


LES ARTS DEL LLIBRE 
I JOAN JOSEP THARRATS

Tothom coneix que Joan Josep Tharrats va ser membre fundador del 
grup Dau al Set. Però per a nosaltres és molt important el que afirma 
el filòsof del moviment artístic i últim testimoni del grup, Arnau Puig, 
quan recorda que en els inicis de la revista, va arribar un jove il·lusionat 
i sensible Joan Josep Tharrats que els va dir: “Escolteu i si féssim una 
revista de tot això? - i així és com va començar Dau al Set”. Com sabem, 
la revista va recollir el treball d’un grup d’artistes multidisciplinari on 
també hi va col·laborar Enric Tormo, un jove tipògraf i professor de les 
arts del llibre a la nostra Escola Llotja.

Ens ha interessat participar en aquest projecte expositiu de la Fundació 
Tharrats a Pineda de Mar, al voltant de la figura de Joan Josep Tharrats 
per aquests dos motius: el primer perquè considerem que les Arts del 
Llibre responen a aquest mateix ideari i il·lusió. Una revista no és altra 
cosa que un lloc de trobada entre el text, la imatge, la impremta, el gravat 
i l’enquadernació. I l’altre motiu és el caràcter creatiu interdisciplinari 
del grup i del mateix Joan Josep Tharrats que és un exemple de com 
els recursos propis de l’ofici poden convertir-se en art. 

Motivades per aquesta idea, vam proposar als nostres alumnes que 
recollissin el desafiament d’interpretar des de disciplines diverses, 
lligades al seu aprenentatge i que fessin els seus treballs portats per 
aquest mateix esperit. Aquesta exposició inclou diverses obres, entre les 
quals es troben totes les tècniques del gravat i les tan característiques 
maculatures centrades en l’etapa de Dau al Set (1948-1956).

Portades originals de Dau al Set



DAU AL SET O DE COM UNS XICOTS 
DECIDEIXEN CONSTRUIR UN MÓN NOU
Els del Dau al Set eren sis. No és una juguesca –atès que un dau té sis cares 
i mai pot sortir el set– sinó que és una realitat que té la seva explicació 
sense que s’ho proposessin. Volien fer un món que en res s’assemblés a 
aquell en el que vivien. És sabut que la canalla sempre s’inventa mons nous 
que donin satisfacció als seus desigs i no pas l’acceptar unes realitats 
que contrarien radicalment i absolutament els ideals i objectius que es 
proposen. 

Què, millor, doncs que plantejar-se un horitzó vers el qual marxar amb 
voluntat, fermesa i decisió. Si existir és una possibilitat de realitzar-se, 
el millor que es podia fer és assajar que d’un dau de sis cares n’emergís 
la cara setena. El Dau al Set és la juguesca a l’impossible, cercar el que 
objectivament no podria aparèixer.

I així començà aquella aventura, amb una publicació prèvia, Àlgol, 1946, 
de la que foren creadors i autors en Joan Brossa, l’Arnau Puig i en Joan 
Ponç (que, aleshores, encara signava amb una s final). La intenció era ben 
clara: vivíem en un desert intel·lectual i sensible; tot estava prohibit si no 
s’ajustava als canons establerts pel règim franquista. 

La joventut amb empenta sempre és difícil de dominar i aquells tres joves 
iniciadors d’Àlgol –Joan Brossa (1919-1999), Arnau Puig (1926) i Joan Ponç 
(1927-1984) – veieren incrementada la força de la seva inquietud a l’afegir-
s’hi en Modest Cuixart (1925-2007) i l’Antoni Tàpies (1926). Tots ells són, 
al 1948, els promotors d’un esperit de contestació a la cultura i ambient 
asfixiant i desèrtic d’aquells fatídics anys 1940 i 1950. Per a manifestar-se 
i testimoniar de la seva presència decidiren crear una nova publicació on 
plasmaren el ventall de les seves inquietuds sobre el pensament, la plàstica 
i els modes o models de fer-la efectiva. 

I EN THARRATS TAMBÉ HI ERA
Tanmateix es necessitaven els mitjans per fer-ho efectiu i aquests 
aparegueren amb la persona de Joan-Josep Tharrats (1918-2001), jove 
inquiet també per tota mena de formalismes plàstics. En Tharrats s’havia 
ensinistrat al muntatge tipogràfic al Comissariat de Propaganda de la 
Generalitat durant els primers anys de la Guerra Civil. Després, en reaparèixer 
–per l’any 1947– era l’home que posseïa una impremta manual Boston 
–perquè el seu pare, industrial i poeta català gironí, cada any publicava 
un recull de sonets propis–, una possibilitat de tenir paper –el paper era 
controlat pel règim i només en podien tenir certes industries– mercès a les 
relacions amb l’escriptor, llibreter i impressor legal Ignasi Agustí. En Tharrats 
era un fan de tot el que fos la idea de composició tipogràfica de creació; a 
les seves mans i amb unes tisores i tinta xinesa, tot es transformava fins 
assolir una imatge altra. Era, aquell moment, el col·laborador ideal per la 
gent del futur Dau al Set, que ell composava, imprimia i, successivament, 
va anar creant totes les faramalles compositives que caracteritzaren –a 



part del textos i dibuixos, que eren del escriptors i artistes esmentats– la 
imatge de Dau al Set. 

No només això sinó que també féu edicions minoritàries de petits reculls 
de textos poètics o d’imatges. D’aquest treball realitzat mercès a la Boston 
casolana, Tharrats va adonar-se i descobrir –a l’empara de l’aparició de 
l’anomenat art informal– el que ell en deia maculatures, 1954, papers 
tintats a l’atzar –inicialment– en assecar de tintes el plat impressor de 
la Boston. Aquella paperassa bruta a l’ull d’un nou concepte de l’art, i de 
la gràcia i habilitat compositiva de Tharrats, esdevingué una de les seves 
troballes plàstiques més encertades.

Una espècie, amb suports diferents, d’aquest tipus de composició a base 
de masses cromàtiques (les maculatures), Tharrats les realitzà –temps 
després– amb totxana i ciment (Mur) o amb materials de deixalleria 
ferrosos o petris confosos en un muntatge de conglomerat (l’anomenat 
Mirador de l’Alcalde, a Montjuïc).

La passió que sentia per tot el que fos composició i la conseqüent 
compaginació el feu col·laborar a l’edició d’algunes revistes com, exemple, 
Sant Jordi, editada per la Diputació de Barcelona, o de Revista (amb 
cal·ligrafia del títol per Dalí) i d’altres publicacions. Exercí d’editor de llibres 
propis o d’encàrrec i realitzà per editorial algunes solapes de disseny per 
a llibres. Com que també li agradava escriure feu ressenyes de diferents 
arts que l’atreien (el ballet) i d’artistes contemporanis o de les seves obres. 

Però on excel·lí més la seva creativitat, al meu entendre, fou en una publicació 
periòdica que s’inventà i que designà com Negre + ... . Consistia aquesta 
publicació en una utilització integral de tot el que intervé a la tipografia, 
entesa per Tharrats com un art autònom. Previ anàlisi dels elements que 
pensava integrar per mitjà de la impremta, intervenia al disseny, suport, 
muntatge, composició, tintatge i textos. Cada número era imprès amb un 
suport de color diferent i de tintes contrastants. Cada número de Negre + ... 
esdevenia una publicació que mereixia una atracció i un acord visual amb 
independència del que s’hi pogués tractar. Era una revista plàstica basada 
en la plasticitat mateixa implícita en cada un dels elements integrants. 

Tharrats també es dedicà al gravat i a la litografia que ell muntava 
prèviament i, després, recorria a un especialista perquè li fes adonar de 
les possibilitats de tractament diferenciat i original hi havia a l’obra que 
aportava. 

Si en les obres tipogràfiques el que predominava era la composició per 
plans plàstics, en la seva producció pictòrica se servia d’antuvi de la matèria 
cromàtica i el collage, si s’esqueia; els disposava segons heterogeneïtats 
similars a les visuals de les constel·lacions estel·lars o dels fons marins.             

Era un traficant de matèries i formalista consumat; cap altra cosa li 
importava.    

Arnau Puig
Filòsof i crític d’art



EXPOSICIÓ
Organització: Fundació Tharrats d’Art Gràfic i Ajuntament 
de Pineda de Mar
Producció: Escola Superior de Disseny i Art “Llotja” i Fundació 
Tharrats d’Art Gràfic
Col·laboren: Consorci d’Educació de Barcelona (Generalitat de 
Catalunya i Ajuntament de Barcelona)
Comissaris: Anna Comellas, Maria Lucas i Lluís Ivern
Textos: Arnau Puig i ESDA “Llotja”
Disseny gràfic: Marina Turró
Impressió: Impremta Rodríguez 
Retolació: Rètols Imatges 73
Muntatge: Fusteria Pineda

Aquesta exposició forma part del programa d’activitats del 
CENTENARI JOAN JOSEP THARRATS

COMISSIÓ ORGANITZADORA

Santiago Macip Esteller
Regidor de Cultura, Esports i Salut de l’Ajuntament de Pineda
M. Àngels Torras 
Directora dels SS. TT. de Barcelona. Dep. de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya
Joan Tharrats i Ral 
Representant de la família Tharrats
Joan Pujadas Marquès
Expert obra Joan Josep Tharrats
Núria Poch i Abeyà
Directora de la Col·lecció Bassat de la Nau Gaudí
Lluís Ivern i Pascual
Comissari coordinador
Ricard Mas i Peinado 
Comissari exposició central
Francisco Hernández Arteaga 
Cap de l’àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Pineda
Ricard Alonso i Vicent 
Tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Pineda

Organitza:
Fundació Tharrats d’Art Gràfic
Ajuntament de Pineda de Mar

Col·laboren:
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Col·lecció Bassat de la Nau Gaudí

El Centenari Joan Josep Tharrats està adherit a l’Any Europeu 
del Patrimoni Cultural



Horari
dijous i divendres, de 18.00 a 20.30 h
dissabtes, de 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.00 h
diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 h
Entrada gratuïta

Fundació Tharrats 
d’art gràfic
Can Comas
Plaça Catalunya, 3
Pineda de Mar

cultura@pinedademar.cat
www.pinedademar.cat
      /pinedademar
      @pinedademar

Amb la participació de: Amb el suport de:

fundaciotharrats.cat


