
, . ...: • EINA Escola de Dissony 
1 Avinguda de Vallv1drora, 44 bis 

Barcelona 17 
Telèfon 203 09 23 

La poètica ·~els cartelJ s 

El 

Aqu~st cur. nt tó coo a .inal:.t.r t e!;tu i. ... r P] ce ·tcü: :!o: 3 mitjà 

àe cor~unica,;ió i coo element eP conJtcr..t 11r'!.·~nci a, en le . .> ·~eve3 

üi.ierents modalitats , en la viua tü:l~ana .li11!; eJ ym1t u' in1.'luir 

notarlement en el seu paisatge. 

El fet de creure que, malgrat l' a::;pecte pu1'lici tari , darr era del 

cartell pot haver-hi una poètica ens ha 'lo·to:~t ::~ en.Locar-lo no cies 

d'un ¡)unt de vista exclu ... i vamant tècnic, .ü11ò aes d'un angle ·iue 

ens perneti una lectura més lliure , consi ~te::a"lt-lo '1-.àsica'Ttent com 

un prohleaa d 'inventiva, d'im~Yinaci6 creativa. 

Per a< un .• t::. ·aó , i ler uè la vi ... ió . illli •}s ~·i.;n i V~lÍ8..J.a T·OS.;i 

. ,..,le, . ón l.~.i ver ~os els 'l.ro .... ea~Jionoln i e :-: cc-l~Lúcació vi ~u al, •n 

les aeves v~.;.>ants TJràcti•:ues i t,ò_i ·u~G , .,·- U" cl~.:entrotlla

ran cau3 tm l1elJ tcr:!les c:ue s ' e~}1eci..i· u en al ,1~o ..;rru:1a . 

A ix! mateix, ne~c suhratllar 1' asnecte cr")•ltiu, ~1 cur'J~t e 1.ourà 

aml· w1e.J ... e..; ... ions pràctirues 

comental'i8 i üiscus:.üó o' r~ leJ i "'ees 11e "· ~:.·o'l,il •r: el:; .3eus 

A ueJt cu.c. ~t, ur"~vist com a intfln.üu , e~; o ·en~:~llll "'i.:h tns el 

...infO!t (o te.~\ .. er) ~.rineJtre en hora.L·i t.e tarilu. 
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La poètica úel cartell 

(teoria i pràct ica) 

1~ Jessió : Anàlisi 

El cartell com a comunicació vi~mal al carrer. 

Coment rlri de di apositives al1arcant de la comtmicaci6 

~~t.JI(JJ1tltni , , ! nvi .11111 rttl\.!1\ll l lo~ , ,.,.,,1U:1 .¡,, nrwluctes, etc . ) 

111\lll v l. t?li ¡.f'(lll!J V'UÏJC10 j11tl·Ï Íl 'l IJJ , i fW. 

Eurl o r~..atuu 

2~ sessió: nreu panorama històric 

Com neix el cartell? El caytell litogrkfic . Evolució 

de la tècnica cartellística. :818 gr'ms cartellistes 

d'entre guerres. Exem}les dianoJitives . 

Una figura hist òrica dintre dels cartellisme català : 

Ricard Giralt Miracle 

Toni ~üserachs 

31! sesnió : Classificació dels cartPlls seron~ eJ r)roducte o 

l ' objectiu: 

El producte de consum, 1 ' evta"Jlioent , el cartell d' es

pectacles: teatre , cine, circ ... , el cartell e3]0Gitiu, 

el cartell de toros , el cartell polític . 

El cartell cultural , el cartell d' art ista 

Claret Serrahima 

Coment ari de Mariscal so'"re els seus cartells 

4~ seasi6: Els elements gràfics del cartell : 

La lletr a, la imatge , el color, el fotorutmtatge 

Comentaris d 'América Sénchez so,..,re r>ls seus t re'halls 
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5~ sessió: Poètica del gest: Poètica del càlcul 

Comentaris a partir d'exemples de cartells d'Antoni 

Tàpi es i Miró contraposats a cartells de l'escola 

Suïssa. 

Joan Enric Lahosa 

Presència de Zimmermann presetent els ~eus propis tre

balls o treballs escollits per ell . 

6~ sessió: Primera sessió pràctica 

Realització d'un cartell manual (tècnica cs~ontània) 

anunciant el curset "Poètica del cartell" 

Healització ràpida i cementeri immediat dels resultats. 

Xavier Olivé 

?A i Jegona sessió pràctica 

8~ sessió: Realització d'tm cartell a l" ase de fotomuntatge anunciant 

ua festival de Rock. Critica dels r esultats ohtinguts. 

América Sanchez, J osep l~!! Uir, Toni i.í i oerachs i Joaquim 

Nolla . 

Coordinadora del curset: 'l'eni userachs. 
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