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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

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.
Smart
City
Expo
World
Smart
City
Expo
World
Congress
Congress

2015
2015highlights
highlights

Gran
Via venue
Gran Via
venue
 19 / November
/ November
17  1917

International
Summit
on Smart
Cities
Urban
Solutions
International
Summit
on Smart
Cities
and and
Urban
Solutions
General
General

Fairs
Fairs
andand
congresses
congresses
Approximately
Approximately

22

400
400
,000
,000
m² m²

venues
venues

319
319

grossgross
exhibition
exhibition
space
space

employees
employees

Generating
Generating
enormous
enormous
eco-economic
nomic
and social
and social
impact
impact
on on
the territory,
the territory,
Fira de
FiraBarcelona
de Barcelona
is one
is of
one
the
ofmost
the most
important
important
tradetrade
fair organisations
fair organisations
in in
Europe
Europe
Montjuïc
Montjuïc

Gran Via
Gran Via

64%
64%

The events
The events
organised
organised
occupied
occupied
a netaarea
net area
of of

Professional
Professional

700
700
,000
,000
m² m²

36%
36%

1212
,355
,355

Direct
Direct
exhibitors
exhibitors

shows
shows
and congresses
and congresses

Income
Income

+50
+50

Events
Events
and corporate
and corporate
activities
activities

1,000
1,000



PublicPublic
showsshows

29%
29% 71%
71%

 The urban population
The
urban population
will grow
by 70%
will grow
by 70%
between
2010
between
2010
andand
2050,
3,600
2050,
fromfrom
3,600
to to
6,300
million
people
6,300
million
people

Domestic
Domestic
visitors
visitors
to shows
to shows
organised
organised
at the
atFira
the Fira
de Barcelona
de Barcelona
venues
venues
are mostly
are mostly
fromfrom
the regions
the regions
of Catalonia,
of Catalonia,
Valencia,
Valencia,
Madrid,
Madrid,
Andalusia,
Andalusia,
Aragon,
Aragon,
the Basque
the Basque
Country
Country
and the
andBalearic
the Balearic
Islands.
Islands.

events,
events,
symposia,
symposia,
and and
seminars
seminars
organised
organised
as part
as part
of trade
of trade
fair programmes
fair programmes

Edition
Rotich,
co-founder
of a collaborative
The 2015
the summit
of smart Rotich,
Edition
5th 5th
co-founder
of a collaborative
plat- platThe 2015
editionedition
of theofsummit
of smart
Area 36,000
form
to monitor
situations,
and Beth
organised
Fira
de Barcelona
Area 36,000
m² m²
form to
monitor
crisis crisis
situations,
and Beth
cities cities
organised
by Firabyde
Barcelona
was was
Exhibitors
465 compaSimone
Noveck,
director
of Governance Exhibitors
the most
successful
to date.
The event Simone
465 compaNoveck,
director
of Governance
the most
successful
to date.
The event
Labformer
and former
the White
brought
together
500 cities
head head
of theofWhite
HouseHousenies nies
brought
together
somesome
500 cities
from from Lab and
Type Professional
Government
Initiative,
leading
5 continents,
withexhibitors
465 exhibitors
Government
Initiative,
leading
the the Type Professional
the 5 the
continents,
with 465
and andOpenOpen
Activities
team
appointed
by
US
President
Barack
more
than
400
speakers.
This
fifth
Smart
Activities
team appointed by US President Barack
more than 400 speakers. This fifth Smart
 World Smart City Awards
Obama.
The congress
also included
a  World
City Expo
took place
with BcnRail,Obama.
Smart City Awards
The congress
also included
a
City Expo
took place
jointlyjointly
with BcnRail,
 Smart City Plaza
special
session
on mobility
at which
the International
Railway
Industry
City Plaza
session
on mobility
at which
Ru- Ru-  Smart
the International
Railway
Industry
Show,Show, special
 4YFN@ SCEWC
pert Stadler,
CEO
of Audi,
presented
and together
theevents
two events
attracted pert Stadler,
SCEWC
CEO of
Audi,
presented
the the 4YFN@
and together
the two
attracted
 BcnRail Congress
outlines
themaker’s
car maker’s
mobility BcnRail
14,000
accredited
professionals. outlines
Congress
of theofcar
urbanurban
mobility
somesome
14,000
accredited
professionals.
 Symposium on the
strategy.
As a platform
to present
the latest strategy.
 Symposium
on the
As a platform
to present
the latest
circular
economy
One
the most
outstanding
initiatives circular
solutions,
the Expo
highlight- One of
economy
theofmost
outstanding
initiatives
urbanurban
smartsmart
solutions,
the Expo
highlight CitiSense by the World
the event
wasinclusion
the inclusion
of a small  CitiSense
ed apps
from apps
to lampposts
capable
of at theatevent
by the World
was the
of a small
ed from
to lampposts
capable
of
symposium,
organised
in cooperation
detecting
emergency
situations.
However,
Bank Bank
symposium,
organised
in cooperation
detecting
emergency
situations.
However,
 Smart City App Hack
withEllen
the MacArthur
Ellen MacArthur
Foundation,  Smart
theofstar
the show
wasfirst
theself-drivfirst self-drivCity App Hack
with the
Foundation,
the star
theofshow
was the
the circular
economy,
a movement
en minibus,
all visitors
were invitedon theoncircular
economy,
a movement
en minibus,
whichwhich
all visitors
were invited
promoting
new production
for themselves.
promoting
a newaproduction
modelmodel
that that
to try to
fortry
themselves.
mayrevolutionise
well revolutionise
the global
economy
The speakers
included
the economists
may well
the global
economy
The speakers
included
the economists
the coming
Edward
L. Glaeser
(Harvard
University) in theincoming
years.years.
Edward
L. Glaeser
(Harvard
University)
the World
and Pankaj
Ghemawat
York UniOnce Once
more,more,
the World
SmartSmart
City City
and Pankaj
Ghemawat
(New (New
York UniAwards
recognised
the
most
outstanding
versity),
and
technology
experts
Juliana
Awards recognised the most outstanding
versity), and technology experts Juliana

International
International
dimension
dimension
of professional
of professional
shows
shows
EBITDA
EBITDA

+13.3
+13.3

million
million
euroseuros

27%
27%

(UN Habitat)
(UN Habitat)

Economic
Economic
results
results

+150
+150

Professional
Professional
showsshows

Visitors
Visitors

Professional
ProfessionalPublicPublic
or mixed
or mixed
showsshows

Trade
Trade
fair fair
activity
activity

6868

500500

Exhibitors
Exhibitors

73%
73%

visitors
visitors

400400

speakers
speakers

participating
participating
cities cities

Public
Public
and mixed
and mixed

Exhibitors
Exhibitors
andand
visitors
visitors

+2+2
million
million

participation
system
initiatives
and cities.
The English directdirect
citizencitizen
participation
system
in thein the
smartsmart
initiatives
and cities.
The English
local council.
Moreover,
the Project
de Peterborough
was proclaimed
local council.
Moreover,
in theinProject
and and
town town
of de of
Peterborough
was proclaimed
Innovative
Initiative
categories,
the awards
City 2015
to its commitment Innovative
Initiative
categories,
the awards
SmartSmart
City 2015
due todue
its commitment
went
the Hebei
Education
to becoming
the capital
UK’s capital
of environ- went to
thetoHebei
DigitalDigital
Education
to becoming
the UK’s
of environCenter
(China)
andFindeter
the Findeter
Initiative
mental
sustainability
by applying
circular Center
(China)
and the
Initiative
mental
sustainability
by applying
circular
(Colombia),
respectively.
economy
strategies
and implementing
a (Colombia),
respectively.
economy
strategies
and implementing
a

Profile
Profile
of events
of events

million
million
euroseuros

TheThe
second-best
second-best
results
results
in Fira’s
in Fira’s
history
history

12 2015
12 2015
highlights
highlights

53%
53%

international
international
exhibitors
exhibitors

40%
40%

international
international
visitors
visitors

China
China
France
France
Germany
Germany
ItalyItaly
United
United
Kingdom
Kingdom
United
United
States
States
MainMain
countries
countries
of origin
of origin
of foreign
of foreign
visitors
visitors
to shows
to shows
organised
organised
at Fira
at venues
Fira venues

2015 2015
highlights
highlights
13 13

www.grafic.info

94 Shows
Trade Shows
94 Trade

www.smartcityexpo.com
www.smartcityexpo.com
Trade Shows
Trade Shows
95

95

3

Revista para una federación
de cooperativas
210 × 297 mm, 84 págs.

Editorial

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

5

Revista infantil y juvenil
210 × 280 mm, 48 págs.

Editorial

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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Editorial

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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Coleccionable de cocina
190 × 245 mm, 192 págs. × 7 volúmenes

Editorial

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

Ge

Fe

Mç

Ab

Mg

Jy

Jl

Ag

Se

Oc

No

De

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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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.
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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
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SECRETS
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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.

108

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
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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
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3
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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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Editorial

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.
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Editorial

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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Editorial

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

134

135

22

37

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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Editorial

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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Identidad de un premio de ecología
210 × 105 mm, 24 págs.

Promoción

Diseño de identidad
Diseño gráfico
Fotografía
Compaginación

Generalitat
de Catalunya

Premi Ramon Margalef
d’Ecologia

Convocatòria
2012

“La recerca és una aventura no
totalment imprevisible, rarament
gratuïta i amb una positiva qualitat
d’addicció”
Ramon Margalef i López
(Barcelona, 1919-2004)

“La investigación es una aventura no
totalmente imprevisible, raramente
gratuita y con una positiva cualidad
de adicción”

Convocatoria
2012

“Research is an adventure that is not
entirely unforeseeable, hardly ever
free and with a positive quality of
addiction”

Announcement
2012

Presentació

Presentación

Presentation

L’ecologia és una ciència relativament jove, que
indaga les múltiples relacions dels organismes
entre sí i amb el seu entorn físic. Com a tal
ciència, es basa en un corpus de coneixements
obtinguts de l’estudi dels fenòmens naturals,
al camp o al laboratori, a unes escales sovint
microscòpiques o mesoscòpiques, que li han
fornit l’aproximació reduccionista consubstancial a la ciència moderna. Però també ha pogut
gaudir d’una aproximació macroscòpica, holística, que abasta el funcionament de la biosfera
sencera o dels seus ecosistemes.

La ecología es una ciencia relativamente joven,
que indaga las múltiples relaciones de los organismos entre sí y con su entorno físico. Como
tal ciencia, se basa en un corpus de conocimientos obtenidos del estudio de los fenómenos naturales, en el campo o en el laboratorio,
a unas escalas a menudo microscópicas o
mesoscópicas, que la han provisto de la aproximación reduccionista consustancial a la ciencia
moderna. Pero también ha podido disfrutar de
una perspectiva macroscópica, holística, que
abarca el funcionamiento de la biosfera entera
o de sus ecosistemas.

Ecology is a relatively young science whose
object is the study of the relationships
between organisms and their environments.
As such a science, it is based on a body of
knowledge obtained from the study of natural
phenomena in the field or in the laboratory,
often at a microscopic or mesoscopic scale,
thus generating a reductionist approach to it
which is consubstantial with modern science.
Moreover, ecology has also enjoyed a holistic,
macroscopic approach, one embracing the
workings of the entire biosphere and its
ecosystems.

Uno de los principales estudiosos y pensadores de esta ecología a la vez reduccionista y
holística, que hunde sus raíces en las ciencias
puras y resulta fundamental para entender el
funcionamiento del mundo y para resolver los
problemas ambientales, fue el profesor Ramon
Margalef i López (Barcelona, 1919-2004), que
llevó a cabo una labor científica e intelectual de

Professor Ramon Margalef i López (Barcelona,
1919-2004) was one of the first researchers and
thinkers in the frame of this ecology, at once
reductionist and holistic, that has its roots
in pure science and has become essential to
understand the way the world works and to
solve environmental problems. His scientific
and intellectual work, of the highest order,

Un dels principals estudiosos i pensadors
d’aquesta ecologia alhora reduccionista i holística, que enfonsa les arrels en les ciències pures
i és fonamental per entendre el funcionament
del món i per resoldre els problemes ambientals, fou el professor Ramon Margalef i López
(Barcelona, 1919-2004), que va portar a terme
una tasca científica i intel·lectual de primera
magnitud en els camps de l’ecologia aquàtica
Cat

2011

www.grafic.info

Esp

Eng

Juan Carlos Castilla
Xile, 1940

Juan Carlos Castilla
Chile, 1940

Juan Carlos Castilla
Chile, 1940

Llicenciat en Química i Ciències Naturals a la Pontificia Universidad Católica
(PUC) de Xile, es doctora en Biologia
Marina a la Universitat de Gal·les (Gran
Bretanya). El 1964 esdevé catedràtic a la
PUC, i el 1982 funda la Estación Costera
de Investigaciones Marinas (ECIM) a
Las Cruces, a Xile. Considerat el pioner
de l’ecologia marina sud-americana,
s‘ha dedicat a l’estudi dels ecosistemes
de les costes rocoses de Xile i les seves
interaccions amb l’activitat humana. El
seu treball l’ha dut a realitzar importants aportacions a les polítiques
públiques del seu país, obrint noves vies
per a la gestió de reserves marines i la
conservació de recursos.

Licenciado en Química y Ciencias
Naturales por la Pontificia Universidad
Católica (PUC) de Chile, se doctora en
Biología Marina en la Universidad de
Gales (Gran Bretaña). Desde 1964 es
catedrático de la PUC, y en 1982 funda
la Estación Costera de Investigaciones
Marinas (ECIM) en Las Cruces, Chile.
Considerado el pionero de la ecología
marina sudamericana, se ha dedicado al
estudio de los ecosistemas de las costas
rocosas de Chile y sus interacciones con
la actividad humana. Su trabajo le ha
llevado a realizar importantes aportaciones a las políticas públicas de su país,
abriendo nuevas vías para la gestión de
reservas marinas y la conservación de
recursos.

Degree in Chemistry and Natural
Sciences from the Pontifical Catholic
University (PUC) of Chile, he gets a
PhD in Marine Biology at the University
of Wales (Great Britain). From 1964
is professor at the PUC, and in 1982
founds the Estación Costera de
Investigaciones Marinas (ECIM) in Las
Cruces, Chile. Considered the pioneer
of the South American marine ecology,
he has been devoted to the study of
ecosystems in the rocky coasts of
Chile and its interactions with human
activity. His work has led him to make
important contributions in the public
policy of his country, opening new ways
for the management of marine reserves
and conservation of resources.

Los elementos en papel para este premio
de ecología fueron realizados siguiendo
al máximo las recomendaciones de
impresión sostenible. Desde reunir tres
idiomas en el mismo folleto y preveer el
tiraje de ejemplares con precisión hasta
utilizar papel ecológico de madera de
bosques controlados y tintas de base
acuosa.
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Promoción

Promoción para unas jornadas
Folletos, cartel... Diversos formatos
Diseño creativo
Diseño gráfico

El diseño integra la imagen promocional
dentro de una placa de señalización,
como las habituales en hospitales y
centros de salut, para transmitir la
relación con la actividad médica y su
integración en la cotidianidad.
www.grafic.info
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Identidad gráfica para un congreso
Diversos elementos de comunicación

Promoción

Diseño de identidad gráfica
Diseño de aplicación a los
elementos de comunicación
Diseño y ambientación del
espacio

Más allá de los elementos de
comunicación inevitables como el
sitio web y los folletos, los elementos
complementarios o gadgets que se
entregan en los congresos a menudo
están poco cuidados.

www.grafic.info

Eso, generalmente –aparte del coste
de producción–, se debe a que el
diseñador desconoce el proveedor final
o el proceso de fabricación. Realizar
bien estos elementos es distintivo y
diferenciador para la actividad y la
entidad que la organiza.
16

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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Animación

Animación de vídeo médico
01’32’’
Diseño
Dirección de arte
Dirección de modelaje 3D
Dirección de realización

Un esfuerzo para presentar
amablemente, pero con todo el rigor
científico, la manera de colocar
correctamente un pesario intrauterino.
Vídeo dirigido tanto a la comunidad
médica especializada como a usuarias
del pesario, dos tipos de público bien
distintos.
www.grafic.info
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Identidad de marca de bolsos de mano

Identidad

Naming
Diseño de imagotipo y logotipo
Diseño de packaging y etiquetas
Diseño y compaginación de catálogo
Creatividad de publicidad
Ilustración

.es

the one piece bag

modelo:

sacbag 3 L

material: Tyvek® sintético

.es

the one piec e bag

modelo:

sa cb ag 3 L

material: Tyvek® sintético

Marca de bolsas de mano plegables,
con un diseño geométrico, basado
en materiales industriales de tacto
amable, como algunos tejidos Tyvek®.
El packaging y las etiquetas confrontan
materiales naturales con plástico y
muestras de tejido.
www.grafic.info
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Identidad

let’s party with

www.loope.es

www.loope.es

Displays promocionales de marca y de
uno de los productos en concreto.
La identidad gráfica es contemporánea
y sofisticada pero no renuncia a la ironía
o al sentido del humor.
www.grafic.info
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Identidad

Packaging para fruta congelada
110 × 110 × 40 mm, 6 modelos
Dirección de equipo de diseño
Diseño de identidad gráfica
Diseño de packaging
Creatividad de publicidad

Cajitas y envoltorio para venta en
comercio retail de gama alta con el
innovador sistema de congelación 4F
que no daña la fruta y permite disponer
de variedades que hasta entonces no se
podían congelar.
www.grafic.info
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Identidad

Por fin,
la fruta sana es fácil.
www.nicefruit.es

Fruta sana donde quieras.
NiceFruit viene ahora con tenedor mini,
para que la disfutes en cualquier momento.

Kiwi

Madurado en su árbol

Naranja

Madurada en su árbol

Piña

Madurada en su árbol

Naranja
Melón
Piña
Kiwi

Se diseñó un pack con ventana para ver
el producto, protegido dentro de una
bolsa hermética, y un pequeño tenedor.
Todo pensado para facilitar los usos tanto
al consumidor como en el punto de venta.
www.grafic.info

Melocotón

La publicidad promocionaba las ventajas
del consumo de Nicefruit como la
comodidad del uso, la variedad y lo
saludable del sistema de congelación.

www.nicefruit.es
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Identidad

Identidad gráfica de una bodega
vinícola
Diseño de logotipo y código gráfico
Diseño de etiquetas y packaging
Diseño de elementos de promoción
Fotografía
Ilustración

Identidad básica para una bodega
pequeña, artesanal pero plenamente
contemporánea aunque con recusos
para promoción muy limitados. El diseño
se centra en los pocos elementos de
comunicación existentes exprimiéndolos
con sensibilidad y coherencia. Por
ejemplo, dando protagonismo al tapón.
www.grafic.info

23

Identidad

Celler vinícola / Espolla / DO Empordà

Las etiquetas y la promoción de
Setzevins se esfuerzan en conseguir
elementos singulares dentro de las
limitadas posibilidades de producción.
www.grafic.info
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Algunos logotipos

Identidad

SI_
LEN _
TIUM
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

26

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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Exposiciones

Exposición itinerante
Diseño del montaje expositivo
Diseño gráfico
Dirección del montaje
Supervisión de la itinerancia
Diseño gráfico y compaginación
de catálogo, programas y publicidad

La música íntima, callada, de Mompou
se refleja en el diseño de la exposición
creando una alegoría de los interiores
de la época, con suelos de baldosas,
paredes, retratos y hasta una metáfora
de “l’ermita”, lugar de encuentro sagrado
para el músico, sus amigos y inspiración
de sus temas. La exposición itineró por
5 ciudades de la geografía española.
www.grafic.info
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Exposiciones

Exposición efímera de pequeño
formato
Comisariado
Diseño del espacio
Diseño gráfico
Montaje
Diseño y realización del sitio web

Una exposición modesta necesita que
el diseño trabaje con recursos simples,
exprimiéndolos al máximo para conseguir
un efecto visual memorable.
Materiales poco habituales en un montaje
expositivo denotan la visión alternativa,
creativa, que aporta el hecho de hacer
de la necesidad virtud.
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

www.grafic.info
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Salida principal
Main exit
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Señalética

Diversos trabajos de señalética
Proyectos de señalética
Diseño de pictogramas
Diseño gráfico
Ilustración
Control de producción e instalación
Señalización de accesibilidad

www.grafic.info
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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
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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
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Editorial

muchas gracias

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

