Et mihi fana patent
interiora Deum,. Intuiturque animus toto quic
agatur Olympo, Nec fugiunt oculos del Tartara caeca meos. Quid tam grande sonat distento spiritus ore? Quid parit haec rabies, quid
sacer iste furor? Veris, io! rediere vices; celebremus honores Veris, et hoc subeat Musa
perennis opus. Iam sol, Aethiopas fugiens del
Tithoniaque arva, Flectit ad Arctoas aurea
lora plagas. Est breve noctis iter, brevis est
mora noctis opacae, Horrida cum tenebris
exulat illa suis. Iamque Lycaonius plaustrum
caeleste Boötes Non longa sequirtur fessus ut
ante via, Nunc etiam solitas circum Iovis atria
toto Excubias agitant sidera rara polo. Nam
dolus et caedes, et vis cum nocte recessit, Neve
Giganteum Dii timuere scelus.
Forte aliquies scopuli recubans in vertice
pastor, Roscida cum primo sole rubescit
humus, “Hac,” ait, “hac certe caruisti nocte
puella, Phoebe, tua, celeres quae retineret
equos.” Laeta suas repetit silvas, pharetramque
resumit Cynthia, Luciferas ut videt alta rotas,
Et tenues ponens, radios gaudere videtur Officium fieri tam penetralia vatum breve fratris
ope. “Desere,” Phoebus aid, “thalamos, Aurora seniles.
Quid iuvat effoeto procubuisse toro? Te
manet Aeolides viridi venator in herba; Surge;
tuos ignes altus Hymettus habet.” Flava verecundo dea crimen in ore fatetur, Et matutinos
oscius urget equos. Exuit invisam Tellus rediviva senectam, Et cupit amplexus, Phoebe,
subire tuos. Et cupit, et digna est; quid enim
formosius illa, Pandit ut omniferos luxuriosa

sinus, Atque Arabum spirat messes, et ab ore
venusto Mitia cum Paphiis fundit amosma
rosis? Ecce, coronatur sacro frons ardua luco,
Cingit ut Idaeam pinea turris Pim; Et vario
madidos intexit flore capillos, Floribus et visa
est polsse placere suis, Floribus effusos et erat
redimita capillos, Taenario placuit diva Sicana
Deo penetralia vatum.
Phoebe, tibi faciles hortantur amores, Mellitasque movent flamina verna preces. Cinnamea
Zephyrus leve plaudit odorifer ala, Blanditiasque tibi ferre videntur aves. Nec sine dote tuos
temeraria quaerit amores Terra, nec optatos
poscit egena toros; Alma salutiferum mediocos
tibi gramen in usus Praebet, et hinc titulos
adiuvat ipsa tuos. Polsse placere suis, Floribus
effusos et erat redimita capillos, Taenario
placuit diva Sicana Deo. Nec sine dote tuos
temeraria quaerit amores Terra, nec optatos
poscit egena toros. Aspice, Phoebe, tibi faciles
hortantur amores.
In se perpetuo Tempus as revolubile gyro
Iam revocat Zephyros, vere tepente. Induiturque brev Tellus reparata iuventam. Fallor? an
et nobis redeunt in carmina vires, Ingeniumque
mihi munere veris adest? Munere veris adest,
iterumque vigescit ab illo (Quis putet?) atque
aliquod iam sibi poscit opus. Castalis ante
osculos, bifidumque cacumen oberrat, Et mihi
Pyrenen somnia nocte ferunt.
Concitaquq arcano fervent mihi pectora
motu, Et furor, et sonitus me sacer intus agit.
Delius ipse venit. Iam mihi mens liquidi raptatur in ardua caeli, Perque vagas nubes corpore liber eo. Perque umbras, perque antra
feror, penetralia vatum; Et mihi fana patent
interiora Deum,. Intuiturque animus toto quic
agatur Olympo, Nec fugiunt oculos del Tartara caeca meos. Quid tam grande sonat distento spiritus ore? Quid parit haec rabies, quid
sacer iste furor? Veris, io! rediere vices; celebremus honores Veris, et hoc subeat Musa
perennis opus. Iam sol, Aethiopas fugiens del
Tithoniaque arva, Flectit ad Arctoas aurea
lora plagas. Est breve noctis iter, brevis est
mora noctis opacae, Horrida cum tenebris
exulat illa suis. Iamque Lycaonius plaustrum
caeleste Boötes Non longa sequirtur fessus ut
ante via, Nunc etiam solitas circum Iovis atria
toto Excubias agitant sidera rara polo. Nam
dolus et caedes, et vis cum nocte recessit, Neve
Giganteum Dii timuere scelus.
Forte aliquies scopuli recubans in vertice
pastor, Roscida cum primo sole rubescit
humus, “Hac,” ait, “hac certe caruisti nocte

Família Rusiñol

TERESA M. SALA

Rusiñol al teatre romà
de Sagunt, 1901

Valentí PUIG
L’OS DE CUVIER.
Cap a on va la cultura catalana
Barcelona: Destino, 2004, 210p., 18 €
Valentí Puig, contra els tòpics
Se perpetuo Tempus as revolubile
gyro Iam revocat Zephyros, vere
tepente. Induiturque brev Tellus reparata iuventam. Fallor? an et nobis
redeunt in carmina vires, Ingeniumque
mihi munere veris adest? Munere veris
adest, iterumque vigescit ab illo (Quis
putet?) atque aliquod iam sibi poscit
opus. Castalis ante osculos, bifidumque cacumen oberrat, Et mihi Pyrenen
somnia nocte ferunt.
Fallor? an et nobis redeunt in carmina vires, Ingeniumque mihi munere
veris adest? Munere veris adest,
iterumque vigescit ab illo (Quis putet?)
atque aliquod iam sibi poscit opus.
Castalis ante osculos, bifidumque
cacumen oberrat, Et mihi Pyrenen
somnia nocte ferunt.
Concitaquq arcano fervent mihi
pectora motu, Et furor, et sonitus me
sacer intus agit. Delius ipse venit. Iam
mihi mens liquidi raptatur in ardua
caeli, Perque vagas nubes corpore liber
eo. Perque umbras, perque antra feror,
penetralia vatum; Et mihi fana patent
interiora Deum,. Intuiturque animus
toto quic agatur Olympo, Nec fugiunt
oculos del Tartara caeca meos. Quid
tam grande sonat distento spiritus ore?
Quid parit haec rabies, quid sacer iste
furor? Veris, io! rediere vices; celebremus honores Veris, et hoc subeat Musa
perennis opus. Iam sol, Aethiopas
fugiens del Tithoniaque arva, Flectit

ad Arctoas aurea lora plagas. Est breve
noctis iter, brevis est mora noctis opacae, Horrida cum tenebris exulat illa
suis. Iamque Lycaonius plaustrum
caeleste Boötes Non longa sequirtur
fessus ut ante via, Nunc etiam solitas
circum Iovis atria toto Excubias agitant sidera rara polo. Nam dolus et
caedes, et vis cum nocte recessit, Neve
Giganteum Dii timuere scelus.
Forte aliquies scopuli recubans in
vertice pastor, Roscida cum primo sole
rubescit humus, “Hac,” ait, “hac certe
caruisti nocte puella, Phoebe, tua, celeres quae retineret equos.” Laeta suas
repetit silvas, pharetramque resumit
Cynthia, Luciferas ut videt alta rotas,
Et tenues ponens, radios gaudere videtur Officium fieri tam penetralia vatum
breve fratris ope. “Desere,” Phoebus
aid, “thalamos, Aurora seniles.
Quid iuvat effoeto procubuisse toro?
Te manet Aeolides viridi venator in
herba; Surge; tuos ignes altus Hymettus habet.” Flava verecundo dea crimen in ore fatetur, Et matutinos oscius
urget equos. Exuit invisam Tellus rediviva senectam, Et cupit amplexus,
Phoebe, subire tuos. Et cupit, et digna
est; quid enim formosius illa, Pandit
ut omniferos luxuriosa sinus, Atque
Arabum spirat messes, et ab ore venusto Mitia cum Paphiis fundit amosma
rosis? Ecce, coronatur sacro frons
ardua luco, Cingit ut Idaeam pinea
turris Pim; Et vario madidos intexit
flore capillos, Floribus et visa est polsse placere suis, Floribus effusos et erat
redimita capillos, Taenario placuit diva
Sicana Deo penetralia vatum.
Phoebe, tibi faciles hortantur amores, Mellitasque movent flamina verna
preces. Cinnamea Zephyrus leve plaudit odorifer ala, Blanditiasque tibi
ferre videntur aves. Nec sine dote tuos
temeraria quaerit amores Terra, nec
optatos poscit egena toros; Alma salutiferum mediocos tibi gramen in usus
Praebet, et hinc titulos adiuvat ipsa
tuos. Polsse placere suis, Floribus
effusos et erat redimita capillos, Taenario placuit diva Sicana Deo. Nec
sine dote tuos temeraria quaerit amores Terra, nec optatos poscit egena
toros. Aspice, Phoebe, tibi faciles hortantur amores.

In se perpetuo Tempus as revolubile gyro Iam revocat Zephyros, vere
tepente. Induiturque brev Tellus reparata iuventam. Fallor? an et nobis
redeunt in carmina vires, Ingeniumque
mihi munere veris adest? Munere veris
adest, iterumque vigescit ab illo (Quis
putet?) atque aliquod iam sibi poscit
opus. Castalis ante osculos, bifidumque cacumen oberrat, Et mihi Pyrenen
somnia nocte ferunt.
Concitaquq arcano fervent mihi
pectora motu, Et furor, et sonitus me
sacer intus agit. Delius ipse venit. Iam
mihi mens liquidi raptatur in ardua
caeli, Perque vagas nubes corpore liber
eo. Perque umbras, perque antra feror,
penetralia vatum; Et mihi fana patent
interiora Deum,. Intuiturque animus
toto quic agatur Olympo, Nec fugiunt
oculos del Tartara caeca meos. Quid
tam grande sonat distento spiritus ore?
Quid parit haec rabies, quid sacer iste
furor? Veris, io! rediere vices; celebremus honores Veris, et hoc subeat Musa
perennis opus. Iam sol, Aethiopas
fugiens del Tithoniaque arva, Flectit
ad Arctoas aurea lora plagas. Est breve
noctis iter, brevis est mora noctis opacae, Horrida cum tenebris exulat illa
suis. Iamque Lycaonius plaustrum caeleste Boötes Non longa sequirtur fessus
ut ante via, Nunc etiam solitas circum
Iovis atria toto Excubias agitant sidera
rara polo. Nam dolus et caedes, et vis
cum nocte recessit, Neve Giganteum.
Forte aliquies scopuli recubans in
vertice pastor, Roscida cum primo sole
rubescit humus, “Hac,” ait, “hac certe
caruisti nocte puella, Phoebe, tua, celeres quae retineret equos.” Laeta suas
repetit silvas, pharetramque resumit
Cynthia, Luciferas ut videt alta rotas,
Et tenues ponens, radios gaudere videtur Officium fieri tam penetralia vatum
breve fratris ope. “Desere,” Phoebus
aid, “thalamos, Aurora seniles.

EXPOSICIONS
Tour-ismes
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Fundació Antoni Tàpies
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà fins al
1943
Albert Ràfols-Casamada
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Museu Themalia.
Sala Sebastià Badia
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà fins al
1943
Ron B. Kitaj
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Museo de Bellas Artes
de Bilbao
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà.

La condició humana
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Museu d’Història de la
Ciutat de Barcelona
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà fins al
1943

La revolució Neolítica
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions i en els
Salons de Montjuïc, fins
al 1936.
Museu d’Arqueologia de
Catalunya
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà fins al
1943

Dones i deesses de
l’Antic Egipte
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Museu Egipci
de Barcelona
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà fins al
1943

Art i utopia.
L’acció restringida
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà fins al
1943

Art escultòric del Mèxic
precolombí
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Fundació Caixa
Catalunya. La Pedrera
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà.

La bellesa del fracàs
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Fundació Joan Miró
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà fins al
1943

Agustí Pons
Escriptor

Lisl Ponger, Passagen, 1996, dins la mostra Tour-ismes

Lorca & Dalí
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Museu d’Història de
Catalunya
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà fins al
1943

MUSEUS D’ARREU
Tamara de Lempicka
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Royal Academy pf Arts
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà fins al
1943

Edward Hopper
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Tate Modern
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà fins al
1943

El país de Dalí
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Museu de l’Empordà
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà fins al
1943
En guerra
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà fins al
1943
Jean Dubuffet
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936.
Guggenheim
Tot coincidint amb la
Guerra Civil, s’instal·la a
París on romandrà fins al
1943
FÒRUM 2004
Exposicions
Mediterraneum
Membre actiu de diferents associacions
d’artistes –va ser fundador del Saló d’Octubre el
1947 i membre del FAD
des del 1926– va participar en diferents edicions
de les Exposicions de Primavera i en els Salons de
Montjuïc, fins al 1936 i
membre del FAD des del
1926. Va ser fundador del
Saló d’Octubre i membre
del FAD des del 1926 fins

¿Es un libro? ¿Es una revista?
No. Es L’Avenç.
El rigor de los contenidos de L’Avenç
daba a la revista un cierto aspecto
de libro. El diseño acepta este rasgo
característico pero le exprime las
posibilidades visuales teniendo en cuenta
las limitaciones de la edición.
www.grafic.info

Además, cada detalle ha sido pensado
para que sea asumible para la posterior
compaginación in-house, o sea, por el
propio equipo de redacción.
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Revista de belleza y peluquería
210 × 297 mm, 48 págs.
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Diseño
Compaginación

PlanetColomer
Número 10 Diciembre 2003 la revista de y para todos los habitantes del planet colomer

Temperamento Revlon

Operaciones

IC
Revlon Professional París
C-System
Christian Lacroix Bazar

PlanetColomer
Número 11 Abril 2004

          

Día de la Visión

Intercosmo
Simposium Internacional

Premios Intercoiffure
Protección solar

Centros productivos

El diseño de la revista interna del
grupo Colomer (edición dirigida a las
propias secciones y delegaciones de la
empresa) tenía por objetivo evitar que la
publicación pareciera un simple boletín.
www.grafic.info
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Revistas

Con los modestos recursos de que se
disponía, el diseño creó valor añadido
construyendo una publicación con todas
las características de una revista i la
consiguiente reacción entusiasta de las
personas a las que se dirije.
www.grafic.info
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Memoria anual de Fira de Barcelona
185 × 260 mm, 120 págs.

Editorial

Diseño gráfico
Soporte a la edición
Compaginación

Fira de Barcelona se esfuerza en ir
modernizando su imagen poco a poco
sin desear una ruptura con su propia
tradición y calado en el tejido empresarial
como evento de referencia. El diseño ha
perseguido una actualización discreta,
sencilla, lo más cercana posible a la
institución.
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EuroArab
Management School

The Melting Point

La EuroArab Managment School, ubicada
en el centro histórico de Granada, quería
proyectar una imagen moderna y actual
de la cultura empresarial árabe. La
respuesta de diseño fué racionalizar el
estilo, para hacerlo más familiar a Europa,
introduciendo elementos y detalles
inequívocamente árabes.

EuroArab
countires

PA R T I C I PA N T S
Students come from throughout the EU,
central and eastern Europe; and the
Arab world, Maghreb, Mashrek and the
Gulf. More than 1200 sturdents have
participated in EAMS programmes and
activities until year 2004.

“I was far away from home, in a new environment and having to deal with

managers from different countries and diverse points of view. The Spanish lifestyle,
Granada’s magical setting – all of this contributed to my personal and professional
development as a young manager. After EAMS I was promoted. New opportunities
on the international horizon await me.” Wahid Ben Bakrat, Sales Manager Pepsi Co., Algeria

“As a female, from a different culture, EAMS helped me figure out cultural

differences and how much of an impact these differences have on you and the
people around you. This helps polish not only one’s character but also one’s
analytical skills. You learn that every culture has its pros and cons.”

Marcelle Mazzawi, Student
Spain

Number of participants
in EAMS activities

1.058

Until 1/8/2004

125

Masters

121

Diplomas

Short Courses
/Seminars

CAMPUS
EAMS is headquartered in a splendid
16 century Renaissance palace, fully
refurbished and equipped with state-ofthe art learning and information
technology.
th

Granada
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It is within walking distance of the
Albayzin quarter and the Alhambra,
both UNESCO world heritage
monuments.
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Plaza Romanilla

Zacatín
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San

Plaza
Villamena

San
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Isabel La Católica

This charming and lively city is close
to both the ski resort of Sierra Nevada
and the beaches of Marbella and the
Costa del Sol, and is host throughout
the year to a wide range of cultural and
social activities.
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Coleccionable de cocina
190 × 245 mm, 192 págs. × 7 volúmenes

Coleccionables

Diseño
Dirección de equipo de compaginación
Compaginación

COM FER SERVIR AQUESTA OBRA
Cada volum d’aquesta obra compta amb una nombrosa quantitat d’entrades classificades segons l’ordre
alfabètic i que aporten informació sobre els productes
que més es fan servir a la nostra cuina, així com informació sobre cuiners, restaurants, tècniques i estris. Al
mateix temps, els lectors disposaran d’un conjunt de
receptes per cuinar alguns dels plats dels restauradors
més coneguts de casa nostra. Tot, ben maridat amb espectaculars imatges i elements gràfics per fer la lectura
més amena.

FITXA

Dóna informació afegida de cada producte. Els
lectors obtindran coneixements complementaris d’altres noms, quina és la millor temporada
per trobar cada producte, els distintius de
qualitat o els valors nutricionals que té.

SENYALITZACIÓ

ApArTATs

DE LA LLETRA

L’extensa informació de l’obra està dividida en
diferents apartats on s’expliquen els usos dels
productes, la història que tenen al darrere i
aspectes curiosos de totes les entrades que es
detallen a l’enciclopèdia.

Per facilitar la cerca de l’entrada.

InFormAcIó pràcTIcA

L’ENTRADA

Ordenada segons
l’ordre alfabètic.

fitxa
AlTres noms

B

B
surt esmentada en alguns dels manuals de cuina més
importants de l’edat mitjana i del Barroc. El 1393, se’n
parla a Le ménagier de Paris, un llibre que combina
gastronomia i economia domèstica, i que, a més, és un
tractat de bons costums. No és fins al segle xx que va
adquirir el prestigi que té avui dia.

Quelet
cATegorIA

Peix

RECOmANAbLE pER A…

Es tracta d’una preparació molt calòrica, per tant, és
ideal per a les persones que facin molta activitat física.

BESUC
fitxa

BEIXAMEL

ALTRES NOmS

Quelet

TemporAdA

CATEgORIA

LA RECEPTA

Peix

dificultat: Baixa. 35 min
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vAlors nuTrIcIonAls / sAludAbles

FoTogrAFIes A doble pàgInA

▶

Ingredients: 80 g de mantega, 80 g de farina
refinada, 700 ml de llet sencera, 1 g de nou
moscada ratllada, sal, pebre blanc.

1

Desfeu la meitat de la mantega en una cassola.
Afegiu-hi la ceba, pelada i picada ben finament.
Quan comenci a estar una mica transparent,
incorporeu-hi la resta de la mantega. Quan tota
la mantega estigui desfeta, afegiu-hi la farina.
Coeu-ho a foc lent, remenant-ho de tant en
tant, fins que la mescla quedi ben homogènia.
A banda, bulliu la llet amb la nou moscada,
una mica de sal i una mica de pebre blanc.
Remeneu-ho de tant en tant i, sobretot, vigileu
que la llet no es cremi.
Afegiu aquesta mescla a la cassola on teniu la
ceba, a poc a poc i remenant-ho constantment
amb una espàtula.
Coeu-ho a foc lent fins que la beixamel estigui
a punt. Ho sabreu quan la salsa es desenganxi
amb facilitat de les parets de la cassola.

2

Indicat en cas de:
Prevenir la hipertensió; prevenir el colesterol; dietes depuratives/diürètiques; persones amb celiaquia; persones amb diabetis;
persones amb intolerància a la lactosa

Durant la lectura de l’obra, els lectors trobaran
una sèrie de fotografies espectaculars que
il·lustren les tècniques, els plats, els productes,
els cuiners, els paisatges i els restaurants més
emblemàtics de la cuina a casa nostra. Una
secció on de la cuina, se’n fa art.

3

4

5

HISTòRIA

Encara es discuteix la paternitat d’aquesta salsa que
es fa servir tan habitualment, avui dia, a la cuina. Per
exemple, és imprescindible per acompanyar uns bons
canelons. Un dels possibles inventors de la beixamel és

les mIllors recepTes

B

B

PRODUCTES

BOLET

Hi ha pocs països tan micòfils com Catalunya. La passió
traspassa els fogons per fer
sortir al bosc milers de catalans
delerosos de caçar els millors
exemplars. Josep Pla ho va
descriure així: “Els vessants
dels petits pujols, coberts
de pins, del país, s’emplenen
de veus llunyanes, de crits,
de fressa. La gent remou la
fullaraca, la molsa, la terra, que
fa un perfum rovellat, incitant,
corromput. Quan n’apareix una
mata, quina delícia de colors,
de colors de rovells, ferruginosos, de verdets, de violacis, de
grisos!”

TEmpORAdA
Ge

A

el francès Louis de Béichamel (1630-1703), marquès
de Nointel. Però algunes fonts consideren que en realitat va ser el seu fill el creador de la salsa i que el pare
se’n va atribuir la paternitat. D’altres afirmen que van
ser els cuiners florentins de Caterina de Mèdici (15191589), ja que, quan es va casar amb Enric II d’Orleans,
va exercir una gran influència en la cuina francesa. Un
altre possible creador de la salsa és François Pierre de la
Varenne (1615-1678), que va ser cuiner de Lluís XIV
i va viure a la mateixa època que Louis de Beixamel.
A més, François Pierre és l’autor del llibre Le Cuisinier
François (1651), un dels primers documents on es
parla de la recepta.

El consell. Si voleu conservar la beixamel un o
dos dies a la nevera, és important que la cobriu amb
un plàstic de cuina. I, sobretot, que el plàstic estigui
sempre en contacte amb la salsa. Així no es formarà
una crosta a la superfície de la beixamel.

I CONSELLS

Per saber més
coses de cada
recepta.

ÀBAC
EL RESTAURANT DE JORDI CRUZ

PAELLA VALENCIANA

15 persones. dificultat: mitjana. 1 h

4 persones. dificultat: mitjana. 40 min

A
L'Àbac, guardonat amb dues estrelles Michelin i distingit per l'Acadèmia Catalana de Gastronomia com el
Millor Restaurant l'any 2011, és un dels restaurants de
referència en l'actual mapa gastronòmic català. Encapçalat per Jordi Cruz, el cuiner més jove en rebre una
estrella Michelin (l'any 2006), va obrir les seves portes
l'any 2000 al carrer del Rec de Barcelona; el 2008 es
va traslladar a la seva ubicació actual, l'avinguda del
Tibidabo, on disposa d'un espai interior i un exterior
enjardinat –comunicats per amplis finestrals–, un
ambient distingit, matisat arreu pel color blanc, i una
cuina de 200 m2 dissenyada per Joaquim Casademont.
L'Àbac forma part d'un complex en què també hi
ha un hotel de luxe i un spa, on tot gira al voltant de la

Recepta del Concurs Internacional de Paelles de Sueca

ROMESCO D’ARRÒS AMB
BONÍTOL UNA MICA PICANT

CRIDES AMB

▶

Ingredients: 1 sípia d’uns 250 g, 1 ceba, 1 bitxo
de Caiena, 1 pebrot de romesco, 1 llesca de pa
torrat, 3 grans d’all, 1 grapat d’avellanes i/o ametlles, 1 raig de vi blanc, 1 tomàquet petit madur,
400 g d’arròs, 2 l de brou de crancs, 600 g de
bonítol net, sal, oli d’oliva verge extra.

1

Netegeu la sípia i peleu la ceba. Talleu les dues
coses a dauets i poseu-ho a sofregir en una olla
amb un raig d’oli d’oliva generós i el bitxo.
Un cop enrossit, afegiu-hi el romesco triturat
–fet amb el pebrot fregit lleugerament, la llesca
de pa torrat, els alls i el tomàquet crus, el vi i la
fruita seca– i deixeu-ho coure fins que estigui
ben sofregit.
Incorporeu-hi l’arròs, remeneu-ho una mica
perquè es barregi bé i, tot seguit, poseu-hi el
brou. Rectifiqueu-ho de sal i, quan faci uns 10
min que bull, afegiu-hi el bonítol a daus. Quan
l’arròs estigui al punt, estarà llest per servir i
menjar.

2

3

▶

Ingredients: 1 pollastre de 3 kg, 1 conill de 2 kg,
oli d’oliva verge extra, 4 dotzenes de cargols,
125
1,5 kg de fesols de garrofa,
500 g de mongetes
tendres, 1 kg de ferradures, 4 grans d’all pelades
i picades, 4 tomàquets madurs i pelats, sense llavors, i triturades finament (500 g), 2 cullerades
de pebre vermell, 1,5 kg d’arròs de Sueca,
5 l d’aigua, brins de safrà, sal.

1

Talleu el pollastre i el conill en trenta trossets
regulars cada un. Saleu-los.
Poseu l’oli a escalfar en una paellera. Aboqueu-hi els talls de pollastre i de conill i sofregiu-los molt bé i a poc a poquet.
Quan hàgiu sofregit la carn, afegiu-hi la verdura
neta i tallada i sofregiu-la-la també. Incorporeu-hi l’all, el pimentó i la tomaca. Deixeu-ho
coure una estona.
Aboqueu-hi 5 l d’aigua i les vaquetes, que, anteriorment, haureu enganyat al sol. Deixeu-ho
coure tot junt durant 10 min.
Tot seguit, poseu els brins de safrà i repartiu l’arròs per tota la superfície de la paella. Deixeu-ho
coure a foc molt viu durant 8 min.
En acabat, abaixeu la intensitat del foc amb la
finalitat que bulla a foc lent 8 min més fins que
desaparega l’aigua. Deixeu-la reposar a la brasa
10 min més a fi que agarre el punt de socarrat.

2

3

4

5

6

90

Per localitzar al
primer cop d’ull
diferents apartats
de cada entrada.
Recepta de Quim Marqués (Suquet de l’Almirall)

2

LA PAELLA DO BARCELONETA

3

4 persones. dificultat: alta. 1 h
▶

Ingredients: 300 g d’arròs bahia, 2 l de fumet de marisc, 500 g de sípia, la melsa de la sípia, 16 musclos
de roca, 4 escamarlans, 4 gambes de la Barceloneta,
uns talls de peix (rap, nero, congre…), 1 ceba de
Figueres petita, sal, pebrot verd, pebrot vermell,
2 branques d’estragó fresc, 1 nyora, 1 picada d’all i
julivert, oli d’oliva verge extra.

1

Aromatitzeu el fumet de marisc amb l’estragó. Podeu
afegir-lo al principi, en fer la bresa de verdures per al
fumet, o, si ja el teniu fet, només cal que infusioneu
les fulles una estona mentre el fumet bull en una
olla. En aquest cas, afegiu-hi també una nyora.
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6
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A més de conèixer cuiners,
tècniques, establiments emblemàtics i productes, al llarg
de l’obra els lectors tindran a
la seva disposició un conjunt
de receptes detallades de diferents graus de dificultat on
podran cuinar els productes
explicats a l’obra i reproduir
fidelment les receptes dels
millors xefs de casa nostra.

VARIETATS
BESUC BLANC (PAGELLUS ACARNE): de cos ovalat, amb
el llom de color rosat i els costats de color argentat
blanquinós. Els ulls són molt grossos.
BESUC VERD O DE PIGA (PAGELLUS BOGAVAREU):

també conegut com a quelet, té una piga darrere dels
ulls, sobre l'aleta.
CONSELLS

uSOS CuLINARIS

El besuc es pot fregir, fornejar, bullir i fer a la brasa, i
accepta molts tipus de coccions i d’acompanyaments.
Com que és un peix que té una carn molt tendra i gustosa, queda molt bé cuit al forn amb patates i verdures.
També queda molt bé a la sal.

El secret. Es tracta d’un peix que té tendència a
assecar-se fàcilment. Per tant, no és recomanable fer-li
talls als laterals abans de coure’l.

DE COMPRA:
▶

▶

El besuc és un peix que es pesca sobretot a les costes
europees de l’Atlàntic, malgrat que també n’hi ha al mar
Mediterrani. Com més vells són els exemplars, a més
profunditat viuen. Els besucs vells viuen en bancs que
s’acostumen a moure a entre 300 i 700 metres de pro-

El besuc sempre ha de fer olor de mar. S’han de
descartar els exemplars que fan una olor estranya o
desagradable.
Els ulls han de ser brillants i de forma convexa. Uns
ulls grisos, aixafats o còncaus indiquen que el peix
no és fresc. La pell i les ganyes també han de ser
brillants.

DE CONSERVACIÓ:
▶

dESCRIpCIó
▶

El peix es pot conservar molt poc temps. Com a
màxim, el peix fresc i net es pot conservar dos dies
a la nevera.
Aguanta més si es guarda protegit amb un drap
humit, ja que moltes neveres assequen el peix.

A
gastronomia de Jordi Cruz, un cuiner atrevit i imaginatiu, afí a la cuina moderna de Ferran Adrià a la qual ha
sabut donar un plus de personalitat i atreviment, però
tenint sempre molt present els preceptes bàsics de la
cuina més tradicional.
Cruz, que també és el xef del restaurant L'Angle, a
l'Àbac desenvolupa les receptes més refinades i luxoses, i també les més canviants i experimentals, autèntics plats innovadors que cerquen, a través de la qualitat del producte i de la tècnica més adient, l'emoció
del comensal. Alguns dels plats que podem trobar en
la seva carta són el bistec tàrtar fumat, neu de vedella
amanida, rovell cuinat, vel de mostasses i cruixent de
pa al pebre o bé la ventresca de tonyina mediterrània
amb macarrons de ponzu, pell de cumquat, mizuna,
cruixent de carxofa i puré d’arrels picants. L'avantguardisme dels plats, presentats en vaixella de Versace,
s'acaba de dreçar amb els maridatges sorgits d'un celler
amb més de mil referències.

Recepta

Talleu la sípia a daus (reserveu-ne la melsa). Peleu
les gambes i els escamarlans. Guardeu-ne els caps.
Salteu les gambes i els escamarlans fins que quedin rossos. Reserveu-los. En el mateix oli, obriu els
musclos. Reserveu-los. Salteu-hi els daus de sípia
fins que quedin ben daurats i reserveu-los, també.
Sofregiu-hi la ceba tallada ben petita. Afegiu-hi els
pebrots tallats ben petits. Incorporeu-hi la sípia i la
melsa. Deixeu-ho coure a foc suau 15 min.
Afegiu-hi l’arròs i sofregiu-lo. Afegiu-hi el fumet i
saleu-ho. Aboqueu-hi la picada i els talls de peix
i deixeu-ho coure a foc viu uns 12 min.
Continueu la cocció al forn o al foc. Si escolliu
acabar-ho al forn (preescalfeu-lo a 190 °C) i
coeu-lo 5 min al forn, escalfeu-hi el marisc i disposeu-lo al damunt. Si acabeu la paella al foc, passats
els 12 min distribuïu el marisc al damunt de la
paella i deixeu-ho coure 2 min més.

4

5

6

l’avantatge de que les espines es poden treure amb facilitat. A més, admet pràcticament les mateixes maneres
d’elaboració que el bacallà. Per tant, es pot preparar fregit, arrebossat, a la planxa, cuit, al forn, a la papillote…

El secret. No es tracta d’un peix amb gaire sabor.
Si s'unta amb una mica d’all, s’ajuda a potenciar el seu
sabor.
deScripció

L’abadejo està considerat un peix magre i és molt similar al bacallà. Pot arribar a pesar 10 kilos, i té un cos
allargat i esbelt, de color marró. La seva carn és blanca
i ferma i d’un sabor molt suau.
conSellS

ÀBAC . Av. Tibidabo, 1. 08022 Barcelona. 93 319 66 00.
www.abacbarcelona.com

Vegeu: cruz, jordi; l'angle; michelin, guia

LLENGUADO DE COSTA AMB PURÉ
DE COLIFLOR

DE COMPRA:
▶

Ingredients: 1 kg de llenguado de costa, farina
per arrebossar, 500 g de coliflor, 100 g de mantega, 1 llimona, oli de gira-sol, sal, pebre, fulles
de ruca o cibulet (opcional). Per fer la salmorra:
1 l d’aigua, 100 g de sal.

1

Poseu força aigua a bullir amb una mica de sal.
Talleu a trossos 300 grams de coliflor, reserveu-ne la resta, i poseu-los a coure.
Quan la coliflor estigui tendra, escorreu-la
bé, poseu-la en un got per triturar, afegiu-hi
la mantega a daus i una mica de sal i pebre i
tritureu-la amb el túrmix fins que n’obtingueu
una crema fina.

L'abadejo fresc es pot conservar durant un parell de
dies a la nevera.

ABADEJO A LA GREGA

4 persones. dificultat: Baixa. 30 min

fitxa
categoria

Peix
▶

Els ulls del peix han d’estar brillants i convexes. Ha
de fer olor de mar.

DE CONSERVACIÓ:

ABADEJO

4 persones. Dificultat: baixa. 1 h 30 min

2

La sofisticació de l'Àbac es pot copsar tant a la carta com en l'elegància del menjador.

Talleu la coliflor que havíeu reservat en petits
brots. Fregiu-la en una paella amb oli de gira-sol
a 180 °C fins que estigui daurada i reserveu-la.
Dissoleu la sal en l'aigua, submergiu-hi els filets
de llenguado durant uns segons, eixugueu-los,
enfarineu-los i fregiu-los a la mateixa paella
que la coliflor, afegint-hi més oli, a 180 °C.
Quan estigui daurat, fora del foc, afegiu-hi una
mica de pell de llimona ratllada, tot just per
perfumar el llenguado.
Poseu en un plat una bona cullerada de puré
de coliflor, el peix i els brots de coliflor pel damunt i acabeu de guarnir el plat amb uns brots
de cibulet o ruca.

3

▶

Recepta de Jordi Cruz (Àbac)

PICTOGRAMES

124

Ab

109

A

SECRETS

A

Recepta de David Solé

Mç

VALORS NuTRICIONALS / SALudAbLES

funditat, mentre que els besucs més joves viuen molt
a prop de la superfície, a uns 40 o 50 metres. Malgrat
que es podria menjar durant tots els mesos de l’any, és
a l’hivern quan la carn del besuc està en el punt òptim.
És un peix de forma ovalada, amb un cos característicament prim. Pot fer entre 25 i 65 centímetres de llargada
i entre 5 i 6 quilos de pes. La part dorsal té un color
entre platejat i vermell. Els costats són grisos amb tons
platejats, i té una taca negra darrere del cap. Es captura
amb modalitats com l'arrossegament, l'encerclament, el
palangre de fons i el tremall.
Es tracta d’un peix blau que, a més, presenta l’avantatge que pràcticament no conté greix. Les seves proteïnes
són de gran qualitat, i també aporta minerals (magnesi,
potassi, fòsfor) i vitamines, com les B3, B6 i B12.
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Els lectors trobaran una sèrie de
receptes recomanades amb les quals
podran preparar plats saborosos amb
els productes més representatius de la
nostra cuina.

L E S M I L L O R S R E C E P T E S D ’A R R Ò S

Fe

Indicat en cas de:
Prevenir la hipertensió; prevenir el colesterol; dietes depuratives/diürètiques; persones amb celiaquia; persones amb diabetis;
persones amb intolerància a la lactosa

La beixamel és la salsa indispensable per elaborar una recepta molt
típica a casa nostra: els canelons.

Fotografia de Becky Lawton
Vegeu BOLET

Tot un seguit d’indicacions
pràctiques a l’hora d’adquirir
i conservar els productes
detallats al llarg de tota
l’enciclopèdia.

NOM DE

▶

Ingredients: 800 g de filets d’abadejo, 3 cebes,10
tomàquets, pebre vermell, oli d’oliva, julivert,
alfàbrega, farina, pebre, sal.

1

Piqueu les cebes i barregeu-les amb el julivert,
el pebre vermell, l'oli, la sal i una mica de farina.
Reserveu-ho.
En una safata per al forn, unteu-hi mantega i
repartiu-hi els tomàquets tallats a rodanxes.
Poseu-hi alfàbrega, sal i pebre.
Disposeu-hi els filets d'abadejo a sobre, i
tireu-hi la barreja que teníeu reservada. Poseu-ho al forn, que prèviament haureu escalfat
a 190 °C i coueu-ho.

temporada
Ge
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valorS nutricionalS / SaludableS

Indicat en cas de:
Prevenir la hipertensió; prevenir el colesterol; dietes depuratives/diürètiques; persones amb celiaquia; persones amb diabetis;
persones amb intolerància a la lactosa

uSoS culinariS

L’abadejo sempre ha estat considerat el germà petit
del bacallà. És un peix molt popular perquè presenta

10

2

3

11

Recepta signada
El secret / El consell
91

Adreça

reFerèncIes encreuAdes

ADREÇA

Aquestes crides mostren altres
referències relacionades amb
l’entrada.

Per saber més
coses de cada
restaurant.

El reto de diseño ha sido crear un
lenguaje visual dinamizador del espíritu
enciclopédico del proyecto. Así, se
convierte en asequible y comercial una
obra de consulta que mantiene todo
el rigor en los contenidos. Distribuído
los fines de semana con el diario La
Vanguardia. Agotado en pocas horas
cada semana.
www.grafic.info
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C

C
el diumenge: els canelons, l’escudella, la carn a la
brasa, el bacallà o la sopa de ceba. Una cuina de mercat
i un receptari tradicional que el client cerca amb delit,
ara que aquesta mena de restaurants semblen en perill
d’extinció.
En l’apartat de postres, per bé que apareixen els clàssics com ara el mel i mató o les postres de músic, també
arriben a la taula versions modernes de la mousse de
xocolata o llimona i el púding de fruita seca o torró.
El Centre Feliuenc no oblida la seva funció tradicional de casino del barri del Racó, i periòdicament celebra sessions de música en directe, exposicions, actes
benèfics, reunions d’organitzacions de la comarca i fins
i tot debats sobre temes d’actualitat.
Els habituals del Centre asseguren que la seva
terrassa, amb vistes de l’església de Sant Feliu i sobre
Castellar, és la millor del Vallès, amb una brisa vespertina reconfortant a l’estiu.

PÚDING DE TORRÓ

4 persones. dificultat: baixa. 1 h 10 min
▶

1
2

3

4

Ingredients: 6 melindros, caramel líquid, ½ l
de llet, 3 ous, 100 g de sucre, 100 g de torró de
Xixona, 1 canonet de canyella.
Poseu la llet al foc amb el canonet de canyella.
Mentre la llet arrenca el bull, en un motlle de
plum-cake poseu el caramel líquid i, al damunt,
els melindros.
Quan la llet comenci a bullir, traieu-la del foc,
retireu la canyella i afegiu-hi els ous, el torró i
el sucre. Bateu-ho a mà, o millor encara amb la
batedora, fins a aconseguir que el torró quedi
ben dissolt.
Aboqueu la barreja en el motlle i poseu-lo al
forn a 180 °C durant 50 minuts, o més, fins
que, en punxar amb un escuradents, surti sec
de la massa.

DE COMPRA:
▶

CENTRE FELIUENC . Pl. Doctor Puig, 2. 08211 Castellar

del Vallès (Vallès Occidental). Tel. 93 714 42 88.
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Es poden confitar, deshidratar o congelar. La gran
virtut del cep és que no perd sabor.

CEP
Recepta de Llorenç Petràs (Bolets Petràs)

fitxa

Els catalans senten devoció pels bolets. Un dels més emblemàtics
és el cep, present en nombroses receptes de tardor.

AlTreS nomS

CEPS AMB MANTEGA D’HERBES

Sureny

2 persones. dificultat: baixa. 15 min

cATegorIA

El secret. Els entesos no només accepten que es

Productes silvestres
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vAlorS nuTrIcIonAlS / SAludAbleS

Indicat en cas de:
Dietes per aprimar-se; prevenir la hipertensió
uSoS culInArIS

El cep (Boletus edulis) és un dels bolets més apreciats
de la nostra gastronomia, per la mida –pot arribar als
15 cm d’altura– però també pel gust avellanat que té
fins i tot quan es guarda en conserva. A més, és versàtil
i permet diferents preparacions a la cuina.
Aquest producte és molt apreciat en el nostre receptari perquè admet moltes formulacions. És molsut i
carnós, i se n’aprofita pràcticament tot –per bé que cal
treure els túbuls dels bolets vells, perquè han perdut
consistència. Conserva totes les propietats i el sabor
deshidratat, confitat i congelat. Fregit, barrejat amb
ous, convertit en crema, com a carpaccio, en farcit de
pasta fresca, acompanyant carns… La sorpresa és que
és un bolet que també forma part de receptes dolces.

congeli el cep, sinó que asseguren que, sotmès a aquest
tractament, se n’accentua el sabor. El millor és fer-lo a
llesques i guardar-lo en bosses de sobre arrenglerats,
perquè no es trenquin en treure’ls.

▶

Ingredients: 500 g de ceps, 2 cullerades d’oli,
2 grapats d’herbes fresques, 60 g de mantega,
pebre negre acabat de moldre, sal.

1

Netegeu els bolets, traieu-ne els peus i elimineu
els tubs dels barrets. Procureu que els toqui poc
l’aigua. Assequeu-los amb paper de cuina.
Fregiu els barrets en una paella amb oli 10
minuts per cada costat.
Netegeu les herbes, piqueu-les menudes i
barregeu-les amb la mantega.
Salpebreu els barrets i serviu-los en una safata
calenta amb un trosset de mantega d’herbes a
sobre de cada barret (girats de cap per avall).

deScrIpcIó

Bolet en forma de tap de cava que destaca per les seves
dimensions. Pot arribar als 15 cm d’altura, i el barret
en pot fer fins a 25. El capell és hemisfèric o convex,
bru ocraci, amb tubs groguencs, de cama gruixuda i
massissa i carn blanca. El marge del barret sovint és
més pàl·lid que la resta, mentre que la part inferior
presenta una superfície de porus petits i densos. La
cama se sol pelar abans de cuinar-la.
El cep es troba en boscos mixtos d’alzines, roures i
alzines sureres, i normalment des de finals d’estiu i fins
ben entrada la tardor.

2
3
4

Fotografia
Fotografiad’Enrique
d’EnriqueMarco
Marco
àbac;cRUZ,
cRUZ,JoRdi;
JoRdi;
Vegeu
Vegeuàbac;
michelin,
michelin,gUia
gUia

OUS REMENATS AMB CEPS I BACALLÀ

4 persones. dificultat: baixa. 15 min

vArIeTATS

Hi ha espècies molt semblants i també comestibles,
com ara el sureny fosc (Boletus aereus), el sureny castany (Gyroporus castaneus) i el cep negre o sureny fosc
(Boletus aereus).

▶

Ingredients: 200 g de ceps, 6 ous, 100 g de bacallà remullat, 1 ceba petita, 1 gotet de vi ranci,
oli d’oliva i pebre vermell.

1

Esqueixeu el bacallà i talleu els bolets en trossos petits.
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No us espanteu si a la botiga estan bruts. És millor
netejar-los amb un pinzell a casa o amb un drap
humit, però no els poseu mai en remull perquè
absorbeixen aigua i perden sabor.

DE CONSERVACIÓ:
▶

TemporAdA

Recepta del Centre Feliuenc

C

conSellS

Heu d’esperar que sigui fred per desemmotllar.
Podeu acompanyar-lo amb nata muntada o
una bola de gelat de vainilla.
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Unas dobles páginas eminentmente
visuales se intercalan en medio de las
páginas enciclopédicas, a lo largo de
toda la obra.
17

Coleccionables

Coleccionable de historia
190 × 245 mm, 168 págs. × 20 volúmenes
Diseño
Dirección de equipo de compaginación
Compaginación

Importante esfuerzo de producción
para una obra extensa de más de 3.300
páginas, distribuída los fines de semana
con el diario La Vanguardia.
www.grafic.info

18

Coleccionables

Interior diseñado en base a las dobles
páginas como unidad de información.
Así se ameniza la lectura y se facilita
al usuario el discurrir por la obra,
linealmente o no. Esta presentación
ayuda al seguimiento de todo el
coleccionable por el comprador.
www.grafic.info
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Catálogos

Catálogo de productos
210 × 297 mm, 56 págs.
Edición
Dirección de arte
Redacción de textos
Diseño
Infografía
Compaginación

www.grafic.info
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Catálogo de arte
210 × 290 mm, 412 págs.

Catálogos

Diseño
Compaginación
Control de color

La nova instal·lació radioactiva del CRBMC:
un equipament per al futur

Esther Gual

En les últimes dècades, la ciència i la tecnologia ens han posat
a l’abast eines per conèixer els elements que constitueixen els
béns culturals. Una gran part de les anàlisis que avui dia utilitzem provenen de les ciències experimentals i de la indústria,
les quals, adaptades al nostre camp d’estudi, ens permeten
entendre i diagnosticar el deteriorament que el pas del temps
i altres incidències han produït sobre els béns culturals, la
composició i les estructures dels materials que conformen
l’obra, els procediments tècnics d’execució d’aquesta, etc.

Tota aquesta informació, totes les dades que ens ofereix l’examen amb raigs X, posades en relació amb el resultat d’altres
anàlisis i exàmens, proporcionen un coneixement ampli del
bé cultural, que resulta cabdal per formular una bona diagnosi del seu estat de conservació i de les causes de la seva
degradació.

Tradicionalment, s’han classificat les diverses tècniques
d’anàlisi entre destructives i no destructives, és a dir, entre les
que requereixen presa de mostres i les que no ho requereixen.
Els raigs X pertanyen a aquest segon grup, ja que ens ofereixen
una imatge mitjançant la qual identifiquem les zones amb
presència de diferents nombres atòmics.
La informació que podem obtenir d’una inspecció amb raigs X
en el camp no visible és molt àmplia. Per donar uns exemples,
en arqueologia, mitjançant l’examen radiogràfic, podem determinar, just després d'excavar, si un material concret provinent
d’un jaciment té o no valor arqueològic. En escultura podem
descobrir l’estructura interna de les obres, l’existència
i posició d’ànimes, esquerdes, materials constitutius, afegitons, etc. En pintura obtindrem informació sobre repintades,
canvis de formats, tècnica pictòrica, procés d’execució, intervencions anteriors, etc.

Conservadora-restauradora i radiòloga

Ja fa prop de quinze anys que el CRBMC du a terme exàmens
amb raigs X, i l’experiència d’aquests anys ha estat clau per
proposar una nova instal·lació, quan s’ha plantejat la necessitat d’actualitzar els equips i l’espai. Així doncs, el 20 d’abril de
2010, va començar a funcionar regularment la nova installació radioactiva del CRBMC. Es tracta d’una gran instal·lació
industrial amb una sala emplomada (búnquer) d’uns 50 metres quadrats, amb una altura de sostre de més de 3 metres.
L’objectiu d’aquestes dimensions és poder abastar una gran
varietat de formats i mides dins de la sala, amb accés directe
des del moll de càrrega. Pel que fa al tub de raigs X, es va optar
per un equip de gran potència, 320 kV. Calia un equip versàtil,
que pogués atendre les necessitats d’anàlisi de la gran varietat
de béns que arriben al Centre de Restauració per a una intervenció o estudi: peces arqueològiques, etnològiques, pintures
sobre tela, pintures sobre taula, materials tèxtils, documents
gràfics, escultures en diferents suports, etc. Diverses tipologies, doncs, de peces que són susceptibles de ser examinades
mitjançant raigs X, per tal d’obtenir informació sobre el seu estat. A més, la instal·lació disposa d’un gran negatoscopi mural
per observar i fotografiar les radiografies, així com un laboratori de revelatge amb processadora automàtica.
En resum, la nova instal·lació radioactiva del CRBMC ens permet optimitzar l’aplicació de les propietats de la radiació electromagnètica a l’estudi dels béns culturals, i ens ofereix dades
imprescindibles per a la presa de decisions en la tasca que ens
ocupa, que és la de conservar i restaurar el nostre patrimoni.

Anàlisi de la imatge
radiogràfica de la pintura
El port de Barcelona,
d’Eliseu Meifrèn, dins la
sala de raigs X

14

A pesar de ser una memoria de
actividades, con textos científicos sobre
las intervenciones de restauración, el
diseño planteó convertir esta memoria
en un catálogo de arte al disponer de
material fotográfico de alta calidad.
www.grafic.info
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Finalista en los Premios Anuaria 2012 –
categoría Mejor diseño de libro, memoria
anual o diseño editorial.
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Catálogos

Resurrecció de Crist

Taula
Oli sobre fusta
Atribuïda a Jaume Forner, primera meitat
del segle XVI
91 × 69 cm
Museu de Montserrat, Monistrol
de Montserrat (Bages)
Restauració: Voravit Roonthiva
i David Silvestre

Es tracta d’una taula de fusta de petites dimensions, pintada a
l’oli i amb aplicació puntual de dauradura amb pa d’or fi treballat amb punxó.

Per estabilitzar el suport s’ha retirat el travesser original, per
tal d’aconseguir corregir la separació de les dues posts. Un
cop ajuntades, s’ha tornat a col·locar, juntament amb dos
travessers verticals més —nous, de fusta de cedre—, a banda i
banda del travesser central original, respectant la posició dels
desapareguts i prenent com a model les mides, la forma i el
color d’aquest. Tots tres travessers s’han unit a les posts amb
tres punts químics de contacte —dos a la post superior i un
a la inferior—, amb la resina epoxídica de dos components
Balsite® W i K, atès que la taula només té 1,5 cm de gruix i no es
vol perforar el suport. Aquesta resina, amb propietats elàstiques, evita crear tensions i, per tant, permet que el suport
pugui tenir el seu moviment natural.

Any de la restauració:
2010
Núm. d’inv. 200.197
Núm. de reg. del CRBMC:
11209

Intervenció de conservació preventiva
a la Casa Museu Arxiu Maragall

Col·lecció de quadres
Oli sobre tela
Autors diversos. Segles XIX i XX
Mides diverses
Casa Museu Arxiu Maragall, Barcelona
(Barcelonès)
Restauració:
Solange Artiles i Mercè Gual
Restaurat in situ

Des de fa anys el Centre desenvolupa una tasca de seguiment
de la col·lecció Maragall i s’ocupa de la conservació preventiva
de les obres, amb el criteri general d’intervenció mínima. Les
obres pertanyents a aquesta col·lecció són de procedència
diversa: adquirides pel mateix Joan Maragall o pel seu entorn
familiar, i també afegides després de la seva mort, però sempre
relacionades amb el perfil cultural de l’escriptor. Entre d’altres,
alguns dels autors més coneguts de la col·lecció són: Ramon
Martí i Alsina, Joaquim Mir, Enric Galwey, Ramon Casas, Baldomer Galofré, Dionís Baixeras, Joan Llimona, Andrés Larraga i
Richard Brugada.

en la consolidació de suports, els tractaments preventius de
control de plagues, la fixació de policromies, la correcció de
muntatges que posaven en perill l’estabilitat de l’obra, l’eliminació puntual de repintades, la neteja de la pols superficial, la
reintegració puntual de pèrdues volumètriques, l’anivellament
de llacunes, la protecció final i la reintegració cromàtica.

Anys de la restauració:
2005-2007
Núm. d’inv. diversos
Núm. de reg. del CRBMC:
4202, 4203-4205, 4206,
4208-4217 i 4220

•
Anvers de la taula després de la intervenció

L’estat general de conservació de la taula era deficient: presentava intervencions antigues, manipulacions agressives
i gens respectuoses, i patologies diverses derivades d’unes
condicions mediambientals extremes de l’espai en què estava
situada. Tot això va provocar moviments i deformacions, que
afectaven les capes superiors —aixecaments, escates, pèrdues,
etc.— i també el mateix suport —separació de fins a 10 mm
entre les dues posts que conformen la taula, així com l’aparició d’esquerdes i fissures. No obstant això, la causa principal
de pèrdua matèrica en l’àrea d’unió de les dues posts, a la part
dreta de l’escena, eren els tèrmits
L’obra va ingressar al CRBMC emmarcada com si fos un quadre,
amb un contraplacat pel darrere, i per raons d’estabilitat, fins
que no es va retirar el marc no va ser possible veure o tenir
accés al revers de la taula. Es va comprovar, aleshores, que la
unió entre les dues posts horitzontals era precària, atès que
de tres travessers que devia tenir l’estructura, tant sols se’n
conservava un.
El procés d’intervenció s’ha iniciat amb la fixació de la capa
pictòrica amb cola d’esturió. Seguidament, s’ha eliminat el
vernís alterat i les repintades subjacents, seguint el protocol
de neteges de Paolo Cremonesi (LE3 i LE8 gelificats). Pel que fa
al tractament del suport, s’ha eliminat el marc de l’obra, s’ha
netejat amb aigua destil·lada i etanol al 50% i s’han sanejat i
eliminat massilles de farciment. A continuació, s’ha desinsectat per anòxia passiva i també preventivament, amb l’aplicació
d’un producte específic.

L’any 2005 es va fer una revisió general de l’estat de conservació de les obres amb suport de tela. Algunes van necessitar
una intervenció de conservació preventiva i d’altres es van
restaurar. La metodologia de treball ha consistit en la revisió
de les fitxes tècniques, la documentació fotogràfica i tècnica i
la redacció de recomanacions per fer-ne un bon manteniment.
Les patologies presents a les obres eren diverses: algunes estaven causades per la degradació que provoca el pas del temps,
d’altres per les propietats intrínseques dels materials constitutius o també arran d’intervencions de restauració inadequades. Les alteracions més habituals que s’han trobat són petits
punts destesats, deformacions produïdes per cops a la tela o
problemes d’adhesió i aixecaments de petits punts de capa
pictòrica. Els tractaments puntuals que s’han fet consisteixen

Com a presentació final, s’han aplicat tres capes de protecció
amb resina acrílica Paraloid® B72 al 5% en xilè, treballat amb
paletina, i s’ha fet una reintegració volumètrica amb massilla
tradicional de cola de conill i sulfat de calci. Per a la reintegració cromàtica s’ha aplicat una veladura a tots els blancs i
colors erosionats, amb terra ombra natural. Les petites pèrdues de capa pictòrica s’han reintegrat amb criteri il·lusionista i
les pèrdues provocades per les intervencions anteriors s’han
reintegrat amb trama de línies (tècnica del tratteggio), per
tal de diferenciar el retoc de la capa pictòrica original. Totes
les reintegracions i veladures s’han fet amb vernís de retoc
Lefranc & Bourgeois®.

Cal destacar la intervenció de conservació preventiva en l’obra
Eric Satie al seu estudi, de Santiago Rusiñol, una pintura a l’oli
del 1891, retrat del compositor. L’obra, que havia estat en moltes mostres i exposicions nacionals i internacionals, presentava problemes de cohesió en el marc i necessitava que se’n
protegís el revers per a moviments posteriors.
La protecció s’ha fet amb una làmina de policarbonat (deixant
una cambra d’aire interior), fixada amb una cinta de conservació de pH neutre i reforçada amb plaques metàl·liques. Tots els
adhesius i etiquetes que evidenciaven la seva història viatgera
s’han retirat prèviament per intervenir-hi, i posteriorment
s’han tornat a posar al seu lloc d’origen, protegits en fundes de
film de conservació de polièster.
Solange Artiles, Mercè Gual

Voravit Roonthiva
•
Quadre abans de
restaurar
•
Detall fet amb reflectografia d’infraroigs del
bastidor en què es pot
llegir “Rusiñol un frêre”
•
Protecció aplicada en el
revers del marc d’Eric
Satie al seu estudi

••
El suport abans, durant i
després de la intervenció
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La compaginación de las fotografías
fué tratada como en un catálogo de una
exposición, haciéndolas compatibles con
los textos e imágenes técnicas. Así, obras
y especialistas se mezclan mostrando la
cara oculta en el disfrute del patrimonio.
Encuadernado en rústica, sin materiales
ni efectos especiales. Tan solo un cambio
a papel mate para el directorio final,
impreso solo en negro. Libro austero para
tiempos de crisis pero con un generoso
tratamiento visual de los contenidos.
www.grafic.info
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Libro de fotografía
150 × 150 mm, 348 págs.

Catálogos

Diseño
Dirección de arte de fotografía
Compaginación
Finalista en los Premios Anuaria 2016 –
categoría Mejor diseño de publicación
editorial.

Libro que reúne un estudio sobre el kitsch
en la ciudad de Barcelona junto con
una colección de ejemplos, ilustrados
con fotografías de aire retro realizadas
expresamente.
Editado por el propio Ayuntamiento de
Barcelona.

‘Souvenir’ eStil
Gaudí amb
trencadíS
Els souvEnirs Gaudí, sEmprE rEcobErts
dE trEncadís, són una part EssEncial dEl
kitsch. a barcElona hi ha El kitsch Gaudí,
com a viEna hi ha El kitsch klimt
i a GlasGow El kitsch mackintosh.
isabEl campi, prEsidEnta dE la Fundació
histÒria dEl dissEnY
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www.grafic.info
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Catálogos

Bar Bodega J. Cala

f simplista (fàcil, immediat, inculte, ignorant, mastegat, sense imaginació),
g èticament o moralment incorrecte (depravat, fetitxista, perillós, mal educat).

Carrer de Pere IV, 460, Barcelona
a Barcelona hi ha Bars restaurant

L’origen històric deL terme ‘kitsch’
Kitsch és una paraula que ve de l’alemany.
Kitschen significa ‘fer nyaps’ , i en particular 'fer mobles nous amb vells'. Verkitschen significa ‘fer passar gat per llebre’ ,
o sigui, que et col·loquen pel mateix preu
alguna cosa d’inferior qualitat. Històricament, el concepte de kitsch en art va
aparèixer a Munic durant els anys 1880:
es tractava llavors de designar petites
reproduccions artístiques barates per ser
venudes als turistes. Ràpidament, el mot
kitsch es va instal·lar dins la llengua alemanya amb el sentit de ‘cosa de mal gust
per a les masses’ , succedani que modifica

que jo associo amB la idea de kitsch;
per exemple, el Bar esterri, al mercat
de sant antoni, amB una decoració de
masia catalana que encara es conserva
i amB una cuina de fonda en un plat
Ben presentat. les fotos penjades a les
parets d’artistes, futBolistes i polítics,
clients haBituals, tamBé em transmeten
aquesta nostàlgia i a la vegada deixadesa
del kitsch. com la Bodega j. cala, al
poBlenou, amB clauers a la paret amB
fotos de toros i de la mare del propietari
cantant.
santi hoYos, cuiner-empresari del

les dimensions, les proporcions, els colors
de les coses en benefici dels efectes fàcils.
Quan aquest mot és adoptat a la llengua
anglesa, segurament per influència dels
filòsofs de l’Escola de Frankfurt refugiats
als Estats Units, la paraula continua fent
referència al mal gust i l’absència de valor
artístic, però ara designa també els efectes alienants de la cultura de masses que
hi és assimilada (pel·lícules de Hollywood,
còmics, música popular).
eL kitsch avui
Avui dia, el mot kitsch ja s’ha fet corrent,
si bé amb un sentit ampli i lleugerament
modificat, ja que integra un punt de vista
relativista. Actualment, veure els objectes kitsch com de mal gust o passats de
moda és obsolet, fruit d’una actitud condescendent. S’entén que el gust i la moda

no són valors absoluts, sinó que són una
construcció cultural i un marcador social.
Condicionat pel gust i pel seu momentum
cultural, el kitsch posseeix valors que no
són immutables i que varien amb el pas
del temps: el que en el passat no es va
considerar kitsch, posteriorment sí; i, en
el mateix sentit, el que en el present es
consideri kitsch pot ser que en el futur no
ho sigui. De fet, la distància temporal és
sovint necessària per ser capaç de reconèixer l’aspecte kitsch de diversos objectes que necessiten ser presos fora del seu
context de producció per aparèixer com
a tals. El que contribueix a la dificultat de
definir el kitsch és probablement també
aquesta propietat temporal.

El kitsch Es pot sEriar fàcilmEnt
El kitsch aconsegueix presentar elements
profunds de manera simple. Això que
sovint hi ha anat en contra, ja que pot degenerar en superficial i estereotipat, és en
realitat el seu gran mèrit. El capitalisme
ho ha sabut veure i per això l’ha assimilat
com a mercaderia. Tanmateix, que els
articles kitsch s’adaptin tan bé al sistema
de producció i difusió mercantilista no vol
dir que ho siguin genuïnament.
Per exemple, un article típicament kitsch
són les estampes pietoses, que estan a
mig camí entre l’objecte religiós (considerat una relíquia) i el souvenir religiós
(considerat un objecte de consum). Les
estampes pietoses representen escenes
religioses o rostres de sants retratats
amb els seus atributs. Fins i tot si deriven

Bar angel

« EL kiTsCh és unA CATEgoriA EsTèTiCA,
mAi no PoT sEr un juDiCi morAL. ELs
sEnTimEnTs i LEs rAons quE EL moTivEn
són sEmPrE gEnuïns»
xaviEr cazEnEuvE, historiador
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El high kitsch és l’evolució dels objectes
kitsch vers un entorn sofisticat investit de
valor estètic. Això s’aconsegueix realitzant
un procés de remistificació i fetitxització
dels objectes, que els converteix en exponents de màxima sofisticació, permetent
que s’integrin en botigues de luxe, museus d’art i interiors magnificents.

‘HIGH KITSCH’ BARCELONA

El resultat d’aquest procés alguns teòrics
l’anomenen hiperkitsch: el kitsch al quadrat. També neokitsch. Però el més comú
és parlar de high kitsch, que fa referència
al fet que el kitsch s’ha tornat un objecte
de luxe.
El kitsch Entra al musEu
Amb el high kitsch l’estil kitsch queda
construït com a categoria artística, i
es converteix en una tipologia que li dóna

12

13

II

III

accés a les antologies i a les col·leccions
d’art. El kitsch entra al museu. Però el
kitsch precedeix i excedeix aquests objectes que apareixen en els llibres d’art o en
les sales dels col·leccionistes.
El high kitsch fa palès que el kitsch és
més que un objecte o que un estil, que
la qualitat kitsch d’un objecte és un tipus
de relació que el creador manté amb
les coses.
El kitsch va més enllà de les seves aparences. Abraham Moles en parla com a factor
estètic latent: el kitsch no és un fenomen
denotatiu semànticament explícit, sinó que
és un fenomen connotatiu, intuïtiu i subtil.
La prova està en el fet que sota una mirada determinada pot esdevenir kitsch gairebé qualsevol obra. Es pot jutjar Rafael com

203

El diseño sigue el espíritu del texto,
riguroso, neutral, y huye de crear un libro
kitsch..., excepto en las guardas, donde
se incluye un papel holográfico de alto
brillo que contrasta violentamente con el
resto, añadiendo un detalle irónico.
www.grafic.info
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Catálogo de arte
240 × 330 mm, 204 págs.

Catálogos

Diseño
Compaginación
Collages
Coloración de imágenes

A menudo, el escaso material de partida
empuja al diseñador a multiplicarse
en editor, fotógraf, ilustrador o el que
haga falta para convertir en visualmente
consistente un proyecto.
www.grafic.info

En Escenes de l’imaginari, a partir de las
pocas imágenes disponibles para el libro,
se trabajaron collages para ilustrar las
páginas más importantes.

En la cubierta, acciones simples como
voltear una imagen o desenfocar
otra crean una sensación misteriosa,
sugerente, que concuerda perfectamente
con la intención del autor.
25

Catálogos

Catálogo de fotografía
210 × 210 mm, 96 págs.
Diseño
Compaginación
Finalista en los Premios Anuaria 2011 –
categoría Mejor diseño de libro, memoria
anual o diseño editorial.

Recopilación trilingüe de la obra de
una artista fotógrafa de autorretratos
misteriosos. El formato cuadrado del
libro sirve para adaptar, en igualdad de
condiciones, imágenes de orientación
y proporciones muy diversas.

www.grafic.info
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Catálogos

La cubierta es plastificada mate y con
barniz ultravioleta brillante superpuesto.
El contraste entre mate y brillante
reproduce el acabado y la intención
plástica de la obra original.

www.grafic.info
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Catálogos

Catálogo de arte
240 × 315 mm, 288 págs., tapa dura
Diseño
Compaginación
Silueteado de imágenes

Recopilación del fondo escenográfico
y de vestuario de la escuela de arte
dramático Adrià Gual en Barcelona.
La cubierta refleja conceptualmente la
ventana abierta que representó la EADAG
en los tiempos de la Dictadura.
www.grafic.info
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Editorial

Los objetos a mostrar eran tan
heterogéneos —desde carteles a
maquetas de escenografía— que la
retícula base del libro no daba suficientes
soluciones para organizar bien los
contenidos. Fue necesario diseñar página
a página la exposición del material más
adecuada.
www.grafic.info
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Libro de divulgación histórica
170 × 220 mm, 164 págs

Otros libros

Diseño de cubierta e interior
Diseño de infografías
Compaginación

El combat
d’Arbúcies

3 La derrota d’un país

La nova estratègia del duc de Pòpuli

A

partir de febrer del 1714, l’aixecament popular arreu de Catalunya es va anar fonent a poc a poc. Hi va haver algun brot
més, esporàdic, al llarg de l’any, però l’exèrcit de les Dues Co-

rones ja no es va ni tan sols incomodar. La insurrecció del mes de gener,
que havia aconseguit alleugerir el setge de Barcelona molt més que
no pas l’expedició del diputat militar, no va tenir continuïtat. Les cau-

Arnau Cònsul

ses són evidents: entre d’altres, els borbònics es van dedicar a cremar
viles sediciosas com ara Torelló, Prats de Lluçanès, Balsareny, Oristà,
Sallent… i, és clar, Arbúcies, Espinelves i Viladrau.
Si afegim el «diezmo de horca» als càstigs que els soldats van aplicar a les poblacions que consideraven còmplices —per no parlar de l’execució sumària de qualsevol presoner que es feia—, s’entén que la revolta
s’apagués: molts pobles van quedar deshabitats perquè els últims veïns
que hi resistien van preferir anar-se’n a viure al bosc o en coves, ja fos
per fugir del terror sembrat pels francoespanyols o de les arbitrarietats
i els abusos que, sovint, també cometien els últims reductes de tropes
catalanes o de miquelets. Els primers perquè consideraven un deshonor no col·laborar com calia amb l’exèrcit del país i escarmentaven els

Molts pobles
van quedar deshabitats perquè
els veïns van
preferir anarse’n a viure al
bosc o en coves
i fugir del terror
sembrat pels
francoespanyols… o pels
miquelets

pobles que havien quedat deserts; els segons perquè, en molts casos,
s’havien convertit en simples bandolers enfollits per la pròpia dinàmica
bèl·lica. De tot plegat va resultar, paradoxalment, que la recaptació dels
invasors va disminuir en picat.
És evident, però, que també se’n va seguir una pressió més forta
sobre la Ciutat Comtal, a partir del mes d’abril, un cop el duc de Pòpuli hi
va redirigir la majoria de les columnes escampades pel Principat. D’entrada, el general va decidir atacar i conquerir els masos i convents dels
afores de la ciutat, amb la qual cosa aconseguien situar-se cada vegada
més a prop de la muralla barcelonina, per poder bombardejar-la millor.
La frustració del francès, a qui arribaven les crítiques dels cortesans
de Lluís XIV, el va dur a accions criminals: en lloc de l’habitual canoneig

110


L’Onze de Setembre de
1714 (fragment)

Oli d’Antoni Estruch que
s’ha convertit en icona de la
resistència catalana.

111

Libro con diferentes niveles de
información, tanto textual como visual,
representados en diversos tipos de
páginas, que persiguen explicar hechos
históricos de una manera amena.
www.grafic.info
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Otros libros

1 La Guerra de Successió

1714. El combat d’Arbúcies, una victòria catalana

1 La Guerra de Successió

1714. El combat d’Arbúcies, una victòria catalana

1 La Guerra de Successió

LA c uri oSi tAt

La batalla d’Almansa

en el braç armat de l’austriacisme. Més encara: una classe benestant

Representació del combat
que va decidir la sort de
l’exèrcit aliat a la península
Ibèrica. Oli de Buonaventura Ligli i Filippo Pallotta
(fragment).

que s’ho jugava tot (negoci, propietats, títols... i, és clar, la vida) però que
no era la primera vegada que ho feia, perquè ja s’havien armat contra

El meteorit del dia
de Nadal

França durant la Guerra dels Nou Anys i havien esdevingut oficials del
sometent a les ordres, precisament, de Jordi de Hessen-Darmstadt. En-

El dia de Nadal del 1704, entre
les cinc i les sis de la tarda, una
gran bola de llum intensa va
creuar el cel de Barcelona i va
dividir-se en tres llengües de
foc, més resplendents que el
sol, tot emetent un so perllongat com si fos un tro o un tret
de mosqueteria allargassat. La
caiguda del que avui sabem que
fou un meteorit, i en una data
tan assenyalada, va ser viscuda a
Catalunya com un presagi fosc,
el pitjor de tots. El fet que l’any
següent el Principat entrés en la
guerra internacional va fer que
molta gent es recordés d’aquest
fenomen que llavors resultà
absolutament inexplicable.

tre la població, tenien un prestigi més que reconegut.
La reunió decisiva es va produir el 17 de maig de 1705 a l’ermita
de Sant Sebastià, tocant a Vic, però depenent de la parròquia de Santa
Eulàlia de Riuprimer. Hi eren presents Josep Moragues, fill de Sant Hilari
Sacalm; Francesc Macià, àlies Bac de Roda (perquè era de Sant Pere de
Roda, actual Roda de Ter); Jaume Puig, de Perafita, amb els seus fills
Antoni i Francesc; Carles Regàs i Antoni Cortada, tots dos de Manlleu;
Josep Antoni Martí, de Vic; i Llorenç Tomàs i Costa, rector de Santa Eulàlia de Riuprimer, que és qui va promoure la trobada. La resolució de la
reunió va ser donar poders a Domènec Perera, que s’havia desplaçat en
secret des d’Itàlia, perquè, juntament amb Antoni de Peguera (exiliat a
Viena), negociés un acord de col·laboració amb Mitford Crowe, agent de
la reina Anna d’Anglaterra. Un vell conegut, també, ja que es tractava
d’un comerciant britànic, a més de diplomàtic, amb qui alguns dels vigatans havien tingut negocis anys enrere. Vet aquí el pacte dels Vigatans.
Al cap d’un mes, el dia 20 de juny, Peguera, Perera i Crowe van sig-

Diversos prohoms vigatans,
amb Josep Moragues i Carles
de Regàs al
capdavant, van
assumir el rol
que les institucions catalanes no podien
prendre

nar un acord a Gènova, segons el qual Anglaterra havia de desembarcar

Els catalans van entendre que
el Cel els enviava un senyal
inequívoc, un presagi fosc

Dibuix del meteorit que
apareix a la Miscel·lània
Científica de Josep Bolló.
[UNIVERSITAT DE BARCELONA]

8.000 homes i 2.000 cavalls, i aportaria 12.000 fusells i la munició corresponent, a canvi que els catalans reconeguessin l’arxiduc Carles com
a rei d’Espanya i mobilitzessin 6.000 efectius en el moment en què la
flota aliada s’aproximés al litoral català. Els milicians catalans serien sufragats per Anglaterra, que garantia el respecte a les Constitucions del

Testimonis de l’època

El conflicte mundial entre Felip V i l’arxiduc Carles va
afectar Catalunya a partir del 1705. Els vigatans, opositors
de primera hora del rei Borbó, hi van jugar un paper molt
important. Entre ells hi havia diversos prohoms d’Osona i
la Selva, com el futur general Moragues o Carles de Regàs,
13 Arbúcies.
que tenien una relació molt directa amb

12

Ho recullen diversos testimonis
escrits, com aquest del jurista
Josep Plantí: «Un llamp va
brillar al cel serè des de l’orient.
El globus es va encendre com el
sol o com la lluna plena damunt
de Barcelona, amb el qual una
línia i el foc de tres colzes, feta
des de migjorn fins a septentrió,

30

romangué durant un cert temps,
convertida en una línia de
núvols, i a poc a poc s’esvaí amb
un soroll d’armes i de tempestes
bèl·liques. Aquest fet horrible el
vaig contemplar jo mateix».
En parlen Francesc de Castellví, Narcís Feliu de la Penya
i força opuscles. Tots en fan la

mateixa lectura: era un senyal
del cel, miraculós, que avisava de
les calamitats que patiria el país.
El meteorit (una condrita) va
caure prop de Terrassa. És gairebé segur que, des d’Arbúcies,
també van témer que no podia
assenyalar res de bo.

país acabés com acabés la guerra, i protecció contra els atacs de francesos i espanyols. Vet aquí, a grans trets, el pacte de Gènova.
Objectiu: Barcelona
Els aliats no van tardar gaire a posar fil a l’agulla. L’arxiduc es va
embarcar a Lisboa, on es discutia si era preferible atacar Espanya des
de la frontera portuguesa amb Extremadura o des d’Andalusia, quan va
arribar la bona nova de l’acord anglocatalà. La flota del rei Carles III va
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4 Tres-cents anys després

1714. El combat d’Arbúcies, una victòria catalana

RUTA 1
El camí dels soldats

Rastres de la Guerra de Successió
El marc privilegiat que envolta Arbúcies, carregat d’història i, sobretot,
saturat de paisatges i espais naturals d’una bellesa espectacular, permet que pel seu vast terme municipal puguin fer-s’hi —i que, de fet, ja
estiguin senyalitzades— diverses rutes a peu i amb bicicleta. En aquest

Vuit-cents soldats valons van arribar a
Arbúcies per fer-hi nit. Els oficials van
dormir a les millors cases de la plaça de
la Vila. On va quedar-se la resta de la
tropa? Per quins carrers van desfilar? I,
sobretot, què en queda d’aquella Arbúcies, en el poble d’avui? Passegem per
carrers carregats d’història.

darrer capítol us en proposem tres més que tenen a veure, exclusivament, amb els fets relatats en el llibre: la Guerra de Successió.

ruTA
[ a peu ]

1:

El camí dels soldats

Durada

Una hora.

Descripció

Ruta urbana, sense cap
dificultat tècnica, per
conèixer els llocs més
emblemàtics d’Arbúcies.

Què cal veure?

Capella de la Pietat
Parròquia de Sant Quirze i
Santa Julita
Museu Etnològic del
Montseny La Gabella
Molí de les Pipes

L

a capella de la Pietat era ben diferent al gener del 1714. L’edifici
que van veure els soldats, als afores d’Arbúcies, era una ermita
de principis del segle xvi, construïda —segons la tradició— des-

prés que la Mare de Déu s’aparegués a una nena malalta. No consta que
els soldats valons la saquegessin, però durant la Guerra del Francès no
se’n va salvar, i un segle i mig més tard, el 1936, va ser incendiada i destruïda. La construcció actual data del 1951, quan el bisbe de Girona va
consagrar-la de nou enmig d’una de les festes més estimades pels arbuciencs: l’Aplec de la Capella, el quart diumenge de setembre. Es rifen
ous i fuets per finançar-la, i es menja el sabre, una mena de brioix típic
de la zona inspirat en la talla de la Verge.
A prop de l’església, trobem ben aviat el Parc de la Dona d’Aigua, un
espai dedicat a la fada que va encisar l’hereu de Can Blanc; però els borbònics que venien d’Hostalric van tirar cap a l’altra banda, pel que avui
és el carrer de Magnes, una balconada a la riera i als horts que en beuen.
La visió del nucli antic d’Arbúcies és una postal, ben fàcil d’imaginar-hi
Santiago Rusiñol fent anar els pinzells als estius entre el 1927 i el 1930:
la vila ha dedicat un itinerari als escenaris que va retratar l’artista. Si fa o
no fa, ressegueix tot el marge dret del torrent, degudament assenyalat

Els carrers de la vila van
veure desfilar soldats
borbònics que es van allotjar
als afores

amb plafons. N’hi ha un al costat del Pou de ca l’Escultor, just on una
rampa ens condueix cap al Pont Vermell que al seu torn mena al nucli
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texto es despertar
s integrantes de
menos:

emprendedores,
esta lectura con
para qué, cómo
ador les puede
su idea de negocio

ofesionales, que
en el diseño
portunidad de
n mucho futuro.

om

Diseño de cubierta e interior
Diseño de gráficos e infografías
Compaginación

2.4

La aparición
aparición del
del «diseño
«diseño de
de servicios»
servicios»
La

Xènia Viladàs

Shostackla
la
Shostack
pionera
pionera

EL DISEÑO A SU SERVICIO

el nacimiento del
s como disciplina,
ales herramientas,
elo según el cual el
rtar valor en todas
fases del proceso
n nuevo servicio.

Libro de técnicas de gestión
150 × 200 mm, 164 págs.

Otros libros

EL DISEÑO A SU SERVICIO
Cómo mejorar una idea de negocio
con la ayuda de un diseñador
Xènia Viladàs
Introducción 9
Qué es el diseño de servicios 15
Ejemplos 45
Cómo se hace 93
Cómo se aplica 105
Recomendaciones y conclusiones 137
Glosario de términos 141
Referencias bibliográficas 153

El texto
texto seminal
seminal de
de Shostack
Shostack “Cómo
“Cómo diseñar
diseñar un
un servicio”,
servicio”, pupuEl
blicado en
en el
el European
European Journal
Journal of
of Marketing
Marketing en
en 1982,
1982, es
es el
el que
que
blicado

Xènia Viladàs (Barcelona, 1957) estudió
sienta las
las bases
bases para
para lo
lo que
que luego
luego será
será la
la disciplina
disciplina del
del diseño
diseño de
de
sienta
Ciencias Económicas en la Universidad
servicios tal
tal como
como la
la conocemos
conocemos hoy.
hoy. Creo
Creo importante
importante subrayar
subrayar
servicios
de Barcelona y comenzó su trayectoria
aquí que
que Lynn
Lynn G.
G. Shostack
Shostack no
no era
era una
una académica
académica encerrada
encerrada en
en
aquí
profesional en el sector textil. Inició su
su departamento
departamento universitario:
universitario: cuando
cuando escribió
escribió ese
ese artículo,
artículo, la
la
su
carrera en el campo del diseño en 1994
autora era
era Vicepresidenta
Vicepresidenta de
de Citibank
Citibank en
en Nueva
Nueva York
York yy la
la direcdirecautora
y desde entonces ha ocupado puestos de
tora
de marketing
marketing de
de ese
ese banco
banco para
para Estados
Estados Unidos.
Unidos. Así
Así que
que el
el
de
responsabilidad en institucionestora
españolas
texto
está escrito
escrito desde
desde la
la experiencia
experiencia yy la
la observación
observación cercana
cercana
texto
está
como el Barcelona Centre de Disseny
(BCD)
de cómo
cómo
funciona una
una gran
gran empresa
empresa de
de servicios
servicios en
en la
la realidad.
realidad.
de
o la Sociedad Estatal para el Desarrollo
delfunciona
Diseño y la Innovación (ddi).
Elservicio
serviciocomo
como
El
sistema
sistema

Shostack empieza
empieza constatando
constatando que
que el
el servicio,
servicio, como
como proceso,
proceso, se
se
Shostack

puede
representarcomo
comoun
unsistema
sistemamolecular
molecularcompuesto
compuestopor
poreleelerepresentar
Desde su propia empresa —Xeniapuede
Viladas
mentos,
vínculos yy evidencias,
evidencias, yy propone
propone diferentes
diferentes sistemas
sistemas de
de
vínculos
Design Management Consultantsmentos,
(XVDMC)—
que
representación(diagramas
(diagramasde
deflujo,
flujo,cronogramas
cronogramasPERT,
PERT,etc.)
etc.)1212que
representación
con sede en Madrid, asesora a empresas,
pueden
aplicarse, no
no solo
solo para
para comprender
comprender el
el servicio
servicio ex
ex ante
ante yy
pueden
aplicarse,
diseñadores e instituciones sobre
una gran
variedad de asuntos relacionadosdiseñarlo
con el mejor,
diseñarlo
mejor, sino
sino también
también para
para poderlo
poderlo modelizar,
modelizar, testear
testear yy
diseño y la estrategia corporativa.
replicar.Tratando
Tratandode
dela
laforma
formaen
enque
quese
seidean
ideanlos
losservicios,
servicios,ShosShosreplicar.
tackutilizaba
utilizabala
lapalabra
palabra“diseño”
“diseño”en
ensu
suacepción
acepciónde
de“concepción”
“concepción”
tack
MBA [Design Management] por la
“formalización”; en
en realidad,
realidad, esta
esta autora
autora se
se dirigía
dirigía aa los
los ingeingeoo “formalización”;
Universidad de Westminster (Reino
Unido)
nieros
y, sobre
sobre todo,
todo, aa la
la gente
gente de
de marketing,
marketing, recomendándoles
recomendándoles
nieros
y,
en 2003 y miembro del Consejo Asesor
que antes
antes de
de lanzar
lanzar un
un servicio
servicio lo
lo ideasen
ideasen cuidadosamente.
cuidadosamente. Es
Es
que
del Design Management Instituteen
(DMI)
en
este sentido
sentido de
de “planificación”
“planificación” que
que Shostack
Shostack utiliza
utiliza el
el térmitérmieste
desde el año 2000, Xènia también
noda
“diseño”yyacuña
acuñael
eltérmino
término“diseño
“diseñode
deservicios”;
servicios”;estamos
estamosen
en
no
“diseño”
clases y conferencias, además de participar
como jurado en premios de diseño, tanto
12 internacionales.
12
13
13
nacionales como
Ambosson
sonherramientas
herramientasde
deplanificación
planificación
Ambos
utilizadasen
enorganización
organizaciónyyen
engestión
gestiónde
de
utilizadas
proyectos
paratener
tener
una
representación
proyectos
para
representación
En 2008 publicó
su primer
librouna
“Diseño
completade
detodos
todoslos
lospasos
pasosdel
delproceso
proceso
completa
Rentable: diezen
temas
a debate”
enresponsables
la
en
eltiempo,
tiempo,
laspersonas
personas
responsables
el
las
de
cadatarea,
tarea,
presupuesto
habilitadoal
al
cada
presupuesto
habilitado
Editorial Indexde
Book,
queelel
obtuvo
el primer
efecto,etc.
etc.
efecto,

Premio Sant Jordi al mejor libro sobre diseño
de ese año.
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Puedeafirmarse
afirmarseque
quela
laprofesión
profesiónse
seha
ha
Puede
construidoaapartir
partirde
dela
lapráctica
prácticadel
deldiseño
diseño
construido
industrialyyque
quepopularmente
popularmentese
seentiende
entiende
industrial
pordiseño
diseñola
laconcepción
concepciónde
deobjetos.
objetos.Hablar
Hablar
por
dediseño
diseñode
decomunicación,
comunicación,de
dediseño
diseño
de
deinteriores,
interiores,de
depackaging,
packaging,etc.
etc.todavía
todavía
de
resultachocante
chocantepara
paraparte
partedel
delpúblico
públicoen
en
resulta
general;hablar
hablarde
de“diseño
“diseñode
deservicios”
servicios”
general;
estotalmente
totalmenteinaudito
inauditoyypuede
puederesultar
resultar
es
incomprensible.
incomprensible.

1982 yy la
la idea
idea de
de un
un diseñador
diseñador interviniendo
interviniendo en
en algo
algo puramente
puramente
1982
inmaterial era,
era, como
como poco,
poco, inusitada
inusitada1313..
inmaterial
Desde entonces,
entonces, las
las cosas
cosas han
han cambiado;
cambiado; según
según Cottam
Cottam (2006),
(2006),
Desde
eldiseño
diseñoha
haevolucionado
evolucionadoaalo
lolargo
largode
dela
lahistoria
historiayyha
haencontraencontrael
do en
en cada
cada momento
momento su
su papel
papel en
en el
el modo
modo de
de producción
producción correscorresdo
pondiente; como
como decía
decía Charles
Charles Eames,
Eames, “los
“los límites
límites del
del diseño
diseño
pondiente;
son los
los límites
límites de
de los
los problemas”,
problemas”, así
así que
que en
en la
la sociedad
sociedad terciaterciason
rizada, el
el diseño
diseño de
de servicios
servicios es
es el
el territorio
territorio de
de expansión
expansión lógico
lógico
rizada,
del diseño.
diseño.
del

Elpapel
papeldel
del
El
diseño
diseño

pesar de
de ello,
ello, la
la literatura
literatura académica
académica no
no es
es muy
muy abundante.
abundante. De
De
AA pesar
la revisión
revisión de
de los
los textos
textos disponibles
disponibles se
se infiere
infiere que
que existen
existen dos
dos
la
enfoques del
del tema:
tema:
enfoques
el primero,
primero, que
que denomino
denomino para
para simplificar
simplificar “mecanicista”,
“mecanicista”, rere•• el
coge la
la tradición
tradición del
del diseño
diseño industrial
industrial yy trata
trata el
el servicio
servicio como
como si
si
coge
se fuese
fuese un
un producto
producto aislado
aislado de
de referencias
referencias
se
elotro
otroen
encambio
cambiosería
sería“holístico”,
“holístico”,puesto
puestoque
queconsidera
considerael
elserser•• el
vicio en
en toda
toda su
su extensión
extensión yy lo
lo concibe
concibe dentro
dentro de
de una
una lógica
lógica de
de
vicio
sistema, es
es decir,
decir, tiene
tiene en
en cuenta
cuenta todas
todas las
las interrelaciones
interrelaciones de
de
sistema,
clientes, proveedores
proveedores yy demás
demás partes
partes interesadas,
interesadas, de
de los
los ingreingreclientes,
dientesmateriales
materialeseeinmateriales,
inmateriales,del
delentorno,
entorno,etc.
etc.En
Eneste
estesentisentidientes
do, corresponde
corresponde aa una
una visión
visión más
más moderna
moderna del
del diseño
diseño oo aa lo
lo que
que
do,
llamamos diseño
diseño estratégico.
estratégico.
llamamos

Dosenfoques
enfoques
Dos

Esta clasificación
clasificación tiene
tiene que
que cruzarse
cruzarse aa la
la vez
vez con
con otra
otra distinción
distinción
Esta
necesaria para
para entender
entender la
la literatura
literatura actual
actual en
en tema
tema de
de servicios
servicios
necesaria
de diseño:
diseño:
de

Dosobjetivos
objetivos
Dos

por un
un lado
lado están
están los
los que
que se
se aplican
aplican aa aumentar
aumentar la
la productiviproductivi•• por
dad de
de los
los servicios,
servicios, en
en un
un afán
afán meramente
meramente comercial
comercial
dad
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Libro sobre las ventajas del diseño
que incorpora el sumario en cubierta y
palabras destacadas al margen a lo largo
del texto para una óptima usabilidad
y consulta. En la cubierta, una trama
impresa con barniz especial da un tacto
especial y juguetón al libro.
www.grafic.info
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Otros libros

Colección de libros prácticos
148 × 210 mm
Diseño de cubierta
Dirección de arte de imágenes
de cubierta

Libros prácticos para una editorial
pequeña con una clara intención de
hacerse notar en las librerías.
www.grafic.info
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Diversos libros de cultura

Otros libros

Diseño de cubierta e interior
Búsqueda y gestión de imagen
de cubierta
Compaginación

Traducción bilingüe sànscrito-español
de un clásico hindú

Recopilación de relatos de memoria histórica

Libro de ensayo

Muestra de diseños de libros
relacionados con cultura para diferentes
editoriales pequeñas.
www.grafic.info
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Otros libros

Diversos best-seller de bolsillo
Diseño de cubierta
Búsqueda de imagen de cubierta
Fotomontaje y retoque fotográfico

Muestra de diseños de libros de bolsillo
comerciales para Booket (Planeta) y
DeBolsillo (Random House Mondadori).
www.grafic.info
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Aplicación móvil

Pantalla

Guide to orchids
Appearence

Genera

Creación del proyecto
Redacción y edición
Diseño de interacción
Diseño gráfico
Cartografía
Infografía
Fotografía

Anacamptis pyramidalis
Species

COMMON NAME

Bug-shaped
lip

Doll-shaped
lip

Cup-shaped
lip

Pyramidal Orchid
CHARACTERISTIC FEATURE

Two prominent ridges at the entrance to the gorge.
Pink flowers more or less vivid. Flowers very close,
like a cone while they are opening and egg-shaped
or cylinder when all open. Ovary long and very thin.
HABITAT

Tube-shaped
flower

Long spur

Others by
color

Lowlands and base of the montane stage.
Grasslands, scrub and near woodlands.
FLOWERING SEASON
Ja

Fe

Mr

Al

Ma

Jn

Jl

Au

Se

MedOrchis

INTRODUCTION GUIDE TO
WEST MEDITERRANEAN ORCHIDS

Oc No De

DISTRIBUTION

The stages of vegetation

Anacamptis pyramidalis
Aleppo pine
Pinus halepensis
Stone pine
Pinus pinea

Pyrineean pine
Pinus salzmannii

Rounded leave holm oak
Quercus rotundifolia
Scots pine
Pinus sylvestris

Holm oak
Quercus ilex

1000 m
500 m
0m

Proyecto de guía portable de
identificación de plantas silvestres de la
familia de las orquídeas, con un enfoque
riguroso científicamente pero con una
organización funcional y visual muy
adaptada al usuario amateur.
www.grafic.info

Orchids nearby
 here
 destination

Coast

Lowlands

Dry montane
Mediterranean
high mountain

Typical Mediterranean

Mediterranean
influence

Wet montane

High
mountain

Not Mediterranean

The vegetation of an area is deeply linked with climate and the terrain relief.
Orchids occurs following the characteristics of the stages of vegetation. It is

36

Pantalla

Diversos sitios web
Adaptación de contenidos a formato web
Diseño
Compaginación
Programación puntual
Actualización con gestor de contenidos

www.grafic.info
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Algunos folletos

Programa para acto institucional
105 × 210 mm, 24 págs.
Diseño
Compaginación
Compaginación en japonés

Cuaderno de doble portada, compati
bilizando en un solo impreso los dos
idiomas de sentidos de lectura opuestos.
www.grafic.info
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Editorial

Línea de folletos-cartel
297 × 420 mm, plegado en cruz
Diseño
Ilustración
Compaginación
Impresión
Adaptación a web

Lo que fué un simple folleto para un curso
de medicina fetal en Barcelona, tuvo muy
buena aceptación y se convirtió en una
línea de folletos. Se tratan temas médicos
de forma rigurosa, añadiendo abstracción
y color, desdramatizándolos, a partir de
la forma del campo de una ecografía.
Folletos desplegables a cartel informativo
con toda la programación. Impresos en
papel ecológico, no muy habitual en el
ámbito médico.
Finalista en los Premios Anuaria 2012 –
categoría Mejor tríptico, folleto, postal, etc
www.grafic.info
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Infografías diversas

Infografía
Mapa general def RET.pdf

1

28/02/16

18.41

20

CALENDARIO DE SALONES 2016 21

Calendario de salones 2016

3

Àgora
Ágora
Agora

2

1

Mirador -3

27

Mirador -3
Viewpoint -3

Àgora -3

5

Altell

Plaça de la Ciència

6

Planetari 3D

18

Auditorio
Auditorium

Base antàrtica
Base antártica
Antarctic base

38

Planetario Burbuja
Bubble Planetarium
Restaurante
Restaurant

Sala Alfa
Sala Alfa
Alfa Room

12
17
15

Bosc Inundat
Bosque Inundado
Flooded Forest

18

C

19

M

Y

CM

20

30

21

Botiga
22

28

24

Cafeteria
Cafetería
Coffee shop

26

CY

Clik

29

41

Creactivity

Estació
meteorològica

Sala Pi

Estación meteorológica
Meteorological station

Exposició

32
33

31

Exposición
Exhibition

Exposició
Exposición
Exhibition

Informació
Información
Information

19

35
36

37

11

41
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Salida principal
Main exit

Taquilles
Taquillas
Lockers

Toca, toca!
¡Toca, toca!
Touch, touch!

Expo Sports
13 t 15, Montjuïc
Feria de los Deportes
Outdoor (Run, Bike, Trail)

eShow
25 t 26, Montjuïc
Feria y Congreso Profesional
d’E-commerce, Digital
Marketing, Mobile y Social Media

Handmade Festival Barcelona
24 t 26, Montjuïc
Una Experiencia Única del Do
it Yourself

Salón Internacional del
Automóvil de Barcelona
9 t 17, Montjuïc
Critical Communications World
19 t 21, Gran Via
17.ª Reunión de la Comunidad
de Comunicaciones Críticas
(incorpora el Congreso anual
TETRA)

Barcelona Bridal Week
Pasarela Gaudí Novias
5 t 8, Gran Via
Desfiles de Colecciones
de Moda Nupcial

Carbon Expo
26 t 28, Montjuïc
Conferencia y Salón sobre el
Mercado Global de Carbono
Smart City Expo
Kyoto
20 t 22

Denim Prèmiere Vision
27 t 28, Montjuïc
Salón Europeo de la Industria
y Tendencias del Denim

Barcelona Bridal Week
Salón Internacional
Noviaespaña
8 t 10, Gran Via
Salón Profesional de la Moda
en Vestidos de Novia, Novio,
Fiesta, Comunión, Ceremonia
y Complementos

Beyond Building Barcelona Construmat
19 t 23, Gran Via
Salón Internacional
de la Construcción

Alimentaria México
26 t 28

24th ESACT Meeting
Barcelona
31 / 05 t 3 / 06, Montjuïc
24.ª Reunión de la Sociedad
Europea sobre Tecnología
Celular Animal

1

Top Ciència

33

37

Venda d’entrades

Mirador -2
Viewpoint -2

Tissue World
17 t 19, Gran Via
Feria Internacional de la
Industria del Papel Tisú

3

Mirador -1

Mirador -2

39

Smart City Expo
Montreal
22 t 27

8

Top Ciencia
Top Science

9

Graphispag
24 t 27, Gran Via
Salón Internacional
de la Industria y la
Comunicación Gráfica

13

Jardín de los pinos (Pícnic)
Pine tree garden (picnic)
Mirador -1
Viewpoint -1

40

Sala Sigma
Sigma Room

Sortida principal

Jardí dels Pins
(Pícnic)

Cosmobelleza
11 t 13, Gran Via
Salón Internacional de Estética
y Peluquería

Salida c. de Quatre Camins
Quatre Camins St exit

Jardín de Arquímedes
Archimedes’ Garden

Jardí de la
Mediterrània

Saló de l’Ensenyament
18 t 22, Montjuïc

Sortida c. dels 12
Quatre Camins

2

Jardín del Mediterráneo
Mediterranean Garden

38

Sala Sigma

Sala Tau
Tau Room

35

Futura
20 t 21 , Montjuïc
Salón de los Másteres
y Posgrados

15

Sala Tau

Jardí d’Arquimedes 29
34

Sala Pi
Pi Room

Infarma
24 t 26, Gran Via
Congreso Europeo de Oficina
de Farmacia, Salón de Especialidades Farmacéuticas y
Parafarmacia

Bebés & Mamás
11 t 12, Montjuïc
Salón de la Futura Mamá,
Bebés y Nuevas Familias

34

Sala Omega
Omega Room

30

Salón Internacional
del Cómic de Barcelona
16 t 19, Montjuïc

FDM - Forum Dental
Internacional
7 t 9, Gran Via

16

Sala Omega
25

In Cosmetics
14 t 16, Gran Via
Plataforma Global Líder en
el Sector de Ingredientes
para la Cosmética

MAYO

23

Sala Lambda
Lambda Room

20

40

Sala Delta
Delta Room

Sala Lambda

K

Mobile World Congress
2 t 5, Gran Via
Evento Mundial de la Industria
de las Tecnologías Móviles

ABRIL

14

Sala Gamma
Gamma Room

7

B-Travel
17 t 19, Montjuïc
El nuevo Salón de Turismo

Sala Beta
Beta Room

Sala Delta

MARZO

Expohogar Primavera
31 / 1 t 3 / 2, Montjuïc
Salón Internacional del Regalo
y Artículos para el Hogar

Bta. – Barcelona Tecnologías
de la Alimentación
21 t 24, Gran Via
Salón Internacional de
Maquinaria y Tecnología para
la Industria Alimenticia

Sala de la Matèria

Sala Gamma

5

Tienda
Shop

27
23

25

MY

CMY

21

Sala de la Materia
Matter Room

16

14

Hispack
21 t 24, Gran Via
Salón Internacional
del Embalaje

Expo Ecosalud
17 t 19, Montjuïc
Salón de la Salud
y la Calidad de Vida

6

Sala Beta 22

11

4YFN
2 t 4, Montjuïc
Four Years From Now, Evento de
Emprendimiento en Tecnologías
Móviles

Doha Jewellery and Watches
Exhibition
24 t 28

28

Planetari Bombolla 24

Restaurant

10

Qatar Motor Show
6 t 10

FEBRERO

Planetario 3D
3D Planetarium

9

13

10

HP ETSS Winter
2 t 6, Gran Via

ENERO

Restis el magnis accati ut quia cus
dolupta nobisquas dipsundae consequam ea dolor modi unt, si ut lam
quibearci nest, que aditas etur, quo
blabore mporro volorec temporeptias
qui sandebis audant.

Plaza de la Ciencia
Science Square

Auditori

7

39

Muro geológico
Geological wall

36

Altillo
Mezzanine

8

2016

Mur geològic

32

Ágora -3
Agora -3

4

SAP FKOM
19 t 21 , Gran Via

31

Venta de entradas
Tickets

4

26

40

Infografía

www.grafic.info

Mapas diversos
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Ilustraciones diversas

Ilustración

Creatividad, conceptualización,
realización o dirección de arte de
ilustraciones para revistas –interior
o portada–, libros y otros productos.

Choosing your mascot

5

4

Las ilustraciones que se aprecian en
las páginas anteriores, integradas en
diversos trabajos de diseño, también han
sido creadas, realizadas o dirigidas por
grafic.info
www.grafic.info

42

Ilustración

X. Alamany

29

coop 2015

Las ilustraciones que generamos
acostumbran a dar soporte conceptual
a artículos o textos destacados dentro
de revistas. También creamos para
promoción de productos y como portada
de diversas publicaciones.
www.grafic.info

43

Editorial

muchas gracias

info grafic.info tel. (+34) 677 713 203 www.grafic.info

