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«La gráfica es peor que el teatro.  
Es todo mentira» 
 America Sanchez 

 
 
 

 
 
» L’Ajuntament de Barcelona i l’editorial Galaxia Gutenberg publiquen America Sanchez a 
Barcelona, de Julià Guillamon i Albert Planas, un recorregut per la trajectòria professional 
d’un dels artistes gràfics més importants, trencadors i independents de la història del 
disseny a la nostra ciutat  
 
» L’empremta d’America Sanchez a Barcelona és immensa, els seus dissenys han circulat i 
circulen per tota la ciutat: Vinçon, TNC, Museu Picasso, Taxi Barcelona, Tricicle, Furest, 
L’Auditori, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, Grec 90, candidatura olímpica de 
Barcelona 92, Parc de Collserola, El Víbora, Gala, Torraspapel, Moritz, Enri, Laie llibreria-
cafè, Pedralbes Centre, Jardí Botànic de Barcelona, Dos palillos, VilaWeb, Globe, Yanko, 
KGB, Casa Camper Barcelona, Roberto Verino, entre d’altres. 
 
» El llibre està dividit en tres parts: l’arribada d’America Sanchez a Barcelona, els moviments 
contraculturals i el boom del disseny dels anys vuitanta i noranta; les estratègies gràfiques, 
l’obra de creació paral·lela al disseny gràfic i la fascinació d’America Sanchez per la gràfica 
popular i de carrer, i la part central del llibre, dedicada als dissenys de les marques realitzats 
per America Sanchez. 
 
» De lectura independent, America Sanchez a Barcelona s’ha elaborat a partir de l’exposició 
«America Sanchez. Clàssic, modern, jazz i tropical» dissenyada per Albert Planas i Julià 
Guillamon. 
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POSAR EN CONTEXT… 
 
La relació entre Julià Guillamon i America Sanchez es remunta a l’any 2008, arran del llibre 
que Guillamon va escriure sobre la figura de Quim Monzó, Monzó. Com triomfar a la vida, 
una biografia artística sobre les múltiples facetes artístiques d’un dels escriptors referents 
de la cultura contemporània. Monzó va recomanar Guillamon que America Sanchez fos el 
dissenyador d’aquesta biografia. 

«A partir d’aquí va començar una experiència inoblidable. Ens trobàvem a la 
casa d’America Sanchez a la Font del Mont, a Vallvidrera, i treballàvem de deu a dues. Jo 
ja sabia qui era l’America, sobretot, perquè en una època d’intensa vida nocturna me’l 
trobava molt sovint a la pista de salsa de la discoteca Bikini: l’America era guapot, seductor 
i un ballarí de salsa extraordinari. També coneixia el llibre Barcelona Gráfica. Els seus 
dissenys, a Barcelona són per tot i és inevitable no haver-los vist i interioritzat però, com 
passa sovint amb els bons dissenyadors, moltes vegades no sabies que eren d’America 
Sanchez», assenyala Guillamon. 

Per la seva banda, al llarg de la seva trajectòria professional a Barcelona, America Sanchez 
ha tingut un estret col·laborador, Albert Planas. Plegats donaven forma als dissenys de 
l’argentí. «Albert Planas ha estat la mà dreta d’America Sanchez: ho té tot al cap i, gairebé 
tot, a l’ordinador. Ha fet moltes feines amb ell. Ha treballat en la majoria de les exposicions 
i llibres recopilatoris. En coneix la personalitat, el mètode de treball i moltes interioritats 
dels seus cartells, de les postals, de les polaroids i de les peces de disseny gràfic», afegeix 
Guillamon. 

Sanchez i Planas també van ser els impulsors de la revista Artegráfica, juntament amb 
l’editor Javier Romero, una publicació de reportatges gràfics amb combinacions 
conceptuals. «Em van explicar que sovint no trobaven qui pogués fer els textos i que de 
vegades hi deixaven el text en el llatí macarrònic que fan servir els dissenyadors», explica 
Guillamon. 

Sanchez, Planas i Guillamon van treballar conjuntament en el projecte del llibre sobre 
Monzó. «Al llarg d’aquells mesos el vaig veure treballar, vaig associar amb el seu nom 
moltes imatges que tenia al cap, vam parlar de moltes coses (de San Fermín, de futbol, de 
música brasilera, del porno, del filete porteño, de Baltasar Porcel) i vam tenir la sensació 
agradable que ens coneixíem des de sempre», comenta Guillamon. Aquella experiència va 
fer néixer la curiositat de Guillamon i una gran admiració pel dissenyador, i afirma que va 
aprendre moltes lliçons sobre el disseny, però també va descobrir la part humana de 
Sanchez, de qui diu que «No era vanitós, ni creia que s’hagués de penjar cap medalla». 

La col·laboració entre Sanchez i Guillamon va anar més enllà del projecte Monzó. Com 
triomfar a la vida i Sanchez va dissenyar la portada de tres llibres de Guillamon. Per la seva 
banda, Albert Planas i Julià Guillamon es van engrescar en un altre projecte comú, el disseny 
de les cartes del restaurant Velòdrom. 

Fruit d’aquests vincles, Albert Planas i Julià Guillamon presenten aquesta biografia sobre 
America Sanchez, un creador que deixa enrere Buenos Aires, la seva ciutat natal, per 



traslladar-se a Barcelona l’any 1965. A partir d’aquest moment l’evolució d’America Sanchez 
i Barcelona aniran de bracet. 

LA PERSONALITAT DE L’ARTISTA 

America Sanchez s’integra ràpidament al món del disseny barceloní. La ciutat viu un 
moment d’efervescència cultural, apareixen els primers moviments contraculturals i està a 
punt d’esclatar el «boom del disseny». El creador participarà en aquestes noves tendències 
i en els canvis socials amb projectes com la revista Ajoblanco o la caràtula del disc de Lluís 
Llach Viatge a Ítaca (1975). Però America Sanchez, que entre altres feines fa de dibuixant, 
de fotògraf, d’il·lustrador i de mestre, és un artista particular. No només se sent atret pels 
dissenys i les seves estratègies gràfiques professionals i personals, sinó també per la gràfica 
popular i de carrer, li agrada observar el món. Autor versàtil, amant de l’aprenentatge i 
l’experimentació, és capaç de treballar qualsevol temàtica, com diu Norberto Chaves al 
pròleg «logrando el equilibrio exacto en esa tensión indispensable entre respetar la norma 
y eludirla, entre lo obvio y lo inesperado, tensión propia de todo acto de comunicación 
eficaz».  

I és que America Sanchez és un artista particular. Tal com el descriu Jordi Ribas al pròleg 
«és un dissenyador racionalista amb una ànima underground», i aquesta singularitat és la 
que marca la seva carrera i la seva personalitat. No es rendeix a les tendències pel simple 
fet d’haver d’acceptar el que s’estableix, el seu món va més enllà. S’identifica amb el 
caràcter més mestís de la ciutat d’acollida i amb un cert esperit mediterrani. «El seu estil és 
no tenir estil i adaptar a conveniència codis comunicatius heterogenis», explica Jordi Ribas.  

La contribució artística que America Sanchez ha fet a la ciutat va més enllà del nostre 
imaginari. Des de la imatge de grans marques de corporacions i grans empreses fins a 
dissenys per a comerços i botigues de barri, tant entitats privades com públiques. En 
qualsevol moment pots topar amb dissenys d’America Sanchez, com el Museu Picasso, el 
TNC, L’Auditori, Moritz, VilaWeb o la llibreria Laie, o locals de moda com el mític KGB, la 
candidatura olímpica, Torraspapel o l’editorial Pigmalión, així com una de les obres que 
reflecteix la seva personalitat, el mural Copito, del 1971 «240 fotografies de Floquet de Neu 
en què el pelatge del goril·la albí es guixa com si fos paper de dibuix. Els traços 
particularitzen el cos del simi i transitem de l’estricta zoologia de les imatges a la juguesca 
de qui fa servir amb naturalitat els principals referents artístics del segle XX: expressionisme, 
surrealisme, pop art, psicodèlia. També hi ha l’automatisme de la pura supervivència. Per al 
dibuixant, dibuixar i respirar són sinònims», descriu Ribas.  

EL PROCÉS D’ESCRIPTURA 

«¿I si en lloc de fer uns textos convencionals, com es fan sempre, quedéssim amb l’America, 
li ensenyéssim el llibre i n’anéssim parlant? Seria com una conversa d’amics al voltant de la 
seva feina.»  

El bar Velòdrom del carrer de Muntaner va ser el lloc triat per a les trobades entre Sanchez, 
Planas i Guillamon. El plantejament del procés d’escriptura era molt particular, es tractava 
de fer un llibre diferent sobre un personatge diferent, en què els seus dissenys fossin 
paral·lels a la seva trajectòria vital. 



A partir de la maqueta de llibre sobre l’exposició que Planas i Guillamon van presentar a 
America Sanchez, es tractava d’organitzar trobades en què el dissenyador es deixés portar. 
«Li dic que seré molt literal en la transcripció del text, que li mantindré la manera de 
parlar amb tots els argentinismes. La idea li agrada i encara fa servir més expressions 
argentines. M’agrada la manera de parlar de l’America, el gust per les expressions precises, 
amb un punt de barroquisme irònic. De tant en tant em fa aturar la gravadora i es despatxa 
de gust. És implacable amb els convencionalismes, la mediocritat i la manca d’imaginació. 
De vegades troba alguna peça seva que no li agrada i es critica ell mateix.»  

Es tracta, doncs, d’un llibre especial, fet des de l’admiració i convidant el lector a viatjar per 
un món ple de colors i missatges a través dels dissenys i les paraules d’America Sanchez. Si 
el boom llatinoamericà que va viure Barcelona en la literatura fos extensible a altres 
disciplines, America Sanchez en formaria part. 

El llibre mostra els diferents àmbits d’influència de l’artista i creador. 
 

DE BUENOS AIRES A BARCELONA  

Juan Carlos Pérez Sánchez (a partir de 1980, America Sanchez, sense accents) neix a Buenos 
Aires el 1939. De la mare aprèn el gust per les activitats manuals, el dibuix, la costura. Del 
pare taxista, la curiositat per la vida urbana. De ben jovenet, converteix el seu hobby en una 
professió: fa uns quants cursos de dibuix i d’historieta, fa una gira com a bateria de jazz, 
comença a treballar en agències de publicitat i s’estableix com a freelance. El 1965 arriba a 
Barcelona en vaixell: fa a la inversa el camí dels emigrants que anaven a l’Argentina al segle 
XIX. Duu quatre-cents dòlars i una capsa de diapositives de feines que havia fet a Buenos 
Aires. Els primers mesos a Barcelona fa treballs experimentals de fotografia, dibuix i collage. 
Segueix tocant la bateria i, amb uns amics, crea el grup Yerba Mate Jazz Band.  

«J.G.: Luego curiosamente te tocó hacer el rediseño de la marca de los taxis de Barcelona. 
»A.S.: No, me la busqué yo. Fui al sindicato, para pedir que lo cambien. Se lo di y lo pusieron: ni me 

pagaron nada, ni me lo agradecieron, ni nada. En aquella época estaba la Corporación 
Metropolitana, que la habían empezado. Yo, todo lo que era de taxis me entusiasmaba porque 
mi padre se dedicaba a ganar dinero con el taxi. Las historias de la calle las traía a la casa todos 

los días. Antes había menos tráfico y todo 
eso y se podían recoger mejor las cosas. 
Ese es el taxi, detrás un niño con un 
sombrerito. Es una litografía que yo hice 
para el FAD –assenyala la imatge del pare 
amb taxi i el nen amb la taca groga–. Y, 
aparte, en la fiesta hubo un sombrerito 
igual al del niño de la foto. Un sombrerito 
cónico, de esos sencillos, y todo el mundo 
fue con el sombrerito, ahí, en la calle 
Brusi. Tengo la placa de Libre todavía por 
ahí, pero ya con esto es suficiente.» 

«Antes la identificación de los taxis era 
vertical.  Yo la hice en línea para que 
vaya más acorde con la estética de los 
coches modernos.» 



 

 
 

 

 

 

 

«Estaba trabajando con pincel y dije: voy a hacer un coche. Hice como cien, como estos. Lástima que los 
tiré todos, los que sobraron, después los tiré.»  

 
 
 

VIATGE A LA UTOPIA 
 
Entre el 1969 i el 1975 (l’estat d’excepció i la mort de Franco) Barcelona viu un gran moment 
de creació en tots els camps: música, literatura, política, art i disseny. America Sanchez hi té 
un paper molt destacat, vinculat a iniciatives editorials com la revista Ajoblanco, el 
moviment de la Nova Canc�ó, amb els treballs per a Maria del Mar Bonet, i la música 
progressiva. La coberta del disc de Lluís Llach Viatge a Ítaca és un símbol de la utopia. 
Les influències contraculturals connecten l’obra d’America Sanchez amb el surrealisme i amb 
la psicodèlia. Al mateix temps, el disseny gràfic acompanya la transformació que es produeix 
en la vida quotidiana: botigues de mobles i d’objectes per a noves maneres de viure o 
recuperació de la vida al carrer. Individualisme i sentit col·lectiu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La imatge del disc Viatge a Ítaca (1975) de Lluís Llach: un paisatge de Cadaqués convertit  
en una imatge psicodèlica 

 

 

«A.S.: El difuminado, el degradado...  
»J.G: Recuerda un poco el underground californiano: pasa del rojo al amarillo al verde, o del amarillo, 

al naranja y al magenta.  
»A.S.: Hubo en tiempo en que no se podía hacer esto. Las máquinas de imprenta normal no te podían 

sacar una cosa así, tan delicada. Ponían la tinta en los rodillos y pasaban el papel. Al ir rodando se 
iba difuminando. (Yves) Zimmerman me dijo que se llamaba Iris. Iba mucho a Cadaqués y me 
gustaba mucho la playa y eso. Lluís Llach vino a casa con su representante, que era el mismo de 
Maria del Mar, Joan Moles. Me pidieron algo y yo estaba haciendo esto para mí. Ah, pues a mí 
me gusta. Vinieron allá arriba a casa (a Vallvidrera) y eso no era habitual. 

»J.G.: El escritor Biel Miesquida fue quien le dijo a Lluís Llach que había un poema de Kavafis que se 
llamaba Viatge a Ítaca. 

»A.S.: Yo esa no la sabía. Biel es muy amigo de Maria del Mar.» 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Llengos mallorquins. «Yo no me había hecho a la idea de 
que le iba a hacer tantas cubiertas. Creo que le hice 
cuatro o cinco. O seis: no sé cuánto. Este –assenyala el 
disc Cançons de festa– utiliza elementos tradicionales 
mallorquines. En cambio –assenyala el cartell de les 
pàgines 74-75– este se me ocurrió a mi hacerlo y se lo 
coloqué a Ariola, que era la discográfica. La foto, hecha 
en Venecia, basada en los profilos renacentistas. Todo 
basado en el gran diseñador Tadanori Yokoo. Me 
enamoré y le saqué un poco el estilo.»  

 
 
 
 
 

 

Foto: Toni Catany  

«A.S.: No sabía qué hacer y salió esto. 
»J.G.: El nombre y el título del disco funcionan como un logo. 
»A.S.: Sí, claro es un logo, está hecho expresamente. Me dejaron un sobre de esos de 

disco, blanco. Yo lo desarmé. Y pensé hostia, de ahí debe salir esto. La carota 
salía supergrande. Está bien que lo hayan mostrado así.»  

 
 
 

 
 
 
 



EL BOOM DEL DISSENY 

Els anys vuitanta el disseny es converteix en un dels signes d’identitat de Barcelona. Els 
dissenyadors gràfics tenen un gran protagonisme en el món cultural, ningú no s’atreveix 
a discutir-ne les decisions, hi ha encàrrecs, clients i llibertat creativa. La botiga Vinçon del 
passeig de Gràcia és un referent i America Sanchez, un dels creadors indiscutibles. El 
calendari que va crear el 1975 ha sobreviscut a la botiga i encara es fabrica. El treball que 
dona a conèixer America Sanchez al gran públic, i també internacionalment, és el logotip 
de la candidatura olímpica de Barcelona 92, fet en col·laboració amb Carme Vives. Al costat 
d’aquest gran projecte hi ha treballs per a empreses i institucions, molts petits encàrrecs i 
obres personals. Què es pot fer per integrar elements diversos en un cartell, en una coberta 
o en una pàgina? Posar-hi un fons. Però, quin fons? La fotografia d’un cel blau.  

 

 

Fidelitat.  

«A.S.: Aquí lo que hay que hacer notar es la fidelidad. No solo que fuimos fieles al estilo de hacer lo que 
nos pasaba por las pelotas, sino el cliente que ha tenido la constancia de no querer cambiar a los 
dos años de uso. No solo la marca, el símbolo: esto –assenyala la marca de La Sala Vinc�on– que 
venía del antiguo rótulo de Vinc�on. Del calendario salió la cosa de hacer las referencias al tiempo. 

»A.P.: El reloj es el original, con las agujas del grosor del número 1: después lo cambiaron. Se hizo de 
mesa y despertador.»  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
DISSENY DE MARCA 

Molta gent que no s’interessa especialment pel disseny ha vist desenes de treballs 
d’America Sanchez. Les marques que ha dissenyat i redissenyat al llarg de més de quaranta 
anys són per tot arreu, amb una vigència i una actualitat sorprenents: una orquestra, un 
teatre, un hospital, un cabaret, una llibreria, una marca de sabates o el centenari del Barc�a. 
Al costat d’Albert Planas, America Sanchez ha desenvolupat un mètode de presentació dels 
seus redissenys didàctic i convincent. Pren els elements del disseny antic, els analitza, en 
ressalta uns, en descarta uns altres, retalla i compon fins a arribar al resultat final. Juga amb 
una gran varietat de formes i recursos: marques gràfiques, de text, amb totes les tipografies 
i totes les maneres de dibuixar i representar. Aquesta marca també és d’America Sanchez?  

 

 
 

Elements històrics.  

«A.P.: Jorge Roerich nos trajo un montón de documentación, fotos, botellas antiguas, los planos de la 
fábrica... Todo lo que había en el museo de Moritz en Zaragoza. No hay nada inventado. Todo 
eran elementos históricos: la jarra era art déco. La M ya la usaban ellos hacía tiempo... 

»A.S.: Parecía fácil pero había que incorporarla bien para que funcionase. La M fue la solución para 
muchas cosas. Cuando quieres un elemento simple, sin el nombre Moritz. 

»A.P.: Solo con la jarra identificabas que era una cervecera. 
»A.S.: La jarra era una preciosidad. Venía hecho, pero mal hecho porque me parece que la tocamos 

bastante. 
»A.P.: La geometrizamos un poco más. 
»A.S.: El cristal está facetado. 
»A.P.: La tipografía la habían utilizado también, abierta. Nosotros la comprimimos. 
»J.G.: ¿Y la chapa? 
»A.P.: Tenía que dibujar una chapa, la hice así rápido y le apliqué la corona.»  

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTRATÈGIES GRÀFIQUES 
 
America Sanchez mai no aplica una norma retòrica als seus dissenys, busca una estratègia 
que s’adapti a cada cas. Tria tècniques i materials, els manipula, els interpreta i els recrea. 
De vegades dibuixa amb llibertat o aprofita un dibuix que tenia i que, posat al cartell, pren 
un nou sentit. D’altres vegades fa servir una il·lustració que ha trobat. Aprofita imatges que 
ha col·leccionat. Quan fa servir les seves pròpies fotografies també semblen fotografies 
trobades. Li agrada la cal·ligrafia, el traç, el dibuix que fan les lletres sobre el paper. 
Col·lecciona tipus de fusta i lletres de cartells que combina de mil maneres. Juga amb les 
formes, crea sèries i fa intervenir el color per crear seqüencies. Només accepta dos límits. 
Des del punt de vista material: es pot fer? Des del punt de vista de la comunicació: és 
eficàcia? 

Una mà en un avió.  

«A.S.: Volviendo a Barcelona, en un avión 
internacional, de Nueva York creo que 
venía. Al cabo de un rato de estar 
sentado, se me aparece delante de mis 
ojos una mano negra que se coge para 
estirarse seguramente los riñones. La 
mano negra esta la fotografié en 
horizontal. Tenía la cámara en el asiento 
de al lado: más fácil imposible. Lo convertí 
en un músico, un pseudomúsico que 
podía estar tocando el piano, o la guitarra, 
o el saxo, utilizando la mano derecha, 
además. El marco no le pega. 
»A.P.:La mano solo no hubiera quedado 

bien. 
 
 



»A.S.: Mira sin marco que bonito –tapa un tros de cartell amb la mà perquè no es vegi el marc–.»  
 

«Le saqué la foto y luego cambié la posición, la convertí en dibujo e hice el anillo del blues.»  

 
 

Diapositives.  

« A.S.: Esta la mano de él, aquí –assenyala amb un cop de cap Albert Planas–. 
»J.G.: ¿Te pasabas todas las mañanas por Barcelona haciendo fotos? Los días buenos de sol. 

»A.P.: ¿De doce a dos, no, era? De doce, cuando estaba el 
sol a 45 grados.  
»A.S.: Muy tarde tampoco podía porque te cambiaba la luz. 

Me compré una máquina, eso sí, y lo hice a la antigua, 
revelando diapositivas. Y apuntando, cada vez que 
sacaba una foto, el lugar donde era. 

»J.G.: ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esto? 
»A.S.: Como un año: no mucho. 
»A.P.: El otro día intentaron robar las letras de la Granja 

Vendrell, en la calle Girona. 
»J.G.: Era un tipo que se pensaba que las iban a tirar. 
»A.S.: El asunto es que llega un día un mensajero a casa con 

un paquete. Le habíamos regalado un libro a un 
amigo. Y al día siguiente me manda dos números 2, 
por un mensajero, de hierro, maravillosos, que salían 
en el libro y este los encontró en la basura. 

»J.G.: Barcelona gráfica ha acabado siendo un testimonio 
de una Barcelona desaparecida. Y fue así cuando 
descubriste al Pintor Peña. 



»A.S.: Era especialista en dibujos de comidas. Llamé varias veces pero no conseguí hablar con nadie. 
315 11 67 de noche.»  

 

 
 
 
 
 

ARTISTA¡ 
 

America Sanchez domina els signes gràfics de manera manual i mental, simultàniament. La 
seva creativitat es manifesta en fotomuntatges, postals i polaroids. En els fotomuntatges 
utilitza fotografies personals i familiars que barreja amb imatges de revistes o imatges 
trobades per parlar de la identitat argentina, el sexe o la mort. A les postals incorpora la 
cal·ligrafia i totes les formes del dibuix, amb llapis, amb retoladors i amb esmalt. Per la seva 
immediatesa, les polaroids s’acosten al dibuix fet a mà. També es poden acolorir, retocar i 
manipular. Aquest joc a tres bandes (immediatesa, reproducció i creació) ofereix 
possibilitats múltiples a l’artista que s’interroga sobre el sentit de les imatges. 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crisis i sida.  
«A.S.: En esta época en que lo estaba haciendo pasaban 

cosas como ahora, con el virus, que tenía mi amigo 
Alberto Cedrón y él me hacía reír mucho porque era 
muy inteligente, y tenía una visión de la política y de la 
economía y de la sociedad, muy graciosa y muy 
profunda a la vez: tremenda. Quizás por eso aparezcan 
tanto fuego y tanta crisis. 

»J.G.: Máscaras antigás. 
»A.S.: La alimentación. Si lo miras bien... La iglesia. Hay alguno cándido como este del loro.»  
(A la pàgina 217)  
 
 
 
 

DEL COL·LECCIONISME AL DISSENY DE LLIBRES 
 

Barcelona Gràfica és l’homenatge d’America Sanchez a Barcelona, un llibre de referència 
amb desenes de rètols, cartells i elements de mobiliari urbà de totes les èpoques. El llibre 
s’organitza en sequ�ències, per acumulació o per contrast, i busca un efecte d’harmonia 
gràfica, de sorpresa o d’humor. Publicat per Gustavo Gili el 2001, comenc�a a ser el 
testimoni d’una ciutat desapareguda. Al seu costat, Tutti Frutti mostra la potència de la 
gràfica popular a l’Amèrica llatina i el nord d’Àfrica. Són dos llibres singulars que tenen 
l’origen en el projecte Artegráfica, dirigit per America Sanchez i Albert Planas al 
començament dels anys noranta: una revista concebuda com un repertori visual, amb 
treballs de gràfica popular i obres de diferents dissenyadors i artistes. En els dissenys de 
llibres hi ha un component manual molt important: manipular les imatges, dibuixar, 
compondre i afinar. 

 
 
 



 
 

Portada del llibre Monzó. Com triomfar a la vida 
 
 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

Escates.  

«A.S.: La primera idea fue hacer unas escamas, con unos círculos, a partir del diseño de las cubiertas de 
los libros de Quim, que son muy buenas. 

»J.G.: Ha ido cambiando la imagen en las diferentes ediciones: hay muchísimas. 
A.S.: Pero el círculo nos limitaba mucho. Seleccionamos algunas cubiertas y las repetimos formando 

series. 
»J.G.: En las guardas delanteras eran las ediciones catalanas de Quaderns Crema, con el fondo blanco. 

Y en las de salida, metimos algunas cubiertas de traducciones, que nos gustaban. Lo del círculo 
venía de las fotos lenticulares de la cubierta.»  

 

 
 
 



 
 

Portada del llibre El sifon de can Sitra 
 

El petit príncep.  

«J.G.: ¿Te acuerdas cómo fue esto? 
»A.S.: No, ¿cómo fue? 
»J.G.: Te pedí que me dejaras reproducir uno de tus sifones 

y me dijiste que me hacías uno especialmente para 
mí. Te di la foto del sifón de Arbúcies, que mi madre 
servía en el hostal que teníamos. 

»A.P.: Tu nos pasaste el borrador y nos dijiste: voy a hacer 
este. Y este es una mariconada: el bueno es el 
borrador. 

»A.S.: ¿Salió éste al final? 
»A.P.: Era un poco relamido. 
»J.G.: A mí me gusta, es otro estilo. 
»A.S.: Es verdad, ahora lo veo. 
»J.G.: ¿Sabes que la gente ve el principito de Saint- 

Exupéry? 
»A.S.: No me digas. ¿Dónde lo ve? 
»J.G.: En el sifón. Pero no una persona, más de uno. 
»A.P.: La silueta con la bufanda corriendo recuerda mucho 

a esto: la bola del mundo y el principito corriendo. 
»A.S.: Qué cosas más raras. Es increíble. 
»J.G.: Y la artista Tere Recasens dice que estos trazos 

negros son el gargarismo del sifón, el pfffff, 
grrrroooom... 

 
»A.S.: Eran pájaros 
»A.P.: ¿Pájaros al revés? 
»A.S.: Sí, los hice mal. 
»J.G.: Esto te lo hizo hacer Albert para la guarda. 
»A.S.: Está bien, a mí me gusta, es una atracción total. 
»J.G.: Se podría hacer una teoria del sifón, que explicaría por qué hicieste los tuyos y por qué te pedí 

este para aquí. El sifón es un producto local. Cada pueblo fabrica los suyos y todos son distintos, 
aquí o en Argentina.»  

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Per a més informació: 

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ 

Laura Santaflorentina / Tel. 699061244 / E-mail: laurasantaflorentina@gmail.com 


