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⓪❶ Abstract English CastellanoCatalà
It is known that the poster is a printed visual medium 
made to communicate which is displayed in public spa-
ces. What if its paradigm is changed, though? Mediums 
that go further than the established formats known, 
three-dimensional posters or even four-dimensional. 
Are posters always made to communicate? Do printing 
techniques always have to be employed? These are the 
questions that kick off ‘Perifèries del Cartell’ .

‘Perifèries del cartell’  explores the limits and the evolu-
tion of the poster until today as well as its near future. 
The methodologies, formats, techniques, mediums and 
functions that present the poster as we know it —and 
as we could know it— are investigated. In addition, 
different situations and points of view are generated, 
creating a set of meta-posters (posters regarding pos-
ters) to think over the issues which affect them. Some 
of these issues could be the unimportance given to pos-
ters nowadays due to the abundance of visual informa-
tion, protest posters, new mediums, their future or the 
lack of importance given to the creation process.

All the above is investigated from an experimental me-
thodology that brings forward different ways of expres-
sion, always concerning the concept poster. A poster 
that will always be present in its most traditional form 
or that will adapt to different mediums.

Todos el mundo sabe que un cartel es un medio visual 
impreso que se coloca en un espacio público, cuyo 
objetivo es el de comunicar. Pero, ¿y si cambiamos su 
paradigma? Que vayan más allá del formato establecido 
y que todos conocemos, en tres dimensiones, o incluso 
en cuatro, ¿deben servir siempre para comunicar? ¿se 
deben utilizar siempre técnicas de impresión? Con estos 
interrogantes se inicia “Perifèries del cartell”.

“Perifèries del cartell” explora sus límites, su evolución 
hasta la actualidad y su futuro próximo. Se investigan 
las metodologías , los formatos, las técnicas, los sopor-
tes y las funciones que hacen que lo conozcamos tal 
y como es y lo que podrá llegar a ser. Sobre esta base, 
se generan diferentes situaciones y puntos de vista 
creando un conjunto de “meta-carteles” (carteles que 
traten sobre carteles), para reflexionar sobre cuestiones 
y problemáticas que les afectan. La irrelevancia actual y 
la saturación visual, su función de protesta, los nuevos 
medios o la invisibilidad del proceso de creación, serán 
algunas de ellas

Todo esto se investiga a partir de una metodología 
experimental que propone diferentes formas de expre-
sión siempre dentro del concepto “cartel”. Un cartel 
que siempre estará presente, bien sea en su forma más 
clásica o bien adaptándose a los diferentes medios o 
soportes.

Tothom sap que un cartell és un mitjà visual imprès fet 
per comunicar que es penja a l'espai públic. Però, i si 
es canvia el paradigma d'aquest? Suports que van més 
enllà del format establert que tothom coneix, cartells en 
tres dimensions, inclús quatre. Els cartells han de servir 
sempre per comunicar? Han d'utilitzar tècniques d'im-
pressió sempre? Amb aquests interrogants comença 
‘Perifèries del Cartell‘.

‘Perifèries del cartell’ explora els límits, l'evolució del 
cartell fins a l'actualitat i el futur pròxim. S'investiguen 
les metodologies, els formats, les tècniques, els suports 
i les funcions que fan que coneguem el cartell tal com 
és i fins on pot arribar a ser. Sobre aquesta base, es 
generen diferents situacions i punts de vista creant un 
conjunt de “meta-cartells” (cartells que tracten sobre 
cartells) per reflexionar sobre qüestions i problemàti-
ques que els afecten. Algunes d'aquestes podrien ser la 
irrellevància actual del cartell i la saturació visual, els 
cartells de protesta, els nous mitjans, el seu futur o la 
invisibilitat del procés de creació.

Tot això s'investiga a partir d'una metodologia expe-
rimental que proposa diferents maneres d'expressió 
sempre dins del concepte cartell. Un cartell que sempre 
estarà present, sigui amb la forma més clàssica o adap-
tant-se als diferents mitjans o suports.
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①❶ L'aparició

El 1798 va arribar la litografia③ a mà de l'alemany Alloys 
Senefelder, que va permetre una producció més ràpida, 
uns formats més grans i afegir-hi algun color a un cost 
inferior. 

No va ser fins a finals del segle XIX, en mans de Jules 
Cheret que és perfeccionar la tècnica per afegir color als 
cartells, popularitzant el procés a França. La litografia ja 
existia, però va ser Cheret qui després d'haver viscut uns 
anys a Anglaterra torna a França amb una maquinària 
nova i dibuixant els seus dissenys directament a la pedra 
litogràfica, recuperant el caràcter creatiu i el color. A més 
a més va dissenyar letternigs, utilitzant el text com una 
part més del cartell i aprofitant la força de la imatge. 
Aquesta tècnica es va anomenar cromolitografia, on ja 
s'utilitzaven els tres colors primaris i les transparències 
per superposar-los creant ombres i diferents colors.  
Més endavant es canviarà la pedra calcària per la placa 
de zinc.

L'Art Nouveau va representar l'ambició per desenvolupar 
un estil per unificar totes les arts, especialment les arts 
gràfiques. Aquest impuls va fer que molts artistes, arqui-
tectes i dissenyadors del moment com Pierre Bonnard, 
Henri de Toulouse-Lautrec i els Beggarstaffs s'interes-
sessin pel mitjà. Aquests van estar estimulats a innovar 
en el mitjà, veient la seva durada al carrer i la llibertat 
enfront de l'art tradicional. Pel que fa als formats dels 
cartells cal destacar la Secessió de Viena i l'escola de 
Glasgow, principalment per la forma allargada i vertical 
que els seus cartells tenien. A la segona meitat del segle 
XIX el pòster il·lustrat va ocupar una posició privilegia-
da entre les arts aplicades i les belles arts a partir de la 
producció elevada amb les noves tècniques litogràfiques, 
la pujança de la publicitat i la cultura popular. Aquí tro-
bem el boom del cartell: es feien exposicions únicament 
de cartells, van aparèixer col·leccionistes④, s'imprimien 
edicions especials per aquests i es robaven de les carte-
lleres del carrer. (MOMA, 1968)

(Uns dels cartells més valorats actualment són justa-
ment aquests amb la presència de la litografia.)

① Doctora en disseny i 
investigadora, especia-
litzada en l’historia 
del disseny gràfic.

② Tècnica de reproducció 
a partir d'un gravat en 
planxa de fusta.

③ Tècnica de reproducció  
a partir d’una pedra cal-
cària.

④ Una curiositat és 
que a La Habitación 
Azul (1901) de Picas-
so hi apareix una noia 
i penjat a la paret el 
cartell May Milton de 
Lautrec, reforçant la 
coleccionabilitat dels 
cartells. 
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⓪❷ Introducció
Quin és el futur del cartell? Al davant d'aquesta evolu-
ció tecnològica, el cartell i té cabuda? Desapareixerà o 
aquest haurà de mutar i canviar per adaptar-se al món 
actual? 
Però quins són els límits? Quan deixa de ser un cartell i 
s'ha d'anomenar amb un altre nom?

Això són les preguntes que comencen aquest projecta, 
però millor desglossar-ho des de l'arrel. És important 
per iniciar la recerca, fer una retrospecció al llarg de la 
història per trobar els elements que van fer del cartell 
un mitjà de comunicació remarcable i saber quines van 
ser les qualitats, les tècniques d'impressió que sempre 
el van acompanyar i els moments històrics en què es 
va utilitzar. Això permetrà veure els límits del cartell 
imprès, els trajectes que es poden explotar i reflexionar 
sobre els recorreguts ja fets. 
Després és important aplicar l'evolució del cartell en 
l'actualitat, observar quina és la funció del cartell ac-
tualment i si ha perdut la seva vigència. Sense deixar de 
banda com els nous mitjans repercuteixen al cartell i 
les noves metodologies que sorgeixen a partir d'aquests 
medis, dels quals es destaca, la possibilitat d'una major 
interacció amb el públic.

Per finalment desenvolupar una constel·lació de meta-
cartells per trobar respostes a les diferents preguntes 
mentre s'experimenta i es juga amb ells. Uns cartells 
que pretenen, no només centrar-se en l'apartat digital, 
sinó també amb la participació de materials i textures. 
Mentre fan reflexionar i tenir un sentit crític sobre els 
diferents cartells que han sorgit.
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Abans de tot hauríem de definir el lèxic. La paraula car-
tell es refereix a la peça feta per informar d'alguna cosa, 
però de la llengua anglesa tenim el mot "poster" que se-
ria la traducció de cartell amb intencions de comunicar. 
Avui dia aquesta paraula és acceptada pels diccionaris 
de la llengua catalana i castellana, però en l'àmbit del 
disseny es refereix al pòster com a element decoratiu. 
Sense tenir en compte el seu missatge, com si fos un 
cartell que ha perdut la seva funció inicial. Per això dife-
renciaríem el cartell (amb funció principal de comunicar) 
i el pòster (amb intenció ornamental).

Tal com hem vist prèviament, el col·leccionisme de 
cartells comença durant l'Art Nouveau, incitant a fer 
exposicions i altres actes. Per altra banda, aquests car-
tells també són recopilats per museus i biblioteques pel 
seu interès artístic i valor cultural, tal com es fa amb les 
obres convencionals. També la majoria dels cartells es-
taven firmats pels mateixos artistes o dissenyadors, fent 
recordar a l'art i com a conseqüència portant aquest al 
carrer.

Això fa que es qüestioni quan un cartell és considerat 
una obra d'art. Si aquest cartell té un fort potencial ar-
tístic, podrà ser concebut com a una peça d'art, ja que va 
de la mà dels moviments artístics al llarg de la història. 
Per altra banda, però, en tractar-se d'una peça feta per 
ser vista per milers de persones pot ser percebuda (o no) 
com una obra d'art. Ja que és més accessible a tothom i 
es tracta d'un tema molt subjectiu, i cadascú pot tenir la 
seva opinió.

Però si en l'actualitat fas un cartell, serà considerat com 
una obra d'art? Un cartell que ha estat dissenyat exclusi-
vament per exposar, encara es pot considerar un cartell?

Dins la normativa dels festivals/concursos de cartells, a 
molts d'ells es demana que els cartells presentats hagin 
viscut en un ambient real i que hagin estat un encàrrec, 
possiblement per evitar cartells sense una informació 
a transmetre i de dissenyadors amateurs. Després els 
cartells seleccionats són exposats, sortint del carrer i 
entrant a una sala d'exposició o galeria. Un lloc on són 
vistos de forma diferent que aquells del carrer. La gent 
està més observadora, més atenta, intentant cercar un 
significat com passa amb les obres d'art tradicionals. 
L'aparició dels cartells a sales permet fer uns cartells 
més abstractes i alhora jugar més amb el format i el 
suport, com veurem més endavant.

❹ El cartell  
com a obra d’Art
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Als inicis el cartell estava al carrer, col·locat o enganxat a 
una paret, porta, vitrines o altra superfície a la vista per 
captar l'atenció i informar sobre alguna cosa. Aquests 
cartells, reflectien el seu entorn i convivien amb ell, 
donant color al carrer. Agafant les textures de la paret, 
fent arrugues amb la cola i superposant-se uns amb els 
altres.

I ha d'estar a la paret per ser concebut com a cartell? 
Als seus inicis, sí, però actualment ha canviat. Aquesta 
evolució va començar amb l'aparició dels pirulís, més 
endavant els Opis (Optical point information) i finalment 
la consolidació de les pantalles i d'Internet.

En aquesta evolució dels suports es veurà l'exemple de 
Barcelona, on Ròmul Brotons explica al seu llibre "Coses 
de la vida moderna" (2012) l'aparició i la convivència dels 
pirulís.

Com s'ha vist prèviament, el boom dels cartells dels anys 
vint també va veure plasmat als carrers de Barcelona. 
Les ànsies d'anunciar fets culturals i socials va provocar 
que les parets públiques estiguessin plenes de cartells. 
En conseqüència, apareixen els senyals de prohibició 
d'enganxar cartells. Posteriorment durant l'exposició in-
ternacional del 1929, arriben les columnes de publicitat, 
també anomenades pirulís.

❸ Suport  
del cartell

Stencil a l'estació de França a Barcelona, 2021.

①⑧ Activista canviant el cartell d'un Opi, 2015.

Després de la guerra, moltes de les columnes no van 
resistir i les que restaven, estaven controlades i censu-
rades per l'estat i estava prohibit col·locar cartells a les 
vies públiques. Va ser el 13 de novembre de 1978, amb 
l'aparició de la democràcia, quan l'ajuntament instal·la 
quatre-cents pirulís per poder suportar l'allau de car-
tells per les campanyes electorals. Finalment, el 1991 
es van actualitzar els pirulís pels que tenim actualment, 
dissenyats pels arquitectes Tonet Sunyer i Jordi Badia, 
els quals acaben distribuint per tota la ciutat més de 
cinc-centes columnes.

A partir del 1998, es comencen a col·locar els primers 
Opis, els quals és col·loquen a les marquesines d'autobús 
i les parades de metro. En aquest suport els cartells són 
il·luminats, fent que siguin més atractius per les empre-
ses i també que els pirulís perdin protagonisme.  
I finalment apareixen els Opis digitals als carrers i me-
tros de Barcelona.

Què passa si t'apropies dels opis (destinats a la publici-
tat) per fer activisme? Els activistes Brandalism①⑧ van 
canviar més de 600 cartells a París amb l'ajuda de les 
claus dels Opis. A la ciutat hi havia la COP21 (un esde-
veniment on es parla sobre el canvi climàtic) i per això 
els activistes van canviar tots els cartells publicitaris 
per cartells (Il·lustracions, détournements, letterings i 
tipografies) sobre l'emergència climàtica. L'artista Jordan 
Seiler①⑨ ven les eines (ell en diu escultures per defen-
sar-se de la llei) per obrir els diferents opis de moltes 
ciutats d'arreu del món.  

Per a molts un cartell és una peça de paper que s'incloïa 
dins les revistes pop de la seva joventut, on hi havia els 
protagonistes de les seves sèries o els seus esportis-
tes d'elit preferits. Per altres és un rectangle per jugar i 
plasmar les idees o conceptes o un disseny flexible per 
experimentar i mostrar habilitats, produïts en massa.

Hi ha cartells que manquen de caràcter, n'hi ha que pro-
mouen el diàleg, altres que parlen de conceptes comple-
xos i altres que pretenen anar més enllà o sorprendre. 
Tots, però, tenen un factor comú: comunicar. Aquesta 
funció ha ajudat a la societat al llarg de la història plas-
mant missatges comercials, polítics, culturals (a través 
d'exposicions, pel·lícules, concerts o actuacions) i socials, 
havent estat una eina reivindicativa utilitzada per infor-
mar, estar connectat i expressar-se.

El cartell primari (el de paper) és una obra temporal, ja 
que el seu temps de vida és limitat. La tinta i l'adhesiu 
que els componen no són gaire resistents davant les 
circumstàncies climàtiques. Aquest caràcter efímer 
del cartell, és el que li dóna un valor afegit. Les valles 
publicitaries, els rètols, parets pintades o banderoles, 
tenen un objectiu contrari, ja que estan destinades a 
durar i romandre en un lloc indefinidament. A més a més 
existeix la possibilitat que els cartells es superposin, tal 
com passa amb els pirulís a Barcelona①⑥. Aquests són 
un lloc de comunicació públic on qui vulgui pot engan-
xar quelcom, però estan explotats per les empreses, les 
quals es comuniquen i creen un regruix a sobre de les 
columnes publicitaries.

❷ Cartell 
com a eina de 
comunicació

①⑥ Superposició de car-
tells al carrer Sardenya, 
2021.

③ Leonetto Cappiello a 
Vercasson Imprimerie 
(Fotògraf anònim)

③ Impremta Karcher, 1910 
(Fotògraf anònim)

El cartell sempre ha existit com a unió entre l'art i les 
arts aplicades. Com a mitjà híbrid, ha proporcionat un 
escenari on la pintura, el dibuix, la fotografia i la tipogra-
fia s'uneixen per crear noves formalitzacions i influenci-
ant-se mútuament durant el procés.  
Al llarg de la història el cartell ha estat influenciat pels 
estils artístics que hi havia en el seu moment, per tant 
va acabar sent l'eina perfecta per a portar els moviments 
artístics al carrer.

En aquesta retrospecció, ens centrarem més en l'apartat 
de les tècniques, les metodologies i la producció dels 
cartells. Com va dir Mª Àngels Fortea① (2021); durant la 
història, la tècnica ha marcat l'evolució dels cartells i per 
tant també la manera de reproduir-los. D'aquesta ma-
nera analitzant els elements que determinen el cartell, 
podrem entendre'l més.  
Aquest tipus de reproduccions i tècniques, seran les 
que s'hi posarà més èmfasi i no tant l'estil artístic o el 
moviment. S'haurà de tenir en compte, però, que cada 
moviment pot utilitzar una tècnica identitària que es pot 
veure reflectida en les obres.

Abans de l'aparició del cartell com a tal a Occident, la 
producció dels "cartells" es veia limitada per l'excessiu 
cost de producció i la majoria d'aquests es feien a partir 
de tipus mòbils i d'il·lustracions gravades en coure. Men-
trestant, al Japó ja hi havia parets plenes d'estampats de 
color i estampes japoneses (Ukiyo-e) gravades mitjan-
çant la xilografia②, les quals més endavant els dissenya-
dors/artistes n'agafaran com a referència.

❶ Història 
del cartell

①❶ L'aparició

El 1798 va arribar la litografia③ a mà de l'alemany Alloys 
Senefelder, que va permetre una producció més ràpida, 
uns formats més grans i afegir-hi algun color a un cost 
inferior. 

No va ser fins a finals del segle XIX, en mans de Jules 
Cheret que és perfeccionar la tècnica per afegir color als 
cartells, popularitzant el procés a França. La litografia ja 
existia, però va ser Cheret qui després d'haver viscut uns 
anys a Anglaterra torna a França amb una maquinària 
nova i dibuixant els seus dissenys directament a la pedra 
litogràfica, recuperant el caràcter creatiu i el color. A més 
a més va dissenyar letternigs, utilitzant el text com una 
part més del cartell i aprofitant la força de la imatge. 
Aquesta tècnica es va anomenar cromolitografia, on ja 
s'utilitzaven els tres colors primaris i les transparències 
per superposar-los creant ombres i diferents colors.  
Més endavant es canviarà la pedra calcària per la placa 
de zinc.

L'Art Nouveau va representar l'ambició per desenvolupar 
un estil per unificar totes les arts, especialment les arts 
gràfiques. Aquest impuls va fer que molts artistes, arqui-
tectes i dissenyadors del moment com Pierre Bonnard, 
Henri de Toulouse-Lautrec i els Beggarstaffs s'interes-
sessin pel mitjà. Aquests van estar estimulats a innovar 
en el mitjà, veient la seva durada al carrer i la llibertat 
enfront de l'art tradicional. Pel que fa als formats dels 
cartells cal destacar la Secessió de Viena i l'escola de 
Glasgow, principalment per la forma allargada i vertical 
que els seus cartells tenien. A la segona meitat del segle 
XIX el pòster il·lustrat va ocupar una posició privilegia-
da entre les arts aplicades i les belles arts a partir de la 
producció elevada amb les noves tècniques litogràfiques, 
la pujança de la publicitat i la cultura popular. Aquí tro-
bem el boom del cartell: es feien exposicions únicament 
de cartells, van aparèixer col·leccionistes④, s'imprimien 
edicions especials per aquests i es robaven de les carte-
lleres del carrer. (MOMA, 1968)

(Uns dels cartells més valorats actualment són justa-
ment aquests amb la presència de la litografia.)

① Doctora en disseny i 
investigadora, especia-
litzada en l’historia 
del disseny gràfic.

② Tècnica de reproducció 
a partir d'un gravat en 
planxa de fusta.

③ Tècnica de reproducció  
a partir d’una pedra cal-
cària.

④ Una curiositat és 
que a La Habitación 
Azul (1901) de Picas-
so hi apareix una noia 
i penjat a la paret el 
cartell May Milton de 
Lautrec, reforçant la 
coleccionabilitat dels 
cartells. 
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Abans de tot hauríem de definir el lèxic. La paraula car-
tell es refereix a la peça feta per informar d'alguna cosa, 
però de la llengua anglesa tenim el mot "poster" que se-
ria la traducció de cartell amb intencions de comunicar. 
Avui dia aquesta paraula és acceptada pels diccionaris 
de la llengua catalana i castellana, però en l'àmbit del 
disseny es refereix al pòster com a element decoratiu. 
Sense tenir en compte el seu missatge, com si fos un 
cartell que ha perdut la seva funció inicial. Per això dife-
renciaríem el cartell (amb funció principal de comunicar) 
i el pòster (amb intenció ornamental).

Tal com hem vist prèviament, el col·leccionisme de 
cartells comença durant l'Art Nouveau, incitant a fer 
exposicions i altres actes. Per altra banda, aquests car-
tells també són recopilats per museus i biblioteques pel 
seu interès artístic i valor cultural, tal com es fa amb les 
obres convencionals. També la majoria dels cartells es-
taven firmats pels mateixos artistes o dissenyadors, fent 
recordar a l'art i com a conseqüència portant aquest al 
carrer.

Això fa que es qüestioni quan un cartell és considerat 
una obra d'art. Si aquest cartell té un fort potencial ar-
tístic, podrà ser concebut com a una peça d'art, ja que va 
de la mà dels moviments artístics al llarg de la història. 
Per altra banda, però, en tractar-se d'una peça feta per 
ser vista per milers de persones pot ser percebuda (o no) 
com una obra d'art. Ja que és més accessible a tothom i 
es tracta d'un tema molt subjectiu, i cadascú pot tenir la 
seva opinió.

Però si en l'actualitat fas un cartell, serà considerat com 
una obra d'art? Un cartell que ha estat dissenyat exclusi-
vament per exposar, encara es pot considerar un cartell?

Dins la normativa dels festivals/concursos de cartells, a 
molts d'ells es demana que els cartells presentats hagin 
viscut en un ambient real i que hagin estat un encàrrec, 
possiblement per evitar cartells sense una informació 
a transmetre i de dissenyadors amateurs. Després els 
cartells seleccionats són exposats, sortint del carrer i 
entrant a una sala d'exposició o galeria. Un lloc on són 
vistos de forma diferent que aquells del carrer. La gent 
està més observadora, més atenta, intentant cercar un 
significat com passa amb les obres d'art tradicionals. 
L'aparició dels cartells a sales permet fer uns cartells 
més abstractes i alhora jugar més amb el format i el 
suport, com veurem més endavant.

❹ El cartell  
com a obra d’Art
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Als inicis el cartell estava al carrer, col·locat o enganxat a 
una paret, porta, vitrines o altra superfície a la vista per 
captar l'atenció i informar sobre alguna cosa. Aquests 
cartells, reflectien el seu entorn i convivien amb ell, 
donant color al carrer. Agafant les textures de la paret, 
fent arrugues amb la cola i superposant-se uns amb els 
altres.

I ha d'estar a la paret per ser concebut com a cartell? 
Als seus inicis, sí, però actualment ha canviat. Aquesta 
evolució va començar amb l'aparició dels pirulís, més 
endavant els Opis (Optical point information) i finalment 
la consolidació de les pantalles i d'Internet.

En aquesta evolució dels suports es veurà l'exemple de 
Barcelona, on Ròmul Brotons explica al seu llibre "Coses 
de la vida moderna" (2012) l'aparició i la convivència dels 
pirulís.

Com s'ha vist prèviament, el boom dels cartells dels anys 
vint també va veure plasmat als carrers de Barcelona. 
Les ànsies d'anunciar fets culturals i socials va provocar 
que les parets públiques estiguessin plenes de cartells. 
En conseqüència, apareixen els senyals de prohibició 
d'enganxar cartells. Posteriorment durant l'exposició in-
ternacional del 1929, arriben les columnes de publicitat, 
també anomenades pirulís.

❸ Suport  
del cartell

Stencil a l'estació de França a Barcelona, 2021.

①⑧ Activista canviant el cartell d'un Opi, 2015.

Després de la guerra, moltes de les columnes no van 
resistir i les que restaven, estaven controlades i censu-
rades per l'estat i estava prohibit col·locar cartells a les 
vies públiques. Va ser el 13 de novembre de 1978, amb 
l'aparició de la democràcia, quan l'ajuntament instal·la 
quatre-cents pirulís per poder suportar l'allau de car-
tells per les campanyes electorals. Finalment, el 1991 
es van actualitzar els pirulís pels que tenim actualment, 
dissenyats pels arquitectes Tonet Sunyer i Jordi Badia, 
els quals acaben distribuint per tota la ciutat més de 
cinc-centes columnes.

A partir del 1998, es comencen a col·locar els primers 
Opis, els quals és col·loquen a les marquesines d'autobús 
i les parades de metro. En aquest suport els cartells són 
il·luminats, fent que siguin més atractius per les empre-
ses i també que els pirulís perdin protagonisme.  
I finalment apareixen els Opis digitals als carrers i me-
tros de Barcelona.

Què passa si t'apropies dels opis (destinats a la publici-
tat) per fer activisme? Els activistes Brandalism①⑧ van 
canviar més de 600 cartells a París amb l'ajuda de les 
claus dels Opis. A la ciutat hi havia la COP21 (un esde-
veniment on es parla sobre el canvi climàtic) i per això 
els activistes van canviar tots els cartells publicitaris 
per cartells (Il·lustracions, détournements, letterings i 
tipografies) sobre l'emergència climàtica. L'artista Jordan 
Seiler①⑨ ven les eines (ell en diu escultures per defen-
sar-se de la llei) per obrir els diferents opis de moltes 
ciutats d'arreu del món.  

Per a molts un cartell és una peça de paper que s'incloïa 
dins les revistes pop de la seva joventut, on hi havia els 
protagonistes de les seves sèries o els seus esportis-
tes d'elit preferits. Per altres és un rectangle per jugar i 
plasmar les idees o conceptes o un disseny flexible per 
experimentar i mostrar habilitats, produïts en massa.

Hi ha cartells que manquen de caràcter, n'hi ha que pro-
mouen el diàleg, altres que parlen de conceptes comple-
xos i altres que pretenen anar més enllà o sorprendre. 
Tots, però, tenen un factor comú: comunicar. Aquesta 
funció ha ajudat a la societat al llarg de la història plas-
mant missatges comercials, polítics, culturals (a través 
d'exposicions, pel·lícules, concerts o actuacions) i socials, 
havent estat una eina reivindicativa utilitzada per infor-
mar, estar connectat i expressar-se.

El cartell primari (el de paper) és una obra temporal, ja 
que el seu temps de vida és limitat. La tinta i l'adhesiu 
que els componen no són gaire resistents davant les 
circumstàncies climàtiques. Aquest caràcter efímer 
del cartell, és el que li dóna un valor afegit. Les valles 
publicitaries, els rètols, parets pintades o banderoles, 
tenen un objectiu contrari, ja que estan destinades a 
durar i romandre en un lloc indefinidament. A més a més 
existeix la possibilitat que els cartells es superposin, tal 
com passa amb els pirulís a Barcelona①⑥. Aquests són 
un lloc de comunicació públic on qui vulgui pot engan-
xar quelcom, però estan explotats per les empreses, les 
quals es comuniquen i creen un regruix a sobre de les 
columnes publicitaries.

❷ Cartell 
com a eina de 
comunicació

①⑥ Superposició de car-
tells al carrer Sardenya, 
2021.
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③ Fotografia anònima del 1914 de Folies Bergerè a París.

⑤ Litografia dels Beggars-
taff Brothers per Hamlet, 

③ Litografia de Jules Chéret per La Loïe Fuller, 1893.

③ Litografia d'Alfons Mucha 
per Gismonda, 1894.

⑥ Litografia propagandística 
de El Lissitzky, 1919.

A Anglaterra els artistes James Pryde i el seu amic Willi-
am Nicholson s'amagaven darrer el pseudònim de Beg-
garstaff Brothers, ja que durant aquesta època no estava 
ben vist que els pintors es dediquessin a fer cartells. Van 
ser ells qui van crear una metodologia innovadora utilit-
zant retalls de paper per simplificar els seus dissenys i 
després aconseguien figures sense contorn que incitaven 
la col·laboració de l'espectador perquè reconstrueixi la 
figura a través de les contraformes.⑤ (Barnicoat, 2013)

①❷ Primeres avantguardes

L'inici de la Primera Guerra Mundial no va aturar la pro-
ducció de cartells sinó que va substituir-los per cartells 
de propaganda. Mentrestant els moviments avantguar-
distes van utilitzar la tipografia i els cartells com a medi 
per a estendre la revolució modernista de les belles arts 
a les arts aplicades i així poder arribar a les masses.

Durant el Constructivisme rus, per exemple, el cartell va 
agafar més protagonisme que la pintura, ja que tenia una 
força propagandística més potent per a poder reivindicar 
els drets socials i polítics⑥. Destacava El Lissitzky per la 
seva influència en la tipografia i les tècniques de repro-
ducció. L'escriptora Catalina Serra parla sobre l'exposició 
Más Allá de la Abstracción d'El Lissitzky (1999): 

“Este recorrido retrospectivo pone de manifiesto el hilo 
conductor que acompaña toda su carrera artística: el 
énfasis en involucrar al espectador haciéndole partícipe 
como ser humano para implementar sus ideas sobre un 
arte colectivo y revolucionario.”

Per altra banda Gustav Klutsis i Alexander Rodchenko 
destaquen pels seus fotomuntatges i tècniques cinema-
togràfiques aplicades al cartell.
Durant aquest moviment el fet interessant era la manera 
en què es produïen els cartells. Aquests es feien col·lec-
tivament per tal de poder distribuir més ràpidament les 
còpies. Aquest mètode col·lectiu per la realització de 
cartells va ser adoptat paral·lelament pel Grup Novem-
bre de Berlín, fundat el 1918 i també durant la Guerra 
Civil Espanyola (1936-1939) per part dels republicans a 
Madrid i Barcelona.

①❸ Cartellisme durant la Segona República

M'endinso més en el tema a partir del llibre Cartells de la 
col·lecció Fornas, Producció gràfica de la Segona Repú-
blica i la Guerra Civil (Giralt-Miracle, Benach and Fornas, 
2007)

La majoria d'artistes (amateurs o professionals) es van 
passar un període de temps fent cartells, pamflets o 
llibres els quals veien com a “armes de combat”.  
Com va dir Salvador de Madariaga; “era la guerra de 
la tinta enfront de la pólvora i els canons.” (Citat a Gi-
ralt-Miracle, Benach i Fornas, 2007, p. 20)  
Aquest moviment permetia que el missatge arribés 
a tota la gent del poble a partir de la simbologia i les 
avançades indústries gràfiques que ja comptaven amb 
la cromolitografia, aportant tota classe de colors als 
cartells i sortint del blanc/negre o els monocromes de la 
propaganda comercial, els diaris i els llibres del moment.  
Els artistes es van unir a partir de col·lectius, creant 
el Sindicat dels Dibuixants Professionals o el Sindicat 
d'Artistes Pintors, on treballaven conjuntament per crear 
cartells, gravats, pancartes o pintar tramvies.

“Con la colaboración de los artistas que espontánea-
mente se nos fueron uniendo, organizamos un 
taller colectivo que dió impulso aquella explo-
sión cartelista que ahora es historia y que nun-
ca pensábamos que tendría tanta proyección.” (Fontse-
ré, 1986, pàg. 299.)

En aquests tallers on treballaven a partir de la fotografia 
com ho feia Català Pi, el cartell publicitari com Josep 
Subirats o la il·lustració com Lola Anglada van acabar 
creant un conjunt de cartells molt creatius i variats amb 
uns codis gràfics i un llenguatge gràfic innovador. Final-
ment, com va escriure Daniel Giralt-Miracle (2007), el 
valor afegit d'aquests cartells creats per ser un producte 
efímer, que es van produir en moments de commoció 
civil i en cap moment volien entrar dins el mercat de l'art, 
resistint a la censura/destrucció a causa de la dictadura 
hagin arribat fins ara a través de la clandestinitat, rati-
fica el que el cartell republicà va aportar en aquest gran 
moment del cartellisme.

⑥ El dissenyador gràfic 
Karel Teige va afirmar 
(1915): Be a poster! 
Advertise and project a 
new world!
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*Rectangle daurat  
i composició amb les 
proporcions àurees.

Abans de tot hauríem de definir el lèxic. La paraula car-
tell es refereix a la peça feta per informar d'alguna cosa, 
però de la llengua anglesa tenim el mot "poster" que se-
ria la traducció de cartell amb intencions de comunicar. 
Avui dia aquesta paraula és acceptada pels diccionaris 
de la llengua catalana i castellana, però en l'àmbit del 
disseny es refereix al pòster com a element decoratiu. 
Sense tenir en compte el seu missatge, com si fos un 
cartell que ha perdut la seva funció inicial. Per això dife-
renciaríem el cartell (amb funció principal de comunicar) 
i el pòster (amb intenció ornamental).

Tal com hem vist prèviament, el col·leccionisme de 
cartells comença durant l'Art Nouveau, incitant a fer 
exposicions i altres actes. Per altra banda, aquests car-
tells també són recopilats per museus i biblioteques pel 
seu interès artístic i valor cultural, tal com es fa amb les 
obres convencionals. També la majoria dels cartells es-
taven firmats pels mateixos artistes o dissenyadors, fent 
recordar a l'art i com a conseqüència portant aquest al 
carrer.

Això fa que es qüestioni quan un cartell és considerat 
una obra d'art. Si aquest cartell té un fort potencial ar-
tístic, podrà ser concebut com a una peça d'art, ja que va 
de la mà dels moviments artístics al llarg de la història. 
Per altra banda, però, en tractar-se d'una peça feta per 
ser vista per milers de persones pot ser percebuda (o no) 
com una obra d'art. Ja que és més accessible a tothom i 
es tracta d'un tema molt subjectiu, i cadascú pot tenir la 
seva opinió.

Però si en l'actualitat fas un cartell, serà considerat com 
una obra d'art? Un cartell que ha estat dissenyat exclusi-
vament per exposar, encara es pot considerar un cartell?

Dins la normativa dels festivals/concursos de cartells, a 
molts d'ells es demana que els cartells presentats hagin 
viscut en un ambient real i que hagin estat un encàrrec, 
possiblement per evitar cartells sense una informació 
a transmetre i de dissenyadors amateurs. Després els 
cartells seleccionats són exposats, sortint del carrer i 
entrant a una sala d'exposició o galeria. Un lloc on són 
vistos de forma diferent que aquells del carrer. La gent 
està més observadora, més atenta, intentant cercar un 
significat com passa amb les obres d'art tradicionals. 
L'aparició dels cartells a sales permet fer uns cartells 
més abstractes i alhora jugar més amb el format i el 
suport, com veurem més endavant.

❹ El cartell  
com a obra d’Art

del cartell 15        

Als inicis el cartell estava al carrer, col·locat o enganxat a 
una paret, porta, vitrines o altra superfície a la vista per 
captar l'atenció i informar sobre alguna cosa. Aquests 
cartells, reflectien el seu entorn i convivien amb ell, 
donant color al carrer. Agafant les textures de la paret, 
fent arrugues amb la cola i superposant-se uns amb els 
altres.

I ha d'estar a la paret per ser concebut com a cartell? 
Als seus inicis, sí, però actualment ha canviat. Aquesta 
evolució va començar amb l'aparició dels pirulís, més 
endavant els Opis (Optical point information) i finalment 
la consolidació de les pantalles i d'Internet.

En aquesta evolució dels suports es veurà l'exemple de 
Barcelona, on Ròmul Brotons explica al seu llibre "Coses 
de la vida moderna" (2012) l'aparició i la convivència dels 
pirulís.

Com s'ha vist prèviament, el boom dels cartells dels anys 
vint també va veure plasmat als carrers de Barcelona. 
Les ànsies d'anunciar fets culturals i socials va provocar 
que les parets públiques estiguessin plenes de cartells. 
En conseqüència, apareixen els senyals de prohibició 
d'enganxar cartells. Posteriorment durant l'exposició in-
ternacional del 1929, arriben les columnes de publicitat, 
també anomenades pirulís.

❸ Suport  
del cartell

Stencil a l'estació de França a Barcelona, 2021.

①⑧ Activista canviant el cartell d'un Opi, 2015.

Després de la guerra, moltes de les columnes no van 
resistir i les que restaven, estaven controlades i censu-
rades per l'estat i estava prohibit col·locar cartells a les 
vies públiques. Va ser el 13 de novembre de 1978, amb 
l'aparició de la democràcia, quan l'ajuntament instal·la 
quatre-cents pirulís per poder suportar l'allau de car-
tells per les campanyes electorals. Finalment, el 1991 
es van actualitzar els pirulís pels que tenim actualment, 
dissenyats pels arquitectes Tonet Sunyer i Jordi Badia, 
els quals acaben distribuint per tota la ciutat més de 
cinc-centes columnes.

A partir del 1998, es comencen a col·locar els primers 
Opis, els quals és col·loquen a les marquesines d'autobús 
i les parades de metro. En aquest suport els cartells són 
il·luminats, fent que siguin més atractius per les empre-
ses i també que els pirulís perdin protagonisme.  
I finalment apareixen els Opis digitals als carrers i me-
tros de Barcelona.

Què passa si t'apropies dels opis (destinats a la publici-
tat) per fer activisme? Els activistes Brandalism①⑧ van 
canviar més de 600 cartells a París amb l'ajuda de les 
claus dels Opis. A la ciutat hi havia la COP21 (un esde-
veniment on es parla sobre el canvi climàtic) i per això 
els activistes van canviar tots els cartells publicitaris 
per cartells (Il·lustracions, détournements, letterings i 
tipografies) sobre l'emergència climàtica. L'artista Jordan 
Seiler①⑨ ven les eines (ell en diu escultures per defen-
sar-se de la llei) per obrir els diferents opis de moltes 
ciutats d'arreu del món.  
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Per a molts un cartell és una peça de paper que s'incloïa 
dins les revistes pop de la seva joventut, on hi havia els 
protagonistes de les seves sèries o els seus esportis-
tes d'elit preferits. Per altres és un rectangle per jugar i 
plasmar les idees o conceptes o un disseny flexible per 
experimentar i mostrar habilitats, produïts en massa.

Hi ha cartells que manquen de caràcter, n'hi ha que pro-
mouen el diàleg, altres que parlen de conceptes comple-
xos i altres que pretenen anar més enllà o sorprendre. 
Tots, però, tenen un factor comú: comunicar. Aquesta 
funció ha ajudat a la societat al llarg de la història plas-
mant missatges comercials, polítics, culturals (a través 
d'exposicions, pel·lícules, concerts o actuacions) i socials, 
havent estat una eina reivindicativa utilitzada per infor-
mar, estar connectat i expressar-se.

El cartell primari (el de paper) és una obra temporal, ja 
que el seu temps de vida és limitat. La tinta i l'adhesiu 
que els componen no són gaire resistents davant les 
circumstàncies climàtiques. Aquest caràcter efímer 
del cartell, és el que li dóna un valor afegit. Les valles 
publicitaries, els rètols, parets pintades o banderoles, 
tenen un objectiu contrari, ja que estan destinades a 
durar i romandre en un lloc indefinidament. A més a més 
existeix la possibilitat que els cartells es superposin, tal 
com passa amb els pirulís a Barcelona①⑥. Aquests són 
un lloc de comunicació públic on qui vulgui pot engan-
xar quelcom, però estan explotats per les empreses, les 
quals es comuniquen i creen un regruix a sobre de les 
columnes publicitaries.

❷ Cartell 
com a eina de 
comunicació

①⑥ Superposició de car-
tells al carrer Sardenya, 
2021.

①② Saul Bass juntament amb els seus cartells fotografiat 
per Bob Willoughby, 1978.

⑦ Litografia de Cassandre per Nord Express, 1927. (105x74cm)

⑧ Cartell de Piet Zwart per 
NKF, 1925. (28x20,8cm)

⑧ Cartell de Piet Zwart per 
Telefonisch OP, 1932.

⑨ Zoom d'impresiò òfset

①① Cartell de Wes Wilson 
per Grateful Dead, Junior 
Wells, Chicago Blues Band 
and The Doors, 1966. (57.8 x 
35.5 cm)

①⓪ Zoom d'impresiò amb se-
rigrafia

①❷ Primeres avantguardes

Per altra banda els Futuristes van utilitzar tècniques 
com clissés (gravat amb metall) i el paper de diari per les 
seves composicions. 

A França, Cassandre⑦ (Jean-Marie Mouron), va escriure 
que el cartell havia deixat de ser un objecte expositiu 
per convertir-se en una "màquina d'anunciar" (1929), en 
part influenciat pel procés repetitiu de la comunicació en 
sèrie i del futurisme. On els seus cartells eren un mitjà 
de comunicació entre el comerciant i públic, utilitzant 
les tècniques dels moviments artístics però sense perdre 
la funció inicial de transmetre, renegant la personalitat 
de l'artista.

De Stijl influenciat pel Cubisme, ho va fer utilitzant 
colors simples i reduint els elements a la geometria per 
crear abstraccions ordenades i harmòniques. Destacant 
el dissenyador holandès Piet Zwart⑧ (influenciat per De 
Stijl, el dadaisme i el constructivisme) el qual feia exerci-
cis tipogràfics i compositius que interactuaven amb els 
espectadors dirigint la seva lectura a partir de jerarqui-
es, fletxes i titulars. O també Hendrik Werkman que va 
generalitzar l'ús dels materials d'impressió (tintes, rodets 
de tinta i tipus mòbils) a les seves composicions creant 
un efecte de collage, influenciat pels cubistes i dadais-
tes, que ja utilitzaven les paraules com a representació 
gràfica.

On finalment aquests moviments artístics van participar 
activament, integrant les innovacions en la tipografia, el 
comerç i la indústria, en l'aparició de la Bauhaus. A partir 
de les formes simplificades i la racionalitat aplicada a 
la producció en massa, la qual podia conviure amb el 
caràcter més artístic. (Barnicoat, 2013)

①❹ Òfset i serigrafia

Després de la Segona Guerra Mundial, la utilització de 
colors brillants, juganers i un to informal va dominar el 
disseny dels cartells. Apareix la impressió òfset, on els 
colors no seran tan saturats, però sí que tindran un cost 

menor de producció. En aquest moment, segons els 
puristes dels cartells antics, aquests perden valor, ja que 
l'òfset està molt automatitzat i les tintes no s'apliquen 
homogèniament com feien amb la litografia. La impres-
sió òfset⑨ es fa a partir de punts, que fan la sensació 
d'una capa uniforme, però a la vista d'una lupa es veuen 
els punts formats a partir dels colors CMYK.

Mentrestant la serigrafia①⓪, que havia estat utilitzada 
en l'àmbit artístic i tèxtil, en els anys trenta es va comen-
çar a utilitzar en el disseny gràfic. Aquesta aporta una 
estètica més manual i artesanal a l'hora de ser més cò-
mode i accessible a tothom. Finalment, la litografia perd 
el paper principal i amb el pas del temps s'encareix.

Als anys seixanta la contracultura va generar el cartell 
psicodèlic, inspirat per l'Art Noveau. Es fan cartells bri-
llants i elaborats, on s'utilitzaven nous mètodes de repro-
ducció o s'amplificaven d'altres. Es juxtaposen colors 
complementaris i es generen efectes òptics①①, utilit-
zant la llegibilitat reduïda intencionada i desenvolupant 
tipografies a partir dels avenços en l'òfset i la serigrafia.

Més endavant els artistes Pop, s'apropien de les imat-
ges de la cultura de masses i utilitzen la serigrafia, un 
procés de producció en massa, per fer les seves obres. 
Per exemple Andy Warhol i els artistes Op Art, utilitzen 
aquesta tècnica, ja que funciona molt bé amb la seva 
estètica.

Els dissenys de Saul Bass①② emfatitzen la bellesa del 
disseny gràfic dibuixat a mà, a més del procés de pro-
ducció de la serigrafia que fa que cada impressió tingui 
la seva pròpia textura i identitat. A principis dels anys 
seixanta, Bass va produir els seus cartells cinematogrà-
fics a partir de la serigrafia manual. Tot i que en diverses 
ocasions les productores modificaven els seus dissenys, 
produïa petits tiratges dels seus cartells en la primera 
versió perquè mostraven la seva visió. Després aquests 
cartells els repartia a amics, museus o exposicions sense 
cap finalitat econòmica i només pel seu propi ús. (Mc-
Carthy, 2018)
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Abans de tot hauríem de definir el lèxic. La paraula car-
tell es refereix a la peça feta per informar d'alguna cosa, 
però de la llengua anglesa tenim el mot "poster" que se-
ria la traducció de cartell amb intencions de comunicar. 
Avui dia aquesta paraula és acceptada pels diccionaris 
de la llengua catalana i castellana, però en l'àmbit del 
disseny es refereix al pòster com a element decoratiu. 
Sense tenir en compte el seu missatge, com si fos un 
cartell que ha perdut la seva funció inicial. Per això dife-
renciaríem el cartell (amb funció principal de comunicar) 
i el pòster (amb intenció ornamental).

Tal com hem vist prèviament, el col·leccionisme de 
cartells comença durant l'Art Nouveau, incitant a fer 
exposicions i altres actes. Per altra banda, aquests car-
tells també són recopilats per museus i biblioteques pel 
seu interès artístic i valor cultural, tal com es fa amb les 
obres convencionals. També la majoria dels cartells es-
taven firmats pels mateixos artistes o dissenyadors, fent 
recordar a l'art i com a conseqüència portant aquest al 
carrer.

Això fa que es qüestioni quan un cartell és considerat 
una obra d'art. Si aquest cartell té un fort potencial ar-
tístic, podrà ser concebut com a una peça d'art, ja que va 
de la mà dels moviments artístics al llarg de la història. 
Per altra banda, però, en tractar-se d'una peça feta per 
ser vista per milers de persones pot ser percebuda (o no) 
com una obra d'art. Ja que és més accessible a tothom i 
es tracta d'un tema molt subjectiu, i cadascú pot tenir la 
seva opinió.

Però si en l'actualitat fas un cartell, serà considerat com 
una obra d'art? Un cartell que ha estat dissenyat exclusi-
vament per exposar, encara es pot considerar un cartell?

Dins la normativa dels festivals/concursos de cartells, a 
molts d'ells es demana que els cartells presentats hagin 
viscut en un ambient real i que hagin estat un encàrrec, 
possiblement per evitar cartells sense una informació 
a transmetre i de dissenyadors amateurs. Després els 
cartells seleccionats són exposats, sortint del carrer i 
entrant a una sala d'exposició o galeria. Un lloc on són 
vistos de forma diferent que aquells del carrer. La gent 
està més observadora, més atenta, intentant cercar un 
significat com passa amb les obres d'art tradicionals. 
L'aparició dels cartells a sales permet fer uns cartells 
més abstractes i alhora jugar més amb el format i el 
suport, com veurem més endavant.

❹ El cartell  
com a obra d’Art
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Als inicis el cartell estava al carrer, col·locat o enganxat a 
una paret, porta, vitrines o altra superfície a la vista per 
captar l'atenció i informar sobre alguna cosa. Aquests 
cartells, reflectien el seu entorn i convivien amb ell, 
donant color al carrer. Agafant les textures de la paret, 
fent arrugues amb la cola i superposant-se uns amb els 
altres.

I ha d'estar a la paret per ser concebut com a cartell? 
Als seus inicis, sí, però actualment ha canviat. Aquesta 
evolució va començar amb l'aparició dels pirulís, més 
endavant els Opis (Optical point information) i finalment 
la consolidació de les pantalles i d'Internet.

En aquesta evolució dels suports es veurà l'exemple de 
Barcelona, on Ròmul Brotons explica al seu llibre "Coses 
de la vida moderna" (2012) l'aparició i la convivència dels 
pirulís.

Com s'ha vist prèviament, el boom dels cartells dels anys 
vint també va veure plasmat als carrers de Barcelona. 
Les ànsies d'anunciar fets culturals i socials va provocar 
que les parets públiques estiguessin plenes de cartells. 
En conseqüència, apareixen els senyals de prohibició 
d'enganxar cartells. Posteriorment durant l'exposició in-
ternacional del 1929, arriben les columnes de publicitat, 
també anomenades pirulís.

❸ Suport  
del cartell

Stencil a l'estació de França a Barcelona, 2021.

①⑧ Activista canviant el cartell d'un Opi, 2015.

Després de la guerra, moltes de les columnes no van 
resistir i les que restaven, estaven controlades i censu-
rades per l'estat i estava prohibit col·locar cartells a les 
vies públiques. Va ser el 13 de novembre de 1978, amb 
l'aparició de la democràcia, quan l'ajuntament instal·la 
quatre-cents pirulís per poder suportar l'allau de car-
tells per les campanyes electorals. Finalment, el 1991 
es van actualitzar els pirulís pels que tenim actualment, 
dissenyats pels arquitectes Tonet Sunyer i Jordi Badia, 
els quals acaben distribuint per tota la ciutat més de 
cinc-centes columnes.

A partir del 1998, es comencen a col·locar els primers 
Opis, els quals és col·loquen a les marquesines d'autobús 
i les parades de metro. En aquest suport els cartells són 
il·luminats, fent que siguin més atractius per les empre-
ses i també que els pirulís perdin protagonisme.  
I finalment apareixen els Opis digitals als carrers i me-
tros de Barcelona.

Què passa si t'apropies dels opis (destinats a la publici-
tat) per fer activisme? Els activistes Brandalism①⑧ van 
canviar més de 600 cartells a París amb l'ajuda de les 
claus dels Opis. A la ciutat hi havia la COP21 (un esde-
veniment on es parla sobre el canvi climàtic) i per això 
els activistes van canviar tots els cartells publicitaris 
per cartells (Il·lustracions, détournements, letterings i 
tipografies) sobre l'emergència climàtica. L'artista Jordan 
Seiler①⑨ ven les eines (ell en diu escultures per defen-
sar-se de la llei) per obrir els diferents opis de moltes 
ciutats d'arreu del món.  

Per a molts un cartell és una peça de paper que s'incloïa 
dins les revistes pop de la seva joventut, on hi havia els 
protagonistes de les seves sèries o els seus esportis-
tes d'elit preferits. Per altres és un rectangle per jugar i 
plasmar les idees o conceptes o un disseny flexible per 
experimentar i mostrar habilitats, produïts en massa.

Hi ha cartells que manquen de caràcter, n'hi ha que pro-
mouen el diàleg, altres que parlen de conceptes comple-
xos i altres que pretenen anar més enllà o sorprendre. 
Tots, però, tenen un factor comú: comunicar. Aquesta 
funció ha ajudat a la societat al llarg de la història plas-
mant missatges comercials, polítics, culturals (a través 
d'exposicions, pel·lícules, concerts o actuacions) i socials, 
havent estat una eina reivindicativa utilitzada per infor-
mar, estar connectat i expressar-se.

El cartell primari (el de paper) és una obra temporal, ja 
que el seu temps de vida és limitat. La tinta i l'adhesiu 
que els componen no són gaire resistents davant les 
circumstàncies climàtiques. Aquest caràcter efímer 
del cartell, és el que li dóna un valor afegit. Les valles 
publicitaries, els rètols, parets pintades o banderoles, 
tenen un objectiu contrari, ja que estan destinades a 
durar i romandre en un lloc indefinidament. A més a més 
existeix la possibilitat que els cartells es superposin, tal 
com passa amb els pirulís a Barcelona①⑥. Aquests són 
un lloc de comunicació públic on qui vulgui pot engan-
xar quelcom, però estan explotats per les empreses, les 
quals es comuniquen i creen un regruix a sobre de les 
columnes publicitaries.

❷ Cartell 
com a eina de 
comunicació

①⑥ Superposició de car-
tells al carrer Sardenya, 
2021.
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①④ Information Landscapes a 
TED5 de Muriel Cooper, 1994.

①③ Estudiants fent cartells 
a l'Atalier Populaire  
(fotografia anònima, 1968)

①③ Cartell de Grapus fotografiat per Juillet Le Havre, 1978.

①③ Paret de l'Atalier Populaire (fotografia anònima, 1968)

①⑤ Cartell de April Greiman per The Modern Poster MoMA, 1988. 
(99x62.3cm)

①❺ Guerrilla

A Alemanya els dissenyadors prefereixen la fotografia 
com a eina per fer cartells de consciència social. 
A França ocorre un fet similar, ja que utilitzen el cartell 
per enfocar problemàtiques socials i polítiques i en creen 
un nou estil. Un exemple serien els cartells de Grapus, 
els quals combinen pintura, tipografia i fotografia. 

El 1968 a França, en el context de revolució es veu impli-
cada la impressió i distribució de cartells creats per dis-
senyadors i inexperts. Es fan sèries de cartells destinats 
a una única funció: la social, on els estudiants de belles 
arts responsables de la seva producció neutralitzaven 
qualsevol intent de convertir aquella activitat en un mer-
cat per col·leccionistes, els quals buscaven uns cartells 
més sofisticats, que eren el contrari d'aquells amb un ca-
ràcter més humil i simple. Uns cartells populars dirigits 
a tothom preparats ràpidament per ser enganxats de 
seguida, dissenys anònims amb un impacte directe de 
paraula i imatge. 

Aquests es produïen a espais com l'Atelier Populaire①③ 
o als tallers de École de Beaux-Arts de París, on es van 
crear més de 350 cartells diferents a partir de la seri-
grafia, litografia, stencil, càmera fosca, etc. (Guillermou, 
2016)

①❻ Els ordinadors

Amb l'aparició dels primers ordinadors, accessibles per 
tothom i suficientment potents, arriba el disseny digital. 
És el pas de l'analògic al digital, però es segueix impri-
mint principalment amb les mateixes tècniques; serigra-
fia, òfset, litografia i fotocopiadores.

Després d'una llarga carrera professional, la dissenyado-
ra Muriel Cooper va ser anomenada directora de Disseny 
al MIT Press i professora d'impressió experimental i 
producció pràctica el 1967. Va ser, però, quan va cocrear 
el MIT Media Lab a mitjans dels anys setanta, dissenyant 
interfases i softwares digitals juntament amb els seus 
alumnes i amics, on va innovar i es va convertir en un re-

ferent. Va ser una de les primeres dissenyadores a veure 
el potencial dels ordinadors juntament amb el disseny, 
en utilitzar-los no només com una eina per calcular sinó 
per organitzar i dissenyar visualment. (Carlos, 2014)

Gràficament va fer una recerca en el dinamisme, el dis-
seny interactiu i la tipografia expressiva en tres dimen-
sions, com el treball del Visible Language Workshop①④ 
que va presentar al TED 5. Per acabar, durant una 
conversació entre Muriel Cooper i Steven Heller el 1989, 
Cooper diu: 

“I was convinced that the line between reproduction 
tools and design would blur when information became 
electronic, (...) and that the lines between designer and 
artists, author and designer, professional and amateur 
would also dissolve.”

En aquest moment també podem destacar a la disse-
nyadora gràfica April Greiman①⑤, pionera en l'ús de 
les tecnologies digitals com a mitjà i en conseqüència 
desenvolupar la New Wave utilitzant un llenguatge híbrid 
entre elements analògics i digitals amb un estil tipo-
gràfic expressiu a partir de vectors, tipografies, vídeos i 
altres medis digitals. La pròpia dissenyadora reflexiona 
sobre això dient (2009): 

“But at that time I was really frustrated because I was 
bringing video and computer into graphic design and 
meeting a lot of resistance, so I thought you really can't 
call it graphic design. That term is really indicative of a 
technology (print) that isn't the only medium anymore.”
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Abans de tot hauríem de definir el lèxic. La paraula car-
tell es refereix a la peça feta per informar d'alguna cosa, 
però de la llengua anglesa tenim el mot "poster" que se-
ria la traducció de cartell amb intencions de comunicar. 
Avui dia aquesta paraula és acceptada pels diccionaris 
de la llengua catalana i castellana, però en l'àmbit del 
disseny es refereix al pòster com a element decoratiu. 
Sense tenir en compte el seu missatge, com si fos un 
cartell que ha perdut la seva funció inicial. Per això dife-
renciaríem el cartell (amb funció principal de comunicar) 
i el pòster (amb intenció ornamental).

Tal com hem vist prèviament, el col·leccionisme de 
cartells comença durant l'Art Nouveau, incitant a fer 
exposicions i altres actes. Per altra banda, aquests car-
tells també són recopilats per museus i biblioteques pel 
seu interès artístic i valor cultural, tal com es fa amb les 
obres convencionals. També la majoria dels cartells es-
taven firmats pels mateixos artistes o dissenyadors, fent 
recordar a l'art i com a conseqüència portant aquest al 
carrer.

Això fa que es qüestioni quan un cartell és considerat 
una obra d'art. Si aquest cartell té un fort potencial ar-
tístic, podrà ser concebut com a una peça d'art, ja que va 
de la mà dels moviments artístics al llarg de la història. 
Per altra banda, però, en tractar-se d'una peça feta per 
ser vista per milers de persones pot ser percebuda (o no) 
com una obra d'art. Ja que és més accessible a tothom i 
es tracta d'un tema molt subjectiu, i cadascú pot tenir la 
seva opinió.

Però si en l'actualitat fas un cartell, serà considerat com 
una obra d'art? Un cartell que ha estat dissenyat exclusi-
vament per exposar, encara es pot considerar un cartell?

Dins la normativa dels festivals/concursos de cartells, a 
molts d'ells es demana que els cartells presentats hagin 
viscut en un ambient real i que hagin estat un encàrrec, 
possiblement per evitar cartells sense una informació 
a transmetre i de dissenyadors amateurs. Després els 
cartells seleccionats són exposats, sortint del carrer i 
entrant a una sala d'exposició o galeria. Un lloc on són 
vistos de forma diferent que aquells del carrer. La gent 
està més observadora, més atenta, intentant cercar un 
significat com passa amb les obres d'art tradicionals. 
L'aparició dels cartells a sales permet fer uns cartells 
més abstractes i alhora jugar més amb el format i el 
suport, com veurem més endavant.

❹ El cartell  
com a obra d’Art
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Als inicis el cartell estava al carrer, col·locat o enganxat a 
una paret, porta, vitrines o altra superfície a la vista per 
captar l'atenció i informar sobre alguna cosa. Aquests 
cartells, reflectien el seu entorn i convivien amb ell, 
donant color al carrer. Agafant les textures de la paret, 
fent arrugues amb la cola i superposant-se uns amb els 
altres.

I ha d'estar a la paret per ser concebut com a cartell? 
Als seus inicis, sí, però actualment ha canviat. Aquesta 
evolució va començar amb l'aparició dels pirulís, més 
endavant els Opis (Optical point information) i finalment 
la consolidació de les pantalles i d'Internet.

En aquesta evolució dels suports es veurà l'exemple de 
Barcelona, on Ròmul Brotons explica al seu llibre "Coses 
de la vida moderna" (2012) l'aparició i la convivència dels 
pirulís.

Com s'ha vist prèviament, el boom dels cartells dels anys 
vint també va veure plasmat als carrers de Barcelona. 
Les ànsies d'anunciar fets culturals i socials va provocar 
que les parets públiques estiguessin plenes de cartells. 
En conseqüència, apareixen els senyals de prohibició 
d'enganxar cartells. Posteriorment durant l'exposició in-
ternacional del 1929, arriben les columnes de publicitat, 
també anomenades pirulís.

❸ Suport  
del cartell

Stencil a l'estació de França a Barcelona, 2021.

①⑧ Activista canviant el cartell d'un Opi, 2015.

Després de la guerra, moltes de les columnes no van 
resistir i les que restaven, estaven controlades i censu-
rades per l'estat i estava prohibit col·locar cartells a les 
vies públiques. Va ser el 13 de novembre de 1978, amb 
l'aparició de la democràcia, quan l'ajuntament instal·la 
quatre-cents pirulís per poder suportar l'allau de car-
tells per les campanyes electorals. Finalment, el 1991 
es van actualitzar els pirulís pels que tenim actualment, 
dissenyats pels arquitectes Tonet Sunyer i Jordi Badia, 
els quals acaben distribuint per tota la ciutat més de 
cinc-centes columnes.

A partir del 1998, es comencen a col·locar els primers 
Opis, els quals és col·loquen a les marquesines d'autobús 
i les parades de metro. En aquest suport els cartells són 
il·luminats, fent que siguin més atractius per les empre-
ses i també que els pirulís perdin protagonisme.  
I finalment apareixen els Opis digitals als carrers i me-
tros de Barcelona.

Què passa si t'apropies dels opis (destinats a la publici-
tat) per fer activisme? Els activistes Brandalism①⑧ van 
canviar més de 600 cartells a París amb l'ajuda de les 
claus dels Opis. A la ciutat hi havia la COP21 (un esde-
veniment on es parla sobre el canvi climàtic) i per això 
els activistes van canviar tots els cartells publicitaris 
per cartells (Il·lustracions, détournements, letterings i 
tipografies) sobre l'emergència climàtica. L'artista Jordan 
Seiler①⑨ ven les eines (ell en diu escultures per defen-
sar-se de la llei) per obrir els diferents opis de moltes 
ciutats d'arreu del món.  
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Cartell al carrer Sardenya.

L'aparició de noves metodologies i els nous formats dels 
cartells, provoquen que canviï la manera de comunicar. 
Com va dir László Moholy-Nagy (Teòric del disseny i l'art 
i professor de la Bauhaus) el 1924:

“La tipografia, des de Gutenberg fins als primers car-
tells, va ser un simple intermediari entre el contingut 
d'un missatge i el receptor d'aquest; (...) però, amb els 
primers cartells van començar a tenir en compte el 
fet que la forma, el tamany i la disposició del material 
tipogràfic (lletres i signes) tenen un fort impacte visual. 
L'organització d'aquests efectes visuals aporta tam-
bé una validesa visual al contingut del missatge; això 
significa que el contingut també queda definit pictòri-
cament a partir de la impressió.”

Així doncs, com en Moholy-Nagy que es referia als 
elements gràfics impresos, ara a més hi ha les noves tec-
nologies, que aporten noves maneres de comunicar.
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Per a molts un cartell és una peça de paper que s'incloïa 
dins les revistes pop de la seva joventut, on hi havia els 
protagonistes de les seves sèries o els seus esportis-
tes d'elit preferits. Per altres és un rectangle per jugar i 
plasmar les idees o conceptes o un disseny flexible per 
experimentar i mostrar habilitats, produïts en massa.

Hi ha cartells que manquen de caràcter, n'hi ha que pro-
mouen el diàleg, altres que parlen de conceptes comple-
xos i altres que pretenen anar més enllà o sorprendre. 
Tots, però, tenen un factor comú: comunicar. Aquesta 
funció ha ajudat a la societat al llarg de la història plas-
mant missatges comercials, polítics, culturals (a través 
d'exposicions, pel·lícules, concerts o actuacions) i socials, 
havent estat una eina reivindicativa utilitzada per infor-
mar, estar connectat i expressar-se.

El cartell primari (el de paper) és una obra temporal, ja 
que el seu temps de vida és limitat. La tinta i l'adhesiu 
que els componen no són gaire resistents davant les 
circumstàncies climàtiques. Aquest caràcter efímer 
del cartell, és el que li dóna un valor afegit. Les valles 
publicitaries, els rètols, parets pintades o banderoles, 
tenen un objectiu contrari, ja que estan destinades a 
durar i romandre en un lloc indefinidament. A més a més 
existeix la possibilitat que els cartells es superposin, tal 
com passa amb els pirulís a Barcelona①⑥. Aquests són 
un lloc de comunicació públic on qui vulgui pot engan-
xar quelcom, però estan explotats per les empreses, les 
quals es comuniquen i creen un regruix a sobre de les 
columnes publicitaries.

❷ Cartell 
com a eina de 
comunicació

①⑥ Superposició de car-
tells al carrer Sardenya, 
2021.

El que queda dels cartells 
al carrer Marina i els nous 
al damunt, 2021.

Cartell al carrer Sardenya, 
2021.
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Abans de tot hauríem de definir el lèxic. La paraula car-
tell es refereix a la peça feta per informar d'alguna cosa, 
però de la llengua anglesa tenim el mot "poster" que se-
ria la traducció de cartell amb intencions de comunicar. 
Avui dia aquesta paraula és acceptada pels diccionaris 
de la llengua catalana i castellana, però en l'àmbit del 
disseny es refereix al pòster com a element decoratiu. 
Sense tenir en compte el seu missatge, com si fos un 
cartell que ha perdut la seva funció inicial. Per això dife-
renciaríem el cartell (amb funció principal de comunicar) 
i el pòster (amb intenció ornamental).

Tal com hem vist prèviament, el col·leccionisme de 
cartells comença durant l'Art Nouveau, incitant a fer 
exposicions i altres actes. Per altra banda, aquests car-
tells també són recopilats per museus i biblioteques pel 
seu interès artístic i valor cultural, tal com es fa amb les 
obres convencionals. També la majoria dels cartells es-
taven firmats pels mateixos artistes o dissenyadors, fent 
recordar a l'art i com a conseqüència portant aquest al 
carrer.

Això fa que es qüestioni quan un cartell és considerat 
una obra d'art. Si aquest cartell té un fort potencial ar-
tístic, podrà ser concebut com a una peça d'art, ja que va 
de la mà dels moviments artístics al llarg de la història. 
Per altra banda, però, en tractar-se d'una peça feta per 
ser vista per milers de persones pot ser percebuda (o no) 
com una obra d'art. Ja que és més accessible a tothom i 
es tracta d'un tema molt subjectiu, i cadascú pot tenir la 
seva opinió.

Però si en l'actualitat fas un cartell, serà considerat com 
una obra d'art? Un cartell que ha estat dissenyat exclusi-
vament per exposar, encara es pot considerar un cartell?

Dins la normativa dels festivals/concursos de cartells, a 
molts d'ells es demana que els cartells presentats hagin 
viscut en un ambient real i que hagin estat un encàrrec, 
possiblement per evitar cartells sense una informació 
a transmetre i de dissenyadors amateurs. Després els 
cartells seleccionats són exposats, sortint del carrer i 
entrant a una sala d'exposició o galeria. Un lloc on són 
vistos de forma diferent que aquells del carrer. La gent 
està més observadora, més atenta, intentant cercar un 
significat com passa amb les obres d'art tradicionals. 
L'aparició dels cartells a sales permet fer uns cartells 
més abstractes i alhora jugar més amb el format i el 
suport, com veurem més endavant.
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L'aparició de noves metodologies i els nous formats dels 
cartells, provoquen que canviï la manera de comunicar. 
Com va dir László Moholy-Nagy (Teòric del disseny i l'art 
i professor de la Bauhaus) el 1924:

“La tipografia, des de Gutenberg fins als primers car-
tells, va ser un simple intermediari entre el contingut 
d'un missatge i el receptor d'aquest; (...) però, amb els 
primers cartells van començar a tenir en compte el 
fet que la forma, el tamany i la disposició del material 
tipogràfic (lletres i signes) tenen un fort impacte visual. 
L'organització d'aquests efectes visuals aporta tam-
bé una validesa visual al contingut del missatge; això 
significa que el contingut també queda definit pictòri-
cament a partir de la impressió.”

Així doncs, com en Moholy-Nagy que es referia als 
elements gràfics impresos, ara a més hi ha les noves tec-
nologies, que aporten noves maneres de comunicar.

Avui dia, la funció dels cartells del carrer de persuadir, 
entretenir o informar està perdent molta força, ja que la 
gent no hi presta atenció. La gent camina i no es fixa en 
aquestes coses o hi presta només un segon, on s'haurà 
de captar la seva atenció. Mentrestant han aparegut 
nous llocs físics on les empreses es publiciten i poden 
tenir més repercussió. Per exemple les lones publicitaries 
a les bastides de la ciutat①⑦, les valles publicitaries o 
les banderoles. I d'altres digitals, com les xarxes socials, 
on es pot tenir més repercussió. Però ocorre un fet simi-
lar, per exemple, a Instagram es fa scroll i ha d'existir un 
imput perquè realment parem a mirar una imatge/cartell 
o a llegir un peu de foto.

Sobre això en parla el dissenyador Milton Glaser (sempre 
interessat en el paper del disseny gràfic a la societat) a 
una entrevista amb Kevin Finn a la revista DESIGNerd 
(2007):

+With the proliferation of new media, is the poster, not 
to mention the poster of dissent, still a relevant medium 
today?

- It depends what you mean by relevant. It is certainly 
not the major form of communication today. Designers 
love posters because of their physical size—that it's clo-
se to a painting, rather than an 8.5" x 11" scrap of paper. 
But if you are talking about posters being relevant in 
communicating to a large audience, certainly not. It's 
relevant to the people who make it because it's a way 
of expressing ideas to a small segment of the popu-
lation, those involved in professional practice. It is a 
meaningful way of discovering things. In certain kinds 
of conditions, to certain kinds of audiences, for instance 
posters in the subway where a couple of million people 
might see it in the course of a day, it probably has some 
relevance. But it would be very hard to justify the poster 
as a major means of communicating, certainly in indus-
trialized countries at this moment.

Els contextos repercuteixen al cartell, el fan conviure en 
diferents situacions. Aquest durant els anys s'ha anat 
movent i adaptant per diferents suports per tenir més 
visibilitat i li han sortit competidors.

①⑦ Lona publicitaria del 
Primavera Sound, 2021.

Motocicleta encarregada de 
transportar cartells i el 
seu conductor els enganxa, 
2021.

Als inicis el cartell estava al carrer, col·locat o enganxat a 
una paret, porta, vitrines o altra superfície a la vista per 
captar l'atenció i informar sobre alguna cosa. Aquests 
cartells, reflectien el seu entorn i convivien amb ell, 
donant color al carrer. Agafant les textures de la paret, 
fent arrugues amb la cola i superposant-se uns amb els 
altres.

I ha d'estar a la paret per ser concebut com a cartell? 
Als seus inicis, sí, però actualment ha canviat. Aquesta 
evolució va començar amb l'aparició dels pirulís, més 
endavant els Opis (Optical point information) i finalment 
la consolidació de les pantalles i d'Internet.

En aquesta evolució dels suports es veurà l'exemple de 
Barcelona, on Ròmul Brotons explica al seu llibre "Coses 
de la vida moderna" (2012) l'aparició i la convivència dels 
pirulís.

Com s'ha vist prèviament, el boom dels cartells dels anys 
vint també va veure plasmat als carrers de Barcelona. 
Les ànsies d'anunciar fets culturals i socials va provocar 
que les parets públiques estiguessin plenes de cartells. 
En conseqüència, apareixen els senyals de prohibició 
d'enganxar cartells. Posteriorment durant l'exposició in-
ternacional del 1929, arriben les columnes de publicitat, 
també anomenades pirulís.

❸ Suport  
del cartell

Stencil a l'estació de França a Barcelona, 2021.

①⑧ Activista canviant el cartell d'un Opi, 2015.

Després de la guerra, moltes de les columnes no van 
resistir i les que restaven, estaven controlades i censu-
rades per l'estat i estava prohibit col·locar cartells a les 
vies públiques. Va ser el 13 de novembre de 1978, amb 
l'aparició de la democràcia, quan l'ajuntament instal·la 
quatre-cents pirulís per poder suportar l'allau de car-
tells per les campanyes electorals. Finalment, el 1991 
es van actualitzar els pirulís pels que tenim actualment, 
dissenyats pels arquitectes Tonet Sunyer i Jordi Badia, 
els quals acaben distribuint per tota la ciutat més de 
cinc-centes columnes.

A partir del 1998, es comencen a col·locar els primers 
Opis, els quals és col·loquen a les marquesines d'autobús 
i les parades de metro. En aquest suport els cartells són 
il·luminats, fent que siguin més atractius per les empre-
ses i també que els pirulís perdin protagonisme.  
I finalment apareixen els Opis digitals als carrers i me-
tros de Barcelona.

Què passa si t'apropies dels opis (destinats a la publici-
tat) per fer activisme? Els activistes Brandalism①⑧ van 
canviar més de 600 cartells a París amb l'ajuda de les 
claus dels Opis. A la ciutat hi havia la COP21 (un esde-
veniment on es parla sobre el canvi climàtic) i per això 
els activistes van canviar tots els cartells publicitaris 
per cartells (Il·lustracions, détournements, letterings i 
tipografies) sobre l'emergència climàtica. L'artista Jordan 
Seiler①⑨ ven les eines (ell en diu escultures per defen-
sar-se de la llei) per obrir els diferents opis de moltes 
ciutats d'arreu del món.  
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L'aparició de noves metodologies i els nous formats dels 
cartells, provoquen que canviï la manera de comunicar. 
Com va dir László Moholy-Nagy (Teòric del disseny i l'art 
i professor de la Bauhaus) el 1924:

“La tipografia, des de Gutenberg fins als primers car-
tells, va ser un simple intermediari entre el contingut 
d'un missatge i el receptor d'aquest; (...) però, amb els 
primers cartells van començar a tenir en compte el 
fet que la forma, el tamany i la disposició del material 
tipogràfic (lletres i signes) tenen un fort impacte visual. 
L'organització d'aquests efectes visuals aporta tam-
bé una validesa visual al contingut del missatge; això 
significa que el contingut també queda definit pictòri-
cament a partir de la impressió.”

Així doncs, com en Moholy-Nagy que es referia als 
elements gràfics impresos, ara a més hi ha les noves tec-
nologies, que aporten noves maneres de comunicar.
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Avui dia, la funció dels cartells del carrer de persuadir, 
entretenir o informar està perdent molta força, ja que la 
gent no hi presta atenció. La gent camina i no es fixa en 
aquestes coses o hi presta només un segon, on s'haurà 
de captar la seva atenció. Mentrestant han aparegut 
nous llocs físics on les empreses es publiciten i poden 
tenir més repercussió. Per exemple les lones publicitaries 
a les bastides de la ciutat①⑦, les valles publicitaries o 
les banderoles. I d'altres digitals, com les xarxes socials, 
on es pot tenir més repercussió. Però ocorre un fet simi-
lar, per exemple, a Instagram es fa scroll i ha d'existir un 
imput perquè realment parem a mirar una imatge/cartell 
o a llegir un peu de foto.

Sobre això en parla el dissenyador Milton Glaser (sempre 
interessat en el paper del disseny gràfic a la societat) a 
una entrevista amb Kevin Finn a la revista DESIGNerd 
(2007):

+With the proliferation of new media, is the poster, not 
to mention the poster of dissent, still a relevant medium 
today?

- It depends what you mean by relevant. It is certainly 
not the major form of communication today. Designers 
love posters because of their physical size—that it's clo-
se to a painting, rather than an 8.5" x 11" scrap of paper. 
But if you are talking about posters being relevant in 
communicating to a large audience, certainly not. It's 
relevant to the people who make it because it's a way 
of expressing ideas to a small segment of the popu-
lation, those involved in professional practice. It is a 
meaningful way of discovering things. In certain kinds 
of conditions, to certain kinds of audiences, for instance 
posters in the subway where a couple of million people 
might see it in the course of a day, it probably has some 
relevance. But it would be very hard to justify the poster 
as a major means of communicating, certainly in indus-
trialized countries at this moment.

Els contextos repercuteixen al cartell, el fan conviure en 
diferents situacions. Aquest durant els anys s'ha anat 
movent i adaptant per diferents suports per tenir més 
visibilitat i li han sortit competidors.

①⑦ Lona publicitaria del 
Primavera Sound, 2021.

Motocicleta encarregada de 
transportar cartells i el 
seu conductor els enganxa, 
2021.
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①⑨ Cartells de Jordan Seiler intercanviats a Brooklyn, 2016.

②⓪ Un dels pilars fets per l'estudi Feixen, 2020.

②① L'exposició Palace of Typography Masonry de Richard Nies-
sen, 2014.

②② La Radeau de Txomin Badiola, 2016.

El dissenyador defensa que els opis són d'accés públic i 
no de la publicitat, com es pot veure al seu post d'Insta-
gram: 

“Advertising looms large as the dominant form of public 
communication, restricting access by monetizing our 
shared environment, altering the built environment to 
suit its needs, and generally demanding its presence be 
taken as an inevitable outcome in a society that looks 
to commercial media to support its treasured public re-
sources. On the road to a more democratic civic media 
space, the role private interests play in the curation of 
our shared public spaces is an indication of the sover-
eignty of our minds.” (Jordan Seiler, 2020)

També durant la quarantena l'estudi Feixen de Suïsa va 
fer una exposició②⓪ a disset pilars de la ciutat de Lucer-
ne. Aquests estaven totalment blancs i sense informació, 
per això van aprofitar per posar cartells envoltant tot el 
pirulí, creant un cartell circular.

Per altra banda hi ha l'exposició de cartells a museus o 
sales, on poden estar enganxats (o no) a la paret, però el 
context i la funció són diferents. La interacció amb el pú-
blic és diferent i els suports poden ser més extravagants, 
des de els analògics als digitals (pantalles, projectors o 
realitat augmentada).  
Segons presenta Richard Niessen en el seu treball Pa-
lace of Typography Masonry②① (2014) sembla que els 
cartells no només estan a la paret, aquests s'apilen, es 
foraden, es connecten i giren, reinventant les funcions, 
els codis del mitjà (cartell) i l'entorn visual. Com es pot 
veure a les galeries d'art és possible jugar amb els su-
ports com per exemple també fa Txomin Badiola②② i The 
Rodina, la qual veurem més endavant.

22 Perifèries      

Abans de tot hauríem de definir el lèxic. La paraula car-
tell es refereix a la peça feta per informar d'alguna cosa, 
però de la llengua anglesa tenim el mot "poster" que se-
ria la traducció de cartell amb intencions de comunicar. 
Avui dia aquesta paraula és acceptada pels diccionaris 
de la llengua catalana i castellana, però en l'àmbit del 
disseny es refereix al pòster com a element decoratiu. 
Sense tenir en compte el seu missatge, com si fos un 
cartell que ha perdut la seva funció inicial. Per això dife-
renciaríem el cartell (amb funció principal de comunicar) 
i el pòster (amb intenció ornamental).

Tal com hem vist prèviament, el col·leccionisme de 
cartells comença durant l'Art Nouveau, incitant a fer 
exposicions i altres actes. Per altra banda, aquests car-
tells també són recopilats per museus i biblioteques pel 
seu interès artístic i valor cultural, tal com es fa amb les 
obres convencionals. També la majoria dels cartells es-
taven firmats pels mateixos artistes o dissenyadors, fent 
recordar a l'art i com a conseqüència portant aquest al 
carrer.

Això fa que es qüestioni quan un cartell és considerat 
una obra d'art. Si aquest cartell té un fort potencial ar-
tístic, podrà ser concebut com a una peça d'art, ja que va 
de la mà dels moviments artístics al llarg de la història. 
Per altra banda, però, en tractar-se d'una peça feta per 
ser vista per milers de persones pot ser percebuda (o no) 
com una obra d'art. Ja que és més accessible a tothom i 
es tracta d'un tema molt subjectiu, i cadascú pot tenir la 
seva opinió.

Però si en l'actualitat fas un cartell, serà considerat com 
una obra d'art? Un cartell que ha estat dissenyat exclusi-
vament per exposar, encara es pot considerar un cartell?

Dins la normativa dels festivals/concursos de cartells, a 
molts d'ells es demana que els cartells presentats hagin 
viscut en un ambient real i que hagin estat un encàrrec, 
possiblement per evitar cartells sense una informació 
a transmetre i de dissenyadors amateurs. Després els 
cartells seleccionats són exposats, sortint del carrer i 
entrant a una sala d'exposició o galeria. Un lloc on són 
vistos de forma diferent que aquells del carrer. La gent 
està més observadora, més atenta, intentant cercar un 
significat com passa amb les obres d'art tradicionals. 
L'aparició dels cartells a sales permet fer uns cartells 
més abstractes i alhora jugar més amb el format i el 
suport, com veurem més endavant.
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L'aparició de noves metodologies i els nous formats dels 
cartells, provoquen que canviï la manera de comunicar. 
Com va dir László Moholy-Nagy (Teòric del disseny i l'art 
i professor de la Bauhaus) el 1924:

“La tipografia, des de Gutenberg fins als primers car-
tells, va ser un simple intermediari entre el contingut 
d'un missatge i el receptor d'aquest; (...) però, amb els 
primers cartells van començar a tenir en compte el 
fet que la forma, el tamany i la disposició del material 
tipogràfic (lletres i signes) tenen un fort impacte visual. 
L'organització d'aquests efectes visuals aporta tam-
bé una validesa visual al contingut del missatge; això 
significa que el contingut també queda definit pictòri-
cament a partir de la impressió.”

Així doncs, com en Moholy-Nagy que es referia als 
elements gràfics impresos, ara a més hi ha les noves tec-
nologies, que aporten noves maneres de comunicar.

Avui dia, la funció dels cartells del carrer de persuadir, 
entretenir o informar està perdent molta força, ja que la 
gent no hi presta atenció. La gent camina i no es fixa en 
aquestes coses o hi presta només un segon, on s'haurà 
de captar la seva atenció. Mentrestant han aparegut 
nous llocs físics on les empreses es publiciten i poden 
tenir més repercussió. Per exemple les lones publicitaries 
a les bastides de la ciutat①⑦, les valles publicitaries o 
les banderoles. I d'altres digitals, com les xarxes socials, 
on es pot tenir més repercussió. Però ocorre un fet simi-
lar, per exemple, a Instagram es fa scroll i ha d'existir un 
imput perquè realment parem a mirar una imatge/cartell 
o a llegir un peu de foto.

Sobre això en parla el dissenyador Milton Glaser (sempre 
interessat en el paper del disseny gràfic a la societat) a 
una entrevista amb Kevin Finn a la revista DESIGNerd 
(2007):

+With the proliferation of new media, is the poster, not 
to mention the poster of dissent, still a relevant medium 
today?

- It depends what you mean by relevant. It is certainly 
not the major form of communication today. Designers 
love posters because of their physical size—that it's clo-
se to a painting, rather than an 8.5" x 11" scrap of paper. 
But if you are talking about posters being relevant in 
communicating to a large audience, certainly not. It's 
relevant to the people who make it because it's a way 
of expressing ideas to a small segment of the popu-
lation, those involved in professional practice. It is a 
meaningful way of discovering things. In certain kinds 
of conditions, to certain kinds of audiences, for instance 
posters in the subway where a couple of million people 
might see it in the course of a day, it probably has some 
relevance. But it would be very hard to justify the poster 
as a major means of communicating, certainly in indus-
trialized countries at this moment.

Els contextos repercuteixen al cartell, el fan conviure en 
diferents situacions. Aquest durant els anys s'ha anat 
movent i adaptant per diferents suports per tenir més 
visibilitat i li han sortit competidors.

①⑦ Lona publicitaria del 
Primavera Sound, 2021.
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①⑨ Cartells de Jordan Seiler intercanviats a Brooklyn, 2016.

②⓪ Un dels pilars fets per l'estudi Feixen, 2020.

②① L'exposició Palace of Typography Masonry de Richard Nies-
sen, 2014.

②② La Radeau de Txomin Badiola, 2016.

El dissenyador defensa que els opis són d'accés públic i 
no de la publicitat, com es pot veure al seu post d'Insta-
gram: 

“Advertising looms large as the dominant form of public 
communication, restricting access by monetizing our 
shared environment, altering the built environment to 
suit its needs, and generally demanding its presence be 
taken as an inevitable outcome in a society that looks 
to commercial media to support its treasured public re-
sources. On the road to a more democratic civic media 
space, the role private interests play in the curation of 
our shared public spaces is an indication of the sover-
eignty of our minds.” (Jordan Seiler, 2020)

També durant la quarantena l'estudi Feixen de Suïsa va 
fer una exposició②⓪ a disset pilars de la ciutat de Lucer-
ne. Aquests estaven totalment blancs i sense informació, 
per això van aprofitar per posar cartells envoltant tot el 
pirulí, creant un cartell circular.

Per altra banda hi ha l'exposició de cartells a museus o 
sales, on poden estar enganxats (o no) a la paret, però el 
context i la funció són diferents. La interacció amb el pú-
blic és diferent i els suports poden ser més extravagants, 
des de els analògics als digitals (pantalles, projectors o 
realitat augmentada).  
Segons presenta Richard Niessen en el seu treball Pa-
lace of Typography Masonry②① (2014) sembla que els 
cartells no només estan a la paret, aquests s'apilen, es 
foraden, es connecten i giren, reinventant les funcions, 
els codis del mitjà (cartell) i l'entorn visual. Com es pot 
veure a les galeries d'art és possible jugar amb els su-
ports com per exemple també fa Txomin Badiola②② i The 
Rodina, la qual veurem més endavant.
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Més enllà del seu context (museu o galeria), cal diferen-
ciar els cartells amb les obres artístiques i decoratives. 
Com dictamina el museu Poster House de Nova York 
(2015) en els seus estatuts: 

“Un cartell ha d'estar dirigit al públic, ser un anunci im-
près amb la finalitat de persuadir, entretenir o influen-
ciar. El disseny original ha d'estar concebut per aquest 
cartell i no derivar d'una impressió decorativa, pintura 
ni cap forma artística. Nosaltres no recollim cartells 
artístics, edicions limitades, cartells d'exposicions de 
museus o altres imatges que originalment no van ser 
creades com a cartells.”

Durant una visita a la tenda de la Fundació Joan Miró, 
s'observa la venda de cartells originals de l'artista per 
quantitats elevades d'euros, possiblement pel renom 
d'aquest. Quan s'observen totes les peces disponibles 
se'n troben de tota classe; làmines de l'artista, repro-
duccions de cartells que havia fet Miró i cartells origi-
nals. (Per lo abans esmentat, ens centrarem en aquests 
últims) Els cartells, a la seva cartel·la corresponent, 
indiquen la tècnica, les dimensions, el nombre de re-
produccions i la impremta, una informació que li aporta 
exclusivitat, encara que sigui un objecta (cartell) fet per 
reproduir-se moltes vegades.

Si un dissenyador posa un cartell destinat inicialment a 
informar a la venda, segueix tractant-se d'un cartell? En 
el moment que es posa a la venda agafa més protago-
nisme l'apartat més estètic del cartell i el missatge perd 
força, però normalment l'estètica va connectada directa-
ment amb el que el dissenyador volia informar. 

També es pot pensar que si aquest cartell ja ha fet la 
seva feina i ha tingut èxit o és molt creatiu, possiblement 
amics dissenyadors o d'altres en voldran una còpia. Però, 
per altra banda, si el cartell pertany a una època daurada 
o a un gran dissenyador (tal com hem vist abans), agafa 
més valor i es ven a subhastes o tendes especialitzades 
en cartells o obres d'art.

Si un dissenyador posa un cartell directament a la venda, 
més clarament perd el nom de cartell i passar a ser un 
pòster, és a dir una làmina impresa.
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El cartell mai ha tingut un format establert i obligatori, 
però existeixen una sèrie de fets que l'han portat cap a 
una estandardització.

Els formats tradicionals europeus als seus inicis eren 
un paper 215x315 anomenat "folio" i el doble "folio" o 
plec de 315x430 mm. Més endavant apareix la primera 
estandardització oficial per part de l'Institut Alemany de 
Normalització (DIN) el 1922, definint-lo el numero DIN 
476 dels seus registres. A partir de la relació geomètrica 
1√2, aplicada al format A0 (1189x841) es divideixen suc-
cessivament els fulls fins a arribar al DIN A8②③.

Els avantatges d'aquesta relació d'aspecte les va iniciar 
el científic i filòsof Geog Christoph Lichtenberg el 1786. 
Més tard durant la Revolució Francesa el 1798 es creen 
uns papers burocràtics que recuperen aquest format 
creant els formats A2, A3, B3, B4 i B5. Finalment a prin-
cipis dels anys vint el Dr. Walter Porstmann va perfeccio-
nar el sistema creant tot el conjunt de formats, els quals 
van ser oficialitzats a la normativa DIN el 1922, fent les 
sèries A, B i C. 
Amb el temps tanta gent utilitzava el sistema que va 
ser establert com per l'ISO, l'organització que promou 
formats estàndard internacionals arreu del món. El nom 
popular d'aquest format, però va seguir sent el de DIN A, 
el qual encara utilitzem i forma part dels formats norma-
tius de la majoria de cartells. 

Els DIN B no són tan utilitzats, a excepció del DINA B2 
(100x70) la qual és una mida utilitzada en el cartell. 
Finalment el DIN C és utilitzat per als sobres.

Aquesta estandardització no ens obliga a utilitzar 
aquests formats, però si ens repercuteix a l'hora de 
produir cartells i ens ajuda a ser eficients, ja que esta-
blir-nos a aquestes normes ens facilita el treball.

Per altra banda també hi ha la mida dels opis, el qual 
és 120x175 i acostumen a trobar-se a les parades dels 
autobusos o al metro. El normal és aprofitar tot el seu 
tamany i fer el cartell el més gran possible, això fa que el 
format es vegi repercutit pel seu context en aquest cas 
l'opi. Però fa poc vaig veure, aquest cartell del Joan Mi-
quel Oliver②④, que em va fer gràcia, un format inusual 
per un opi usual.

També parlant amb en Tomás Galve el qual va treballar 
per l'ajuntament de Barcelona enganxant cartells, em 
diu que els cartells no es poden enganxar a la paret dels 
edificis, que està prohibit. S'han d'enganxar a la part 
lateral dels portals i la cinta adhesiva ha d'anar al darrere 
del cartell perquè no es pot veure. Això també repercu-
teix al format, ja que aquest s'ha d'adaptar a la superfície 
i ser més llarg i prim②⑤.

❺ Formats

②⑤ Cartell lateral desenganxat al carrer 
Aragò (15 d'Abril del 2021)

②④ Storie d'en @joan.miquel.oliver (9 de Gener 
del 2021)

②③ Relació del format DIN A (cad-projects.org)
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Per a aprofundir en la investigació dels formats esta-
blerts del cartell es consulten els requisits dels concur-
sos de cartells de renom:

↳ A la Biennal de Chaumont consideren les pantalles 
com un nou mitjà per presentar els cartells animats. En 
l'apartat de dimensions no hi figura cap mida, donant a 
entendre que es basaran en els formats tradicionals.

↳ Al festival de disseny gràfic d’Escòcia les dimensions 
són referides com a "tamanys natius" però preferible-
ment els cartells haurien d’estar en A1, tot i que totes 
les mides són acceptades mentre es pugui llegir bé el 
contingut. La innovació en el medi o mitjà és una base 
que serà premiada, ja que no és necessari que aquests 
treballs siguin en paper. Han rebut cartells a sobre de 
seda, cotó, llenya, PVC i també multimèdia.

↳ La Biennal de Pósters de Warsaw②⑥ (Varsovia), els 
requisits de les dimensions dels cartells són que la ban-
da curta mesuri com a mínim 42 cm i la part llarga com 
a màxim 180 cm.

↳ A Antwerp Poster Festival②⑦, les seves bases diuen 
que pots presentar qualsevol cosa mentre sigui un car-
tell en format A0.

Un altre aspecte que cal destacar sobre el format cartell 
és qui l'observa. Fa unes setmanes el nostre professor, 
David Torrents (Dissenyador gràfic amb un fort vincle 
amb el cartell durant la seva trajectòria), va preguntar si 
per nosaltres els pòsters d'Instagram són pòsters. Tota la 
classe convençuda va contestar que sí. El David, però va 
dir que per a ell perquè un cartell sigui un cartell aquest 
haurà de mesurar 100x70cm. Clarament la percepció 
dels usuaris es veu diferenciada segons la manera en la 
qual cadascun ha rebut aquesta informació i segons per 
tant la generació en què ha viscut.

Davant aquesta digitalització②⑧ del dia a dia, es podria 
considerar el format 1:1 d'Instagram com a un nou estàn-
dard? O l'extrema verticalitat del format de les nostres 
pantalles 9:16 o 1080px/1920px?

②⑦ Exposició a Antwerp Poster Festival el 2019 

②⑥ Cartell publicitari del Biennal de Pósters de Warsaw 
del 2018. 

②⑧ 9:16

②⑧ 1:1
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❻ i si és 
digital és  
un cartell?

③③  @thebrandidentity a Instagram, recopilació de posts (2021).

③② Cartell motion de l'estudi 
Sunny. 

③① Cartell motion de l'estudi Sunny 
(2017). 

③② Sonic Arts, cartell motion fet per The Rodina 

③⓪ Cartell digital i dinàmic de 
l'exposició de Gilles De Brock. 

②⑨ Campanya de l'estudi Atipus a 
Madrid amb un Opi digital.

Referencies  
6. I si és digital  

és un cartell? 
③⓪ Cartell físic i estàtic de 
l'exposició de Gilles De Brock.

②⑨ Cartell digital a @digital.archive a Insta-
gram (9 de Gener del 2021).

③③ Mockup de Urban Poster Mockup.

Gilles De Brock (2014)

Sóc un cartell?

4

SÍ NO

Comentaris

Els cartells interactius són interessants per aquesta 
possible connexió amb el públic, la qual permet sor-
tir d'aquesta saturació visual, connectant millor amb 
el receptor i comunicant més eficientment. Aquesta 
interacció pot ser tant digital (per exemple amb sensors, 
projectors, impressores, softwares, realitat augmentada) 
com física (enganxant adhesius, performances, Détour-
nement③④...).

En aquesta interacció també hi hauria els cartells col·la-
boratius, on els usuaris interactuen de forma directa, 
entrant en el projecte de ple i permetent la unió de 
dissenyadors amb persones d'altres disciplines. La qual 
cosa permet uns cartells més variables amb elements 
més rics i dinàmics.

Parlant de projectes reals, un exemple d'actualitat i 
pròxim seria el de Public Protest Poster③⑤, els quals 
defineixen (2020) el seu projecte com a un que inves-
tiga des de la pràctica el present i el futur del cartell a 
les ciutats, intentant així recuperar l'espai públic, el qual 
està dominat per les marques comercials i no per les 
persones o associacions. Aquest projecte neix de la mà 
de Raúl Goñi, qui durant la quarantena va projectar car-
tells creats pels ciutadans/col·lectius a les façanes de la 
ciutat de Barcelona per donar veu als seus pensaments 
i les seves protestes, sent una eina de reflexió. Crea fins 
i tot una plataforma en línia només apta per mòbils, on 
qualsevol persona podia dissenyar el seu cartell i com-
partir-lo a la comunitat de forma anònima.

Per altra banda hi ha l'estudi abans esmentat  
The Rodina③⑥, que segueixen una pràctica experi-
mental basada en la performance i la reflexió. 
Els seus dissenys tenen un caràcter crític 
enfront del futur, els drets dels creatius i les 
problemàtiques contemporànies i tenen 
una estètica digital a l'hora manual i 
futurista. La majoria de les seves obres 
ocorren durant exposicions a museus 
o galeries i les seves exposicions/
tallers comencen amb les perfor-
mances de la dissenyadora, qui 
a vegades enganxa adhesius als 
seus pòsters o hi pinta a sobre. N'hi ha 
d'altres on els visitants participen activament.

Es destaca l'exposició Shadows in Paradise a The Sma-
ll Museum on volien mostrar que els mitjans de comuni-
cació generen por a partir d'una performance i un cartell 
a l'aparador del museu, el qual al centre tenia un rellotge 
en funcionament en el qual s'hi havien substituït els nú-
meros per termes com epidemic, meteorite, financial cri-
sis o natural disasters.

Cal destacar que The Small Museum és un espai que 
consta només d'una vitrina per a cartells a la façana 
del Paraiso, un centre d'actes culturals d'Amsterdam. 
Això permet crear un lloc on a partir del format cartell i 
la poca profunditat del petit opi els dissenyadors/artistes 
puguin interactuar de forma més creativa.

7. Cartell interactiu

③⑤  Cartell projectat per Public Protest Poster, 2020. 

③④ Détournement al Carrer Aragò, 2021.

③
⑥

 Shadows in Paradise de The Ro
dina, 2014.

③
⑥

 Mass Makeup de The Ro
dina, 2017.
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❻ i si és 
digital és  
un cartell?

③③  @thebrandidentity a Instagram, recopilació de posts (2021).

③② Cartell motion de l'estudi 
Sunny. 

③① Cartell motion de l'estudi Sunny 
(2017). 

③② Sonic Arts, cartell motion fet per The Rodina 

③⓪ Cartell digital i dinàmic de 
l'exposició de Gilles De Brock. 

②⑨ Campanya de l'estudi Atipus a 
Madrid amb un Opi digital.

Referencies  
6. I si és digital  

és un cartell? 
③⓪ Cartell físic i estàtic de 
l'exposició de Gilles De Brock.

②⑨ Cartell digital a @digital.archive a Insta-
gram (9 de Gener del 2021).

③③ Mockup de Urban Poster Mockup.

Després dels avenços tecnològics que han 
ocorregut (com hem pogut veure amb na Muriel 
Cooper i n'April Greiman) els softwares han evo-
lucionat i democratitzat fent-se més accessibles 
a tothom.

Actualment el cartell digital està agafant molt de 
protagonisme en diferents formats i metodolo-
gies, des de cartells en moviment, realitat aug-
mentada, cartells interactius, cartells generatius, 
mockups, NFTs...

El cartell animat②⑨, el qual ja ha arribat de ple i 
és possiblement el futur pot captar més l'atenció 
del públic i es relaciona millor amb l'actualitat 
digital en la qual estem tot el dia connectats.

Algunes ciutats ja s'estan adaptant a aquest 
temps, com és el cas de Madrid, on ja hi ha més 
de 200 opis digitals repartits per tota la ciutat. 
Mentrestant els dissenyadors reflexionen sobre 
el tema i aporten les seves pròpies visions:
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Gilles De Brock (2014)

Sóc un cartell?

4

SÍ NO

Comentaris

Els cartells interactius són interessants per aquesta 
possible connexió amb el públic, la qual permet sor-
tir d'aquesta saturació visual, connectant millor amb 
el receptor i comunicant més eficientment. Aquesta 
interacció pot ser tant digital (per exemple amb sensors, 
projectors, impressores, softwares, realitat augmentada) 
com física (enganxant adhesius, performances, Détour-
nement③④...).

En aquesta interacció també hi hauria els cartells col·la-
boratius, on els usuaris interactuen de forma directa, 
entrant en el projecte de ple i permetent la unió de 
dissenyadors amb persones d'altres disciplines. La qual 
cosa permet uns cartells més variables amb elements 
més rics i dinàmics.

Parlant de projectes reals, un exemple d'actualitat i 
pròxim seria el de Public Protest Poster③⑤, els quals 
defineixen (2020) el seu projecte com a un que inves-
tiga des de la pràctica el present i el futur del cartell a 
les ciutats, intentant així recuperar l'espai públic, el qual 
està dominat per les marques comercials i no per les 
persones o associacions. Aquest projecte neix de la mà 
de Raúl Goñi, qui durant la quarantena va projectar car-
tells creats pels ciutadans/col·lectius a les façanes de la 
ciutat de Barcelona per donar veu als seus pensaments 
i les seves protestes, sent una eina de reflexió. Crea fins 
i tot una plataforma en línia només apta per mòbils, on 
qualsevol persona podia dissenyar el seu cartell i com-
partir-lo a la comunitat de forma anònima.

Per altra banda hi ha l'estudi abans esmentat  
The Rodina③⑥, que segueixen una pràctica experi-
mental basada en la performance i la reflexió. 
Els seus dissenys tenen un caràcter crític 
enfront del futur, els drets dels creatius i les 
problemàtiques contemporànies i tenen 
una estètica digital a l'hora manual i 
futurista. La majoria de les seves obres 
ocorren durant exposicions a museus 
o galeries i les seves exposicions/
tallers comencen amb les perfor-
mances de la dissenyadora, qui 
a vegades enganxa adhesius als 
seus pòsters o hi pinta a sobre. N'hi ha 
d'altres on els visitants participen activament.

Es destaca l'exposició Shadows in Paradise a The Sma-
ll Museum on volien mostrar que els mitjans de comuni-
cació generen por a partir d'una performance i un cartell 
a l'aparador del museu, el qual al centre tenia un rellotge 
en funcionament en el qual s'hi havien substituït els nú-
meros per termes com epidemic, meteorite, financial cri-
sis o natural disasters.

Cal destacar que The Small Museum és un espai que 
consta només d'una vitrina per a cartells a la façana 
del Paraiso, un centre d'actes culturals d'Amsterdam. 
Això permet crear un lloc on a partir del format cartell i 
la poca profunditat del petit opi els dissenyadors/artistes 
puguin interactuar de forma més creativa.

7. Cartell interactiu

③⑤  Cartell projectat per Public Protest Poster, 2020. 

③④ Détournement al Carrer Aragò, 2021.

③
⑥

 Shadows in Paradise de The Ro
dina, 2014.

③
⑥

 Mass Makeup de The Ro
dina, 2017.
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Gilles De Brock③⓪ va fer una obra expositora 
(Gener, 2014) que contrastava el disseny estàtic 
enfront del disseny líquid. Aquest concepte de 
liquiditat venia precedit pel filòsof Zygmunt Bau-
man, el qual diu que les coses líquides s'adapten, 
flueixen i estan en constant moviment, a diferèn-
cia de les sòlides, que estan sempre en la mateixa 
posició i dimensió. 

Actualment es pot dir que estem en una socie-
tat liquida per la tecnologia i la velocitat de tot, 
i De Brock compara aquests conceptes amb 
l'internet i la impremta. Els dissenyadors sempre 
han treballat de forma estàtica amb la impremta 
adaptant-se a aquest mitjà per produir els seus 
dissenys, on tot el que feien era invariable i una 
vegada produïts els cartells ja eren "sòlids". Ara 
amb internet, el qual és dinàmic, els dissenya-
dors no han de comunicar de forma estàtica, sinó 
que s'han d'adaptar al mitjà amb el qual treballen, 
fluint, traspuant i desaprenent per aprendre de 
nou.

A partir d'aquesta reflexió De Brock crea dos 
cartells: un de pedra amb el text "Static Media", 
on es donava suport amb la fermesa i el pes de la 
pedra i per altra banda una pantalla que projecta-
va informació sobre temes rellevants que s'ac-
tualitzava infinitament i es representava l'estat 
líquid en el qual estem ara i el qual segons ell és 
el futur. 
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❻ i si és 
digital és  
un cartell?

③③  @thebrandidentity a Instagram, recopilació de posts (2021).

③② Cartell motion de l'estudi 
Sunny. 

③① Cartell motion de l'estudi Sunny 
(2017). 

③② Sonic Arts, cartell motion fet per The Rodina 

③⓪ Cartell digital i dinàmic de 
l'exposició de Gilles De Brock. 

②⑨ Campanya de l'estudi Atipus a 
Madrid amb un Opi digital.

Referencies  
6. I si és digital  

és un cartell? 
③⓪ Cartell físic i estàtic de 
l'exposició de Gilles De Brock.

②⑨ Cartell digital a @digital.archive a Insta-
gram (9 de Gener del 2021).

③③ Mockup de Urban Poster Mockup.

❻ i si és 
digital és  
un cartell?
L'estudi coreà Sunny Studio③① a una entrevista 
(2019) diu: 
– Ara l'animació és un afegit pels cartells, atrau 
els ulls de la gent i mostra el missatge més 
clar.” Diu Chul-hee.  
I afegeix, Jusyng; “La majoria d'informació dels 
esdeveniments o exposicions es pot trobar a la 
web, així que la pantalla com a plataforma és 
essencial i hi ha una necessitat per fer que les 
gràfiques es moguin a la pantalla. Com a estudi 
de disseny, nosaltres fem els cartells animats o 
les peces digitals abans que el client ho demani.”

③① Cartell (gif) de Sunny Studio 
per el EXIS 2015

Interview: Sunny Studio
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Gilles De Brock (2014)

Sóc un cartell?
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SÍ NO

Comentaris

Els cartells interactius són interessants per aquesta 
possible connexió amb el públic, la qual permet sor-
tir d'aquesta saturació visual, connectant millor amb 
el receptor i comunicant més eficientment. Aquesta 
interacció pot ser tant digital (per exemple amb sensors, 
projectors, impressores, softwares, realitat augmentada) 
com física (enganxant adhesius, performances, Détour-
nement③④...).

En aquesta interacció també hi hauria els cartells col·la-
boratius, on els usuaris interactuen de forma directa, 
entrant en el projecte de ple i permetent la unió de 
dissenyadors amb persones d'altres disciplines. La qual 
cosa permet uns cartells més variables amb elements 
més rics i dinàmics.

Parlant de projectes reals, un exemple d'actualitat i 
pròxim seria el de Public Protest Poster③⑤, els quals 
defineixen (2020) el seu projecte com a un que inves-
tiga des de la pràctica el present i el futur del cartell a 
les ciutats, intentant així recuperar l'espai públic, el qual 
està dominat per les marques comercials i no per les 
persones o associacions. Aquest projecte neix de la mà 
de Raúl Goñi, qui durant la quarantena va projectar car-
tells creats pels ciutadans/col·lectius a les façanes de la 
ciutat de Barcelona per donar veu als seus pensaments 
i les seves protestes, sent una eina de reflexió. Crea fins 
i tot una plataforma en línia només apta per mòbils, on 
qualsevol persona podia dissenyar el seu cartell i com-
partir-lo a la comunitat de forma anònima.

Per altra banda hi ha l'estudi abans esmentat  
The Rodina③⑥, que segueixen una pràctica experi-
mental basada en la performance i la reflexió. 
Els seus dissenys tenen un caràcter crític 
enfront del futur, els drets dels creatius i les 
problemàtiques contemporànies i tenen 
una estètica digital a l'hora manual i 
futurista. La majoria de les seves obres 
ocorren durant exposicions a museus 
o galeries i les seves exposicions/
tallers comencen amb les perfor-
mances de la dissenyadora, qui 
a vegades enganxa adhesius als 
seus pòsters o hi pinta a sobre. N'hi ha 
d'altres on els visitants participen activament.

Es destaca l'exposició Shadows in Paradise a The Sma-
ll Museum on volien mostrar que els mitjans de comuni-
cació generen por a partir d'una performance i un cartell 
a l'aparador del museu, el qual al centre tenia un rellotge 
en funcionament en el qual s'hi havien substituït els nú-
meros per termes com epidemic, meteorite, financial cri-
sis o natural disasters.

Cal destacar que The Small Museum és un espai que 
consta només d'una vitrina per a cartells a la façana 
del Paraiso, un centre d'actes culturals d'Amsterdam. 
Això permet crear un lloc on a partir del format cartell i 
la poca profunditat del petit opi els dissenyadors/artistes 
puguin interactuar de forma més creativa.

7. Cartell interactiu

③⑤  Cartell projectat per Public Protest Poster, 2020. 

③④ Détournement al Carrer Aragò, 2021.

③
⑥

 Shadows in Paradise de The Ro
dina, 2014.

③
⑥

 Mass Makeup de The Ro
dina, 2017.
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També sobre aquest tema la dissenyadora  
Tereza Ruller de l'estudi The Rodina③② a una 
entrevista (2019) diu:

+ Estic més interessada en el moviment dinàmic, 
esdeveniments o situacions en el disseny gràfic. 
Potser perquè sóc una millennial, de la gene-
ració dels ordinadors, ja que a l'haver utilitzat 
les màquines des de petita veig les coses més 
connectades i entrellaçades entre elles a través 
de diferents medis. També m'agrada pensar en les 
diferents temporalitats, ja sigui funcionant amb 
resultats efímers que només duren alguns dies 
o centrant-me en l'experiència i la participació. 
Això comprèn des de cartells animats a webs 
interactives i situacions on el públic participa 
activament amb el disseny.

- Com ha influenciat a tecnologia a la vostra fei-
na? Us permet anar per camins que ja teniu o us 
inspira noves direccions que no heu pensat?

+ El nostre rol es anar canviant a mesura que les 
tecnologies siguin més accessibles i es desenvo-
lupin més ràpidament. Nosaltres veiem el nostre 
treball com un mitjà o projecte que va circulant 
en diferents formes - transformant-se en flexible 
i líquid a través de les plataformes i softwares. 
Estem intrigats per veure com les noves tecnolo-
gies es poden connectar - per exemple, unint el 
disseny gràfic i desenvolupament de videojocs.

Interview: Tereza Ruller 
of  The Rodina
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❻ i si és 
digital és  
un cartell?

③③  @thebrandidentity a Instagram, recopilació de posts (2021).

③② Cartell motion de l'estudi 
Sunny. 

③① Cartell motion de l'estudi Sunny 
(2017). 

③② Sonic Arts, cartell motion fet per The Rodina 

③⓪ Cartell digital i dinàmic de 
l'exposició de Gilles De Brock. 

②⑨ Campanya de l'estudi Atipus a 
Madrid amb un Opi digital.

Referencies  
6. I si és digital  

és un cartell? 
③⓪ Cartell físic i estàtic de 
l'exposició de Gilles De Brock.

②⑨ Cartell digital a @digital.archive a Insta-
gram (9 de Gener del 2021).

③③ Mockup de Urban Poster Mockup.

Per altra banda des de fa anys els mockups ③② 
deambulen per internet, n'hi ha de més i men-
ys realistes, i els podem trobar a pàgines web 
especialitzades i d'altres pirates. 

De tots aquests milions de foto-muntatges ens 
centrem en el dels cartells, els quals segueixen 
el format DIN que amb un objecte intel·ligent 
del Photoshop s'enganxa al moment. La majoria 
tenen textures, arrugues, cantonades mal talla-
des, s'hi pot observar la porositat del paper o/i 
una fotografia de fons. L'objectiu és que es sem-
bli el més possible a la realitat, que es vegi un 
acabat més manual, més humà i més matèric a 
través del procés immediat que els mockups ens 
aporten. S'ha de destacar, però, que al mateix 
temps totes aquestes coses que guanyem 
també les perdem, ja que la materialitat real de 
les coses o els "errors" que puguin ocórrer en el 
procés enganxant o imprimint i el caràcter viu 
de la peça queden anul·lats.

Més endavant aquest mockups apareixen a Ins-
tagram, on trobem centenars de cartells virtuals 
en format DIN A3 (o més ben dit format píxel). 
Alguns fins i tot només tenen un fons negre 
amb el format DIN. A això, per tant, podria ser 
considerat un cartell? És un cartell que no s'ha 
imprès i no ha arribat al carrer? O el carrer ara 
és internet?  

36 Perifèries

Gilles De Brock (2014)
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Comentaris

Els cartells interactius són interessants per aquesta 
possible connexió amb el públic, la qual permet sor-
tir d'aquesta saturació visual, connectant millor amb 
el receptor i comunicant més eficientment. Aquesta 
interacció pot ser tant digital (per exemple amb sensors, 
projectors, impressores, softwares, realitat augmentada) 
com física (enganxant adhesius, performances, Détour-
nement③④...).

En aquesta interacció també hi hauria els cartells col·la-
boratius, on els usuaris interactuen de forma directa, 
entrant en el projecte de ple i permetent la unió de 
dissenyadors amb persones d'altres disciplines. La qual 
cosa permet uns cartells més variables amb elements 
més rics i dinàmics.

Parlant de projectes reals, un exemple d'actualitat i 
pròxim seria el de Public Protest Poster③⑤, els quals 
defineixen (2020) el seu projecte com a un que inves-
tiga des de la pràctica el present i el futur del cartell a 
les ciutats, intentant així recuperar l'espai públic, el qual 
està dominat per les marques comercials i no per les 
persones o associacions. Aquest projecte neix de la mà 
de Raúl Goñi, qui durant la quarantena va projectar car-
tells creats pels ciutadans/col·lectius a les façanes de la 
ciutat de Barcelona per donar veu als seus pensaments 
i les seves protestes, sent una eina de reflexió. Crea fins 
i tot una plataforma en línia només apta per mòbils, on 
qualsevol persona podia dissenyar el seu cartell i com-
partir-lo a la comunitat de forma anònima.

Per altra banda hi ha l'estudi abans esmentat  
The Rodina③⑥, que segueixen una pràctica experi-
mental basada en la performance i la reflexió. 
Els seus dissenys tenen un caràcter crític 
enfront del futur, els drets dels creatius i les 
problemàtiques contemporànies i tenen 
una estètica digital a l'hora manual i 
futurista. La majoria de les seves obres 
ocorren durant exposicions a museus 
o galeries i les seves exposicions/
tallers comencen amb les perfor-
mances de la dissenyadora, qui 
a vegades enganxa adhesius als 
seus pòsters o hi pinta a sobre. N'hi ha 
d'altres on els visitants participen activament.

Es destaca l'exposició Shadows in Paradise a The Sma-
ll Museum on volien mostrar que els mitjans de comuni-
cació generen por a partir d'una performance i un cartell 
a l'aparador del museu, el qual al centre tenia un rellotge 
en funcionament en el qual s'hi havien substituït els nú-
meros per termes com epidemic, meteorite, financial cri-
sis o natural disasters.

Cal destacar que The Small Museum és un espai que 
consta només d'una vitrina per a cartells a la façana 
del Paraiso, un centre d'actes culturals d'Amsterdam. 
Això permet crear un lloc on a partir del format cartell i 
la poca profunditat del petit opi els dissenyadors/artistes 
puguin interactuar de forma més creativa.

❼ Cartell interactiu

③⑤  Cartell projectat per Public Protest Poster, 2020. 

③④ Détournement al Carrer Aragò, 2021.

③
⑥

 Shadows in Paradise de The Ro
dina, 2014.

③
⑥

 Mass Makeup de The Ro
dina, 2017.

del cartell 37        

Fa poc ha aparegut una nova terminologia, 
els NFT (Non Fungile Tokens) un tipus 
de token criptogràfic que representa alguna 
cosa única i intercanviable, en aquest cas 
edicions limitades d'art digital. Aquests 
col·lacionables digitals estan protegits per 
una codificació descentralitzada i transparent 
anomenada blockchain (una xarxa peer-to-
peer de milions de servidors connectats entre si). 
Això aporta un nou món als cartells/posters, on 
es podrien vendre els arxius originals d'un cartell.

del cartell 37        



❻ i si és 
digital és  
un cartell?

③③  @thebrandidentity a Instagram, recopilació de posts (2021).

③② Cartell motion de l'estudi 
Sunny. 

③① Cartell motion de l'estudi Sunny 
(2017). 

③② Sonic Arts, cartell motion fet per The Rodina 

③⓪ Cartell digital i dinàmic de 
l'exposició de Gilles De Brock. 

②⑨ Campanya de l'estudi Atipus a 
Madrid amb un Opi digital.

Referencies  
6. I si és digital  

és un cartell? 
③⓪ Cartell físic i estàtic de 
l'exposició de Gilles De Brock.

②⑨ Cartell digital a @digital.archive a Insta-
gram (9 de Gener del 2021).

③③ Mockup de Urban Poster Mockup.

Per altra banda des de fa anys els mockups ③② 
deambulen per internet, n'hi ha de més i men-
ys realistes, i els podem trobar a pàgines web 
especialitzades i d'altres pirates. 

De tots aquests milions de foto-muntatges ens 
centrem en el dels cartells, els quals segueixen 
el format DIN que amb un objecte intel·ligent 
del Photoshop s'enganxa al moment. La majoria 
tenen textures, arrugues, cantonades mal talla-
des, s'hi pot observar la porositat del paper o/i 
una fotografia de fons. L'objectiu és que es sem-
bli el més possible a la realitat, que es vegi un 
acabat més manual, més humà i més matèric a 
través del procés immediat que els mockups ens 
aporten. S'ha de destacar, però, que al mateix 
temps totes aquestes coses que guanyem 
també les perdem, ja que la materialitat real de 
les coses o els "errors" que puguin ocórrer en el 
procés enganxant o imprimint i el caràcter viu 
de la peça queden anul·lats.

Més endavant aquest mockups apareixen a Ins-
tagram, on trobem centenars de cartells virtuals 
en format DIN A3 (o més ben dit format píxel). 
Alguns fins i tot només tenen un fons negre 
amb el format DIN. A això, per tant, podria ser 
considerat un cartell? És un cartell que no s'ha 
imprès i no ha arribat al carrer? O el carrer ara 
és internet?  

38 Perifèries
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Els cartells interactius són interessants per aquesta 
possible connexió amb el públic, la qual permet sor-
tir d'aquesta saturació visual, connectant millor amb 
el receptor i comunicant més eficientment. Aquesta 
interacció pot ser tant digital (per exemple amb sensors, 
projectors, impressores, softwares, realitat augmentada) 
com física (enganxant adhesius, performances, Détour-
nement③④...).

En aquesta interacció també hi hauria els cartells col·la-
boratius, on els usuaris interactuen de forma directa, 
entrant en el projecte de ple i permetent la unió de 
dissenyadors amb persones d'altres disciplines. La qual 
cosa permet uns cartells més variables amb elements 
més rics i dinàmics.

Parlant de projectes reals, un exemple d'actualitat i 
pròxim seria el de Public Protest Poster③⑤, els quals 
defineixen (2020) el seu projecte com a un que inves-
tiga des de la pràctica el present i el futur del cartell a 
les ciutats, intentant així recuperar l'espai públic, el qual 
està dominat per les marques comercials i no per les 
persones o associacions. Aquest projecte neix de la mà 
de Raúl Goñi, qui durant la quarantena va projectar car-
tells creats pels ciutadans/col·lectius a les façanes de la 
ciutat de Barcelona per donar veu als seus pensaments 
i les seves protestes, sent una eina de reflexió. Crea fins 
i tot una plataforma en línia només apta per mòbils, on 
qualsevol persona podia dissenyar el seu cartell i com-
partir-lo a la comunitat de forma anònima.

Per altra banda hi ha l'estudi abans esmentat  
The Rodina③⑥, que segueixen una pràctica experi-
mental basada en la performance i la reflexió. 
Els seus dissenys tenen un caràcter crític 
enfront del futur, els drets dels creatius i les 
problemàtiques contemporànies i tenen 
una estètica digital a l'hora manual i 
futurista. La majoria de les seves obres 
ocorren durant exposicions a museus 
o galeries i les seves exposicions/
tallers comencen amb les perfor-
mances de la dissenyadora, qui 
a vegades enganxa adhesius als 
seus pòsters o hi pinta a sobre. N'hi ha 
d'altres on els visitants participen activament.

Es destaca l'exposició Shadows in Paradise a The Sma-
ll Museum on volien mostrar que els mitjans de comuni-
cació generen por a partir d'una performance i un cartell 
a l'aparador del museu, el qual al centre tenia un rellotge 
en funcionament en el qual s'hi havien substituït els nú-
meros per termes com epidemic, meteorite, financial cri-
sis o natural disasters.

Cal destacar que The Small Museum és un espai que 
consta només d'una vitrina per a cartells a la façana 
del Paraiso, un centre d'actes culturals d'Amsterdam. 
Això permet crear un lloc on a partir del format cartell i 
la poca profunditat del petit opi els dissenyadors/artistes 
puguin interactuar de forma més creativa.

❼ Cartell interactiu

③⑤  Cartell projectat per Public Protest Poster, 2020. 

③④ Détournement al Carrer Aragò, 2021.

③
⑥

 Shadows in Paradise de The Ro
dina, 2014.

③
⑥

 Mass Makeup de The Ro
dina, 2017.

del cartell 39        

Fa poc ha aparegut una nova terminolo-
gia, els NFT (Non Fungile Tokens) un tipus 
de token criptogràfic que representa alguna cosa 
única i intercanviable, en aquest cas edicions 
limitades d'art digital. Aquests col·lacionables di-
gitals estan protegits per una codificació descen-
tralitzada i transparent anomenada blockchain 
(una xarxa peer-to-peer de milions de servidors 
connectats entre si). Això aporta un nou món als 
cartells/posters, on es podrien vendre els arxius 
originals d'un cartell.

del cartell 38        



❻ i si és 
digital és  
un cartell?

③③  @thebrandidentity a Instagram, recopilació de posts (2021).

③② Cartell motion de l'estudi 
Sunny. 

③① Cartell motion de l'estudi Sunny 
(2017). 

③② Sonic Arts, cartell motion fet per The Rodina 

③⓪ Cartell digital i dinàmic de 
l'exposició de Gilles De Brock. 

②⑨ Campanya de l'estudi Atipus a 
Madrid amb un Opi digital.

Referencies  
6. I si és digital  

és un cartell? 
③⓪ Cartell físic i estàtic de 
l'exposició de Gilles De Brock.

②⑨ Cartell digital a @digital.archive a Insta-
gram (9 de Gener del 2021).

③③ Mockup de Urban Poster Mockup.

Per altra banda des de fa anys els mockups ③② 
deambulen per internet, n'hi ha de més i men-
ys realistes, i els podem trobar a pàgines web 
especialitzades i d'altres pirates. 

De tots aquests milions de foto-muntatges ens 
centrem en el dels cartells, els quals segueixen 
el format DIN que amb un objecte intel·ligent 
del Photoshop s'enganxa al moment. La majoria 
tenen textures, arrugues, cantonades mal talla-
des, s'hi pot observar la porositat del paper o/i 
una fotografia de fons. L'objectiu és que es sem-
bli el més possible a la realitat, que es vegi un 
acabat més manual, més humà i més matèric a 
través del procés immediat que els mockups ens 
aporten. S'ha de destacar, però, que al mateix 
temps totes aquestes coses que guanyem 
també les perdem, ja que la materialitat real de 
les coses o els "errors" que puguin ocórrer en el 
procés enganxant o imprimint i el caràcter viu 
de la peça queden anul·lats.

Més endavant aquest mockups apareixen a Ins-
tagram, on trobem centenars de cartells virtuals 
en format DIN A3 (o més ben dit format píxel). 
Alguns fins i tot només tenen un fons negre 
amb el format DIN. A això, per tant, podria ser 
considerat un cartell? És un cartell que no s'ha 
imprès i no ha arribat al carrer? O el carrer ara 
és internet?  

40 Perifèries

Fa poc ha aparegut una nova terminolo-
gia, els NFT (Non Fungile Tokens) un tipus 
de token criptogràfic que representa alguna cosa 
única i intercanviable, en aquest cas edicions 
limitades d'art digital. Aquests col·lacionables di-
gitals estan protegits per una codificació descen-
tralitzada i transparent anomenada blockchain 
(una xarxa peer-to-peer de milions de servidors 
connectats entre si). Això aporta un nou món als 
cartells/posters, on es podrien vendre els arxius 
originals d'un cartell.

del cartell 40        

El dia de l'exposició③⑦ es va fer un conjunt de cartells on 
la gent interactuava amb gomets. Aquests cartells tenien 
preguntes sobre els cartells per saber com els alumnes veu-
en el cartell, les seves funcions, els formats, etc. Mentres-
tant la gent participava i contestava, van sortir uns cartells 
interactius amb el públic, un dels temes interessants a 
formalitzar, on es podia veure a la gent ajudant a finalitzar 
el cartell.

Els resultats van ser els següents:

(Als primers cartells hi havia un possible cartell a analitzar 
amb la pregunta: Sóc un cartell? (Si) / (No))

1 - Sóc un cartell? El primer era determinar si el carte-
ll de Hermann Behrens del 1897 era un cartell o no. Del 
qual Rennert va dir: 

“Dresden's C.C. Meinhold & Sons printing house wants 
you to know that their stone and zinc lithographic presses 
use the most up-to-date technology available. But ins-
tead of shouting it out in a block of text, they take a more 
dignified approach: by placing a freshly pressed design 
called "The Modern Poster" in the hands of the printer 
and, we assume, a discerning client, the graphic point 
reads loud and clear, in the process creates a wonderful 
poster-within-poster design. Behrens was something of 
an artistic jack-of-all-traders, portraits, decorative works, 
book jackets, humorous vignettes and, of course, posters.” 
(Rennert, 1989) 

El recaragolament d'aquest cartell dins un altre cartell, a 
part de reafirmar el que volia dir la impremta, Behrens fa un 
joc de conceptes interessant. Gomets: 27/0/0

2 - Sóc un cartell? La següent imatge és un metacrilat tallat 
amb làser en format DIN3 de The Rodina. Gomets: 18/3/6

3 - Sóc un cartell? Aquest era una captura de pantalla 
d'Instagram, on hi ha un cartell digital motion.  
Gomets: 23/1/3

4 - Sóc un cartell? Aquí surt el cartell que va fer Gilles  
De Brock a l'exposició que hem parlat abans.  
Gomets: 18/1/6

5 - Sóc un cartell? Finalment hi ha un peça del dissenyador/
artista Norman Orro (2017), on va més enllà de la bidimen-
sionalitat. Gomets: 10/1/16

(Els següents cartells tenien preguntes més directes, rela-
cionades amb els cartells anteriors, però sense cap imatge 
a observar)

6.1 - Un cartell ha de comunicar? Gomets: 21/5/6

6.2 - Segueix sent cartell si surt del carrer? Gomets: 28/1/2

7.1 - Un cartell ha de ser de paper? Gomets: 2/0/27

7.2 - Ha d'estar penjat/enganxat a la paret? Gomets: 0/0/26

Els resultats d'aquestes preguntes, afirmen que pels dis-
senyadors novells un cartell pot ser d'una altra material que 
no sigui paper i l'acceptació del cartell digital com a suport. 
La fugida del paper permet que no fa falta que estigui en-
ganxat a la paret, pot estar en altres llocs i sortir del carrer, 
i aparèixer a exposicions.

⑦❶ Activitat: Gabinet 
de curiositats

Fotografia de l'exposició③⑦
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Procés → Cartell

Es considera que la millor manera de començar amb la 
formalització d'aquests metacartells és fent un cartell 
que tracti sobre el procés de creació d'aquest. El mo-
ment en què es defineix quina direcció agafarà un cartell 
i quina serà la seva base. Per això el missatge del cartell 
serà el propi procés, parlant sobre el recorregut que ha 
fet per arribar a ser així com és. Què passa si ensenyem 
el procés d'un cartell a través d'un cartell?

Tot i que aquest cartell és el més personal, també pot 
ensenya el procés seguit en els sis cartells restants.

(Es pren la decisió de narrar aquest punt en primera 
persona, ja que es tracta d'un procés personal)

Tot comença en la ideació, que aquest cas la presento en 
forma de pluja d'idees. Realitzo dibuixos i esquemes a la 
llibreta a boli i més endavant per a poder visualitzar-los 
les passo a digital. Durant aquest procés no només volia 
que apareguessin les eines que utilitzem avui dia, com 
l'ordinador o la impressora, sinó anar més enllà. Tinc la 
intenció d'utilitzar una varietat més àmplia de material, 
intentant recuperar tècniques que han sorgit durant la 
investigació per donar-hi cabuda a tot. Totes aquestes 
idees, reflexions i esbossos són les mateixes que apa-
reixen al cartell final, ja que pertanyen al procés. Es 
poden veure les proves fallides d'una impressió que no 
ha quedat bé o el tiquet de Raima (el qual em recorda a 
un cartell d'en Patrick Thomas).

fa falta es pegamento?

Cartell i el seu element bàsic/inicial: planxa de 
serigrafia o pegamento. 
O paper transparent encolat per veure és pegamento. 
O algun lloc que es vegi el procés del cartell. 
(foto pluja d’idees 
+ foto dissenyador
+ proves de paper
+ impressió 
+ tiquet enganxat 
+finalment enganxar.

El missatge es el procés

Es considera que la millor manera de començar amb la 
formalització d'aquests metacartells és fent un cartell 
que tracti sobre el procés de creació d'aquest. El mo-
ment en què es defineix quina direcció agafarà un cartell 
i quina serà la seva base. Per això el missatge del cartell 
serà el propi procés, parlant sobre el recorregut que ha 
fet per arribar a ser així com és. Què passa si ensenyem 
el procés d'un cartell a través d'un cartell?

Tot i que aquest cartell és el més personal, també pot 
ensenya el procés seguit en els sis cartells restants.

(Es pren la decisió de narrar aquest punt en primera 
persona, ja que es tracta d'un procés personal)

Tot comença en la ideació, que aquest cas la presento en 
forma de pluja d'idees. Realitzo dibuixos i esquemes a la 
llibreta a boli i més endavant per a poder visualitzar-los 
les passo a digital. Durant aquest procés no només volia 
que apareguessin les eines que utilitzem avui dia, com 
l'ordinador o la impressora, sinó anar més enllà. Tinc la 
intenció d'utilitzar una varietat més àmplia de material, 
intentant recuperar tècniques que han sorgit durant la 
investigació per donar-hi cabuda a tot. Totes aquestes 
idees, reflexions i esbossos són les mateixes que apa-
reixen al cartell final, ja que pertanyen al procés. Es 
poden veure les proves fallides d'una impressió que no 
ha quedat bé o el tiquet de Raima (el qual em recorda a 
un cartell d'en Patrick Thomas).

Hi ha objectes que passen més desapercebuts, com per 
exemple la planxa de tall. Com puc donar-hi cabuda a la 
planxa? I el cutter? La planxa sortirà en forma de la base 
del cartell, ja que és un element important durant el 
procés i a més a més, molt útil.

Per ficar el nom del cartell intento fer un gravat a partir 
d'una planxa de goma i unes gúbies. El resultat no és 
l'esperat, però l'incloc a la peça final, ja que ha format 
part del procés. Opto per fer una serigrafia, la qual no 
pretén posar èmfasi al nom del cartell sinó al procés. 
Aquesta és la raó per la qual faig la serigrafia a la planxa 
de tall i de forma discreta a color blanc, com si fos part 
de la planxa. (D'aquest apartat finalment en sortirà el full 
acetat utilitzat per fer la planxa de serigrafia)

?Com
Com se fa?

(de)construcció des cartell

Cartell d'en Patrick Thomas,  
Helvetica anniversay 60th

Procés → Carte
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⑧⓿ Gràfica: 

❽ Marc pràctic:

Pel que fa a la gràfica de la memòria i els cartells, 
s'utilitza una estètica austera. El color blanc i negre i les 
formes geomètriques són els elements principals. Sense 
que la gràfica tingui molt de protagonisme, però acon-
seguint una identitat clara ajudada amb la tipografia. 
I quan hi ha algun element a destacar s'utilitza el color 
taronja, un color cridaner que fa aquesta funció.

Com a tipografia identificativa, utilitzem la tipogra-
fia Whyte, la qual consta de tres versions. 
La primera (Whyte Standard) inspirada en els inicis d'es-
plendor de les tipografies grotesques amb unes transi-
cions suaus i orgàniques. La segona que té com a base 
la primera, però agafa com a influència els "Ink traps" 
que es feien servir als tipus mòbils de dimensions reduï-
des perquè la tinta no s'escampés i es perdés la forma de 
la tipografia. Ara bé, l'estudi Dinamo (Dissenyadors de 
tipografies) repensa i modernitza aquestes trampes de 
tinta per crear la Whyte Inktrap.  
Finalment aquest any també han tret la 
Whyte Inktrap en versió monoespaiada, la 
qual també s'utilitzarà per als detalls.

Per tant aquesta tipografia serà la base de la gràfica, 
ajudant al projecte a no perdre els inicis del cartell amb 
tipus mòbils.

La metodologia per crear els cartells, cada un dins la 
seva pròpia situació i amb el seu propi punt de vista, es 
basa en la reflexió sobre les problemàtiques de l'objecte: 
cartells que responen a preguntes o que fan preguntes.

A partir de la investigació de l'evolució, les tècniques, els 
formats i els suports del cartell, junt amb l'observació 
dels carrers de Barcelona i les preguntes que han anat 
sortint durant la recerca, es creen els fonaments per a 
dur a terme la formalització.

Es crea una constel·lació de cartells que cerquen els 
seus propis límits i responen les preguntes sobre 
aquests mateixos. Els cartells parlen sobre els cartells 
en si, és a dir són metacartells (meta: del grec "més 
enllà" o "després") com si de metalingüística es tractés 
(on s'investiga i es parla sobre la llengua a partir de la 
llengua). El "metacartellisme" seria doncs, la disciplina 
dels cartells que parla de cartells.

Així neixen els set metacartells, dels molts altres que 
haurien pogut aparèixer, els quals toquen la reflexió i 
alhora la banalitat.

(Pel que fa a la memòria impresa, 
té diferents tipus d'impressions 
i tamanys de paper, per mostrar 
la variabilitat del cartell. A 
més de ser la representació de 
la investigació en l'apartat de 
"Formats".

Una maquetació regular al llarg 
del treball no hauria estat 
adient, ja que es considera im-
portant mostrar la versatilitat 
del cartell, tant en els formats 
com en la composició. Les guies i 
els marges també van variant de-
penent de la temàtica o conceptes 
de l'apartat per la raó esmentada 
anteriorment. 

Les primeres pàgines que componen 
la memòria volen fer referència 
el típic cartell format DIN A3, 
però a mesura que el lector s'en-
dinsa a l'interior es pot veure 
reflectit el món del cartell.

Quant a l'enquadernació es de-
cideix encolar únicament la part 
lateral, creant una junta dèbil 
que pren com a referent els car-
tells efímers enganxats amb cola 
al carrer.)
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⑧❶ Procés → cartell

Es considera que la millor manera de començar amb la 
formalització d'aquests metacartells és fent un cartell 
que tracti sobre el procés de creació d'aquest. El mo-
ment en què es defineix quina direcció agafarà un cartell 
i quina serà la seva base. Per això el missatge del cartell 
serà el propi procés, parlant sobre el recorregut que ha 
fet per arribar a ser així com és. Què passa si ensenyem 
el procés d'un cartell a través d'un cartell?

Tot i que aquest cartell és el més personal, també pot 
ensenya el procés seguit en els sis cartells restants.

(Es pren la decisió de narrar aquest punt en primera 
persona, ja que es tracta d'un procés personal)

Tot comença en la ideació, que aquest cas la presento en 
forma de pluja d'idees. Realitzo dibuixos i esquemes a la 
llibreta a boli i més endavant per a poder visualitzar-los 
les passo a digital. Durant aquest procés no només volia 
que apareguessin les eines que utilitzem avui dia, com 
l'ordinador o la impressora, sinó anar més enllà. Tinc la 
intenció d'utilitzar una varietat més àmplia de material, 
intentant recuperar tècniques que han sorgit durant la 
investigació per donar-hi cabuda a tot. Totes aquestes 
idees, reflexions i esbossos són les mateixes que apa-
reixen al cartell final, ja que pertanyen al procés. Es 
poden veure les proves fallides d'una impressió que no 
ha quedat bé o el tiquet de Raima (el qual em recorda a 
un cartell d'en Patrick Thomas).

Hi ha objectes que passen més desapercebuts, com per 
exemple la planxa de tall. Com puc donar-hi cabuda a la 
planxa? I el cutter? La planxa sortirà en forma de la base 
del cartell, ja que és un element important durant el 
procés i a més a més, molt útil.

Per ficar el nom del cartell intento fer un gravat a partir 
d'una planxa de goma i unes gúbies. El resultat no és 
l'esperat, però l'incloc a la peça final, ja que ha format 
part del procés. Opto per fer una serigrafia, la qual no 
pretén posar èmfasi al nom del cartell sinó al procés. 
Aquesta és la raó per la qual faig la serigrafia a la planxa 
de tall i de forma discreta a color blanc, com si fos part 
de la planxa. (D'aquest apartat finalment en sortirà el full 
acetat utilitzat per fer la planxa de serigrafia)

(Nom provinent del procés que hi ha darrere de la 
creació d'un cartell)

Cal destacar que sempre m'ha agradat l'Art Povera, el 
qual té molt a veure amb el resultat final del cartell.  
Aquest moviment s'interessava en els processos de 
creació i en els materials, els quals eren pobres i de poc 
valor. Intenten fugir de la comercialització de l'objecte 
artístic, ocupant espai i exigint la intervenció del públic, 
provocant una reflexió entre l'objecte i la seva forma a 
través de la manipulació del material i l'observació del 
pas del temps als objectes. (Mancebo, 2015)

Davant tot això, quina és la funció del dissenyador? Té un 
paper important, ja que és l'agent d'on prové el cartell i 
el que l'acaba. En el meu cas l'acabaré jo, però podria ha-
ver estat acabat per un impressor. Durant aquest procés 
na Marion em fa fer una foto analògica treballant i també 
hi té cabuda, per representar el dissenyador.

La incertesa que es genera durant la seva producció 
és la presentació final de la formalització realitzada. Es 
presenta aquest cartell en forma d'instal·lació a damunt 
d'una taula horitzontalment (Perquè un cartell pot estar 
pla i horitzontal?) o enganxant tots els elements i en 
format vertical.

Encara no sé si incloure-hi o no el cutter o la racleta de 
la serigrafia, ja que també són elements que participen 
en aquest procés, però, es presenten algunes dificultats 
pel seu pes.

Finalment s'enganxen tots els participants a la planxa 
de tall i es disposa verticalment, incloent-hi el cutter i la 
rascleta. Representant el procés del cartell a partir del 
mateix cartell.

fa falta es pegamento?

Cartell i el seu element bàsic/inicial: planxa de 
serigrafia o pegamento. 
O paper transparent encolat per veure és pegamento. 
O algun lloc que es vegi el procés del cartell. 
(foto pluja d’idees 
+ foto dissenyador
+ proves de paper
+ impressió 
+ tiquet enganxat 
+finalment enganxar.

El missatge es el procés

?Com
Com se fa?

(de)construcció des cartell

Cartell d'en Patrick Thomas,  
Helvetica anniversay 60th
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⑧❺ Mira(i)

Com hem dit abans el cartell està perdent força comunicati-
va i la gent ja no mira els cartells del carrer. Aquest problema 
és el que es vol donar a veure en aquest cartell. Perquè qui 
mira cartells actualment?

Quina és la millor manera d'interpel·lar al públic i que aquest 
vegi que el missatge va dirigit a ell? Això ens porta al mate-
rial, el qual és un mirall, fent que la gent es vegi reflectida 
i es sentin observats pel cartell. A banda que a la gent li 
agrada mirar-se als miralls, a més a més atrauen els ulls de 
la gent.

El cartell busca la mirada de la gent i per això mira a les 
persones. Vist des d'un punt de vista extern, surt el text que 
acompanya el cartell “cartell que mira persona”, el qual em ve 
al cap mentre escolto la cançó Arbre que mira farola de Joan 
Miquel Oliver (músic i escriptor experimental de Mallorca).

Per altra banda a les fotografies, es juga amb el que reflec-
teix el mirall; persones caminant pel carrer, algunes mirant 
el cartell, d'altres no, o l'apropiació d'altres cartells o de les 
textures del carrer.

(Nom provinent del verb mirar i de mirall en menorquí, mi'ɾaj)

Arbre que mira faorla 
d'en Joan Miquel Oliver 
(2009)

Foto a nen Josep Flores preparant la seva 
càmera per fotografia el Mira(i) i el Mi-
ra(i) embalat al seu costat.

Fotografies: Josep Flores Florit

⑧
❹

 Llucalari

Aquest cartell sorgeix dels cartells de revolta, dels 
quals durant la recerca s'indaga amb les lectures del 
cartell de la segona república, el moviment cons-
tructivista i el disseny gràfic de guerrilla dels anys 
setanta a França. D'aquí en surten conceptes molt 
interessants i curiosos com la rapidesa en què s'ha-
vien d'enganxar aquests cartells i el fet de treballar 
conjuntament tant en la producció dels cartells com 
en la col·locació d'aquests. Es destaca no només 
l'acta d'enganxar-los sinó també el valor afegit que 
aporta aquesta acció.

Agafant aquests conceptes i pensant com podria ser 
més efectiu el cartell reivindicatiu, surt Llucalari: un 
cartell fet de paper (com si d'un cartell convencio-
nal es tractés) però amb l'adhesiu ja inclòs, el qual 
només s'ha d'activar amb aigua per a ser enganxat. 
El seu format allargat i adaptable a qualsevol super-
fície amb bona ajustabilitat també té una aplicació 
ràpida, tot i que calen dues persones perquè a l'hora 
d'enganxar-lo el procés sigui més efectiu. És així 
com es crea un col·lectiu i a més a més es crea una 
nova eina per fer cartells de protesta; ràpids, efi-
caços i flexibles.

Pel que fa a la formalització del cartell, el missatge 
que inclou ve influenciat per les cintes policials o 
de balisa, que contenen missatges com "no passar" 
o "no creuar la línia". Però en aquest cas diu: "Hem 
creuat la línia". Una frase que vol transmetre la rei-
vindicació davant les coses establertes, tan socials 
com en el disseny gràfic. Per què, Llucalari podria ser 
considerat un cartell? O pel format ja no ho podria 
ser?

Per altra banda el format i l'aplicació, també per-
meten dirigir o senyalitzar a partir del cartell fent-lo 
més polivalent.

(Nom provinent del poble ocupa de Menorca, que 
estava establert a una base militar abandonada)

⑧❸ Prospecta  
     d'artista

Durant el modernisme els impressors van contactar 
artistes per fer cartells més vistosos i expressius. Els 
noms d'aquests artistes van jugar un paper important, i 
molts d'ells firmaven les seves obres. Això va provocar un 
augment del col·leccionisme de cartells i a l'hora els va 
fer més accessibles, ja que portaven l'art al carrer.

D'altra banda, però, es qüestiona el fet que els artistes 
portessin el seu art al carrer perquè fos més accessible 
pel públic o si es tractava només d'una simple manera 
més efectiva de fer publicitat.

Actualment s'ha girat la truita i aquests cartells mo-
dernistes fets per arribar a tothom són els que tenen 
més valor econòmic de tots. Els cartells que van ser 
acompanyats per moments artístics importants o per 
dissenyadors de renom, són els més cars. També hi ha 
reproduccions d'aquests cartells, però com diu el museu 
Poster House de Nova York: "A poster is only an original if 
it is from the first run, printed from the original lithogra-
phic stone, zinc plate, or silkscreen stencil."

Es pot fer actualment un cartell així de valuós? Encara 
que no pertanyi a cap moment històric important?

És real el valor que aquests cartells tenen al mercat? 
Irònicament aquest cartell estarà a la venda.

Què passa si es fa un cartell per ser venut? Perd el seu 
caràcter comunicatiu, quan arriba un pòster a ser conce-
but com una peça d'art? Si segueix les següents pautes 
encara ho és?

Com s'ha vist amb Joan Miró i Saul Bass, hi ha infor-
mació que sempre surt a les descripcions dels cartells. 

(Nom provinent del paper que acostuma a acompan-
yar productes farmacèutics. Aquest prospecte, però, 
inclou la informació necessària per a poder fer un 
cartell d'artista)

Quines són aquestes coses que els fan tan valuosos? Es fa una re-
cerca d'aquestes informacions "essencials": el nom del dissenyador, 
important que posi “cartell original”, una mica d'informació del mo-
ment històric o de la sèrie, les mides del cartell, la tècnica utilitzada 
i el tipus de paper, si se sap la informació la impremta i el nombre 
d'exemplars que es van fer, l'any i finalment la condició en què es 
troba el cartell. Hi ha alguns que a més tenen una petita firma del 
dissenyador o un segell, que ajuda a reafirmar la seva autenticitat.

La informació presentada anteriorment és la que es decideix in-
cloure al metacartell, aquesta vegada però, canviant-la per la infor-
mació del propi metacartell. Actuant així com la cartel·la d'aquest 
prospecte d'artista, on es trobarà la seva documentació impresa.

Pel que fa a la tècnica, s'utilitza la serigrafia, perquè com diu el mu-
seu de Poster House, un cartell només pot autèntic si és del primer 
tiratge de la planxa de serigrafia original. Aquesta impressió té un 
format auri, una proporció que s'ha utilitzat moltes vegades en l'art 
i l'arquitectura, fent un cartell de 170x243mm i dotant-lo d'aquella 
essència que el farà més artísticament valuós.

Es porta encara més a l'extrem i s'emmarca per tal de fer-lo més 
exclusiu. Després l'emmarcat, la primera idea era crear un marc a 
partir de dos metacrilats exposant el cartell enmig i fixar-los dos a 
partir de quatre caragols als seus extrems. S'arriba a la conclusió 
que la peça incrementarà el seu valor artístic si es presenta amb 
una alternativa més clàssica, un marc daurat.

Fotografies: Josep Flores Florit



⑧❺ Mira(i)

Com hem dit abans el cartell està perdent força comunicati-
va i la gent ja no mira els cartells del carrer. Aquest problema 
és el que es vol donar a veure en aquest cartell. Perquè qui 
mira cartells actualment?

Quina és la millor manera d'interpel·lar al públic i que aquest 
vegi que el missatge va dirigit a ell? Això ens porta al mate-
rial, el qual és un mirall, fent que la gent es vegi reflectida 
i es sentin observats pel cartell. A banda que a la gent li 
agrada mirar-se als miralls, a més a més atrauen els ulls de 
la gent.

El cartell busca la mirada de la gent i per això mira a les 
persones. Vist des d'un punt de vista extern, surt el text que 
acompanya el cartell “cartell que mira persona”, el qual em ve 
al cap mentre escolto la cançó Arbre que mira farola de Joan 
Miquel Oliver (músic i escriptor experimental de Mallorca).

Per altra banda a les fotografies, es juga amb el que reflec-
teix el mirall; persones caminant pel carrer, algunes mirant 
el cartell, d'altres no, o l'apropiació d'altres cartells o de les 
textures del carrer.

(Nom provinent del verb mirar i de mirall en menorquí, mi'ɾaj)

Arbre que mira faorla 
d'en Joan Miquel Oliver 
(2009)

Foto a nen Josep Flores preparant la seva 
càmera per fotografia el Mira(i) i el Mi-
ra(i) embalat al seu costat.

Fotografies: Josep Flores Florit
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 Llucalari

Aquest cartell sorgeix dels cartells de revolta, dels 
quals durant la recerca s'indaga amb les lectures del 
cartell de la segona república, el moviment cons-
tructivista i el disseny gràfic de guerrilla dels anys 
setanta a França. D'aquí en surten conceptes molt 
interessants i curiosos com la rapidesa en què s'ha-
vien d'enganxar aquests cartells i el fet de treballar 
conjuntament tant en la producció dels cartells com 
en la col·locació d'aquests. Es destaca no només 
l'acta d'enganxar-los sinó també el valor afegit que 
aporta aquesta acció.

Agafant aquests conceptes i pensant com podria ser 
més efectiu el cartell reivindicatiu, surt Llucalari: un 
cartell fet de paper (com si d'un cartell convencio-
nal es tractés) però amb l'adhesiu ja inclòs, el qual 
només s'ha d'activar amb aigua per a ser enganxat. 
El seu format allargat i adaptable a qualsevol super-
fície amb bona ajustabilitat també té una aplicació 
ràpida, tot i que calen dues persones perquè a l'hora 
d'enganxar-lo el procés sigui més efectiu. És així 
com es crea un col·lectiu i a més a més es crea una 
nova eina per fer cartells de protesta; ràpids, efi-
caços i flexibles.

Pel que fa a la formalització del cartell, el missatge 
que inclou ve influenciat per les cintes policials o 
de balisa, que contenen missatges com "no passar" 
o "no creuar la línia". Però en aquest cas diu: "Hem 
creuat la línia". Una frase que vol transmetre la rei-
vindicació davant les coses establertes, tan socials 
com en el disseny gràfic. Per què, Llucalari podria ser 
considerat un cartell? O pel format ja no ho podria 
ser?

Per altra banda el format i l'aplicació, també per-
meten dirigir o senyalitzar a partir del cartell fent-lo 
més polivalent.

(Nom provinent del poble ocupa de Menorca, que 
estava establert a una base militar abandonada)

Fotografies: Josep Flores Florit



⑧❺ Mira(i)

Com hem dit abans el cartell està perdent força comunicati-
va i la gent ja no mira els cartells del carrer. Aquest problema 
és el que es vol donar a veure en aquest cartell. Perquè qui 
mira cartells actualment?

Quina és la millor manera d'interpel·lar al públic i que aquest 
vegi que el missatge va dirigit a ell? Això ens porta al mate-
rial, el qual és un mirall, fent que la gent es vegi reflectida 
i es sentin observats pel cartell. A banda que a la gent li 
agrada mirar-se als miralls, a més a més atrauen els ulls de 
la gent.

El cartell busca la mirada de la gent i per això mira a les 
persones. Vist des d'un punt de vista extern, surt el text que 
acompanya el cartell “cartell que mira persona”, el qual em ve 
al cap mentre escolto la cançó Arbre que mira farola de Joan 
Miquel Oliver (músic i escriptor experimental de Mallorca).

Per altra banda a les fotografies, es juga amb el que reflec-
teix el mirall; persones caminant pel carrer, algunes mirant 
el cartell, d'altres no, o l'apropiació d'altres cartells o de les 
textures del carrer.

(Nom provinent del verb mirar i de mirall en menorquí, mi'ɾaj)

Fotografies: Josep Flores Florit
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⑧❼ Cartel·laboratiu
Aquesta formalització neix de la pregunta de quin serà el 
futur pròxim del cartell davant l'augment del món digital. 
Actualment, les noves formes de comunicació han con-
vertit els cartells tradicionals en cartells en moviment, 
vídeos o cartells interactius. Pel que fa a les xarxes 
socials, ha evolucionat en "posts" i "stories", resultant en 
una nova forma de comunicació.

En aquest món digital tot està a l'abast de tothom, i és 
justament aquest fet el que s'utilitza al nostre favor per 
a fer un cartell col·laboratiu online on es pugui participar 
lliurament i com deia Zygmunt, que estigui en constant 
canvi i moviment. Un cartell viu on la gent pot participar 
i alhora veure la interacció d'aquest amb els elements, 
com es mouen i interactuen entre ells.

Per portar a terme aquest cartell, es demanarà la col·la-
boració de diferents persones pel dia de la presentació i 
així projectar-lo a la paret en directa. Mentres els col·la-
boradors interactuen sobre els cartells presentats de 
Perfièries i de qualsevol altre punt de vista o temàtica.

L'eina utilitzada serà Figma, una plataforma que permet 
dissenyar col·laborativament. A més, és una eina de fàcil 
aprenentatge i accessible a tothom. Una característica a 
favor, és que es veuen els cursors de tots els usuaris mo-
vent els elements i fent el procés més personal i visible.

La gent que participi, podrà posar el que vulgui, des 
d'opinions de la presentació, referents, imatges, pre-
guntes o cartells. Per aconseguir els participants es farà 
a partir d'un "stories" penjat a Instagram, com hem dit 
abans un possible nou format de cartell.

(Nom provinent de cartell + col.laboratiu)

Fotomuntatge del cartell a un opi digital.

Cartel·laboratiu

activitat TFG

Cervesa

Necessito la vostra ajuda per fer 
un cartell col·laboratiu online

el dia de la presentació del TFG

2 de Juliol a les 12:00

Cada participació val per una

↓ ↓

Miiil gràcies!
Més informació aquí

↓ ↓

Fotografia del dia de l'exposició

⑧❻ Hiper-hiper-
hiper-hiper-
hipercartell
Un mockup és un cartell? Aquests donen un context al 
cartell de forma digital amb textures i efectes.

Els mockups permeten canviar ràpidament el context 
del cartell (de digital a "físic") i podrien ser considerats 
un complement dels cartells que li donen una vida, una 
vida artificial. Al final, però, no és res més que una foto-
grafia d'un cartell que no està en circulació ni enganxat 
al carrer. A més a més mai arriba a tenir un acabat del 
tot realista, ja que es pot percebre la seva artificialitat. 
A més s'utilitzen i es repeteixen i repeteixen, fins al punt 
on es veu el mateix mockup multiplicat al feed d'Insta-
gram però mostrant diferents cartells.

Aporten rapidesa, però realment són cartells? O només 
són cartells digitals amb ombres al damunt? Un cartell 
amb mockup arriba a ser cartell? O es queda a la prime-
ra fase?

Després de tota la investigació anterior, segons el carte-
llisme original no seria un cartell, sinó que es quedaria 
pel camí.

Com es podria revertir això? Materialitzant un mockup 
com a cartell, fent que aquest surti de la pantalla.

Apropiant-se del mockup i la seva estètica, com a grà-
fica per fer un cartell. El qual s'imprimeix, s'enganxa a 
un pirulí, es fotografia i es torna a imprimir la fotografia 
com a cartell. Així doncs es fa una metamorfosi d'un 
cartell digital que passa de ser un mockup de cartell 
que s'imprimeix, a ser un cartell que s'enganxa, a ser un 
cartell que es fotografia i un cartell que es reimprimeix, 
resultant així en un cartell de veritat.

(Nom provinent de la hiperrealitat, quan s'ajunten la 
realitat real i la virtual)
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Després d'haver escrit no sé quants cops cartell, potser 
encara no s'ha deixat clar que és un cartell. Ja que és un 
terme que en si sembla banal, però és realment complex.

La constel·lació de metacartells, han complert amb l'ob-
jectiu de fer reflexionar sobre els cartells, però també ha 
provocat que surtin més dubtes, alguns amb resposta i 
d'altres sense.

Troquel Pop, volia representar tots aquests suports 
del cartell, que l'ajuden i el suporten, però s'ha arribat 
a la resolució que potser és el suport el que fa el car-
tell. Que aquest acaba de complementar el cartell i el 
converteix en cartell. Pel que fa al Prospecta d'artista, 
després de reflexionar possiblement el resultat és més 
un pòster que un cartell. Encara que sigui un cartell que 
vol comunicar alguna cosa, des del moment en què es 
posa a la venda directament perd el caràcter comuni-
catiu del cartell. I s'aproxima més a una làmina que no 
a un cartell, ja que no ha passat per l'espai públic. En 
el cas que no es posi a la venda i sigui un cartell irònic, 
compleix bé la seva funció, ja que explica els criteris 
que el farien valuós sense ser-ho i potser hi arriba a ser. 
Per altra banda Llucalari compleix les funcions que es 
volien aconseguir, possiblement el seu format és el que 
pot rebre més critiques. Després de veure tots els tipus 
de formats que pot arribar a tenir un cartell, Llucalari 
segueix sent un cartell, s'enganxa a les parets i comuni-
ca eficientment.

Davant la poca atenció del cartell imprès i que la gent ja 
no mira els cartells, el cartell baixarà la seva producció. 
Però mai arribarà a desaparèixer, perquè és una peça 
amb molta estima per part dels dissenyadors i no es 
deixarà de banda mai. En alguns contextos el cartell 
imprès seguirà tenint presència, com per exemple en el 
cartell de protesta, on usualment es té un pressupost 
més curt que les grans empreses i és menys accessible, 
optar per uns opis o les lones publicitaries. També el fet 
d'imprimir un cartell porta diferents sensacions i sem-
pre fa il·lusió fer-ne un amb grans dimensions, a més del 
nombre de dissenyadors que els hi agrada imprimir en 
serigrafia o tipus mòbils pel valor afegit que li aporta.

Mentrestant el cartell també s'anirà reinventant adop-
tant nous mitjans, com s'ha vist a les pantalles digitals 
repartides per la ciutat o a la que tothom porta a la 
butxaca. Però es poden dir cartells, els que tenen un su-
port digital o virtual? Pensat a partir d'un cartell imprès, 
no es pot dir cartell. Per això es dóna la possibilitat que 
a partir d'ara els cartells digitals, es diguin virtells (vir-
tual + cartell) i en anglès virter (virtual + poster).

A partir d'aquest punt un mockup sí que es podria con-
siderar un virtell però no un cartell, ja que des del meu 
punt de vista és un efecte que s'enganxa al cartell per 
intentar imitar la realitat. I en fer l'acció del Hiper-hi-
per-hiper-hiper-hiperrealitat te n'adones de tot el que 
hi ha al darrere d'enganxar un cartell i a un mockup no 
està representat. Per acabar l'últim cartell enca-
ra és una incertesa, no se sap que sortirà, però pel que 
fa al concepte és sòlid i funcional. Una activitat que 
farà un cartell que es pot projectar o representar a una 
pantalla, donant veu a tothom i arribat a ser una perfor-
mance col·lectiva.

Alguns d'aquests metacartells no tindrien cabuda com 
a cartell convencional al carrer, ja que no es podrien fer 
tiratges i no tenen un caràcter molt funcional. Però si 
a exposicions de cartells, on es permet fer cartells més 
experimentals i la possibilitat de fer instal·lacions. 

Això és una nova porta que s'obra pels metacartells i 
que m'agradaria poder investigar, a més de seguir orbi-
tant entre les perifèries del cartell per fer més metacar-
tells i arribar a ser un metacartellista.

❾ Conclusions
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