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P R E S E N T A C I Ó
Des de l’any 1980, els governs de la Generalitat han

D

contribuït amb eficàcia a la transformació de la cultura
catalana des de la represa de la seva tradició històrica. Les
polítiques dutes a terme en cada àmbit han procurat vertebrar
i renovar aquesta cultura i projectar-la en l’entorn europeu i

el més global per tal d’inserir-la adequadament en la diversitat del món.
Les més de 2.000 publicacions editades, durant tres dècades, pel
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació—que no sempre ha tingut
el mateix nom—són un fidel reflex d’aquest impuls i en constitueixen, alhora,
un valuós suport. Llibres, catàlegs, revistes, opuscles, cartells i altres
produccions són testimonis de la molta feina feta i també instruments d’una
intensa vinculació amb els creadors, els agents culturals i el públic—o els
públics—que és destinatari de tota aquesta ambició.
En la mostra que us presentem—i que incorpora la instal·lació
artística de Jordi Tolosa—hi trobareu algunes de les produccions de tota
aquesta tasca, a més d’una base de dades que la recull, ara com ara, en la
seva totalitat. Els seus continguts també reflecteixen el gran canvi que hi ha
hagut en els darrers trenta anys no solament en les publicacions del nostre
Departament, sinó en el sector editorial d’arreu. Un canvi que, com la resta de
transformacions tecnològiques, incideix decisivament en la vida quotidiana
fins a fer-nos variar els hàbits, les formes de treball i la percepció de l’entorn.
«Del plom al dígit» esdevé igualment un homenatge a la persona
que, des del començament, va ser al capdavant d’aquestes publicacions,
l’enyorat Joan Llobet. La seva trajectòria, compendi de passió per la lletra
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impresa i les arts gràfiques, capacitat professional i qualitat humana, és una
referència dins el sector. És del tot oportú valorar-la com es mereix, de la
mateixa manera que agraïm la dedicació i la creativitat d’altres persones del
Departament i d’un seguit de professionals—alguns, molt prestigiosos—que
han contribuït a fer possible una tasca editorial i institucional que és molt útil
a la cultura i ben positiva per al país.

JOAN MANUEL TRESSERRAS
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
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T R E N T A

A N Y S

D E
P U B L I C A C I O N S

Aquesta és una exposició amb una doble intencionalitat. Per una banda
presenta l’inventari d’una obra feta i per l’altra fixa les bases de l’obra
que s’ha de continuar fent. És, doncs, resum i compromís. Balanç de
passat i penyora de futur. Un futur que, de fet, ja és present i no s’atura.
«Del Plom al Dígit»—un títol ben eloqüent, per cert—és un intent de
presentar ara i aquí, en un espai concret i limitat, trenta anys de publicacions del Departament de Cultura. És, per tant, una mostra institucional però, alhora (i com no podia ser altrament), és la plasmació d’un seguit d’aportacions personals sense les quals res del que ara exhibim
hauria estat possible.
Val a dir, però, que des del primer moment d’aquests trenta anys hi va
haver una consciència—volguda—de continuïtat. No es partia de zero
sinó que es va establir un lligam amb les publicacions promogudes per
la Generalitat republicana. Una herència a la qual no es volia renunciar. I a més a més amb una ferma actitud de servei ja que a principis
dels vuitanta la situació editorial era diferent i, per tant, corresponia a
l’Administració un paper de promoció i d’estímul que es va reconsiderar en el moment que calia, però que, mentrestant, es va desenvolupar
de manera satisfactòria.
Aquesta exposició neix de la modèstia i, doncs, no pretén enlluernar
ningú ni fixar cap mena de cànon sobre com s’haurien de fer les coses.
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També neix—no ho amaguem pas—de l’orgull per la tasca feta. El que
s’hi mostra, de fet, és un llegat d’abast públic i, per tant, fóra molt difícil intentar explicar les feines que s’han fet—les unes, moltes, bé; però
també unes altres amb equivocacions i marrades—camuflant-ne el veritable sentit per culpa d’un mal entès concepte del pudor.
Els anys setanta es varen caracteritzar en el món editorial pel canvi tecnològic que havia de comportar el fet de passar d’imprimir damunt de
formes planes de plom a entrar en l’entorn de l’òfset amb planxes metàl·liques d’alumini. Els anys vuitanta varen ser els de la plena implantació i perfeccionament d’aquesta tecnologia i, de manera gradual, vàrem anar passant de «les arts gràfiques» a la «indústria gràfica» amb els
corresponents canvis funcionals i mentals en el sistema de producció
que això va comportar.
La dècada dels noranta, amb la progressiva implantació dels ordinadors
personals, obria les portes al que coneixem ja com l’«era digital» i, en
conseqüència, els processos que comportava la confecció d’un llibre
han experimentat una notable reducció pel que fa a temps, eines i fases
d’execució. No ens enganyem, però: la confecció d’un element destinat
a ser publicat—ja sigui un catàleg, un opuscle, un díptic o un text electrònic—continua requerint unes aptituds personals i uns rituals tècnics
que el salt digital facilita considerablement, però no substitueix.
«Del Plom al Dígit»—una exposició que, com s’ha dit més amunt, parteix d’una doble intencionalitat—exposa als ulls del visitant prop d’un
centenar de llibres que podríem considerar els més significatius de tota
la producció d’aquests trenta anys, ja sigui pel contingut, per
l’oportunitat de la seva publicació o pels valors estètics que contenen.
Aquest primer cercle, el segueix un altre de més ampli gràcies al qual el
visitant podrà fer-se una idea molt completa de tot l’esforç esmerçat del
1981 ençà.
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Al costat d’aquesta demostració escenogràfica i visual ha estat voluntat
del Departament que l’exposició tingués una utilitat present i, sobretot,
de cara al futur amb la confecció d’una base de dades que aplegui tota
la producció feta per l’àrea de Publicacions des de la seva creació i en
la qual es registrin les dades més significatives de totes les produccions
que es duguin a terme a partir d’ara. Aquesta feina—menys espectacular, molt més laboriosa i mai acabada del tot—també es posa a l’abast
del visitant de l’exposició, que pot consultar lliurement la base de dades
a la cerca de les publicacions que li puguin interessar.
Les dimensions del conjunt són considerables i la constància fefaent
d'aquesta impressió la tenim quan, gràcies a l'esmentada base de dades, veiem que s'han editat 180 publicacions d'arqueologia, 31 d'arquitectura, 230 d'art, 60 d'arts escèniques, 72 d'arts gràfiques, 217
d'arts plàstiques, 183 d'arts visuals, 97 d'arxius, 16 d'associacions, 61
de biblioteques, 16 de ciència, 87 de cultura tradicional, 68 d'etnologia, 265 de literatura, 224 de llengua, 83 de museus, 171 de música, 74
de patrimoni cultural, 50 de pensament, 118 de política cultural... Tot
això pel que fa a publicacions; és a dir, excloent del còmput cartells,
díptics, tríptics, postals, mapes i altres produccions de dimensió menor
que, com diu la dita, són pedres que també fan paret.
Quant a tipologies podem dir que s'han editat 1267 monografies, 94
actes de congressos, 32 bibliografies, 616 catàlegs, 34 enregistraments
sonors, 55 enregistraments de vídeo, 25 recursos electrònics, 14 facsímils, 85 guies, 252 publicacions periòdiques, 29 vocabularis... I al final
de tot el recorregut, a tall de cloenda i de penyora de futur, el visitant
trobarà el primer llibre electrònic editat pel Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació el passat mes d'abril: el volum Joan Maragall.
Beneita sies, tempesta passada, perquè fas alçar els ulls a la llum nova!,
editat amb motiu de l'Any Maragall i que vol simbolitzar la força del binomi entre la tradició i el progrés, entre el classicisme i la modernitat.
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En els primers paràgrafs d’aquesta presentació ja s’ha fet esment del paper de les aportacions personals en un procés com el que «Del Plom al
Dígit» exposa a la consideració dels ciutadans. Hi ha una norma no escrita, però seguida tàcitament per totes les institucions públiques que
tendeix a mantenir en l’anonimat les feines dels diversos individus que
intervenen en un procés administratiu determinat i a deixar que, en tot
cas, sigui la institució o aquells que la representen des dels llocs de més
responsabilitat qui s’endugui tot el protagonisme.
Dit això és evident que un llegat com el que ara es mostra no s’hauria
pogut desenvolupar sense la complicitat activa i engrescadora de totes
les persones que, des de l’any 1981 fins ara mateix, han estat al capdavant de la conselleria. En aquest sentit, doncs, a «Del Plom al Dígit» hi
ha un reconeixement implícit als consellers Cahner—el primer de tots i,
no gens casualment, editor d’ofici—, Rigol, Ferrer, Guitart, Pujals, Vilajoana, a la consellera Mieras i als més recents, Mascarell i Tresserras.
Al costat d’aquesta llista de responsables polítics, al llarg de les tres dècades hi ha hagut també altres persones amb diversos graus de comandament més directe sobre les parcel·les tècniques de l’organigrama i,
sobretot, hi ha hagut una àrea de Publicacions a la qual és just que se
li atribueixin els mèrits més directes de la bona feina feta fins ara. I dintre d’aquesta àrea, dirigint-la des d’un llunyà dia de juny de 1981, la figura de Joan Llobet, l’home que des d’aquella data fins poc temps
abans del seu traspàs, al març de 2009, va ser la clau de volta d’un
equip d’alt nivell de competència professional.
L’exposició «Del Plom al Dígit» és, doncs, també un acte de reconeixement a la figura irrepetible de Joan Llobet. Atenció als mots: un acte
d’homenatge és la creació d’un entorn ple de sentiments, d’afectes,
d’enyorances i d’amistats, però sobretot és un acte d’agraïment. I és
molt noble ser agraït, és clar. Però hi ha una paraula encara millor per
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explicar el que senten les persones que varen tenir contacte personal
amb en Joan: el reconeixement.
El reconeixement per l’exemple que els ha llegat i que en cap cas es redueix al recull de dades estadístiques que aplega l’exposició o ni tan
sols als milers de publicacions de tot tipus que en una mostra ideal i
sense limitacions d’espai podríem veure exposades. El més important
del llegat d’en Joan Llobet és allò que roman invisible: la densíssima trama de relacions de producció, de complicitats i d’amistats entranyables
dins i fora de la feina editorial, sense les quals la majoria d’obres que
ara tenim davant nostre no haurien vist mai la llum.
L’estimat i enyorat amic Llobet ens va donar exemple de rigor i puntualitat germànica en el compliment de les feines, també d’exigència,
amb ell mateix, amb el seu equip i amb els que tenia per damunt seu.
I sobretot ens va donar a conèixer de prop valors com la minuciositat,
el zel i el respecte profund amb què cal seure cada dia davant la taula
de treball.
És justament per això, per fer justícia a la seva figura que «Del Plom al
Dígit» ha reservat un espai específic per donar veu a les persones que al
llarg de tots aquests anys han col·laborat amb ell: membres del seu
equip, dissenyadors, impressors, artistes... tots amb un mot de reconeixement i de respecte per la figura de Joan Llobet. Un exemple que mai
no oblidarem i del qual aquesta exposició vol ser-ne testimoni.

JOAN JOSEP ISERN
Cap del Servei d’Informació i Difusió
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Imatges de la instal·lació de Jordi Tolosa
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D E L P L O M
A L D Í G I T
Una exposició en tres recorreguts

Primer recorregut

Trànsit del plom al dígit,
de la mà de Jordi Tolosa
Una instal·lació artística de Jordi Tolosa és el fil conductor que ens condueix a través de l’espai per un itinerari desenvolupat en el temps. Un
recorregut que ens ajuda a comprendre el trànsit que ens porta d’un
passat evolucionat al llarg de trenta anys a un futur que ens planta cara.
Envoltats de contenidors plens de les consonants de l’abecedari, anirem
transitant per un camí imaginari i alhora en seguirem un de real fins a
situar-nos enfront d’una imatge vocalitzadora. Han estat molts els anys
viscuts envoltats del resultat imprès de les lletres de plom, i ara el futur
se’ns planta davant com aquestes boques que ens expressen sense so
les formes de les vocals.
Jordi Tolosa és l’autor d’una obra escultòrica que ha desenvolupat una
mirada a la recerca de sensacions, tot ajudant-nos a plantejar-nos qüestions vinculades a la nostra realitat més profunda com el temps, l’espai,
l’atzar... elements que juntament amb altres molt vinculats a la nostra
essència humana sovint són presents en la seva obra.
La utilització del ferro li ha permès trobar un diàleg alquímic entre la
solidesa del material i la subtilesa de la imatge. I és a través d’aquesta
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alquímia com ens planteja la dualitat bàsica de l’exposició: el volum de
la feina feta enfront de l’inici de nous camins que es desenvoluparan en
un futur.
La plasticitat del diàleg entre un material noble utilitzat des de
l’antiguitat i la força de la imatge vinculada a les noves tecnologies ens
parlen amb subtilesa de dos móns, el d’un passat que ha estat realitat
enfront d’un futur que se’ns planteja virtual.

Segon recorregut

Trenta anys
Dos milers de publicacions
Un llunyà any 1980 el Departament de Cultura iniciava la seva trajectòria després de la foscor del franquisme. I ho feia amb una energia i
una empenta molt ben reflectides en els textos del senyor Albert Manent, aleshores director general d’Activitats Culturals, i d’Agustí Pons
cap de Gabinet de l’equip capitanejat pel conseller Max Cahner.
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Des d’aleshores l’àrea de Publicacions del Departament ha anat adaptant-se al ritme dels temps sense deixar de treballar per documentar, recercar, il·lustrar i editar tot aquell material indispensable per anar donant cos a una cultura que s’havia desenvolupat fora dels límits oficials.
Aquests més de dos mil exemplars, dels quals l’exposició en vol ser una
petita mostra, palesen la magnitud de l’esforç per deixar constància impresa d’un patrimoni de gran diversitat i innombrables colors temàtics.
Tots els àmbits de les competències del Departament han estat treballats, des de l’arqueologia a la joventut, des de la tradició a les noves
tendències, des de les arts visuals a les escèniques, del teatre a la música, del cinema al circ, de la llengua a la història... una multitud de coneixement ha anat omplint milers i milers de pàgines per deixar empremta escrita de tot el nostre bagatge. Les anàlisis fetes en els textos de
Daniel Giralt-Miracle i Joan Josep Isern són un reflex de la manera com
aquest treball s’ha fet realitat.
Un testimoni del coneixement que es posa a l’abast de les nostres mans,
dels nostres ulls, dels nostres sentits per fer realitat les paraules de Bruno Munari: «el llibre és una experiència total dels sentits». En els prestatges de l’exposició ens esperen revistes, catàlegs, llibres i altres tipus
de publicacions amb el desig de ser agafats, consultats i observats per
deixar testimoni d’un treball fet, però també per fer-nos recordar un seguit de sensacions que ens han acompanyat al llarg dels anys.
En qualitat de petites joies són tractades a banda una selecció d’obres
publicades en els diferents àmbits, al llarg d’aquests trenta anys. Sens
dubte n’hi ha moltes més que podrien ser incloses en l’apartat d’obra
remarcable, però com passa sovint l’espai embolcalla el temps i en ferho el delimita. No és, per tant, una selecció exhaustiva ni una tria tancada, és una petita mostra de tots els elements que per un motiu o un
altre podrien ser destacats entre la gran quantitat d’elements publicats.
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És una manera de fer palesa la importància de cadascuna de les publicacions fetes, des de les més petites a les més imponents, des del petit
opuscle al gran catàleg. El passeig visual a través d’aquestes obres ens
mostra de quina manera s’ha treballat i ens deixa ben clar com cadascuna de les edicions ha estat tractada amb la mateixa cura, energia i dedicació, ja que totes de manera individual eren considerades una obra
especial.
Aquesta manera de treballar ha estat un dels eixos principals de la feina
feta, un dels leit-motiv que acompanyaven els professionals que la feien, i així s’ha fet possible el nivell assolit en totes les publicacions, tal
com es palesa en el recorregut que presentem.
Per finalitzar aquest recorregut el passat i el futur s’uneixen en una base
de dades on es van recollint totes i cadascuna de les publicacions que
han sortit; en un treball que continuarà evolucionant, s’ha deixat constància de la feina feta mitjançant la fitxa d’aquests dos milers de publicacions. El món digital ens ajuda a percebre de quina manera la gran
quantitat d’obres que es mostren a l’exposició no són més que un petit
recull de les obres portades a terme en aquesta trentena d’anys. Una
base de dades que ha de continuar incrementant-se a través d’unes publicacions que continuaran mostrant-nos la nostra realitat cultural, això
sí, amb un ventall més ampli de suports.
Inici i final de l’exposició és la contraposició del gran volum d’obres
fetes enfront d’un suport digital que permetrà que en el futur l’obra editada tingui tot un nou plantejament. Passat i futur s’uneixen per deixar
testimoni de la unió entre un camí recorregut i el que encara està per
recórrer.
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Tercer recorregut

L’eix vertebrador de la feina feta:
Joan Llobet
L’eix de tot aquest treball és la feina feta per un gran professional al qual
des del Departament i des dels diferents àmbits professionals volem retre homenatge. Joan Llobet.
Un audiovisual ens mostra d’una manera viva, a través de la visió i la
paraula, el reconeixement, expressat des de tots els àmbits del món de
la professió editorial i també de la cultura, a l’home que ha fet realitat
tot el treball mostrat a l’exposició i recollit a la base de dades.
Un treball on qualitat i quantitat no es contraposen, com ens mostra la
visió del treball que s’ha fet i l’enumeració de la feina feta.
Ha estat una tasca dura i difícil fer una tria que ens permetés fer una petita mostra de tot el reconeixement que el món professional, el món cultural, els companys de treball, l’equip tenien, teníem, necessitat
d’expressar. Quedi, doncs palès que són molts els que haurien hagut
d’estar presents en aquest reconeixement, però que els límits de la realitat ens han portat a fer una més que petita tria per sectors amb la voluntat de deixar expressada d’aquesta manera l’amplitud de l'homenatge.
Les lloances, quan es tracta de parlar d’en Joan Llobet, de la seva professionalitat, de la seva passió per la feina, de la seva dedicació personal i humana per fer realitat el seu somni d’aconseguir el màxim nivell
en cadascuna de les feines encomanades, no són només fruit d’una
enyorança, sinó necessitat de deixar testimoni d’una realitat.
L’ànima que ha fet possible tot el treball fet durant trenta anys ha estat
la dedicació professional d’en Joan Llobet. Una tasca de difícil mesura

J!L

— 20 —

que la suma d’una exposició, una base de dades, un audiovisual i una
petita publicació només poden recollir de manera parcial.
Quedi expressat a través d’aquestes eines que teníem a l’abast aquest
record i aquest reconeixement cap a la seva feina, el seu esforç i la seva
dedicació.

FINA DURAN
Comissària de l’exposició
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J U S T I F I C A C I Ó
Quan en Joan Llobet va entrar al Departament de Cultura (juny del 1981)
hi havia una gran bullida i el conseller Max Cahner i el seu equip anaven
completant l'organigrama. Aleshores era fàcil contractar gent competent
en cada ram i no es demanava cap carnet polític.
Fins que van estar en condicions els dos palaus de la Rambla la conselleria s'amuntegava al pis del carrer de Sant Honorat, a tocar del Palau
de la Generalitat. I en Llobet es va trobar que per a ell «no hi havia taula, ni cadira, ni telèfon, ni lloc on encabir-me». Alguns treballaven en un
corredor o s'aixoplugaven a la sala de reunions. Ho explica el mateix
Llobet en la seva col·laboració a l'obra Servir Catalunya. Homenatge als
70 anys de Max Cahner (2007). Però el conseller i l'encarregat de les publicacions van congeniar aviat. En Cahner era un editor nat i reconegut
i en Llobet, un gran expert, ja que havia treballat en diverses editorials.
El problema era el temps. En Cahner es passava nou o deu hores al Departament, on rebia visites o cridava els caps de brot del seu equip, perquè la màquina que ell havia engegat, partint de zero, no solament funcionés sinó que augmentés la velocitat. Molts anaven de bòlit i les peticions de la gent es multiplicaven. Però no n'hi havia prou amb donar
subvencions o ésser presents en actes commemoratius arreu de Catalunya. Calia que el Departament de Cultura tingués un segell inconfusible
i que destaqués per unes publicacions modernes, sòlides i atractives, i
ací el paper d’en Joan Llobet, amb uns pocs i eficients col·laboradors,
fou decisiu. Així, els serveis s'abocaren tant a fer publicacions que cada
quinze dies sortia un llibre, un opuscle, un catàleg... Era un tour de force impressionant que requeia sobre les espatlles d'en Llobet, que era qui
havia de triar el paper, la impremta, els grafistes, fer repassar el text i sobretot tenir el vistiplau del conseller. Com que en Cahner es trobava superat per les visites van acordar que en Llobet li deixaria damunt la tau-
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la el material i ell en vint-i-quatre hores li respondria. L'acord va funcionar i l'embranzida de les edicions del Departament aviat va destacar. El
segell de «l'obra ben feta», com deien els noucentistes, excel·lia. I una
de les característiques de cada producte era el bon gust. El mateix Llobet
no sols era un expert editorial sinó alhora un grafista i un impressor. Crec
que cal considerar-lo una de les persones que més va fer lluir i posar a
primera fila el Departament de Cultura. Avui els catàlegs dels grans pintors de l'època són impecables. Però els llibres o opuscles referits a la
cultura popular sobresurten perquè són productes encara avui atractius,
al marge del contingut. I recordo algunes sèries de llibres com les històries de la premsa de capitals comarcals, que duien un segell especial i
que dissortadament, en plegar Cahner, aviat es van acabar. I encara uns
llibres, en blanc i negre, sobre patrimoni comarcal que posaven en relleu
no sols les esglésies o els palaus, sinó cases, ponts i ermites singulars.
També fa molts anys que la sèrie es va estroncar. Cal subratllar que en
Llobet vivia a pressió. El feien viure a pressió. Algú del gabinet jurídic el
marcava de prop i el feia patir. Però en Llobet era una persona de bon
humor. Amb un lleu accent de Reus, el bigoti i el prognatisme facial el
feien una personalitat diferenciada. Jo també li demanava coses, de vegades amb presses, i ens tractàvem de vós. L'anomenava «Llobetus» i rèiem molt relativitzant urgències i caracteritzant personatges. Una de les
meves facècies era amenaçar-lo amb un consell de guerra—no sumaríssim—si el catàleg no arribava a temps... Després, quan vaig deixar el
Departament, ens telefonàvem i m'ajudà molt per trobar material consultable per al meu llibre Crònica política del Departament de Cultura. El
seu esperit de servei era proverbial i és un dels personatges que, tot i no
ser del meu entorn íntim, enyoro més. Celebro molt, doncs, que se li faci
un homenatge i que resti escrita la seva memòria.

ALBERT MANENT
Director General d’Activitats Artístiques i Literàries (1980-1982)
Director General de Difusió Cutlural (1983-1988)
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Les publicacions del Departament de Cultura de la Generalitat restaurada, particularment les que van veure la llum en els primers anys vuitanta del segle passat, porten l’empremta absoluta del qui va ser conseller d’aquest Departament entre el 1980 i el 1984: Max Cahner, un polític que havia estudiat químiques, però que, per damunt de tot era i és
un humanista, un home de lletres, un historiador de la nostra literatura,
impulsor de revistes (Serra d’Or, 1959), d’editorials (62 i Curial) i una
persona clau en la promoció d’iniciatives com la Gran Enciclopèdia Catalana o el Congrés de Cultura Catalana.
Cahner sempre havia estat un activista, un individu que es caracteritzava per la seva empenta, un patrocinador entusiasta de tot allò que pogués enriquir la cultura catalana, particularment en el camp de les lletres, les arts i la música. Per aquest motiu no ha de sorprendre que fos
ell qui, en realitat, articulés i construís el Departament de Cultura, qui
estructurés direccions generals, serveis i delegacions, de manera que,
quan deixà el càrrec l’any 1984, el Departament, a banda de la feina
evident que feia amb relació a la normalització de l’idioma, cobria tot
l’espectre d’activitats culturals, des de l’arqueologia i la conservació del
patrimoni, fins a les biblioteques, el teatre, la música, les arts visuals i
escèniques, el cinema... i si ens decidim a buscar un comú denominador a totes aquestes activitats, probablement anirem a parar a l’àrea de
Publicacions. Perquè Max Cahner estava convençut de l’eficàcia del
paper imprès.
Per portar a terme el seu programa politicocultural Cahner va anar fitxant homes i dones de vàlua, i bon coneixedor del món de l’edició i del
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disseny va incorporar al seu equip una persona d’àmplia experiència,
que dominava les arts gràfiques i que estava en contacte directe amb els
dissenyadors d’aquell moment: Joan Llobet.
Per a mi evocar Joan Llobet, l’impulsor amb Cahner de la línia editorial
del Departament, és evocar un amic, un col·lega, un professional integral, amb qui vaig compartir moltes hores, vetllant per tots els detalls
que fan que una edició sigui possible. Vam triar papers, tintes, famílies
tipogràfiques, sistemes d’impressió, relligats, envernissats, plastificats i,
sobretot, vam parlar de costos, perquè de la mateixa manera que el Departament reclamava una alta qualitat editora també exigia aprofitar al
màxim els limitats recursos disponibles. Per ser clars, primer en el petit
despatx del carrer Sant Honorat i posteriorment a les dependències del
Palau Marc de Barcelona, ens vam discutir molt, en un estira-i-arronsa
que sempre tenia solució i que perllongàvem cordialment en els viatges
en metro de Drassanes a Fontana que fèiem plegats.
Però és que tots els col·laboradors de Cahner érem conscients que la
seva era al Departament de Cultura seria eminentment editorial. En
efecte, qualsevol activitat o iniciativa tenia el seu catàleg, la seva memòria, el seu llibre, el paper imprès que l’acompanyava. En aquells
anys, com bé afirma Albert Manent en aquest mateix catàleg, es va fer
un tour de force que aquesta exposició, pensada per Fina Duran, posa
de manifest, i en el qual Joan Llobet va tenir un paper determinant. Per
això avui resulta interessant revisar la línia gràfica seguida pel Departament des de Cahner fins a l’actualitat. Trenta anys que donen per molt.
En els primers vuitanta a Barcelona ja era evident l’efervescència que es
vivia en el camp del disseny gràfic però encara les pautes de disseny i
els procediments d’edició estaven molt marcats per la tipografia històrica, la del plom de linotípia o monotípia, quant a la lletra, i els cànons
clàssics de distribució de la pàgina impresa.
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Els esquemes que va marcar Cahner eren els propis d’un historiador,
d’un bibliòfil, d’un editor, que volia reprendre el fil de la història i d’una
manera o altra donar continuïtat al llenguatge tipogràfic institucional
que s’havia estroncat el 1936. Així, i inspirant-se en models noucentistes tan exquisits com la Revista de Catalunya, la Revista de Poesia o els
manuals sortits d’impremtes tan notables com La Neotipia, Oliva de Vilanova, Fidel Giró, Tipografia La Académica o Imprenta Elzeviriana, recuperà la lletra Bodoni com a caràcter institucional en invitacions i publicacions de tot tipus com s’havia fet als anys trenta. En aquesta actuació s’emmarca l’edició facsímil que es va fer el 1982 de l’antologia de
Goethe que la Generalitat republicana havia publicat el 1932, i on es
posa de manifest aquest gust que Josep Obiols havia definit gràficament
i tipogràficament.

Confrontació entre un catàleg del 1936 i una guia publicada en l'era Cahner
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Les primeres guies d’arxius històrics de Catalunya, publicades per la Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental, seguien aquest mateix esquema: una distribució axial en portades i portadelles i una pàgina impresa on els marges i els blancs mantenien les proporcions àuries, és a dir, el bloc imprès tenia un marge de base més ampli, el marge de capçalera era més reduït i els marges laterals, eren més amplis
que el marge central, però ben aviat, Cahner i Llobet van donar un toc
de modernitat a les publicacions del Departament, assimilant l’estètica
renovadora que el mateix Cahner havia impulsat a la revista Serra d’Or.
Jordi Fornas, que venia del camp de la publicitat coneguda com la dels
«sixties», que impulsaven les agències del carrer Tuset de Barcelona i
les noves editorials, va ser l’artífex d’aquest canvi. Combinant el pop en
l’iconogràfic i el racionalisme en el tipogràfic, Fornas va donar un alè
nou a la gràfica, que es fa evident en les caràtules de discs que va fer
per a Edigsa o el disseny de la Gran Enciclopèdia Catalana o d’Edicions
62 i, pel que fa al Departament, en els catàlegs del Servei d’Arts Plàstiques o en les publicacions del Servei d’Arqueologia.
L’estètica Fornas va perdurar fins alguns anys després de la marxa de
Cahner, però la posada al dia de les arts gràfiques—que comportà el
predomini total de l’òfset, la fotomecànica i l’allunyament de la tradició
tipogràfica clàssica per adoptar els patrons sortits del racionalisme, particularment de l’Escola Suïssa—va fer que la diagramació fos cada vegada més modular, asimètrica, amb caixes o composicions en bandera
a la dreta o a l’esquerra i l’adopció de lletres com l’Helvètica o la Univers i les variants de pal sec.
En els últims anys vuitanta la renovació gràfica, com la del mateix país,
va ser encara més radical. Els catàlegs, particularment els d’arts plàstiques, eren una creació en la seva forma i en els seus fons i els criteris artístics predominaven per damunt dels gràfics. El Departament va saber
incorporar les figures més creatives del moment, de manera que Ameri-
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ca Sanchez i Carme Vives van concebre el catàleg de l’exposició «Barcelona, París, Nova York» (1985), Jordi Colomer, el d’«Extra» (1987),
Salvador Saura i Ramon Torrente el de «Les Démons des Anges» (1989)
o el de «Xina, Mil Anys de Cultura» (1991), Toni Misserachs el de «Surrealisme a Catalunya 1924-1936» (1988), Mar Lisson, el d’«Artistes de
Colònia» (1990), Josep M. Mir el de «Francesc Torres. El Carro de Fenc»
(1991), Enric Satué, el de l’antològica d’homenatge a Cuixart (19911992), America Sanchez el de «Carlos Pazos. Un Elefant als Llimbs»
(1993)... i Claret Serrahima la imatge corporativa de l’Any Miró (1993).
Totes aquestes edicions eren tutelades per Joan Llobet, que controlava
tant les produccions internes del Departament com les externes, dirigi-

Una invitació de l'any 1934 i una de l'any 1982
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des per un dissenyador gràfic concret. Fins i tot en ocasions excepcionals o per raons pressupostàries ell mateix actuava d’editor i dissenyador, com va fer en el catàleg «Antoni Clavé. Col·lecció de la Generalitat de Catalunya» (1995), on compartí aquestes tasques amb Santi Pau.
A partir de l’any 2000 penso que es produí una nova concepció dels catàlegs, bàsicament impulsada pel KRTU i la vinculació del Departament
amb els nous corrents i les noves tendències, que tan contemplaven les
arts plàstiques, com el disseny, l’arquitectura, la literatura o la ciència.
En aquest apartat cal destacar el catàleg de les exposicions «Josep Palau
i Fabre, l’Alquimista» (2000) o «Joan Brossa o la Revolta Poètica»
(2001) de Claret Serrahima i Jaume Roure, «Dalí. Afinitats Electives»
(2004), de Cla-se, encara coordinat i produït per Joan Llobet. El catàleg
de l’exposició «L’Art del Risc. Circ Contemporani Català» (2006), de
David Torrents, representà un pas endavant en la llibertat expressiva

L’antologia Goethe 1832 1932 editada l’any 1932 i la reedició de l’any 1982
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perquè textos i imatges creen una unitat comunicativa, una manera de
fer que s’ha portat a les últimes conseqüències en el llibre-catàleg de
l’exposició «Monzó. Com Triomfar a la Vida» (2009), d’America Sanchez, on els textos s’interrelacionen estretament amb la iconografia i on
el pes de les imatges és tan important, o més, que el de les aportacions
literàries.
No voldria acabar aquesta breu reflexió sense esmentar dues publicacions. D’una banda, la revista Cultura, que ha viscut successius redissenys (ara ja es troba en la seva cinquena etapa), dels quals en destacaria el que Ricard Badia va fer en els darrers anys vuitanta, quan promovia la revista la denominada Comissió de la Modernitat impulsada pel
conseller Ferrer, que proposà un format i un disseny poc convencionals,
i la que als anys noranta va fer Albert Garcia, assessorat per Josep M.

Coberta del catàleg Visualkultur.cat coeditat amb Actar l’any 2007
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Mir i Claret Serrahima, que van apostar per un disseny més contingut
però de ric joc tipogràfic.
L’altra publicació és el catàleg de l’exposició «Visualkultur.cat», presentada per primera vegada a Frankfurt, en ocasió de la Fira del Llibre
del 2007, any en què la cultura catalana va ser la convidada d’honor.
Tot i que es podria pensar que el més fàcil era presentar una tria de les
publicacions institucionals, l’Institut Ramon Llull (responsable de la presència catalana a la fira) i el KRTU van optar per donar continuïtat a una
línia de recerca, iniciada el 1991 amb l’exposició «Literatures Submergides» i que va continuar el 2003 amb l’exposició «Gràfiques Ocultes»,
mostrant una selecció de la producció gràfica més creativa de Catalunya, exhibint les peces més originals, les més innovadores, les més ben
executades i fins i tot les més mediàtiques, en un intent de sintetitzar els
creadors, els realitzadors i els editors que havien excel·lit a Catalunya
des de les avantguardes, és a dir, des dels anys cinquanta, fins als primers anys del segle XXI.
Per acompanyar aquesta exposició es va confiar a Salvador Saura i Ramon Torrente, d’Edicions de l’Eixample, la realització d’un catàleg eminentment visual, amb una estructuració gràfica molt pensada que permet
oferir una visió general de la producció gràfica de Catalunya en un període en el qual el producte imprès s’ha anat desmaterialitzant per fer-lo
més versàtil, tancant probablement un cicle del llibre clàssic per obrir les
portes a un esdevenidor dominat pel llibre electrònic i la xarxa.
Evidentment no tots els llibres que ha publicat el Departament de Cultura al llarg d’aquests 30 anys (més de 2.000) tenen la mateixa importància, ni la mateixa qualitat gràfica, però com queda clar, he volgut comentar aquells que m’eren més propers, els produïts en l’àmbit de les
arts plàstiques, que tenen una personalitat ben definida i que, segons la
meva opinió, es distingeixen per algun aspecte.
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No obstant això, no són només aquestes les publicacions que reflecteixen l’evolució que al llarg dels darrers anys s’ha donat en el disseny gràfic del país, ja que totes les edicions del Departament de Cultura conformen una unitat que permet constatar les successives mutacions tècniques, gràfiques i estètiques que s’han produït en el món en l’era que
expressa el títol d’aquesta exposició: «Del Plom al Dígit».

DANIEL GIRALT-MIRACLE
Cap del Servei d’Arts Plàstiques del Departament de Cultura (1982-1987)
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