
L
’any 2007 Sao Paulo va 
decidir eliminar la 
publicitat dels seus 
carrers. La iniciativa, per 
descomptat, va generar 
una forta oposició entre 

els comerciants però es va guanyar el 
suport de més del 70% dels ciutadans. 
No és difícil aventurar per què: les 
ciutats han sigut preses per cartells i 
suports comercials, una «brossa 
visual» impossible d’ignorar i que 
obliga a anar pel carrer «tancant els 
ulls», com assegura la dissenyadora 
Marisa Gallén.  

Però si una de les principals 
funcions del disseny és connectar, què 
estem fent malament? Eixa és una de 
les preguntes que Gallén, al costat dels 
també dissenyadors gràfics Carmina 
Ibáñez, Javier La Casta, Xavi Calvo i 

Kike Correcher van intentar respondre 
durant una taula redona organitzada 
pel centre d’estudis Barreira com a 
tancament del seu Graphic Design 
Week. 

El disseny gràfic, diu Carmina Ibáñez, 
és «democràtic» i el transeünt «no cerca 
els cartells, es creua amb ells». Per esta 
raó, continua Kike Correcher, és tan 
necessària la «empatia». Sense ella «no 
es va a cap part» ja que canviar, o 
millorar, el paisatge urbà implica 
«posar-se en el lloc dels usuaris». 
També, apunta Correcher, cal fomentar 
un «sentit crític» perquè «la proliferació 
d’estímuls visuals no implica que 
tothom puga interpretar-los». La 
velocitat amb la qual circulen les 
imatges (i la seua vida cada vegada més 
curta) afecten, segons el parer de Javier 
La Casta, el disseny: «Una imatge ja està 
obsoleta abans d’arribar a l’usuari». 
Ibáñez, per la seua banda, assenyala 
que els dissenyadors són «codificadors» 
i que per a exercir el seu treball precisen 
d’una «formació intel·lectual profunda». 

Però fa falta també una mica 
d’humilitat. Per a Marisa Gallén, «el 
dissenyador no pot pensar que va a fer 
art. El seu objectiu és comunicar». Un 
argument que Xavi Calvo arreplega de 
manera molt gràfica (valga el joc de 
paraules): «L’artista», afirma, «pot fer les 
seues ‘merdes’ sense preocupar-se. El 
dissenyador ha de seguir un guió 
marcat pel client». Així i tot, el disseny 
gràfic forma part de la cultura i per açò, 
afig, «pot estar en els museus». 

Sobre l’estat actual de la professió a la 
Comunitat Valenciana, Calvo creu que 
hi ha «grans professionals» encara que, 
apunta, «el gran problema de la cultura 
visual valenciana és que era horrible». 
Correcher recorda que s’han passat uns 

«anys devastadors pel mal que s’han fet 
les coses des de les institucions». Açò va 
forçar als dissenyadors a «atrinxerar-se i 
ser més radicals» i ara, assenyala, és 
necessari «recuperar l’equilibri».  

 
Concursos públics 

 
Un avanç, coincideixen tots, és que 
s’haja introduït la trucada a projecte en 
els concursos públics. Que un comitè 
de professionals decidisca les 
adjudicacions és, segons Marisa 
Gallén, la «fórmula menys 
imperfecta». En este sentit, Xavi 
Calvo posa com a exemple el cartell 
de les Falles de València que, fins ara, 
s’adjudicava a través d’un «concurs 
obert», amb un jurat compost per 
«associacions falleres, regidors i fins a 
un tipus que passava per allí…». 
Invariablement, assegura, els cartells 
triats eren «molt dolents». Per açò li 
sembla una «bona solució» que hi 
haja un «jurat de professionals que 
vota i tria» després d’examinar les 
cartes i portfolios aportats pels 
estudis de disseny. Esta va ser la 
fórmula utilitzada per a l’adjudicació 
del cartell commemoratiu del 9 
d’Octubre de 2015, que van realitzar 
Marisa Gallén i Carmina Ibáñez. 

Per al públic assistent al debat, 
composat en la seua majoria per joves 
aspirants a dissenyadors,  també hi ha 
alguns consells. El primer, viatjar molt. 
Eixir fora, apunta Xavi Calvo, «obri la 
ment i ajuda a tenir una altra 
perspectiva». D’altra banda, Marisa 
Gallén veu dos possibles camins que 
seguir en desenvolupar la professió: 
«Crear un estil i viure d’ell», una opció 
no eximeix de perill ja que este estil pot 
passar de moda en qualsevol moment 

(«Algú s’en recorda 
de Jordi Labanda?», 
es pregunta); o bé, 
definir una 
«manera particular 
d’opinar, una veu». 

Quant a la 
relació amb els clients i la presentació 
de propostes, el consens general és 
que menys és més. «No creiem a 
passar un esbós. Els demanem un 
informe i nosaltres fem un contra 
informe», diu Javier La Casta. «Tots 
hem ‘pringat’», reconeix Xavi Calvo. 
«Després de tres reunions amb un 
client li vaig oferir un possible nom. 
Poc després vaig saber que ja ho havia 
registrat amb un altre estudi de 
disseny més barat». Correcher 
coincidix: «Tenim la norma de no 
lliurar propostes gràfiques sense que 
hi haja un contracte signat. Hi ha 
vegades en què cedixes perquè és un 
client amb el qual portes anys, però 
sempre ix malament. Perds diners i 
dignitat».  

És necessari, així mateix, ser molt 
clars. «Compartir el procés amb el 
client és fonamental», assenyala 
Correcher i Xavi Calvo ho ratifica: «La 
meitat de les reunions amb clients són 
didàctiques». Carmina Ibáñez 
assegura que amb els seus 
pressupostos sol anar una explicació 
(«no sé si la lligen») i Marisa Gallén 
afig el que sempre recalquen al client: 
«Al tercer canvi, han de pagar per 
hores». Calvo subratlla també la 
necessitat d’actuar amb fermesa: «Si 
regateges, és perquè no et valores».  

I sobre treballar gratis? «El disseny 
gratis només per a amics i causes 
justes» respon taxativa Marisa Gallén, 
provocant una riallada general.
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Cinc dissenyadors 
gràfics debaten sobre 
l’estat de l’ofici i la 
cultura visual 
valenciana i es 
pregunten si els 
cartells haurien 
d’estar en un museu
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