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La fascinació pels cartells
cinematogràfics ve de
molt lluny i encara són
molts els cinèfils que sen-
ten passió per aquests pòs-
ters vinculats a l’art i al
disseny gràfic. Durant
molts anys, i fins ben bé
l’entrada de les noves tec-
nologies, molts encara en-

traven als cinemes atrets
pels grans cartells exteri-
ors. I és que el pòster cine-
matogràfic ha estat molt
temps la carta de presen-
tació d’una pel·lícula, la in-
vitació i la porta d’entrada
a tot aquell espectador
àvid de consumir cinema.
Actualment, amb una in-
dústria abocada a seduir
els espectadors sobretot a
través dels tràilers audio-

visuals i les campanyes
per internet, han passat a
un segon terme; i, artísti-
cament, han perdut la
creativitat.

Ara, i fins al 28 d’abril,
el Museu del Cinema expo-
sa a les sales temporals
una mostra de cartells de
cinema que reinterpreten
la imatge gràfica amb la
voluntat de recuperar l’es-
sència del cartellisme ci-

nematogràfic. La mostra,
que recull una quarantena
de cartells, es titula La mi-
rada indiscreta, i és obra
de Joel Amat (Les Planes
d’Hostoles, 1988), un dis-
senyador gràfic sorgit de
l’Escola d’Art i Superior de
Disseny d’Olot.

Concretament, els pòs-
ters exposats són el resul-
tat del projecte de final de
carrera de Joel Amat, que

tenia com a propòsit fer
una revisió crítica, estilís-
tica i semiòtica del disseny
gràfic dels cartells actuals.
Un treball que li ha valgut
el segon premi dels Premis
Josep Albert Mestre. En-
tre aquests, destaquen per
exemple el d’Inglourious
basterds (Maleïts bas-
tards), on uns rifles de
guerra formen l’estrella de
David sobre una tipografia

de caràcter gòtic que
anuncia el títol del film, i el
de The Da Vinci code (El
codi Da Vinci), en què la
mateixa Gioconda fa
l’ullet a l’espectador.

Toni López, director de
Escola d’Art i Superior de
Disseny d’Olot, destaca so-
bre el treball de Joel Amat
la voluntat de “reflexió so-
bre l’actual pèrdua de va-
lor afegit del cartell de ci-
nema” i el fet que “proposa
alternatives que combi-
nen l’anàlisi i la síntesi de
les pel·lícules amb una
acurada i intencionada
proposta d’imatge gràfi-

ca”. López recorda que
molts cartells ja només
serveixen per relacionar la
imatge d’algun dels actors
o de les actrius més comer-
cials del moment amb una
determinada pel·lícula,
“oblidant l’esperit que te-
nia l’antic cartellisme:
condensar en una imatge
l’essència i l’emoció que
generen milers de fotogra-
mes fixos projectats a 24
imatges per segon”.

Fent ús de diverses tèc-
niques de disseny –que
van des de la fotografia
fins a la il·lustració digital,
passant per la il·lustració
tradicional–, Joel Amat
aconsegueix revertir
aquesta tendència, reivin-
dicant el poder d’una
imatge gràfica, capacitada
per evocar com en els vells
temps els somnis prome-
sos i els relats extraordi-
naris o quotidians que
condensen les pel·lícu-
les. ■

a ‘La mirada indiscreta’ és la nova mostra temporal que proposa el Museu del Cinema de Girona
a Recull quaranta cartells originals del garrotxí Joel Amat, sorgit de l’Escola d’Art i Disseny d’Olot
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Una exposició reinventa el
cartellisme cinematogràfic

El dissenyador gràfic Joel Amat, retratat ahir a la inauguració de l’exposició al Museu del Cinema. Al costat, alguns dels cartells que s’hi mostren ■ J. SABATER

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La xifra

40
cartells reinterpretats són
els que recull la mostra del
Museu del Cinema

El director de Temporada
Alta, Salvador Sunyer,
proposa que Girona es
converteixi en una “ciutat
del teatre” en la qual es fa-
ciliti, per exemple, l’esta-
bliment de companyies i

creadors de diferents dis-
ciplines, en una espècie de
“Silicon Valley artístic”.
Sunyer ho va dir durant
una conferència a l’Espai
Caixa, dins del cicle Tribu-
na de Girona, en la qual
també va fer altres propos-
tes, com ara la creació
d’un “gran premi Europa

de teatre, decidit pels crí-
tics dels deu diaris més im-
portants del continent”.

La ciutat del teatre de
Sunyer, amb Temporada
Alta i El Canal com a eixos
vertebradors, és un pro-
jecte basat en la racionalit-
zació de la despesa –desti-
nada més als continguts

que a l’estructura–, amb
un equilibri més ajustat
entre diners públics i pri-
vats, en què els preus de
les entrades s’adaptin a la
capacitat adquisitiva de
l’espectador. El projecte
de Sunyer per a Girona
com a capital teatral i cul-
tural europea posa en con-
tacte la cultura amb la for-
mació i l’acció social, sense
oblidar l’economia, a tra-
vés del turisme i d’un pos-
sible “clúster d’empreses
del ram, com ara Bitò,
Koobin i Hamlet Store”. ■

Sunyer vol “un Silicon
Valley artístic” a Girona
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Salvador Sunyer  (dreta) amb Ramon Iglesias, director de
Ràdio Girona, a l’acte que va tenir lloc a l’Espai Caixa ■ X.C.


