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Benvinguts a la Fira de Mostres!

L’any 1960 Joan Pedragosa va guanyar el concurs de la imatge de la 28a Fira Internacional de 
Mostres. Se’n va editar un cartell de gran format, una sèrie de segells commemoratius i, com era 
habitual en aquella època, un pin i un banderí. El casc alat d’Hermes, de cap per avall, sembla 
una jardinera, i d’aquesta jardinera en surten cinc tiges, fetes amb cordills, i cadascuna sosté 
una etiqueta de color. Dels cordills broten cinc fulletes verdes, obtuses: fa la sensació que el 
cànem del cordill reverdeix i que la Fira de Mostres, que se celebrava el mes de juny, torna a dur 
la Primavera a Barcelona. Les cordes tiben i les etiquetes semblen globus d’heli, com els que es 
venien en aquells dies de festa a Montjuïc. Tot tenia un aire desembarassat i alegre. Sense les 
ales, que donaven estabilitat al casc d’Hermes, el dibuix de Pedragosa hauria estat un saltamartí, 
i tothom l’any 60 n’hauria dit un tentetieso. Pedragosa va presentar al concurs una figura que 
suggeria un moviment en suspensió (els globus que s’entretoquen, lligats amb fils) que, sense la 
base que proporcionaven les aletes del casc (que donaven la sensació de solidesa necessària per 
a la propaganda d’una fira oficial) hauria estat una joguina de moviment fluctuant i incontrolat.

Onze anys més tard, el 1971, Jordi Fornas va dissenyar per a la col·lecció “Llibre de Butxaca” de 
l’Editorial Pòrtic, que impulsava i dirigia el seu germà Josep, el llibre Noves figures epigramàtiques, 
una sèrie de breus retrats de gent de l’època de la República, escrits per Tomàs Roig i Llop, pare 
de Montserrat Roig. Fornas va projectar una coberta a dues tintes, amb un joc de superposicions 
i transparècies. La tipografia hi està aplicada d’una manera valenta i amb un gran sentit de la 
composició: caixa alta, cursiva, el nom de l’autor en una línia vermellosa, les tres paraules del títol 
centrades, fent una mena de muntanyeta. La paraula epigramàtiques omple tota la caixa i fa de 
separació entre el nom de l’autor, el títol, i la imatge, que com un jeroglífic o com un poema visual 
explica, concentrada, la història del llibre. Els senyors verdosos són homes d’un altre temps, amics 
entranyables, més amics encara potser perquè hi ha hagut la guerra, la represssió, l’exili, i com que 
es troben l’any 1971, sota el règim de Franco, hi ha una companyonia especial: per això el braç de 
l’un segueix en la màniga de l’altre. Els dos són un. Aquests companys entranyables mantenen 

Cartell, segells, agulla i banderí 
de la Fira de Mostres 1960 amb la imatge creada 

per Joan Pedragosa.
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les distàncies i les formes i, amb la mà que els queda lliure, com era habitual entre la gent gran 
d’un altre temps, es lleven el barret agafant-lo delicadament per l’ala: “Déu vos guard, mestre 
Fabra”. “Bon dia tingueu”. Les figures femenines –en realitat una sola figura repetida—es donen 
l’esquena. Al seu davant, unes altres dones saluden amb la mà. Potser són elles mateixes, 40 o 
45 anys enrere, quan eren joves i pensaven que podien fruir de la vida, abans que s’esguerrés tot.

Els dissenys de Pedragosa es basaven en l’equilibri i incorporaven el moviment, fins al punt 
que et podies imaginar les etiquetes –que simbolitzaven l’empenta de la indústria catalana—fent 
créixer la tija, estirant, potser arrencant de terra el casc alat, metàl·lic i pesat, fent-lo volar com 
una cistella de vímet. Mentre que el dibuix de Fornas es basa en la sobreimpressió i incorpora la 
narració, invoca les ombres del passat i enfronta qui es troba el llibre o qui es disposa a comprar-lo 
a la llibreria, a un enigma visual. Fornas es va fer un tip de fer composicions d’aquesta mena en la 
seva època de dissenyador d’Edicions 62. Quan havia de fer la coberta d’un llibre d’Elio Vittorini 
o de Michel Butor, en treia escenes i personatges i els desplegava gràficament: maletes plenes de 
diners, dones que es transformaven i de la silueta de l’una sortia una altra dona, mapes, cotxes, 
vaixells, telèfons despenjats, finestres, piles de diaris lligades amb cordills.

Quan passem del disseny gràfic a la creació plàstica hi ha unes tècniques que es mantenen, 
una manera d’entendre l’espai i la composició que no varien, unes constants que provoquen déjà 
vus intensos i sorprenents. És el cas de la Composició amb figures de Jordi Fornas, actualment a 
la Biblioteca de Catalunya. El joc de transparències es trasllada a l’espai: els dits del peu, un plec 
de paper que tan aviat pot ser una teulada com una carta, surten de la superfície del quadre. 
Hi ha un home mig tapat i dues dones amb els braços darrere el cap, en una posició hedonista 
i provocadora. Una altra figura, negra, suggereix un maniquí, la imatge sublimada i metafísica 
de l’home. L’escena té lloc en una cambra: es reconeix a la part de dalt de la peça que dibuixa 
volumètricament l’encaix de la paret amb el sostre. Les figures taronges i grogues introdueixen 
flaixos de moviment que contrasten amb la placidesa de les formes grises: cames, braços, cabells, 
en el vertigen de la brega amorosa. El cos esbatanat suggereix el sexe que no es veu.

 
Joc de siluetes i ombres en color, aplicat per Jordi Fornas 
al cartell d’una pel·lícula, a una coberta de llibre i a una pintura.
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En el cas de les escultures de viatge de Joan Pedragosa hi trobem la mateixa continuïtat, 
l’esperit i procediment. A Kom Pas la forma del suport, amb la intersecció de dos plans —l’un 
vertical, l’altre més baix, arrodonit d’un costat, de l’altre fent escaleta—, recorda l’ala invertida 
del casc d’Hermes del cartell de la Fira de Mostres. Sobre els tres plans encaixats una barnilla que 
recorda també les tiges de les flors i, als extrems, dues peces, que fan la funció de les etiquetes. El 
sentit de la composició, però, ha variat: la figura ja no es llegeix en sentit ascendent. La base fa de 
punt de suport per al moviment de la barnilla. Pedragosa ha substituït el globus de festa pel molí 
de vent. Aquells molins de vent, de ferro o de pales, que es veuen rovellats en els canyars i a les 
vores de les carreteres. Pedragosa en sublima la forma i el moviment i els converteix en escultures 
de taula, que permeten personalitzar una cambra d’hotel o un apartament de costa i que per 
aquesta raó són el símbol d’una vida lliure i transhumant.

Jordi Fornas va viure a Eivissa, als anys 50, uns anys feliços, fent de pintor. Joan Pedragosa 
va treballar a Lausanne, en una època decisiva del seu aprenentatge personal i professional. De 
retorn a Barcelona, el disseny —el grafisme publicitari com se’n deia als anys 60— va representar 
una oportunitat de manifestar la seva creativitat i viure del que sabien fer millor i del que els 
agradava. Al mateix temps, però, hi havia una recança, que en el cas de Pedragosa es manifesta 
ja a final dels anys 60, quan comença a pintar amb guaix. Les cobertes que fa per a la “Colección 
Caracol” de l’Editorial Tàber, l’anunci per al v Festival de Música o la imatge del concurs de 
cartells de Brut Fabergé, van més enllà de la comunicació gràfica. A les cobertes dels discos de 
l’Antologia Històrica de la Música Catalana d’Edigsa, Fornas desborda l’encàrrec i emprèn el camí 
de la lliure creació.

Acabaré amb dos autoretrats. El primer, de Fornas, en el llibre Pioneros del diseño gráfico en 
España (2007) d’Emilio Gil: “Con el máximo respeto a las artes aplicadas, el diseño gráfico y 
la publicidad son una rama de aquellas y, por este motivo, están condicionadas a una finalidad 
útil. El autor no puede desarrollar su pensamiento como diseñador, con libertad”. El segon, de 
Pedragosa, és un anunci del seu estudi dels anys 50. Es veu un tall de la cara, amb bigoti, del 
cap li surt un molinet, a sobre del braç del molinet hi ha uns èmbols i en equilibri sobre aquests 

Escultura de viatge  |  1991  |  PVC i vareta de fibra de vidre  |  61 x 26 x 20 cm
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èmbols un home amb el pinzell a la boca. Els braços dels èmbols diuen prensa, publicidad directa, 
decoración, presentación producto. És la mateixa idea del text de Jordi Fornas. La creativitat de 
l’autor és el molí de vent, l’home en equilibri sobre els èmbols, el dissenyador gràfic que veu 
compromesa la seva llibertat. 

Quan el màrqueting va desplaçar la gràfica publicitària, i els dissenys per ordinador el dibuix i 
el collage, Fornas i Pedragosa van sentir que podien desenvolupar amb llibertat el seu pensament. 
Fruit d’aquesta creativitat i d’aquesta llibertat és el treball que van desenvolupar en els darrers 
anys de la seva vida. Pedragosa busca la puresa: formes essencials, colors plans, composicions 
delicades, moviments mínims provocats per oscil·lacions tèrmiques: subtilesa i equilibri. Mentre 
que Fornas, sense renunciar a la composició, busca l’expressió i és significatiu que moltes de les 
seves obres, en lloc de teles, facin servir portes i finestres. Obrir-se, alliberar-se, sortir. Les peces 
desborden el marc, la superfície plana es desdobla en capes de formes, com una mà de cartes o 
un joc de construccions. Un bon inici i un gran final. 

Julià Guillamon

Catàleg de feines de 
Joan Pedragosa. 1950

Coberta de Joan Pedragosa 
per a l’editorial Tàber. 1968 

Portada de disc de Jordi Fornas 
per a Edigsa. 1967
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Horizontal Mobile  |  1996  |  espai vectorial màx. 160 cm
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L’home que estimava la tercera dimensió

La primera imatge que em ve a la memòria de Joan Pedragosa és la seva foto de presentació al 
llibre Grafistas, Agrupación FAD. En aquest volum de 1964, veritable document de referència de la 
història del disseny gràfic a Barcelona, la majoria dels grafistes hi apareixen amb posats correctes i 
seriosos en un intent de donar a la professió un estatus respectable, del que aleshores anava més 
aviat escàs. Alguns dels integrants de la nova associació, fundada dos anys abans, abandonaren 
la feina estable a les agències de publicitat i van obrir estudis independents on desenvolupar un 
grafisme d’autor. A l’edició de Grafistas, Agrupación FAD, la foto de Pedragosa destaca d’entre 
totes les altres perquè transgredeix aquest concepte de seriositat corporativa. El nostre home, amb 
expressió lúdica i distesa, sorprenia amb una instantània on se’l veu dalt del cavallet de fusta d’un 
carrusel de parc d’atraccions. És l’única foto de tot el grup del FAD on no hi ha actitud estàtica, 
l’única on el clic del fotògraf va congelar una acció en moviment. Un revelador auguri del que seria 
la seva futura trajectòria com a artista. 

Perquè Joan Pedragosa, després de molts anys de dedicar-se de manera significativa al disseny 
gràfic, va acabar convertint-se en un inventor d’estructures basades en la recerca del moviment. 
Aquest esperit cinètic ha nodrit tota la seva obra. A l’època de grafista els dissenys de Pedragosa 
es distingeixen per la seva singularitat. Hi abunden les composicions bellugades, les diagonals, la 
tensió aconseguida amb elements sempre en trànsit: marques o cartells de geometria inquieta, 
peces amb relleus fantasiosos, encunyats que emergeixen audaços de les pàgines dels impresos, 
diagramacions corpòries a l’estil de petites escultures en paper... Es diria que per Pedragosa les 
idees no podien existir si no es formalitzaven en 3D. Aquest interès per la tridimensionalitat i pels 
trajectes visuals es comprova també a les tipografies d’autoria pròpia. Un exemple. Al logotip de 
Fogo, inoblidable per als qui ja des de ben nanos fèiem la guerra química contra els insectes, les 
dues consonants componen un recorregut giratori d’anada i tornada.

Durant la dècada del 1990, aquest home que estimava tant la tercera dimensió, inicia amb 
plenitud la seva etapa escultòrica i en aquest període les volumetries inventades fan el pas definitiu 
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cap a la cinètica. L’estètica del moviment comporta un diàleg constant amb l’espectador. Entren en 
escena tot un seguit de variables. Els desplaçaments —reals o suggerits— dels objectes, la textura i el 
color dels materials, el punt de vista de qui ho observa, les percepcions heterogènies de les formes 
segons la llum o les característiques de l’espai expositiu. És un territori de subtileses. El simple 
sospir d’admiració del visitant pot fer que una escultura mòbil es bellugui de manera accidental i 
sorgeixi una sensació de velocitat més o menys imaginària. En l’art cinètic, com en un carrusel de 
parc d’atraccions, es presenta la paradoxa del moviment que no va enlloc. Penetrem en el món 
de les il·lusions òptiques. Assistim a un etern retorn. Hi ha en el cinetisme una mena d’imperatiu 
matemàtic en què tot torna al punt d’origen per a recomençar amb el mateix itinerari. L’univers es 
crea — i recrea— de nou amb cada moviment. La ment pot viatjar i la mirada s’hipnotitza amb unes 
estructures escultòriques que generen la ficció d’un canvi de lloc perpetu.

Pedragosa explora incessantment aquesta paradoxa entre mobilitat i immobilitat. La seva 
destresa per a la síntesi li permet elaborar una obra escultòrica de línees netes i depurades. 
Plantejament vital i estètic on la perfectio formae és el mite a seguir. L’ànima de la forma i l’ànima 
humana es manifesten a través de la infinita capacitat de jugar amb els volums. Un detall remarcable 
són els títols en llatí de moltes de les seves peces. No només hi ha el gust fonètic per les sonoritats 
ancestrals —com ell mateix diu a una entrevista—, sinó que també s’hi reivindica l’arrelament 
mediterrani de l’artista i un cert anhel de classicisme de l’obra. Si els grans personatges de 
l’antiguitat eren recordats per les seves estàtues eqüestres, jo recordo Joan Pedragosa per aquella 
cèlebre foto del carrusel del parc d’atraccions. Els pas dels anys i la seva carrera artística demostren 
que es pot arribar molt lluny dalt d’un cavallet de fusta.

Jordi Ribas

Element constructivista 2  |  2002  |  PVC i vareta de fibra de vidre  |  24 x 15 x 13 cm
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Anatomic Packs  |  1995  |  cartró acanalat  |  232 x 130 x 40 cm Women  |  2000  |  cartró acanalat  |  220 x 110 cm
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Una de les llibretes de Joan Pedragosa 
amb un aforisme sobre la geometria dels 
mòbils.

Les escultures de Joan Pedragosa neixen d’un estudi de la geometria i de l’espai. L’efecte estètic és 
una conseqüència de la perfecció de la forma. La maqueta de cartolina és una peça fonamental en 
el procés de treball per a arribar a l’escultura final d’acer pintat: permet posar a prova l’escultura des 
del punt de vista d’aquests tres factors i examinar-ne la seva posició en el pla. 
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Peces de sobretaula realitzades amb cartolina, cartró i vareta de fibra de vidre, a la dècada dels anys noranta



26 27

Les escultures de viatge que Joan Pedragosa va realitzar a finals de la dècada dels noranta i 
començaments de la del 2000: lleugeres i resistents, incorporen el moviment, com una metàfora 
del viatge. És un art portàtil que pot acompanyar l’artista (i el col·leccionista) a tot arreu on va.
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Una fletxa que ha travessat el blanc i ha quedat suspesa entre dos espais: és la sensació que 
transmeten les escultures de viatge de Joan Pedragosa. Un joc de pesos lleugers i ben calibrats, crea 
la sensació d’un equilibri, constant però inestable.
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Affingo Sapientissimus  |  28 de setembre de 2004  |  Prototip en fusta de balsa  |  16 x 16,5 x 14 cm. Arcanus Vectis  |  14 d’octubre de 2004  |  Prototip en fusta de balsa  |  22 x 21 x 30 cm
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Acumen Felxus  |  13 de novembre de 2004  |  Prototip en fusta de balsa  |  26 x 26 x 17 cm Figuro Coniunctus  |  21 de novembre de 2004  |  Prototip en fusta de balsa  |  20 x 24 x 17 cm
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Un contacte intens amb la vida

Jordi Fornas (Barcelona, 1927-2011) comença la seva trajectòria artística en l’època de la postguerra. 
Després d’anar a l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi, de rebre una beca d’estudis de la Fundació 
Amigó Cuyàs per a recórrer Espanya i d’estar pensionat a Granada, decideix instal·lar-se durant 
quatre anys a Eivissa, fet que el marcarà profundament, essent aquesta illa el lloc on crearà el seu 
incipient llenguatge pictòric i d’on es nodrirà amb tota una iconografia que perdurarà durant tota 
la seva carrera. En aquells primers anys, participarà en els Salons d’Octubre (concretament en 
el cinquè, el setè i el desè, dels anys 1952, 1954 i 1957, respectivament), així com a la i Biennal 
Hispanoamericana celebrada a Madrid i en algunes edicions del Saló de Maig. L’any 1951 presenta 
la seva primera exposició individual a la Sala Caralt de Barcelona i el 1954, juntament amb Ramon 
Isern i Marc Aleu, exposarà en el Museu Nacional d’Oslo. Un any més tard, l’any 1955, rebrà la 
beca d’estudis del Cercle Maillol de l’Institut Francès per a anar a París.

Com a pintor, la tasca de Fornas abraça des de la dècada dels anys 50, a partir de la seva estada 
a Eivissa (1949-1954), fins a la seva mort, el 2011, amb un parèntesi cabdal en la dècada dels 60 
fins a 1975, en què es dedica en exclusiva al món del disseny gràfic. La seva obra com a dissenyador 
gràfic es relacionarà amb la d’una cultura catalana i progressista, Fornas serà el creador de la imatge 
d’Edicions 62 i de la Gran Enciclopèdia Catalana; passant també per la portada i les pàgines de 
Serra d’Or fins a arribar al disseny del logotip i els discos d’Edigsa, des d’on sorgeix el fenomen de 
la Nova Cançó Catalana. 

Fornas, però, sempre es va considerar un pintor i serà en l’àmbit de la pintura en el qual voldrà 
ser reconegut. Les obres de la primera etapa, centrades en la dècada dels anys 50, són hereves de 
l’estètica picassiana, entroncada a un postcubisme entès amb més llibertat formal, que el portarà 
a una figuració esquemàtica. En les seves composicions destaca el domini de l’ordre i l’equilibri, 
potser per la influència dels estudis inacabats d’arquitectura, la dissolució del món real a través 
d’una cara extremadament estructuradora, la insistència en unes línies de força que el porten a 
una esquematització de la imatge global. Les primeres crítiques empren qualificatius com els de 
contundent, intransigent, fan referència al seu traç sec, gruixut, decidit, retallat, als seus tons ocres i Jo
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Composició amb figures  |  2001
Acrílic damunt paper encolat sobre fusta
122 x 202 x 00 cm
Biblioteca de Catalunya. Barcelona
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grisos, a la seva concepció abrupta, a la influència dels primitius, així com a la dels cubistes. Fornas 
havia aconseguit crear un llenguatge que com molts dels artistes joves d’aquella etapa reaccionava 
davant la imatge d’una realitat que havia fet fallida. 

Passat el període esmentat dedicat al disseny gràfic, a partir de 1975 i fins a la seva mort, Jordi 
Fornas reprengué el camí de la pintura. La seva obra en aquesta segona etapa, però, no és aliena a 
la seva tasca de dissenyador, ni a tot allò que succeïa en el terreny plàstic durant aquells anys.

Les seves obres beuran de múltiples referències, formant un autèntic trencaclosques estètic: 
des de les descrites per Antoni Munné-Jordà, com el cubisme, el constructivisme, l’objecte trobat 
dels dadaistes i les formes orgàniques de Henry Moore, s’hi poden afegir altres aportacions 
d’algunes tendències de la segona meitat del segle xx, com són la nova figuració, el neorealisme, 
l’art pobre i l’art pop.

Característiques d’aquesta etapa seran les seves pintures combinades en les quals el collage, 
l’assemblatge, l’objecte trobat, la fotografia i la pintura mantenen una sempre inquietant relació. 
Objectes, llaunes, roba, fustes, creen obres tridimensionals que acostumen a representar paisatges 
urbans o cossos de dones i que escapen del pla pictòric, tot trencant el marc i els límits del mateix 
quadre. De la bidimensionalitat del llenç a la tridimensionalitat, per parlar, pròpiament, de peces 
escultòriques.

Essent cabdal com és la seva voluntat d’ordenació, així com “la personalització de l’objecte 
desplaçat i l’expressionisme volumètric”, en paraules d’Oriol Bohigas, el cromatisme de la seva 
obra no només es deu al color real dels objectes trobats, sinó que l’artista crea tota una sèrie de 
gammes cromàtiques que giren entorn dels tons de la pell humana i que enllacen novament amb 
els cossos de dona desfragmentats que trobem disseminats en les seves teles.

Algunes constants de l’obra, tot i les seves nombroses i variades experimentacions, seran el fet 
que mai no s’aparti d’una base figurativa en el seu treball i l’admiració que sent per la trajectòria 
d’artistes que no hagin renunciat mai a tenir un contacte intens amb la vida, així com la preocupació, 
l’interès i el compromís que sempre ha manifestat envers l’ésser humà.

Sílvia Muñoz d’Imbert
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Sense títol  |  2011-2014  |  Acrílic i fusta retallada sobre fusta  |  80 x 51 x 00 cm
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El tango  |  19694 x 2004  |  Fusta, acrílic i oli  |  170 x 115 x 7 cm
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Pintura ensamblatge XIV  |  1994-2004  |  Bastidor de fusta i oli  |  41 x 50 x 8 cm
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Pintura ensamblatge XIX |  1994-2004  |  Fusta, acrílic i oli  |  45 x 73 x 00 cm
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Paissatge urbà i marc de finestra  |  1994-2004  |  Fusta i acrílic  |  160 x 100 x 00 cm
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Construcció i la copa  |  1985-1994  |  Acrílic sobre fusta  |  68 x 78 x 6 cm
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Habitacle i el somni  |  1985-1994  |  Fusta, drap i acrílic  |  64 x 90 x 20 cm
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Les cases eivissenques I  |  1994-2004  |  Porticó de fusta, acrílic i oli  |  89 x 122 x 4 cm
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Composició interior  |  1994-2004  |  Acrílic i oli sobre fusta  |  70 x 87 cm
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JOAN PEDRAGOSA DOMÈNECH

1947–50

Estudia a Badalona dibuix lineal i estètica industrial 

amb el tecnòleg Pere Casajoana.

1955

Treballa com a dibuixant en diverses agències de 

publicitat a Barcelona, especialment amb l’assessor 

publicitari Oleguer Jacas.

1959

Primer premi del concurs de cartells de la Fira de 

Mostres de Barcelona.

1960–62

Treballa en el Conseil de Publicité Ralph M. 

Chavannes, a Lausana, com a responsable del 

Departament de Projectes i Creació Gràfica.

1961

Coneix el tipògraf Alfred Thuillard i col·labora 

amb ell, el qual exerceix una gran influència que el 

condueix a la creació de l’alfabet Galaxy. L’any 1962 

decideix instal·lar-se definitivament a Barcelona i 

obre el seu estudi al carrer de Tuset.

Juntament amb altres dissenyadors funda 

l’Associació Grafistes FAD (Foment de les Arts 

Decoratives).

La seva estada a Suïssa marca una accelerada 

evolució basada en un formalisme geomètric pur. 

En aquella època, s’interessa pel constructivisme 

rus de Kasimir Malevich i Vladimir Tatlin, i 
l’avantguarda de l’Europa occidental. 

A més dels cartells suïssos, l’impacta la geometria 

monumental de Max Bill.

1962

Creació de mòduls paraboloides per a RIAM 

Internacional en el 43e Comptoir Suisse, a Lausana.

Troba una especial atracció en el futurisme italià, 
per la seva expressió estètica agressiva que evocava 

la sensació de velocitat i acceleració.

A mitjan any 1963, inicia una nova etapa que més 

aviat és una singladura emocionant amb Joaquín 

Gallardo, molt reconegut en l’àmbit de la decoració 

i l’interiorisme. En aquella època, Joan Perucho va 

destacar, en un article publicat a la revista Destino, 

la influència que va transmetre la decoració de 

Joaquín Gallardo en el seu període groc i el seu 

llenguatge del disseny pop. Pop-Art, elevat a 

fenomen social d’aquella dècada.

I, en contraposició, hi havia Joan Pedragosa amb el 

seu concepte ferotgement funcionalista. A primera 

vista, aquesta química semblava avesada al fracàs, 

atès que no solament havien de conviure en franca 

confrontació a una asèpsia rigorosa, enfront d’un 

polaritzador de la hipnosi, sinó que a la vegada 

havien d’oferir, a través d’una finalitat concebuda, 

un producte que fos convincent en tots els seus 

detalls. Aquesta idea es va posar en pràctica en la 

realització d’estands per a la Fira de Mostres de 

Barcelona: es van confeccionar maquetes a escala 

en les quals es proposava la utilització del blanc 

absolut en tot el seu volum integrat. Pedragosa 

recorda que, més d’una vegada, es pintava a cop de 

pistola tot el mobiliari de blanc, cosa que produïa 

una forta impressió de dinamisme i modernitat. 

Aquesta formulació es va perllongar durant gairebé 

tres anys.

1965

Separata del llibre de bibliòfil ATZIMUT. “Rapport 

Din. Machinations personnifiées”. Sala Gaspar, 

Barcelona.

Any en què fou nomenat professor de plàstica 

publicitària en el Conservatori Municipal d’Arts 

Sumptuàries de l’Escola Massana.

Aquest mateix any realitza el cartell del iv Premi 

Internacional de Dibuix Joan Miró.

1967

Ensenya mètodes de realització i coneixement del 

volum en packaging a l’Escola Elisava.

1968

Obté el Delta de Plata FAD de disseny de packaging 

per una bossa d’embalatge d’un producte químic, 

Seimex, SA.

1971

Realitza el cartell i el display de sobretaula per a 

l’Assemblea General a Barcelona de VIVA AGI 

(Alliance Graphique International), de la qual era 

membre.

1972

Creació i realització en bronze del trofeu nàutic per 

a Almerimar.

1976

Símbol corpori per a Rosa Bisbe Art/Disseny.

1982–85

Experimenta en l’aplicació geomètrica que delimita 

la interacció entre volum i espai, i aprofundeix en el 

llenguatge de la geometria com, per exemple, en la 

realització tridimensional del logotip Método 3.
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1986–91 

Realitza diverses escultures de sobretaula amb 

moviment basculant i estructura desmuntable en 

PVC. 

Aplica criteris de resolució volumètrica en diversos 

projectes, com el llibre objecte Les senyores-

senyores els trien calbs, de Marta Pessarrodona.

1987

Dissenya i construeix una sèrie d’estructures 

didàctiques relacionades amb la teoria astral 

copernicana i, també, amb la curvatura de la línia 

recta, com a homenatge a Albert Einstein, entre 

altres. El material utilitzat és el PVC i calcografies, 

per a Abitar Editores.

1988–93   

Construeix diverses escultures de gran format, 

entre les quals destaquen El astrólogo, Pasajero 

a Juneau i, sobretot, Anatomic packs. Aquestes 

escultures es van realitzar íntegrament en cartró 

canal i formaven part de l’exposició “1950-2000. 

5 diseñadores gráficos”, a Cajastur (Palacio 

Revillagigedo, Gijón, 1996).

1989–90

Creació de la seva primera escultura de viatge.

1991–99

Dissenya sèries d’escultures de sobretaula, 

anomenades Geometria Opcional. Totes tenen una 

clara tendència constructivista i van ser realitzades 

amb materials diversos. Els materials més 

freqüentment utilitzats són làmines de PVC de 0,3 

i 0,7 dècimes, en els colors bàsics blanc, groc, blau 

i vermell; barnilles de fibra de vidre de 2 i 3 mm de 

diàmetre; esferes de contrapès i peanya de fusta 

de faig, fil de niló i tub de silicona flexible, i cartró 

ecològic tintat de 325 i 650 grams.

1992

Viatja a Alaska i, en el seu equipatge, ja figuren les 

seves escultures de viatge.

1996

Viatja a la Patagònia Austral i la Terra del Foc 

on, casualment, a l’abadia Inútil, troba unes 

suggeridores pedres polides per les marees d’un 

gran valor estètic, que marquen una empremta 

definitiva cap a l’escultura sòlida.

1997

Coneix Pere Casanovas, realitzador de renom 

en el camp de l’escultura, i estableix una fluida 

col·laboració amb ell.

1998–01

Període d’intensa activitat creativa.

2002  
Presentació de la seva obra escultòrica en el 

Centre Cultural Cajastur, on editen un important 

catàleg amb el títol La geometría como seducción. Es 

mostren les seves escultures a Oviedo i l’exposició 

itinerant es prolonga a Mieres, Avilés i Gijón.

2005

Es nomenat membre d’honor del Col·legi 

Professional de Disseny Gràfic de Catalunya.

2006

Homenatge pòstum a ADG-FAD.

Exposició homenatge a Expogràfic al MMB de les 

Drassanes de Barcelona.

2009

Exposició d’escultures a Cavas Vilarnau, Sant 

Sadurní d’Anoia.

2011

Mostra gràfica al MACBA, Barcelona. 

2014

Exposició d’escultures “Perfectio formae” a l’Espai 

d’Art l’Abadia, Palau de l’Abadia Sant Joan de les 

Abadesses.

Exposició “Portes i flèxums” (amb Jordi Fornas) 

a l’Espai Volart 2 de la Fundació Vila Casas de 

Barcelona.
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JORDI FORNAS MARTíNEZ

Neix a Barcelona el 5 de desembre de 1927 i mor l’1 

de setembre de 2011.

Estudia a l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi de 

Barcelona, obté el títol de professor llicenciat.

L’any 1949 rep una beca d’estudis per Espanya 

que atorga la Fundació Amigó Cuyàs i la beca a la 

residència de pintors de Granada.

Durant el període de 1949 a 1954 viu a Eivissa. En 

principi, marxa amb la seva mare per quatre anys. 

S’instal·la a Santa Eulària.

L’any 1951 realitza la seva primera exposició 

individual a la Sala Caralt de Barcelona i exposa a la 

i Biennal Hispanoamericana, a Madrid.

L’any 1954, juntament amb el pintor Marc Aleu i 

l’escultor Ramon Isern participa en una exposició al 

Museu Nacional d’Oslo, organitzada pel Ministeri 

d’Afers Estrangers de Noruega. 

Els anys 1952, 1954 i 1957, participa en el 5è, 7è 

i 10è Salons d’Octubre i en algunes edicions dels 

Salons de Maig.

L’any 1955 obté la beca de l’Institut Francès de 

Barcelona per a sojornar a París durant un any.

En tornar rep l’encàrrec de decorar amb pintures 

murals l’absis de l’església de Mont-roig (Terol).

Des de 1960 fins a 1975 deixa la pintura per 

a dedicar-se plenament al disseny gràfic. Es 

converteix en el principal grafista d’Edicions 62, 

dissenya les col·leccions “La cua de palla”, “El 

cangur”, “Llibres a l’abast” o la Gran Enciclopèdia 

Catalana.

Des de 1964 fins a 1995 s’ocupa del disseny de la 

revista Serra d’Or i de les cobertes de llibres de 

diverses col·leccions de Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat. 

L’any 1964 participa en l’exposició dels Premis Delta 

ADI/FAD amb un disseny de coberta de la revista 

Serra d’Or (setembre 1994).

Paral·lelament, des de 1962, és el responsable 

del disseny i gran part de les fotografies de la 

discogràfica Edigsa, plataforma dels intèrprets de la 

Nova Cançó.

L’any 1994 participa a l’exposició “Els artistes del 

Cercle Maillol. Homenatge a Pierre Deffontaines 

(1894-1978)”, comissariada per Arnau Puig, al Saló 

del Tinell de Barcelona. 

L’any 2004 organitza l’exposició “Taller obert” que 

té lloc al seu estudi de Sants, en què presenta més 

de 300 obres, tot fent un ampli recorregut per la 

seva trajectòria artística. 

L’any 2006 inaugura la que serà la seva darrera 

exposició pública amb la seva obra més recent, a 

l’Espai Guinovart d’Agramunt. 

L’any 2013 es fa l’exposició “Jordi Fornas, pintor”, al 

Museu de Montserrat.

L’any 2014 es fa una exposició a l’Espai Volart 2 de 

Barcelona. 
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Retallables i elements de promoció. Als anys seixanta i setanta Joan Pedragosa va dissenyar dife-
rents elements de promoció, amb peces retallables que es muntaven en forma de petites escultures 
estàtiques, personatges o composicions animades: per a un sopar de la junta del FAD, per a una 
botiga de mobles, per a una trobada de l’AGI (Alliance Graphique Internationale) o per a una marca 
de llet. Són un precedent del treball amb forma, volum i espai de la seva etapa d’escultor. Nadales, retallables i elements de promoció (1962-1977)
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Portades de llibres, cobertes de disc. Mitjançant les cobertes dels llibres d’Edicions 62 i les caràtu-
les dels discos d’Edigsa Jordi Fornas va crear la imatge de la cultura catalana dels seixanta. Va crear 
un estil característic amb fotografies molt contrastades, encaixades o superposades, que omplien 
la pàgina fins a les vores i que en alguns casos en sobreeixien. Més endavant va aplicar la mateixa 
estratègia gràfica en les seves composicions pictòriques, afegint-hi el volum. Sobrecobertes de llibres d’Edicions 62 i caràtules per a Edigsa (1964-1966)
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Traduccions
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¡Bienvenidos a la Feria de Muestras!

En el año 1960 Joan Pedragosa ganó el concurso de la imagen de la 28ª Feria Internacional de 
Muestras. Se editó un cartel de gran formato, una serie de sellos conmemorativos y, como era 
habitual en esa época, un pin y un banderín. El casco alado de Hermes, cabeza abajo, parece una 
jardinera, y de esta jardinera salen cinco tallos, hechos con cordeles, y cada uno sostiene una 
etiqueta de color. De los cordeles brotan cinco hojitas verdes, obtusas: da la sensación que el 
cáñamo del cordel reverdece y que la Feria de Muestras, que se celebraba en el mes de junio, 
vuelve a traer la Primavera a Barcelona. Las cuerdas tensan y las etiquetas parecen globos de helio, 
como los que se vendían aquellos días de fiesta en Montjuïc. Todo tenía un aire desembarazado 
y alegre. Sin las alas, que daban estabilidad al casco de Hermes, el dibujo de Pedragosa habría 
sido un saltamontes, y todo el mundo en el año 60 lo hubiera llamado un tentetieso. Pedragosa 
presentó en el concurso una figura que sugería un movimiento en suspensión (los globos que se 
entretocan, atados con hilos) que, sin la base que proporcionaban las alitas del casco (que daban 
la sensación de solidez necesaria para la propaganda de una feria oficial) habría sido un juguete de 
movimiento fluctuante e incontrolado.

Once años más tarde, en 1971 Jordi Fornas diseñó para la colección “Llibre de Butxaca” de la 
Editorial Pòrtic, que impulsaba y dirigía su hermano Josep, el libro Noves figures epigramàtiques, una 
serie de breves retratos de gente de la época de la República, escritos por Tomàs Roig i Llop, padre 
de Montserrat Roig. Fornas proyectó una cubierta a dos tintas, con un juego de superposiciones 
y transparencias. La tipografía está aplicada con valentía y un gran sentido de la composición: caja 
alta, cursiva, el nombre del autor en una línea rojiza, las tres palabras del título centradas, haciendo 
una especie de montañita. La palabra epigramáticas llena toda la caja y separa el nombre del autor 
y el título de la imagen, que como un jeroglífico o como un poema visual explica, concentrada, 
la historia del libro. Los señores verdosos son hombres de otro tiempo, amigos entrañables, más 
amigos todavía quizá por la guerra, la represión, el exilio, y al encontrarse en el año 1971, bajo el 
régimen de Franco, hay un compañerismo especial: por este motivo el brazo de uno sigue en la 

manga del otro. Los dos son uno. Estos compañeros entrañables mantienen las distancias y las 
formas y, con la mano que les queda libre, como era habitual entre la gente mayor de otro tiempo, 
levantan el sombrero cogiéndolo delicadamente por el ala: “Dios os guarde, maestro Fabra”. 
“Buenos días tenga usted”. Las figuras femeninas —en realidad una sola figura repetida— se dan 
la espalda. Enfrente, otras mujeres saludan con la mano. Quizá son ellas mismas, 40 o 45 años 
atrás, cuando eran jóvenes y pensaban que podían disfrutar de la vida, antes de que todo se echara 
a perder.

Los diseños de Pedragosa se basaban en el equilibrio e incorporaban el movimiento, hasta el 
punto que te podías imaginar las etiquetas —que simbolizaban la fuerza de la industria catalana— 
haciendo crecer el tallo, estirando, quizá arrancando de tierra el casco alado, metálico y pesado, 
haciéndolo volar como una cesta de mimbre. Mientras que el dibujo de Fornas se basa en la 
sobreimpresión e incorpora la narración, invoca las sombras del pasado y enfrenta a quien se 
encuentra el libro o quien se dispone a comprarlo en la librería, a un enigma visual. Fornas se 
hizo un hartón de hacer composiciones de este tipo en su época de diseñador de Edicions 62. 
Cuando tenía que hacer la cubierta de un libro de Elio Vittorini o de Michel Butor, extraía escenas y 
personajes y los desplegaba gráficamente: maletas llenas de dinero, mujeres que se transformaban 
y de la silueta de una salía otra mujer, mapas, coches, barcos, teléfonos descolgados, ventanas, 
montones de periódicos atados con cordeles.

Cuando pasamos del diseño gráfico a la creación plástica hay unas técnicas que se mantienen, 
una forma de entender el espacio y la composición que no varían, unas constantes que provocan 
déjà vus intensos y sorprendentes. Es el caso de la Composició amb figures de Jordi Fornas, 
actualmente en la Biblioteca de Catalunya. El juego de transparencias se traslada al espacio: los 
dedos del pie, un pliego de papel que tan pronto puede ser un tejado como una carta, salen de 
la superficie del cuadro. Hay un hombre medio tapado y dos mujeres con los brazos detrás de 
la cabeza, en una posición hedonista y provocadora. Otra figura, negra, sugiere un maniquí, la 
imagen sublimada y metafísica del hombre. La escena tiene lugar en una habitación: se reconoce 
en la parte superior de la pieza que dibuja volumétricamente el encaje de la pared con el techo. Las 
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figuras naranjas y amarillas introducen flashes de movimiento que contrastan con la placidez de las 
formas grises: piernas, brazos, cabellos, en el vértigo de la riña amorosa. El cuerpo abierto de par 
en par sugiere el sexo que no se ve.

En el caso de las esculturas de viaje de Joan Pedragosa encontramos la misma continuidad, el 
espíritu y procedimiento. En Kom Pas, la forma del soporte, con la intersección de dos planos —uno 
vertical, el otro más bajo, redondeado de un lado, del otro haciendo escalerilla—, recuerda el ala 
invertida del casco de Hermes del cartel de la Feria de Muestras. Sobre los tres planos encajados 
una varilla que recuerda también los tallos de las flores y, en los extremos, dos piezas, que hacen la 
función de las etiquetas. Aunque el sentido de la composición ha variado: la figura ya no se lee en 
sentido ascendente. La base hace de punto de soporte para el movimiento de la varilla. Pedragosa 
ha sustituido el globo de fiesta por el molino de viento. Esos molinos de viento, de hierro o de 
palas, que se ven oxidados en los cañares y en los márgenes de las carreteras. Pedragosa sublima 
la forma y el movimiento y los convierte en esculturas de mesa, que permiten personalizar una 
habitación de hotel o un apartamento de costa y que por esta razón son el símbolo de una vida 
libre y trashumante.

Jordi Fornas vivió en Ibiza, en los años 50, unos años felices, haciendo de pintor. Joan Pedragosa 
trabajó en Lausanne, en una época decisiva de su aprendizaje personal y profesional. De vuelta 
a Barcelona, el diseño —el grafismo publicitario como se llamaba en los años 60— representó 
una oportunidad de manifestar su creatividad y vivir de lo que mejor sabían hacer y de lo que les 
gustaba. Pero al mismo tiempo había una pesadumbre, que en el caso de Pedragosa se manifiesta 
ya a finales de los años 60, cuando empieza a pintar con aguada. Las cubiertas que hace para la 
“Colección Caracol” de la Editorial Tàber, el anuncio para el v Festival de Música o la imagen del 
concurso de carteles de Brut Fabergé, van más allá de la comunicación gráfica. En las cubiertas de 
los discos de la Antología Histórica de la Música Catalana de Edigsa, Fornas desborda el encargo y 
emprende el camino de la libre creación.

Terminaré con dos autorretratos. El primero, de Fornas, en el libro Pioneros del diseño gráfico 
en España (2007) de Emilio Gil: “Con el máximo respeto a las artes aplicadas, el diseño gráfico 

y la publicidad son una rama de aquellas y, por este motivo, están condicionadas a una finalidad 
útil. El autor no puede desarrollar su pensamiento como diseñador, con libertad”. El segundo, de 
Pedragosa, es un anuncio de su estudio de los años 50. Se ve una parte de la cara, con bigote, de la 
cabeza le sale un molinete, sobre el brazo del molinete hay unos émbolos y en equilibrio sobre estos 
émbolos un hombre con el pincel en la boca. Los brazos de los émbolos dicen prensa, publicidad 
directa, decoración, presentación producto. Es la misma idea del texto de Jordi Fornas. La creatividad 
del autor es el molino de viento, el hombre en equilibrio sobre los émbolos, el diseñador gráfico 
que ve comprometida su libertad.

Cuando el marketing desplazó la gráfica publicitaria, y los diseños por ordenador el dibujo y el 
collage, Fornas y Pedragosa sintieron que podían desarrollar con libertad su pensamiento. Fruto 
de esta creatividad y de esta libertad es el trabajo que desarrollaron en los últimos años de su 
vida. Pedragosa busca la pureza: formas esenciales, colores planos, composiciones delicadas, 
movimientos mínimos provocados por oscilaciones térmicas: sutileza y equilibrio. Mientras que 
Fornas, sin renunciar a la composición, busca la expresión y es significativo que muchas de sus 
obras, en vez de telas, usen puertas y ventanas. Abrirse, liberarse, salir. Las piezas desbordan el 
marco, la superficie plana se desdobla en capas de formas, como una mano de cartas o un juego de 
construcciones. Un buen inicio y un gran final.

Julià Guillamon
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El hombre que amaba la tercera dimensión

La primera imagen de Joan Pedragosa que me viene a la memoria es su foto de presentación en el 
libro Grafistas, Agrupación FAD. En este volumen de 1964, verdadero documento de referencia 
de la historia del diseño gráfico en Barcelona, la mayoría de los grafistas aparecen con posturas 
correctas y serias en un intento de dar a la profesión un estatus respetable, del que en ese momento 
iba más bien escaso. Algunos de los integrantes de la nueva asociación, fundada dos años antes, 
abandonaron el trabajo estable en las agencias de publicidad y abrieron estudios independientes 
donde desarrollar un grafismo de autor. En la edición de Grafistas, Agrupación FAD, la foto de 
Pedragosa destaca entre todas las demás porque transgrede este concepto de seriedad corporativa. 
Nuestro hombre, con expresión lúdica y distendida, sorprendía con una instantánea donde se le 
ve sobre el caballito de madera de un carrusel de parque de atracciones. Es la única foto de todo 
el grupo del FAD donde no hay actitud estática, la única en la que el clic del fotógrafo congeló una 
acción en movimiento. Un revelador augurio de lo que sería su futura trayectoria como artista.

Porque Joan Pedragosa, después de dedicarse muchos años de manera significativa al 
diseño gráfico, acabó convirtiéndose en un inventor de estructuras basadas en la búsqueda del 
movimiento. Este espíritu cinético ha nutrido toda su obra. En la época de grafista los diseños de 
Pedragosa se distinguen por su singularidad. Abundan las composiciones movidas, las diagonales, 
la tensión conseguida con elementos siempre en tránsito: marcas o carteles de geometría inquieta, 
piezas con relieves fantasiosos, troquelados que emergen audaces de las páginas de los impresos, 
diagramaciones corpóreas al estilo de pequeñas esculturas en papel… Se diría que para Pedregosa 
las ideas no podían existir si no se formalizaban en 3D. Este interés por la tridimensionalidad y por 
los trayectos visuales se comprueba también en las tipografías de autoría propia. Un ejemplo. En 
el logotipo de Fogo, inolvidable para los que ya de pequeños hacíamos la guerra química contra los 
insectos, las dos consonantes componen un recorrido giratorio de ida y vuelta.

Durante la década de 1990, este hombre que amaba tanto la tercera dimensión, inicia con 
plenitud su etapa escultórica y en este período las volumetrías inventadas dan el paso definitivo 

hacia la cinética. La estética del movimiento comporta un diálogo constante con el espectador. 
Entran en escena una serie de variables. Los desplazamientos —reales o sugeridos— de los objetos, 
la textura y el color de los materiales, el punto de vista de quien lo observa, las percepciones 
heterogéneas de las formas según la luz o las características del espacio expositivo. Es un territorio 
de sutilezas. El simple suspiro de admiración del visitante puede hacer que una escultura móvil se 
mueva de manera accidental y surja una sensación de velocidad más o menos imaginaria. En el arte 
cinético, como en un carrusel de parque de atracciones, se presenta la paradoja del movimiento 
que no va a ninguna parte. Penetramos en el mundo de las ilusiones ópticas. Asistimos a un eterno 
retorno. Hay en el cinetismo una especie de imperativo matemático en el que todo vuelve al punto 
de origen para recomenzar con el mismo itinerario. El universo se crea —y recrea— de nuevo con 
cada movimiento. La mente puede viajar y la mirada se hipnotiza con unas estructuras escultóricas 
que generan la ficción de un cambio de lugar perpetuo.

Pedragosa explora incesantemente esta paradoja entre movilidad e inmovilidad. Su 
destreza para la síntesis le permite elaborar una obra escultórica de líneas limpias y depuradas. 
Planteamiento vital y estético donde la perfectio formae es el mito a seguir. El alma de la forma y 
el alma humana se manifiestan a través de la infinita capacidad de jugar con los volúmenes. Un 
detalle remarcable son los títulos en latín de muchas de sus piezas. No sólo está el gusto fonético 
por las sonoridades ancestrales —como dice él mismo en una entrevista—, sino que también se 
reivindica el arraigamiento mediterráneo del artista y un cierto anhelo de clasicismo de la obra. Si 
los grandes personajes de la antigüedad eran recordados por sus estatuas ecuestres, yo recuerdo 
a Joan Pedragosa por aquella célebre foto del carrusel del parque de atracciones. El paso de los 
años y su carrera artística demuestran que se puede llegar muy lejos sobre un caballito de madera.

Jordi Ribas
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Un contacto intenso con la vida

Jordi Fornas (Barcelona, 1927-2011) inicia su trayectoria artística en la época de la posguerra. 
Después de ir a la Escuela de Bellas Artes de Sant Jordi, de recibir una beca de estudios de la Fundació 
Amigó Cuyàs para recorrer España y de estar pensionado en Granada, decide instalarse durante 
cuatro años en Ibiza, hecho que le marcará profundamente, siendo esta isla el lugar donde creará 
su incipiente lenguaje pictórico y donde se nutrirá con toda una iconografía que perdurará durante 
toda su carrera. En esos primeros años, participará en los Salones de Octubre (concretamente en 
el quinto, el séptimo y el décimo, de los años 1952, 1954 y 1957, respectivamente), así como en la i 
Bienal Hispanoamericana celebrada en Madrid y en algunas ediciones del Salón de Mayo. En el año 
1951 presenta su primera exposición individual en la Sala Caralt de Barcelona y en 1954, junto con 
Ramon Isern y Marc Aleu, expondrá en el Museo Nacional de Oslo. Un año más tarde, en 1955, 
recibirá la beca de estudios del Círculo Maillol del Instituto Francés para ir a París.

Como pintor, el trabajo de Fornas abraza desde la década de los años 50, a partir de su estancia 
en Ibiza (1949-1954), hasta su muerte, en 2011, con un paréntesis esencial en la década de los 60 
hasta 1975, cuando se dedica en exclusiva al mundo del diseño gráfico. Su obra como diseñador 
gráfico se relacionará con la de una cultura catalana y progresista, Fornas será el creador de la 
imagen de Edicions 62 y de la Gran Enciclopèdia Catalana; pasando también por la portada y las 
páginas de Serra d’Or hasta llegar al diseño del logotipo y los discos de Edigsa, desde donde surge 
el fenómeno de la Nueva Canción Catalana.

Aunque Fornas siempre se consideró un pintor y será en el ámbito de la pintura en el que 
querrá ser reconocido. Las obras de la primera etapa, centradas en la década de los años 50, 
son herederas de la estética picassiana, entroncada a un poscubismo entendido con más libertad 
formal, que le llevará a una figuración esquemática. En sus composiciones destaca el dominio del 
orden y el equilibrio, quizá debido a la influencia de los estudios inacabados de arquitectura, la 
disolución del mundo real a través de una cara extremadamente estructuradora, la insistencia 
en unas líneas de fuerza que le llevan a una esquematización de la imagen global. Las primeras 
críticas usan calificativos como los de contundente, intransigente, hacen referencia a su trazo seco, 
grueso, decidido, recortado, a su tonos ocres y grises, a su concepción abrupta, a la influencia de 

los primitivos, así como a la de los cubistas. Fornas había conseguido crear un lenguaje que como 
muchos de los artistas jóvenes de aquella etapa reaccionaba frente a la imagen de una realidad que 
había ido a la quiebra. 

Pasado el período mencionado dedicado al diseño gráfico, a partir de 1975 y hasta su muerte, 
Jordi Fornas retomó el camino de la pintura. Aunque su obra en esta segunda etapa no es ajena a su 
trabajo como diseñador, ni a todo lo que sucedía en el terreno plástico durante esos años. 

Sus obras beberán de múltiples referencias, conformando un auténtico rompecabezas 
estético: desde las descritas por Antoni Munné-Jordà, como el cubismo, el constructivismo, el 
objeto encontrado de los dadaístas y las formas orgánicas de Henry Moore, se pueden añadir otras 
aportaciones de algunas tendencias de la segunda mitad del siglo xx, como son la nueva figuración, 
el neorrealismo, el arte pobre y el arte pop.

Características de esta etapa serán sus pinturas combinadas en las que el collage, el ensamblaje, 
el objeto encontrado, la fotografía y la pintura mantienen siempre una inquietante relación. 
Objetos, latas, ropa, maderas, crean obras tridimensionales que acostumbran a representar 
paisajes urbanos o cuerpos de mujeres y que escapan del plano pictórico, rompiendo el marco y los 
límites del propio cuadro. De la bidimensionalidad del lienzo a la tridimensionalidad, por hablar, 
propiamente, de piezas escultóricas.

Siendo primordial como es su voluntad de ordenación, así como “la personalización del objeto 
desplazado y el expresionismo volumétrico”, en palabras de Oriol Bohigas, el cromatismo de su 
obra no se debe sólo al color real de los objetos encontrados, sino que el artista crea toda una serie 
de gamas cromáticas que giran en torno a los tonos de la piel humana y que enlazan nuevamente 
con los cuerpos de mujer desfragmentados que encontramos diseminados en sus telas. Algunas 
constantes de su obra, a pesar de sus numerosas y variadas experimentaciones, serán el hecho de 
que nunca se aleje de una base figurativa en su trabajo y la admiración que siente por la trayectoria 
de artistas que no hayan renunciado nunca a tener un contacto intenso con la vida, así como la 
preocupación, el interés y el compromiso que siempre ha manifestado hacia el ser humano. 

Sílvia Muñoz d’Imbert
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Welcome to the Trade Fair!

In 1960 Joan Pedragosa won the competition for designing the logo for the 28th International Trade 
Fair. It was reproduced as a large-scale poster, a series of commemorative stamps and, as was 
common at the time, a badge and a pennant. The design showed the winged helmet of Hermes 
upside down with five stalks made of string coming out of it, like a plant pot, with a coloured label 
on the end of each one. From each of the five stalks sprouted a green leaf, giving the impression 
that the hemp of the string had re-budded and that the trade fair, which was being held in the 
month of June, had brought spring back to Barcelona. The coloured labels with the taught strings 
look like helium-filled balloons, like the ones that were sold on holidays on Montjuïc. Everything 
has a carefree and happy feel. Without the wings steadying the helmet of Hermes, Pedragosa’s 
design would have been a roly-poly toy or Weeble, known in Catalonia in the 1960’s as a tentetieso. 
Pedragosa’s entry was a design that suggested suspended movement (the balloons bunched 
together, tied with string) which, without the base supplied by the wings of the helmet (giving 
a sense of solidity suitable for the publicity for an official fair), would have been a toy wobbling 
around uncontrollably. 

Eleven years later, in 1971, Jordi Fornas designed the book Noves siluetes epigramàtiques (New 
Epigrammatic Silhouettes), a series of brief portraits of people from the time of the Republic 
written by Tomàs Roig i Llop, Monserrat Roig’s father, which was part of the series Llibre de 
Butxaca published by Editorial Pòrtic, set up and run by his brother Josep. Fornas designed the 
cover with two colours, in an interplay of superimpositions and transparencies. The typeface is 
used confidently and with a fine sense of composition: high up, in italics, are the author’s name in a 
reddish line and the three words of the title, which are centred in a stack. The word epigramàtiques 
stretches across the cover, producing a separation between the author’s name with the title and 
the image, like a hieroglyph or a visual poem explaining in a concentrated way the story of the 
book. The green gentlemen are men from another age, close friends, closer than ever perhaps for 
having lived through the war, repression and exile. Because they are meeting in 1971 during Franco’s 

regime there is a special companionship; represented by the arms joining together in the middle. 
The two are one. These two old pals are sticklers for formalities and with their free hands raise 
their hats delicately by the brims, as was the custom amongst the older generation in the 1970’s, 
“May God be with you, Master Fabra.” “Have a good day.” The female figures – in fact a single 
figure repeated – have their backs to each other. Behind them are two more waving. Maybe they are 
their younger selves, 40 or 45 years previously, when they imagined they could enjoy life, before 
everything went downhill.

Pedragosa’s designs are based on balance and the incorporation of movement, to such an extent 
you could imagine the labels – symbolising the buoyancy of Catalan industry – tugging on their 
stems, stretching them, perhaps even lifting the winged helmet, heavy and metallic, off the ground 
and carrying it like a wicker basket. The drawing by Fornas however is based on superimposition 
and has a narrative, it invokes the shadows of the past and confronts the person looking at the book 
or who is ready to buy it in a bookshop, a visual enigma. Fornas certainly produced his fair share of 
this type of composition during his time as a designer for Edicions 62. When he had to do a cover 
for a book by Elio Vitorini or Michel Buttor, he chose scenes and characters and developed them 
graphically: briefcases packed with money, women who transformed and from the outline of one 
appeared another woman, maps, cars, ships, telephones left off the hook, windows, or stacks of 
newspapers tied up with string.

When we move from graphic design to artistic creation there are techniques that are to be 
found in both, a manner of understanding space and composition that remains unchanged, 
constants that bring on surprising and intense episodes of déjà vu. This is the case with Composició 
amb figures (Composition with Figures) by Jordi Fornas, currently in the Biblioteca de Catalunya. 
The interplay of transparencies is applied to space: the toes, a fold of paper that could be a roof 
or a letter emerging from the picture surface. There is a half-hidden man, and two women with 
their hands behind their heads in sensual and provocative positions. Another black figure suggests 
a mannequin, a sublimated and metaphysical image of man. The scene is set in a room; the 
higher part shows where the ceiling meets the wall. The orange and yellow figures provide flashes 
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of movement that contrast with the stillness of the grey shapes – the legs, arms and hair – in an 
involved, amorous tangle. The open bodies suggest sex that is not seen. 

In Joan Pedragosa’s travel sculptures we can observe the same continuity of spirit and procedure. 
In Kom Pas the shape of the support, with the intersection of two planes – one vertical, the other 
lower and rounded on one side with the other side cut into steps – reminds us of the upside-down 
helmet of Hermes on the trade fair poster. Atop of the three interlocking surfaces is a crosspiece 
that also reminds us of the stems of the flowers, with a piece at each end playing the part of the 
labels. The alignment of the composition however is different; as a figure it is not read upwards. 
The base acts as a supporting point for the movement of the crosspiece. Pedragosa has substituted 
the party balloons for a windmill. Those wind pumps, with blades of metal or wood, which can 
be seen rusting in reed beds and on roadsides. Pedragosa sublimates the form and movement 
of a windmill and converts it into table sculptures that can personalise a hotel room or a beach 
apartment, making it a symbol of a free and wandering life.

Jordi Fornas went to live in Ibiza in the 1950’s, happy years he spent as a painter. Joan Pedragosa 
went to work in Lausanne, a decisive period for his personal and professional development. On 
returning to Barcelona, design - as the field of advertising graphics was known as in the 1960’s 
- represented an opportunity for exhibiting their creativity and making a living from what they 
enjoyed doing and knew best. There was also however a sense of unfulfillment, which in the case 
of Pedragosa led to him painting in gouache at the end of the 1960’s. The book covers he did for 
the Colección Caracol published by Tàber, the publicity for the Fifth Music Festival, and the picture 
for the poster competition for Brut Fabergé, went beyond graphic communication. For the record 
sleeves for the Historical Anthology of Catalan Music on the Edigsa label, Fornas went beyond the 
commission and started out on the road to free artistic creation.

I will finish with two self-portraits. The first, by Fornas, is from the book Pioneers of Graphic 
Design in Spain (2007) by Emilio Gil. “With no disrespect to the applied arts, graphic design and 
publicity are branches of them, which is why they are destined for a useful end. The artist cannot 
develop his thought as a designer, in any way he likes.” The second, by Pedragosa, is an advert for 

his studio from the 1950’s. There is a strip with his face from which emerges a rotor with some 
pistons on the axle. On these pistons is balancing a man with a brush in his mouth. The shafts of 
the pistons read in Spanish press, direct publicity, decoration, and product presentation. It is the same 
idea as that in the text by Jordi Fornas. The creativity of the artist is the windmill, the man balancing 
on pistons, the graphic designer who sees his artistic freedom compromised. 

When marketing displaced advertising graphics, and computer-aided design pushed out 
drawing and collage, Fornas and Pedragosa felt they were free to develop their thoughts. Fruit of 
this creativity and sense of freedom is the work they did in the later years of their life. Pedragosa 
sought purity: essential forms, flat colours, delicate compositions and minimal movements set off 
by thermal oscillations: subtlety and equilibrium. While Fornas, without renouncing composition, 
sought expression, and it is significant that many of his works were done on doors or windows 
instead of canvas. Open up, free yourself, and leave. His pieces go beyond their frames; their flat 
surfaces are folded into layers and shapes, like a hand of cards or a set of building blocks. A good 
start to a great finish. 

Julià Guillamon
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An Intense Contact with Life

Jordi Fornas (Barcelona, 1927-2011) started his artistic career in the post-war period. After studying 
at the Sant Jordi School of Fine Art and receiving a scholarship from the Fundació Amigó Cuyàs to 
travel around Spain and stay in Granada, he spent four years in Ibiza, which was to have a profound 
effect on him. It was here where he created his early pictorial language and where came into contact 
with the iconography that was to stay with him for the rest of his life. In those early years he took 
part in the October Salons (specifically the fifth, the seventh and the tenth, in 1952, 1954 and 1957 
respectively) as well as in the First Hispano-American Biennale held in Madrid and several editions 
of the May Salon.  In 1951 he had his first solo exhibition in the Sala Caralt in Barcelona. Then in 
1954 he had a joint exhibition with Ramon Isern and Marc Aleu in the Norwegian National Gallery 
in Oslo. A year later in 1955 he was awarded a grant by the French Institute’s Cercle Mailloi to study 
in Paris. 

As a painter, Fornas’s career spans from the 1950’s, starting with his stay in Ibiza (1949-1954) to 
his death in 2011, with a notable gap stretching from the 1960’s to 1975 when he worked exclusively 
in graphic design. His work as a graphic designer was allied with the left-wing, progressive Catalan 
culture of the day. Fornas’s design work included the graphics for the publishers Edicions 62 and 
the Gran Enciclopèdia Catalana. He also designed covers and spreads for the magazine Serra d’Or, 
and even the logo for the Edigsa record label, home of the Catalan Nova Canço genre of music. 

Fornas however always considered himself a painter, which is how he would have liked to be 
remembered. His early works from the 1950’s show the influence of Picasso and a post-cubism 
that is formally freer, leading on to a schematic figuration. In his paintings there is a clear tendency 
towards order and balance - perhaps influenced by his unfinished architecture studies - the 
dissolution of the real world into an extremely structured one, and the use of strong lines leading 
to the schematisation of the overall picture. Early reviews of his work used words such as powerful 
and unyielding in reference to his dry, heavy, decided, delineating line, his grey and ochre tones, his 
direct approach, and the influence of primitives as well as cubists. Fornas had managed to create a 

language, like many of the young artists of the time, which was a response to the idea of a morally 
bankrupt reality. 

After the period spent concentrating on graphic design, he returned to painting in 1975 and 
continued with it until his death. His output during this second stage however was not completely 
divorced from his work as a designer or what had happened in art during those years.

His pieces drew from multiple references, creating a kind of aesthetic puzzle. As well as the 
influences described by Antoni Munné-Jordà, such as Cubism, Constructivism, the Dadaist found 
object and the organic forms of Henry Moore, there are elements from some of the currents of art 
from the second half of the 20th century such as Neorealism, Arte Povera and Pop art.

Characteristic of this phase were his mixed media pieces in which collage, assemblage, found 
objects, photography and painting maintained an uneasy relationship. Objects, tins, clothes and 
pieces of wood create three-dimensional works, usually representing urban landscapes or female 
bodies, which escape the pictorial surface and break with the frame and limits of the picture itself. 
He went from the bi-dimensionality of the canvas to the tri-dimensionality of sculptural pieces. 

While his urge for ordering was central, as was, in the words of Oriol Bohigas, “the personalisation 
of the displaced object and volumetric expression”, colour in his work was not only provided by 
found objects, but by the artist providing a whole range of colours based on human skin tones, 
which once again brings us to the fragmented female bodies found in his canvases. 

There are a number of constants in his work; the fact that he never departed from a figurative 
base, the admiration he had for the career of artists who never gave up on their intense contact with 
life, and his continual concern, commitment and interest in human beings.

Sílvia Muñoz d’Imbert
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The Man Who Loved the Third Dimension

The first image that comes to my mind when I think of Joan Pedragosa is that from his presentation 
photo in the book Grafistas, Agrupación FAD (FAD Association of Graphic Designers). In this 
volume dating from 1964, in itself an important document of the history of graphic design in 
Barcelona, most of the graphic designers photographed are posing in a serious and decorous 
way to give an impression of respectability to what was a fledgling profession.  Many members 
of the new association, founded two years previously, had left secure jobs in publicity agencies 
and opened independent studios to develop their own brands of graphic design. In this edition of 
Grafistas, Agrupación FAD, the photo of Pedragosa stands out for going against the grain of this air 
of corporative gravity. Our man, with a playful and laid-back expression, surprises with a picture 
of him riding a wooden horse on a fairground merry-go-round. Of all the photographs of the FAD 
group it is the only one that is not stationary, the only one where the camera click froze an action 
in movement.  It is a telling omen of his future direction as an artist. 

For Joan Pedragosa, after many productive years in the graphic design profession finished up as 
an originator of structures based on research into movement.  The kinetic spirit had informed his 
entire output.  During his years in graphics, Pedragosa’s designs stood out for their distinctiveness.  
They are a riot of restless compositions, full of diagonals, with tension achieved by the use of 
elements in motion: trademarks and posters of unsettling geometry, pieces with fantastic reliefs, 
dry stamps boldly emerging from the pages of printed matter, and solid layouts in the style of 
small sculptures on paper. For Pedragosa ideas could not exist if they were not given a 3D form. 
This interest in three-dimensionality and visual journeys is also to be seen in his lettering. For 
instance in the logo for Fogo, unforgettable for those who since childhood have been engaged in 
chemical warfare against insects, the F and the g create a circular, almost revolving pattern.

During the 1990’s, in his sixties, this man who so loved the third dimension embarked on 
his period as a sculptor, and his invented volumes took the final step towards kinetics. The 
aesthetic of movement involves a constant dialogue with the viewer. It encompasses a whole 

range of variables: the movements – real or suggested – of objects, the texture and colour of 
materials, the point of view of the observer, the diverse perceptions of forms depending on the 
light and characteristics of the exhibition space.  It is a territory of subtleties.  A visitor’s simple 
gasp of admiration can accidently set in motion a mobile sculpture and produce more or less real 
sensations of velocity. In kinetic art, as with a fun-fair merry-go-round, the paradox of motion 
going nowhere is ever-present. We enter a world of optical illusion. We are witnesses to an eternal 
return.  There is in kinetic art an almost mathematical imperative that everything returns to its 
starting point in order to recommence the same journey. The universe is created – and recreated – 
afresh with each movement.  The mind travels and the gaze is hypnotised by sculptural structures 
that generate the fiction of a perpetual change of location.

Pedragosa tirelessly explored the paradox between mobility and immobility.  His skill for 
synthesis enabled him to produce a body of sculptural work displaying clean and economical 
lines.  His was a lively and aesthetic approach, with perfectio formae as the elusive quarry. The spirit 
of form and the human spirit manifest themselves via an infinite capacity for playing with volumes.  
A detail worth noting is that the titles of many of his pieces are in Latin.  Not only does this show 
a phonetic preference for ancestral sounds, as he himself once mentioned in an interview, but 
also an acknowledgement of his Mediterranean roots and a certain yearning for classicism in his 
work. As the noblemen of antiquity are remembered by their equestrian statues, I remember Joan 
Pedragosa in that marvellous photograph of him on a merry-go-round. The passing of the years 
and his career as an artist show that is possible to go far mounted on a wooden fairground horse. 

Jordi Ribas




