
En record de 
l’Anna Calvera  
10 aportacions bibliogràfiques en el 
marc del  Museu del Disseny  

20 de març de 2018   

Museu del Disseny  
de Barcelona 



 



Crítica, treballadora infatigable, entusiasta, viatgera incansable, 
riallera… Dotada d’una gran capacitat d’anàlisi i de ser capaç 
d’entendre les necessitats i les mancances que calia suplir per fer 
del disseny un tema «normalitzat» al nostre país, tant des de 
l’òptica conceptual, com professional, bibliogràfica o docent. I, per 
descomptat, d’abordar-les i fer-hi aportacions: impulsant 
projectes, creant associacions, organitzant congressos 
internacionals, i un llarg etcètera, compartit amb un gran nombre 
de professionals, col·legues i amics. Bona coneixedora del 
panorama internacional, treballava alhora en el món local, fent el 
salt del particular a l’universal i viceversa. 
 
Historiadora, assagista, dissenyadora gràfica... Però això no és un 
currículum, no vol ser-ho de cap manera. Les seves aportacions 
bibliogràfiques es poden trobar fàcilment i són de bon llegir ja que 
solen convidar a la reflexió. 
 
No podem oblidar la seva tasca, les múltiples tasques, com 
tampoc les trobades amicals, els dinars o els sopars a la fresca, els 
viatges, les llargues converses... La tenacitat, l’esforç i 
l’entusiasme, fins als darrers moments, pels projectes que teníem 
entre mans... 
 
 
 



L’equip del museu i un seguit de persones relacionades amb l’Anna 
hem volgut recordar-la a través de la seva col·laboració amb el 
Museu i de les seves principals aportacions bibliogràfiques.  
 
I ho hem volgut fer al costat de l’exposició El disseny gràfic: d’ofici a 
professió (1940-1980) atès que l’Anna hi va tenir un paper clau. 
 
L’exposició oberta al públic durant la inauguració el 13 de desembre 
de 2014, vam comissariar-la conjuntament i va ser responsable de la 
coordinació l’Esperança Codina. No només era una exposició, sinó 
també alhora un increment de col·leccions: ella proposà una sèrie 
d’autors i d’obres i amb ella vam anar a buscar-les, tant a Barcelona 
com a Madrid... 
 
El nucli de l’exposició és la primera generació de dissenyadors 
gràfics locals: G-FAD, antecedent de l’actual ADG-FAD i l’enllaç amb 
la següent generació (segona exposició ara en curs de preparació). 
Els pioners o els capdavanters o cinc pesos pesants, com li 
agradava de dir a l’Anna: Josep Pla-Narbona, Enric Huguet, Joan 
Pedragosa, Antoni Morillas, Tomás Vellvé (membres de l’AGI). «Per 
això, la seva manera de fer i de pensar domina l’exposició». Per això, 
hem triat la fotografia que ens acompanya: l’Anna amb alguns dels 
principals protagonistes de l’exposició: Josep Pla-Narbona, Amand 
Domènech, Josep Fontserè a casa d’aquest darrer i la seva esposa, 
també a la foto, a Porqueres l’any 1997 (si no ho recordo malament 
l’Anna m’havia dit que feia la foto l’Enric Huguet). 
 
Vam decidir que el darrer àmbit es diria Continuarà..., perquè érem 
conscients que calia seguir treballant, calia seguir fent col·lecció, i 
que caldria fer una segona exposició que continués aquesta i una 
tercera... I per això també ara som aquí perquè estem a punt de 
tancar-la i de presentar-ne el Continuarà de 1980 a 2003.  
  
La seva (i nostra) vessant educadora ens feia pensar en les noves 
generacions, que les generacions joves poguessin descobrir «en 
directe» aquesta font inesgotable de creativitat, d’imatges i de text, 
que són les creacions d’aquell disseny gràfic «encara fet per durar», 
com tantes vegades havíem comentat amb l’Anna.  
 
De fet, aquest projecte patrimonial ja venia d’abans, del 2007 quan 
va organitzar-se la Galeria d’estudi Cartells. Col·lecció del Gabinet 
de les Arts Gràfiques. La comissària va ser Raquel Pelta que treballà 
en col·laboració amb ella i amb l’ajut d’Emilio Gil, sota la direcció de 
Marta Montmany i Teresa Bastardes, directora i cap de col·leccions 
del Museu, respectivament. 
 
 
 
 
 
 



Presenta i condueix l’acte: 
Pilar Vélez 
 
 
Selecció de textos: 
Esperança Codina 
Marta Montmany 
Víctor Oliva 
Teresa Bastardes 
Rossend Casanova 
Isabel Campi 
Oriol Pibernat 
Sílvia Ventosa 
Mª José Balcells 
Albert Díaz 
 
 



«Cinc dècades de grafisme (1950-2000).1950-1960: 
Inici professional i anys d’aprenentatge d’una nova 
especialitat», a Amand Domènech i Casanova, 60 anys 
de la història del disseny gràfic català (CODGC, 2004) 

En aquest text l’Anna fa d’historiadora del disseny gràfic: posa en valor 
els inicis de la «publicitat moderna organitzada», les influències 
europees, les agències..., els anys 50, tal com pot veure’s en aquesta 
exposició. Defineix els seus protagonistes com «la generació de 
transició», entre els mons d’abans i de després de la guerra: Van 
aprendre un ofici i en canvi, van exercir una professió. 
 

«Sorprèn des de la perspectiva actual –una  època en què predomina 
l’atur juvenil, la competitivitat i les dificultats per aconseguir la primera 
feina— que, en plena postguerra, qui sentia vocació artística pogués 
trobar amb una relativa facilitat un lloc per treballar, començant 
d’aprenent, i anar assumint després a poc a poc feines de més 
envergadura, de manera que rebia una formació. Al final, un cop 
comprovades l’habilitat i el talent, establir-se per compte propi era la 
sortida més natural. Malgrat la manca de mitjans, la inexistència de bons 
encàrrecs publicitaris, l’escassesa d’inversions, de diners i de matèries 
primeres, la realitat d’un consum possible només pel racionament o 
l’estraperlo, a finals dels anys quaranta el sector publicitari s’anava 
organitzant i preparant per a un previsible creixement econòmic – 
aquesta va ser la visió de futur d’una persona com Pere Prat Gaballí, 
president del Club de la Publicitat de Barcelona, en fundar l’agència 
OESTE--. Això conferia al sector una certa mobilitat laboral i li permetia 
incorporar gent jove als seus tallers. Fins i tot hi havia algunes empreses, 
com Crisol, l’estudi de creació publicitària vinculat a l’editorial Bruguera 
que dirigia J.M. Freixa, on van començar tots els que després serien 
professionals reconeguts –Artigas, Girbau, Domènech, Pla-Narbona, 
Moradell, Morillas, Rey Padilla, Pedragosa, Cesc--.  Van ser autèntiques 
escoles professionals, centres de captació, formació i llançament de 
persones amb talent. D’altra banda, les agències de publicitat, moltes de 
les quals havien nascut a la dècada dels quaranta, necessitaven 
dibuixants perquè dissenyessin anuncis de premsa, o perquè pintessin 
rètols, cartells de cinema i tanques a la carretera. Les impremtes van 
concentrar en les seves oficines tècniques gravadors, retocadors 
fotogràfics i dibuixants i, a poc a poc, es van anar fent càrrec del disseny 
i de la confecció de tots els impresos comercials de les empreses –des 
d’etiquetes, papers de carta, targetes personals i catàlegs, fins als 
impresos promocionals d’aquestes entitats, felicitacions de Nadal, 
comunicats i, l’encàrrec més preuat aleshores segons explicava 
Artigas, els calendaris--. Altres estudis gràfics van néixer, o es van 
mantenir després de la guerra, vinculats a les editorials –Crisol, 
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Seix Barral—i llavors cobrien també la tasca de dissenyar el producte 
editorial –cobertes de llibres, revistes tècniques incipients--. L’àmbit de 
treball d’allò que, amb els anys es convertiria en el disseny gràfic ja 
estava l’any 1950 força perfilat. Aquells que es dedicaven a aquest ofici 
eren coneguts amb el nom de dibuixants publicitaris a Barcelona, i de 
dibuixants comercials a Madrid. 
 
Ara bé, si tot i la formació rebuda, es pot afirmar també que aquesta és 
una generació d’autodidactes, el motiu l’hem d’anar a buscar en el fet 
que van aprendre un ofici i, en canvi, van haver d’exercir una 
professió. Ho prova el fet que, quan es van establir pel seu compte, ho 
van fer com a creadors independents: eren els intermediaris entre 
clients, productors i destinataris. Aquest és el punt d’inflexió que marca 
la dècada dels cinquanta en la història del disseny gràfic espanyol i, per 
aquesta raó, aquesta la considerem una generació de transició». 
 
 
 

Text seleccionat per 
Esperança Codina 

*(Text ja publicat al catàleg de l’exposició 5 diseñadores gráficos : Domènech, Huguet, 
Pedragosa, Pla-Narbona, Vellvé : 1950-2000, Caja de Asturias, Oviedo 1996). 
 
 



“La otra cara de Alexandre Cirici Pellicer”,  
a Teresa Martínez Figuerola,  Alexandre Cirici Pellicer. 
Pionero en la dirección de arte, Campgràfic, València, 
2010, p. XV-XVII 
 

Aquest text també enllaça amb l’exposició, amb els orígens dels 
cinquanta. Parlant de Cirici l’Anna posa en valor el seu rol dins de la 
història del disseny gràfic a Catalunya com a mestre dels pioners. 
Perquè Cirici fa d’enllaç de la preguerra avançada amb la postguerra 
grisa. Del Noucentisme, el Déco i l’avantguarda i Ricard Giralt Miracle, 
l’home gràfic que significà una alenada d’aire fresc, al Cirici “zen”, 
arquitectònic, no grafista. Tot plegat ben visible en aquesta exposició. 
Mestre dels pioners! 

“Cirici formaba parte de una generación que él denominó “los niños de la 
guerra”; es la misma a la que pertenecen el resto de pioneros del diseño 
gráfico catalán, pero Cirici era un poco mayor que ellos y había luchado 
como soldado en el lado republicano. Forma pues parte de los maestros 
de los pioneros aunque coincidiera con ellos en tantes actividades del 
mundo del diseño. Ya era un joven cuando la guerra, y conocía los 
movimientos de la vanguardia artística de los años treinta porque incluso 
había participado en alguno de ellos, sea en la Escuela de Arquitectura, en 
la órbita del arquitecto Joaquín Torres García [volia dir Josep Torres Clavé] 
del GATCPAC , sea en la vida de la ciudad porque estaba al tanto de lo que 
hacían Joan Miró, Julio González, Pablo Gargallo...y también Pablo Picasso 
en París. 
 
Al establecerse por su cuenta como director creativo en plena postguerra, 
era lógico que quisiera continuar de algún modo la experiencia y la 
actitud de la vanguardia plástica y, por este motivo, al igual que Ricard 
Giralt Miracle y la gente de Can Seix, fue una de las pocas figuras que 
establecería una línia de continuidad entre el antes y el después de la 
guerra. 
 
En cuanto al panorama gráfico de la posguerra en el que participó en 
primera persona, pronto se perfilaron tres grandes tendencias. El marco 
general, o sea, la normalidad estaba marcada por una publicidad muy 
tecnificada que reivindicaba la figuración pero que no lograba 
desprenderse de los últimos coletazos del art déco como referente de 
modernidad. La obra de esta época de Josep Morell es un claro ejemplo 
de ello pero también la de otros dibujantes publicitarios supervivientes del 
período anterior, como Ricard Fàbregas o la gente de Crisol. Era una 
época en la que los técnicos publicitarios liderados por Pere Prat Gaballí 
aconsejaban sobre tendencias gráficas, miraban hacias Estados Unidos, 
importaban la rotulación caligráfica a “la americana” y pedían un 
figurativismo casi de cómic en sus anuncios. Los mejores cartelistas y 
dibujantes del momento lo resolvieron convirtiendo el Surrealismo en 
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una operación enunciativa y explotando la capacidad metamórfica de la 
imagen. 
 
Por otra parte, pervivía un Novecentismo evolucionado en la obra de 
algunos decoradores y cartelistas e inspirado en la pintura de Raoul Dufy y 
algunos muy buenos cartelistas franceses: son los que dieron estilo a los 
años cincuenta (¿recuerdan los fondos de la película de Un americano en 
París?), un estilo denominado por los historiadores del diseño 
abstraccionismo lírico. Esta corriente había de influir mucho a Cirici, 
especialmente cuando se le colaba cierto tono novecentista en el dibujo 
de rostros y personajes, e incluso en el tratamiento de los fondos. 
 
En el segundo vértice, estaba Ricard Giralt Miracle, una bocanada de aire 
fresco como dijo el propio Cirici al comentar su obra. Hablar de Giralt 
Miracle es relativamente difícil. Su estilo, siempre fresco y espontáneo, 
ecléctico cuando quería, valiente en todo caso y muy atractivo, estaba 
constantemente tensionando todos los recursos gráficos, los usos y las 
costumbres, y no digamos los tópicos establecidos por el hábito 
profesional. Creo que es el único grafista que se ha atrevido a representar 
la arquitectura del movimiento moderno con una gran letra romana. La 
materia, los materiales, las formas y los elementos del diseño, el dibujo y 
los trazos, los procesos técnicos y los grabados antiguos, los rótulos y las 
tipografías, el lettering… todo está puesto patas arriba en la obra de Giralt. 
Dominaba todos los recursos gráficos y los estilos: del moderno art déco a 
la vanguardia y el ornamento victoriano. Es difícil dar con una palabra que 
refleje el revulsivo creativo que representaba su obra. José Luís Martín 
Montesinos le ha dedicado recientemente una monografía que sitúa la 
herencia de Giralt en todo su valor. 
 
Ricard Giralt Miracle era un hombre fundamentalmente plástico y gráfico, 
y por eso prefería hablar de la anatomía de la letra y no tanto de su 
arquitectura. En contraposición, en el tercer vértice -ocupado claramente 
por Cirici al frente de Zen-, lo que domina es lo arquitectónico, esa versión 
clasicista de la vanguardia basada en el equilibrio perceptivo, la lógica de 
las proporciones y la claridad de los constructivismos. Incluso la nitidez 
del trazo, su destreza en el dibujo a mano alzada es en cierto modo 
constructivo. En el libro se menciona a Cocteau como una de las 
principales influencias en la obra de Cirici, pero habría que añadir también 
a toda la vanguardia de inspiración francesa, como el purismo, el cubismo 
e incluso algunos aspectos neoplasticistas. Buen dibujante, raramente 
aparece el ilustrador en sus trabajos. Lo suyo era el dibujo arquitectónico, 
y las escenas remiten siempre a la representación y la visión del espacio, a 
ese vacío tan característico del movimiento de los contornos. 
Probablemente por ello, Cirici nunca acabó de sentirse plenamente 
grafista.”        
 
 

Text seleccionat per 
Marta Montmany 



L’Anna i els crits a la paret 
 
 

Ara farem una excepció. Víctor Oliva, dissenyador gràfic, no llegirà un 
text d’un llibre, sinó que comentarà el procés de realització d’un llibre 
també estretament lligat a aquesta exposició: Crits a la paret i poemes 
visuals. Josep Pla-Narbona. Cartells 1947-2004. 
 

«M’agradaria evocar l’Anna a través del darrer llibre en què vam treballar 
plegats, Crits a la paret i poemes visuals. Josep Pla-Narbona. Cartells 
1947-2004, un títol que ja d’entrada va portar cua i que la mateixa Anna 
va plantejar-se un munt de vegades: Crits a la paret o Crits de la paret? 
 
També l’inici del projecte va ser peculiar. La donació que Josep Pla-
Narbona féu de part del seu llegat gràfic al Museu del Disseny va ser 
l’empenta decisiva. Així que una tarda de fa un parell d’anys ens vam 
reunir la Pilar, l’editora eficaç d’un projecte complex; l’Anna, l’autora; el 
Josep, l’homenatjat; i jo, el grafista, i vam posar les bases d’aquest llibre. 
 
Sense perdre de vista el paper que cadascú tenia, tots vam posar el 
nostre granet de sorra, una combinació que va reeixir gràcies a la 
complicitat i la confiança existent entre tots quatre. 
 
Les directrius de l’Anna van ser ben clares: El llibre no pot ser ni un 
àlbum familiar ni una exposició de tota l’obra d’en Pla-Narbona. 
Més que un llibre de cartells calia relligar un discurs fet tant de text com 
d’imatge (aquí és on jo vaig endinsar-ne en el món d’en Pla-Narbona per 
escanejar de nou alguns cartells i fotografies personals, les 
reproduccions dels quals havien quedat obsoletes). 
 
Quant als textos, encara avui veig perfectament bé aquelles fotocòpies 
enquadernades en espiral amb les quals van començar. En aquell 
moment a mi em van semblar explicacions erudites, fruit d’un treball 
molt minuciós i ple d’hores de diàleg amb en Josep: un puzle que no 
sabia com podria encaixar. 
Gràcies al coneixement enorme que l’Anna tenia d’en Pla-Narbona, el seu 
rigor mai no va ser rígid i després de pensar i repensar tota la informació 
que teníem al davant vam entendre aquest llibre, que en el fons eren 
tres llibres en un: un trajecte biogràfic sobre Pla-Narbona, un recull 
comentat dels seus millors cartells i una anàlisi conceptual de la 
singularitat de la seva aportació professional. Els fets, en vermell; les 
obres, en taronja; i les idees, blaves. 
La cirereta del pastís va ser l’elaboració de la coberta del llibre. Jo vaig 
presentar una primera proposta molt elegant, però l’Anna em va dir que 
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no encaixava amb el títol: “És massa suau, ha de ser una bufetada”. 
 
Regirant en els arxius infinits d’en Pla-Narbona, però, vaig topar amb la 
imatge ideal: un anunci d’un fabricant d’equips musicals. Aquesta imatge 
reunia el grau de refinament característic dels seus dibuixos, la crida 
d’atenció que l’Anna reclamava i l’adequació perfecta amb el títol. 
 
En un primer moment, l’Anna va mostrar-se reticent: “Ep! Que jo també 
sóc dissenyadora, que vinc de l’escola suïssa”, va dir amb bonhomia per 
reivindicar el seu criteri gràfic. Finalment l’aprovació de la resta de 
l’equip va acabar-la de convèncer i un cop imprès ens va agrair un munt 
de vegades la feina feta». Va ser una experiència molt enriquidora i 
inoblidable. 
 

Text de Víctor Oliva 



“Introducció”, a Crits a la paret i poemes visuals. Josep Pla-
Narbona. Cartells 1947-2004, Col. Imprescindibles, 1, Museu 
del Disseny de Barcelona, 2017, p. 16.  
 
 

Aquest fragment de la introducció del llibre acabat d’esmentar dedicat a 
Josep Pla-Narbona ens permet establir un lligam entre l’estudi del 
disseny gràfic i la construcció del patrimoni gràfic del Museu. 
Treballant estretament amb l’equip del Museu, l’Anna va contribuir a 
incrementar la col·lecció de Disseny gràfic, d’acord amb els nostres 
objectius, i a posar-lo a l’abast del públic en aquesta exposició i en el 
llibre que se’n va publicar. 
 

“Ja fa molt de temps, l’historiador francès Le Roy Ladurie explicà les dues 
formes d’aproximar-se a un fenomen, com el disseny, quan esdevé 
interessant per a la història i la historiografia. Ambdues són igualment 
necessàries, i en l’actualitat ambdues ho són molt per a l’estudi històric 
del disseny: la primera la de la persona que entra en una cova i comença 
a extraure’n material –treball de camp recerca empírica, aquest 
investigador troba les dades que poden renovar o modificar el discurs 
general sobre l’evolució del disseny en un país-; la segona és 
l’aproximació que faria servir una persona que s’enlairés i, des de la visió 
de l’ocell, interpreta els munts de dades dispersos que s’han anat 
formant davant les diverses coves. Doncs bé, la recerca que em proposà 
Pla-Narbona s’adiu perfectament amb la imatge de la cova, una cova, la 
seva, perfectament mesurada abans d’entrar-hi però que, en haver de 
recórrer-la amb la llanterna més potent que hem trobat, ha demostrat 
estar més plena de racons, giravolts i miratges del que podia semblar de 
bon començament. Un dels resultats importants d’aquesta labor ha 
estat, a més de definir el corpus d’anàlisi d’aquest llibre, que ell tenia 
molt clar abans de començar, haver pogut organitzar la donació de la 
seva obra impresa a la col·lecció del Museu del Disseny de Barcelona 
(MDB), labor desenvolupada al llarg de la dècada fins a aparèixer 
incorporada a l’exposició sobre l’obra dels pioners del disseny gràfic a 
Espanya inaugurada pel MDB el desembre del 2014”. 
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Text seleccionat per 
Teresa Bastardes 



“Què és el disseny? El disseny és... Assaig de concert 
dialogat”, a Del món al museu. Disseny de producte, 
patrimoni cultural, Museu del Disseny de Barcelona, 
Barcelona, 2014, p. 181-202. 
 
 
 L’ Anna també va col·laborar amb el Museu en l’exposició Del món al 
museu. Disseny de producte, patrimoni cultural, que es pot veure a la 
primera planta. Va oferir-nos una magnífica reflexió sobre el disseny, a 
partir de la frase de John Heskett - El disseny és el disseny d’un disseny 
per produir un disseny-, que ella havia analitzat a fons. Enllacem aquí un 
cop més, el Museu, el disseny i l’Anna reflexiva i crítica. 
 

“El disseny 
és el disseny 
d’un disseny 
per produir 
un disseny” 
  
Vull agrair al professor John Heskett la seva gran pensada quan va 
escriure aquesta frase que ha servit de guia per al raonament 
desenvolupat en aquest text. Escrita originàriament en anglès, 
funciona perfectament en català i en castellà: 
  
“[...] l’enorme confusió que envolta la paraula disseny, amb patrons 
d’ús que revelen significats molt diferents. Per il·lustrar-ho en 
termes bàsics, es pot construir una frase aparentment sense sentit 
en què cada ús de la paraula disseny és perfectament gramatical: El 
disseny és el disseny d’un disseny per produir un disseny. La paraula 
disseny és emprada quatre vegades. El primer ús és com a nom, i 
defineix el camp del disseny en conjunt de manera molt general, 
com a la frase El disseny és important per a la competitivitat 
econòmica nacional. El segon ús és com a verb, i designa l’acció o 
el pensament que es produeix en l’acció de dissenyar. El tercer ús 
és també com a nom, i aquesta vegada defineix un pla o una 
intenció. Finalment, el quart ús torna a ser com a nom, i aquest cop 
designa el producte acabat. Tot i que cadascun dels usos té 
significats ben diferents, fins i tot professionals del disseny els 
empren indistintament, i passen contínuament d’un significat a un 
altre sense fer-ne distinció”. 
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Text seleccionat per 
Rossend Casanova 
 



La formació del pensament de William Morris, Edicions 
Destino, Barcelona, 1992, p. 83. 
 
 
 
 
Ens endinsem ara en les seves aportacions, tant conceptuals com 
històriques a l’estudi del disseny. L’Anna, «valenta i decidida i 
desacomplexada» des de l’inici de la seva carrera, va fer una tesi 
doctoral, del tot inèdita al nostre país, sobre el pensament de William 
Morris, que semblava patrimoni exclusiu del món anglosaxó. Una 
recerca sobre el paper que ocupa Morris dins la història de les idees, 
que no ha estat prou valorada. 
 

“Per tot això, dins la història de les idees, i molt particularment en el 
context anglès, William Morris ocupa aquell lloc tan especial reservat als 
autors que acompleixen una síntesi filosòfica que clou tota una fase 
històrica de pensament. Ell és, sense cap mena de dubte, el darrer 
representant de la tradició vuitcentista de reflexió crítica sobre la 
societat industrial, qui desenvolupa l’examen de la societat industrial i la 
comminació de les formes de vida que li són pròpies fins a les darreres 
conseqüències, conferint expressió política al pensament crític i dotant-
lo de contingut pràctic tant en l’àmbit polític com en el camp de les arts, 
l’arquitectura i el disseny. Sia a través de la militància socialista dels 
darrers anys, sia a partir de l’èxit aconseguit per Morris & Co., la figura de 
Morris estableix la via de sortida més lògica i coherent de tot un corrent 
de pensament, que, o bé en el terreny artístic i estètic, o bé en 
l’econòmic i social, s’havia proposat explicar i justificar en termes morals 
i polítics el descontentament sentit per les capes més àmplies de la 
societat presentant-lo com un fenomen latent i propi de les relacions 
socials sorgides de la nova situació històrica. Des d’aquesta perspectiva, 
el compromís militant i ideològic de Morris amb el socialisme esdevé el 
pas darrer i definitiu avançat pel pensament victorià per conèixer i 
resoldre les seves pròpies contradiccions.” 
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Text seleccionat per 
Isabel Campi 



“Cuestiones de fondo: la hipótesis de los tres orígenes 
del diseño”, a Diseño e historia. Tiempo, lugar y discurso, 
Mèxic, Designio, 2010, p. 63. 
 
 
 
 
 
A més d’historiadora, o alhora que historiadora, en la seva obra 
bibliogràfica cal destacar la manera de convidar a la reflexió sobre un 
tema o un aspecte concret. És a dir, la capacitat de reflexió 
historiogràfica, més enllà de la d’historiadora. En aquest cas, es 
qüestiona, un cop més, diversos interrogants sobre el que ella va 
denominar els tres orígens del disseny, una reflexió que avui ja és un 
«clàssic» en el món docent. 
 

“Entre historiadores de fenómenos culturales relativamente marginales 
como lo ha venido siendo el diseño para la historia, poder determinar 
cuándo y cómo se originó dicho fenómeno ha sido una preocupación 
constante. Tiempo atrás Max Bloch ya había ironizado sobre esa tan 
extendida búsqueda de los orígenes poniendo en evidencia cuán difícil 
es establecer de forma rotunda el origen de un fenómeno histórico, 
cualquiera que sea su carácter; señaló además que determinar el origen 
de algo nunca es suficiente para explicarlo y decubrir sus causas. Y sin 
embargo ¡cuán importante es saber por dónde empezar a la hora de 
explicar una historia! En la perspectiva filosófica, la cuestión de los 
orígenes reviste otro sentido al ser considerado un acontecimiento 
fundacional, ese momento de cambio a partir del cual empieza algo 
nuevo, otra época, que se manifiesta a través de la conceptualización de 
un fenómeno y determina las consecuencias que se derivan de ello. En el 
caso del diseño, la cuestión supone preguntarse cómo fue concebido 
però también cómo se organizó socialmente una actividad professional 
concreta y en base a qué criterios”. 
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Text seleccionat per 
Oriol Pibernat 



“Precedents, irrupció, institucionalització i 
normalització del fenomen disseny a Barcelona. Noves 
lectures” a Anna Calvera (coord.), La formació del Sistema 
Disseny Barcelona (1914-2014), un camí de modernitat. 
Assaigs d’història local, Barcelona, Universitat de 
Barcelona, 2014, p. 11- 17. 
 
 
 
 
 
 

A més de reflexionar sobre conceptes universals, l’Anna com a 
historiadora s’ocupà del disseny al nostre país i dels seus orígens, a 
partir del plantejament dels tres orígens del disseny (allò que ella en 
deia el disseny conscient a Catalunya: associacions de professionals + 
el llenguatge universal del bon disseny). 
 

“En aquesta investigació calia comprovar si els precedents anteriors que 
sovint s’esmenten ho eren realment, és a dir, si a Catalunya hi hagué 
disseny abans de l’arribada del disseny. Ja posàrem això en dubte en 
aplicar la hipòtesi dels tres orígens del disseny sorgida a 
conseqüència d’aquesta mateixa recerca, però la vam desenvolupar en 
un altre lloc. De fet, aquest és un dels temes tractats a la segona part del 
llibre, on, en el context de la cultura autòctona, la qüestió ja no és tant 
l’origen sinó la idea del disseny com expressió d’una determinada 
concepció, d’un cànon, entre les molts possibles. Però tot això segueix 
deixant oberta la pregunta per la naturalesa estètica, o per la rellevància 
cultural, del factor disseny com a nova pràctica professional dotada 
de missió –vetllar per la qualitat estètica de la producció industrial i 
per la preservació del paisatge en el món del consum de masses- i 
com a funció estratègica clau en la cultura de les empreses que 
apunten a l’exportació i al mercat internacional”. 
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Text seleccionat per 
Sílvia Ventosa 



Anna Calvera i Juan  Milá,  Miguel Milá. La sabiduría de 
vivir, Generalitat de Catalunya, Blanquerna, Madrid, 2017, 
p. 9.  
 
 
 
 
 
 

L’Anna va ser comissària d’aquesta exposició i va fer palès com Miguel 
Milá ha esdevingut un clàssic del nostre disseny guiat per la convicció 
que tot disseny ha de fonamentar-se en “una bona idea i una execució 
senzilla”. Aquest text descriu el disseny a Espanya des dels 70 i descriu 
molt bé tot el que ella mateixa va viure i estudiar, justament el període 
que abastarà la nova exposició que estem preparant amb Raquel Pelta. 
Una etapa que l’Anna coneixia molt bé. 
 

“En efecto, en el mundo del diseño han ocurrido muchas cosas a lo 
largo de estos años, desde la irrupción del diseño y su cultura en 
España, hasta la crisis y la superación del movimiento moderno y sus 
constantes. Para dar un repaso rápido, baste con mencionar la 
vanguardia de los setenta en su triple versión de conceptual, Pop y 
semiótica; el disueño y sus experimentaciones, la movida madrileña, la 
posmodernidad a lo Memphis y sus consecuencias en Valencia y 
Cataluña, los bares y establecimientos “de diseño” y la categorización de 
ese modo de ser de un diseño opaco que se significa a si mismo, el 
minimal y el minimal a lo japonès que ha marcado la globalización de los 
estándares del diseño en toda España –y en todo el mundo- así como los 
primeros indicios del eco-design como valor moral y como argumento 
que finalmente vende, de un “diseño para todos” que se encuentra en 
una situación parecida... ¡En fin, un largo camino!” 
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Text seleccionat per 
Mª José Balcells 



"El Kitsch'92: la dignificación del souvenir 
olímpico." Temes de disseny [en línia], 1992, núm. 7, p. 49-
51. * 
 
 
 
 
 
 
 

Tanquem aquest recorregut amb el Cobi, que precisament serà un dels 
protagonistes de la nova exposició. Aquest paràgraf sobre el Cobi, 
extret d'un article que va escriure l'any 1992 sobre el souvenir olímpic i 
l'absència del kitsch a les olimpíades de Barcelona, ens mostra un cop 
més, la seva visió particular, crítica i lúcida sobre el disseny 

"Sobre el Cobi se han escrito ya bastantes cosas como para volver aquí 
sobre lo mismo, pero hay que reconocer que, desde la perspectiva del 
kitsch, no deja de ser un hito histórico. En efecto, tiene todos los 
ingredientes que tradicionalmente articulan el kitsch, pero también 
todos aquellos que se le oponen. Si por una parte es un dibujo de tebeo, 
y un tebeo siempre será un producto de la cultura de masas por muy 
intelectualizado que sea, por otra es un dibujo figurativo sin referente 
claro, donde el estilo predomina sobre cualquier otro aspecto. Incluso es 
difícil ver en él el alma de un perro, aun pensándola atropellada, 
prisionero como es de la bidimensionalidad; pero, disfrazado o desnudo, 
inmovilizado con los brazos abiertos o moviéndose inflado o en la 
pantalla, el Cobi es un bribón que ha acabado siendo entrañable. El 
límite del Cobi, no obstante, es que no ha podido convertirse en un 
muñeco de falla, ni ser un personaje sobre el que se pueda decir que es 
feo, y mucho menos que es cursi, y esto hace que las aplicaciones que 
se hacen de él raramente acaben siendo productos kitsch, más bien al 
contrario —en los casos de llaveros de plástico con el Cobi de color rosa, 
el inconveniente no deriva tanto de la corrección socarrona del Cobi 
como de la mala calidad de los materiales y de la producción, lo que 
sobrepasa el discurso sobre el kitsch para entrar a formar parte 
directamente de las cosas mal hechas."  
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*http://www.raco.cat/index.php/Temes/article/view/29259 [Consulta: 10-03-
18] 

Text seleccionat per 
Albert Díaz 



Igual que l’exposició que ara ens fa de marc d’aquest acte vam 
decidir que acabés amb un Continuarà, que estem a punt de fer 
realitat -i els Jocs Olímpics del 92, i el Cobi en serà un dels temes 
més populars-, l’Anna també ens ha deixat el seu Continuarà. 
 
Mentre la vida ens arriba i se’n va, el viure i les vivències les forgem 
cadascú dia a dia. L’Anna va ser una gran forjadora en aquest sentit, 
de tal manera que no tan sols enriquí la seva vida i la del seu entorn 
més proper, sinó la de tots els que, com ella, estem interessats i 
treballem des de perspectives diverses a l’entorn del disseny. Ella 
es proposà de treure’n algunes conclusions: què era realment el 
disseny, d’on venia, com s’articulava, quin era el seu lloc al nostre 
país, perquè hi havia un disseny oficial i un disseny perifèric, 
perquè disseny i art sovint eren o havien de ser propers o bé tot el 
contrari...  
 
Certament ho aconseguí i ens ha deixat un llegat bibliogràfic -el 
seu Continuarà- que en cap cas hauria de passar inadvertit a tots 
els que d’una manera o altra vulguin endinsar-se en aquest món del 
disseny que tantes converses, encontres, discussions i projectes 
ens van permetre de compartir tots plegats amb l’Anna. Tots 
plegats hem de fer possible que el seu llegat sigui un veritable 
Continuarà, perquè continuï sent una referència dels molts 
aspectes del disseny, tan ben destriats i analitzats per ella. 
 
 
 Pilar Vélez 
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