isseny: la pell
de la pell
Des do la üiaiki de saín Jordi
i duraiil un mes, una exposició
acompunyatla de dos dcbats
sobre el disseny grafic ha estat
presenl a la ciulat de Girona:
«•Ag! Mosíni grüfiCtí
pwfessional
Gimna».
Quatre estudis gironins
exposaven la seva darrcra
prodúcelo: Iglesies-Creixclls
&AssüCÍats, Gabinet Disseiiy
Gi-aí'ic, Roqueta CGP i el Modul
de Comunicació i liiiatge de
l'Eseola Taller de l'Ajunlamenl
de Girón a.

Aspí-cic de ki iniíu^nvnció
d''-<A}'> Mostru ¡•ráfica
professional Cirona».

Els debáis, que l'oren seguils
per molts inés assislcnls del que
es podia esperar, intentaren
explicar en la ]3iinicia ¡ornada,
quins eren els components
socials, cifluirais i anlropoldgic.s
del ílisseny gyafiv. per parí
d'Eiiiili Gispeil, director d'£/
Piiiu. Joaquim Canycllcs,
pjtilessor de l'Escola Massana i
David Sánchez, vice-president de
rassociació per a la crcació del
CoMegi de Dissenyadors Gi'afics,
i en la sesona es va traclar de la

incidencia del disseny grcsfic en
i'aciiv'Híii cinpnwdrial i
iusíiiucioiíuí per pait d'Oriol
Pibemal i Noberto Chaves,
assessors en imatge i
comunicació, Caiios Rolando,
dissenyador, aiiibdós moderáis
per Mancl Vlcsquila, periodista i
coordinadoi- del Módul
Comunicació i Imatge,
Es va parlar del Iligam del
disseny amb la indijstria. de la
pretesa l'uneió soeial, de la
connexió empresa-públic
vehiculada pels objecles, de que
cal cridar pero niodulant.
d'experéncia ideografica.de la
separado programaciocxccució. de lecnicisines, de
l'associació per a la creació del
col-legi de dissenyadors
graí'ics... Pero es va parlar poc
de com la complexilal amaga,
sovint, mancanccs de conlinguls.
de la pobresa formal, deis
mJLjans técnics com a servitud
de difusió ideológica...
Imperccptiblemenl hem
passal d'allo del "ser o no ser"
(Shakespeare dixil) al "ser o
lenir" d"en Fromni peí' uriibar.
en aquesta década, gloriosa ai
"ser o semblar" com a expressió
del diibtc cxislencial mes serios
que hom pot planlejar-se.
Vegeu si no: els parlits
poli'tics posen cada vegada mes
ideólegs a l'alur nienlre
augmenten les despeses en loi>k,
inialge, body... Tols plegáis {si
Tavi uixequés la closca!) ens
hem converlit en homes-anunci,
exhibiiit les eliciiieles de les
peces de vestir en els llocs mes
invei'semblants. de manera que
un jersei és "bo". no si escalfa,
sino si es veu a l'eiiqueta tina
marca delerminada. La catxa de
bombóos ha passai a ser mes
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cara que el'^ bombons. Del vi, ja
no en sabcni degLisuu' \n seva
quulilal, ens cal miríiT l'eliquela.
Ja no comprem el vi: c-oin|ireni
l'eLiqueta. l'cmbaialgc. Deis
bombons. comprem la caixa. De
Tari, les signalures. Sempre la
pell de les pells. I qiiaii la pell LIC
la pell ic nom propi, aquest nom
es tlisseny. L'n lipus de disseny.

'fhula de ilebal.
D 'esquerra
a circuí:
Norheiln Clitivi's.
Oriol PihcniciL
Cario.-' Rulciiulo i
Müiicl Mcsquiiu

Aquesi eslal de coses ens ha
duL a una sitiiució singular.
Perqué valorem un producle es fa
mes ImporlanL l'envoltori. el
•"merchandising'", la seva
presencia ais miíjans de
coniuiiicaeió. ele... que ILI seva
qualilal inirmseca.
Es un disseny que viu
parasiiariainenl deis ubjectes.
Pero hi ha un disseny necessari:
aquell que esta al servei de
robjecle i deis que en fiu'an ús.
Una cosa es el disseny visl com
ahrigall de la manca de continguts i
i Talua. molí dilerenu utiliLzarel .•
disseny per a dignif'ietu' ohjecles i
publicacioiis: millorar i ícr
evolucionar, per poc que sia, els
inslruments. eines, producles.
objccles, ele. que arlesans. al llarg
deis segles, han Corjal a paitir de
rexperieneia. Ser un artesa mes:

W-
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concixer el productc. dominar-lo ¡
ennquir-lo. U)t posanl-ho al ser\'ci
de la socielal per millorar-la i
iransform^u'-la i augmenlar-ne la
qualital de vida.
La pai'adoxa del dissenyadoi'
és que trebulla pensanl en Tusuari
del producle. pero qui paga el sou
treball és el vcnedor del producle.
Des d'aquesta analisi és lacil
enlendre quines eslraLcgies deis
dissenyadors prosperen i quines
queden al sac de les bones
intención s.
A vegades sorgeixen espais,
grups. col.lectius. que intenten fer
realiíat aquesta manera
d'enlendre el disseny al servei de
Tobjecte i l'usuari i no a l'inrevés.
Si a mes no es veucn pressionats
per la necessitat de "vendre's ais
venedors". poden subsistir lent
disseny per a acdviíals
ciuiadanes, culturáis... amb la
quul cosa, a mes a mes,
complejxen una l'unció necessária
i poden ser albora espais de
fonnació. Hspais que es trohen
amb lantes ditlculiats que
difícilment poden subsistir si no
hl ha una analisi clara de tot alio:
"D'on veninV? on anem'.' ]Der a
L|uc eony ens sei'veix'.', etc"

L'esperit que animava el Modul
do Comunicació i Imatge de
l'Escola Taller de rAjuntament
de Girona, prcsent a la moslra
gráfica, en fou (malaiiradamenl
ens cal usar el temps preiérit) un
exemple.
Mig any després de la fi del
segon cicle de l'Escola Taller és
lamcnlahle que no s'hagi sabut
discernir entre el que aquell
modul tenia d'cspai de fonnació i
el que tenia d"espai de irobiida
entre eiitiíats necessilades d'una
dignificació de la imatge deis
seus productes, i uns aprcnenls de
dissenyadors, disposats a i'er-ho.
Aixü és: un material
tecnologic capat; per a dur-ho a
tcrmc. i ara absolutament
infrautiliizat; una selantena
d'entilals (associacions de vei'ns,
grups de leatre, entiláis
culturáis, agrupaeions ¡uvenils,
el matcix ajuntament de Girona,
i niolts d'altrcs), s'han quedat
sense el recurs que suposava que
se'ls hi fes un petil reportatge
vidcognVic, un tríplic, un cartell,
un muntage audiovisual, e t c . ; i
el personal a l'atur.
PEP CABALLÉ
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