escala d'Olot
de Jaume Bach
•—'.--No í'iii fínisiden) un
cíirtelliski. declaruva en Litiíi
cnlrevislii concedida Taiiy l'^íHl»—.

D'aquesEii miincrn s'iíiiciip^ala
la inlroducció del calalcg úc
Tcxposició de cailells de Jaume
Bach t|uc ha tiiigut lloc a Olol. I
rcalment és així. Tot i el gran de
proi'cssionalitat. creativital i senlit
de rhüiiiorque assolcixen cls
seus carlells, en Jaiiiiic Bach és
basicament un conutnicador. Es
pol dir que la scva ii-ajecloria
professional és scinblanl a
l'efecte d'un «zoniii». que Tha
poilal d'allti paj'tieular lies scves
prímeres experiéiicies gralkiucs
com a il'luslrador de revistes) a

L"exposieió és. dones, un
recull de cartells {i algún
calendari, saniarrela, papereria...)
d'aque.sta i?poca, agrupáis en
blocs ieniatics: moviiiienls
culturáis de la ciutal, teatre,
canipanvcs inslitucionuls, imalge
niunicipid. centres educatius,
empresa privada, moviments
associalius, moviments polítics,
moviments ai'ti'sties. Aquest
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dí'ls cariells
d'ci) Jannii' tíavh.

^
allü ¿íencial (iniplantaciú de
projeclcs glitbals de
comunicaeió). Aqiiesl
dcsphn^'ament gradual ha deixal
[lelja a Olol en una epoea
determinada (1979/85). en la scva
etapa de dissenyador gi'al'ie a la
iiüslra ciülal (aquesta etiqueta, per
excessivament concreta, dubto
que li senibli del tot adieni. pero
ens ajada a situar cls elcmciils de
Tcxposició dins la Irajecioria
professional de Tautor).
noí-i 1!

exliaustiu recull mosti'a, per tant,
aspectos de la vida política, social
i cLillural d'Olot d'aquest
peiíüde, albora que la manera de
compromelre-s'bi, de viurc-ho,
de conceplualilzar-ho i de
plasmar-bo gral'icaincnt per piut
d'en Jaume Bach.
No és freqüent vcure
exposiciüiis on e] cartell siguí
l'element integrant básic (aquí
quasi bé liiiic). Aixo comporta
un perill: solanient aquells
carlells que han estat dissenyats
coiii a elemcni pi'incipal i/o únic
d'una campaiiya de publicitat
poden arribar a donar tota la
in!'(i]'maci(). eoberéncia i rigor
que s"ba d"exigir a un disscny.
Cartells pertanyents a estralégics
de disseny molt inés ani|ilics
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(canipanyu de ln CUE. per
c\cmplej, pealen nioll del seu
senlil en ser expasuls fura del
seu coiilcxl. i noinés aquells que
en tinyuin relcrencies poden
aniiliizLir-h> amh proíundilal. i
no liaver-se de eunlcntiir aiiib
una primera unalisi í'üniuil i
infoniiüliva.
1 és aquí on cree que rau la
principal aporlaeió d"en Jaunic
Buch al món del disseny (o de hi
cDinunicació, niés ben dio: la
capacitaL d'exlrcure niúlliples
Icciures deis seus cartells (i allrcs
proposles de eniminic;iciú. íaní
grídica com publiciLajiu),
posLei'iors al primer contacte
iiilbrmatiLi i formal (lotLilmeiil
oposiit al sei'\'e¡ de disseny
municipal que estü <<sofnnt» la
ciutLit d'Oloi en ractualitiit). La
eombinació d'elemcnts, fruil
d'unii analisi de Tencarrec, de
r e n t o m i d e la voluntat
d'enfocíimcnl del comuiiicador,
és la mutcrialii/ació gráfica d'un
concepte, d'unu iiitencionalitat.
L;i realil/ació final és fruil d'una
eslralegia de disseny. a l;i qual
s'aplica la millor SOILICÍÜ gráfica.

esiratégies de disseny
(globalital): son imtitges amb un
fort valor afegit d'ontrLidi.i, i en
manipular-Íes (inaaipuUu': del
dfccionari, conjuní d'operacions
que hom pol i'cr amb les mans)
aUquircixen l'orya com a
creadores d'un nou missalge. Els
canells d'obres de lealre d'Els
Joglars sóii una mostra magníCiea
d'aquest procés crealiu,
d'aquesia conceptualilzació
intencittnada del missalge,
d'aquesla vuliiniat de crear
diferenis nivells de IccUira t|ue
respeciiidor pol anar esbrinani.
El rreball conjuní amb Liltres
prolessionals (il-luslradors.
foiografs, dibuixaius, direclors de
teatre, historiadors de t'arl;)
respon igualment al maleix fi: el
missalge a creiir demana un tipus
espccífic d'inialge, i aquesta es
crea u s'extreu d'alla on siguí
necessari, per tal d'assolir el
resullal final dcsitjat (estraicgia
global de tlissenyi.

La visió deis cartells d'en
[Jach despena un somriure
immedial de complicital i
d'ironia. L'ús que la de la imiitge
d'arxiu (t|uiitlres famosos,
personaiges de comic) respon
perfeelumcnl ;i aqüestes
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En deluiitiva, la visita a
aquesta mostra/recull de f obra
gráfica d'en Jaume Bach a Olot
haestat. personalment, una
expei'icncia altamenl gratificant
tant prol'essionalmeiu com
vivencial: primer, per la
contribució que faa faclarimenl
de r u s i funciü del disseny dins
la nostj'a societat; segon, peí
record que ha suposat per molts
ololins. i al mateix Jaunic. d'uiis
anys que. plens de ronianticisme.
de combatitivilat i fina ironía,
mai na tomaran.
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