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1/ INTRODUCCIÓ
Al primer terç del segle XX a l’estat espanyol, així com a la resta de països desenvolupats europeus, es produïren profunds canvis en matèria de producció gràfica i artística, es pot dir, que es canvià la forma d’entendre l’art. Tanmateix, el disseny en totes
les seues variants existents, moltes d’elles recent nascudes, se sentí influenciat i acabà
adoptant aquest viratge.
Quan parlem d’aquest canvi, ens referim més als nous valors i conceptes que estaven
emergent al voltant de la societat, que a un canvi de tècniques i formes de produir,
que en realitat també es produí paral·lelament.
S’estava gestant una nova societat, la qual sense assabentar-se donaria pas a una nova
època de la història. La gran Revolució Industrial d’un segle enrere ja estava al seu
zenit i li succeí un inevitable declivi. Les revoltes liberals i entitats civils arreu del territori europeu aconseguiren acabar amb molts dels antics privilegis, però no ho féren
amb la misèria i insalubritat que la majoria del poble patia. És en aquest context on
les avantguardes sorgiren per convertir-se moltes d’elles en l’art del i per al poble.
Al món del disseny també es patiren importants canvis lligats tots a les conseqüències que relatem, però sobretot als avanços tecnològics i invencions que van apareixer,
tals com la càmera de fotos i posteriorment de rodatge, o el fort desenvolupament de
les editorials i impremtes.
Si ens centrem un poc més en l’evolució de la impremta veurem com els canvis
socials (a part dels tecnològics) van jugar un paper fonamental, doncs a mesura que
el comú del poble aconseguia més llibertats com la de premsa, d’expressió, o l’escola
universal, es requeria una indústria més potent per fer front a la creixent demanda
d’informació i escrits en serie.
Així a aquesta època es multiplicaren els diaris, revistes, formes de publicitat impresa,
identitats comercials, cartells i publicacions de tot tipus.
Bé, doncs aquesta indústria impressora i editora en expansió provocà que altres
industries complementaries també patiren la mateixa sort, tal com la indústria tipogràfica, lligada a les foneries de plom, les quals s’encarregaven de fabricar els tipus
mòbils amb què s’havia d’imprimir. I no només fou un augment en nombre de focus
productors, sinó de professionals del sector.
Cal aclarir que ens trobem davant de la primera fase d’expansió dels tipus mòbils,
i de la primera vegada que a escala global se li dóna un valor estètic a una lletra no
manuscrita, a una tipografia produïda per reproduir-se a gran escala, en serie.
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2/ INVESTIGACIÓ:
METODOLOGIES I
OBJECTIUS

És a dir, encara que preservem catàlegs tipogràfics
d’aquelles foneries, alhora que ploms originals o impressions on s’empraren els mateixos, molts dels dissenys
no hauran superat el pas de la història, sobretot quan
tres guerres es succeïren a Espanya i la resta d’Europa
(Guerra Civil i les dues guerres mundials) en tan sols
trenta anys. Afegir al cas d’Espanya que trenta-sis anys
posteriors d’una dictadura on la cultura estava restringida i la majoria d’intel·lectuals, artistes i dissenyadors
exiliats, pot sumar punts a la idea per la qual el pes de la
història ha superat al de la preservació.

¿

¿

Anem a realitzar una investigació al voltant d’aquest
àmbit i context, perquè davant d’aquesta expansió del
món tipogràfic es degueren dissenyar una gran quantitat de tipografies que no han aconseguit arribar a
l’actualitat.

Poden no haver sobreviscut per diversos motius, bé per
no tindre actualment cap constància física ni documental d’elles, bé perquè es troben a documents antics que
ningú no s’ha parat a revisar, bé perquè les van fondre
amb la fi d’obtenir plom per construir armament i municions als conflictes esmentats.
Per tant, aquesta investigació tractarà de revisar
formes tipogràfiques de la qual no hi haja constància
formal en l’actualitat, indagant per tal d’aconseguir-ho
a catàlegs tipogràfics, impresos de l’època, impremtes,
tipus mòbils existents, biografies i documents al voltant
de la vida dels seus autors, pel·lícules i crèdits fílmics,
documentals, o qualsevol altre format on pogueren
aparèixer.
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TIPUS D’INVESTIGACIÓ

OBJECTIUS PARTICULARS

OBJECTIUS GENERALS

Serà doncs una investigació documental ja que em centraré en l’estudi de documents histórics per tal de trobar
aquest “disseny perdut” i poder retornar-li la dignitat
que es mereix. També serà una investigació de camp
per estar en contacte directe amb l’objecte d’estudi, siga
el format que siga, ja que tocarà analitzar-lo, entendre’l,
a més d’interpretar-lo.

/ Aproximar el concepte de reinterpretació als alumnes de les Escoles de
disseny, estudiosos de la matèria, així
com al públic en general que puga estar
interessat.

/ Com a objectiu principal, trobar una
forma tipogràfica creada al contexte
anomenat i de la qual no quede constància formal a l’actualitat, amb la fi
de estudiar-la i intentar treure tota la
informació possible: autor, data, ussos,
variants de la mateixa familia, sistema
d’impressió, possibilitats per reinterpretar-la, etc.

Interpretar? Sí, darrere de la investigació que desenvolupe hi haurà una finalitat utilitaria, la qual serà la
de reinterpretar digitalment la tipografia seleccionada
arrel l’estudi amb la fi de preservar-la i posar-la a l’avast
del públic i l’Escola.
Així una volta concluida la investigació m’enfonsaré
en un procés productiu intimament relacionat amb
l’estudi, amb la fi de que el mateix tinga una aplicabilitat final (a part del propi valor històric que continguen
les conclussions de la investigació).
No cal dir que el projecte s’enmarca dins d’una metodologia o mètode científic històric, ja que s’analitzaràn fets
ocorreguts a diferents periòdes de la història a més de
quins fenòmens els produïren, en tot cas, fóra del nostre
medi. Per tal d’aconseguir-ho realitzaré una consulta
de fonts documentals tant primàries com secundàries,
primaries perquè analitzaré tot el que un possible autor
ens haja deixat sobre la seua obra, i secundàries, perquè innevitablement recorriré a intermediaris i fonts
bibliogràfiques externes per tal de verificar les nostres
afirmacions.
Ja només cal afegir que evidentment la investigació tindrà que centrar-se en algun tipògraf i/o tipografia que
encara no haja sigut objecte d’estudi, per tal d’aportar
un document original i enriquidor per al públic al que
va dirigit, un document i resultats amb coneiximents
que encara no haguen estat objecte d’estudi.
Només així estarem fent un aport vertader als coneiximents específics ja existents sobre la matèria.
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/ Recuperar un element gràfic creat fa
aproximadament un segle amb la idèa
de realitzar una preservació histórica,
artística i patrimonial.
/ Fer un anàlisis de la situació general
de la tipogràfia a l’estat espanyol, i més
en concret del País Valencià, des de
principi del segle XX fins al final de la
Guerra Civil (1939) estudiant quines són
les noves formes que es van crear, quins
van ser els seus autors i en què suports
van estar emprades. Efectivament, presentant informació original que puga
servir d’aport als coneixements actuals
al voltant d’esta matèria.
/ Acostar a l’usuari a l’època que tractem per a que conega la riquessa que
hi havia en quant a producció gràfica.
Així que puga comparar-se amb ella,
valorant els avanços tècnics que s’han
fet des d’ençà.
/ Que l’usuari puga comparar
l’estètica de les formes d’abans amb les
d’ara, així com les costums o valors que
hi imperaven a aquell època a mode
d’aprenentage personal. Doncs el canvi
que es produeix a principis del segle
XX als camps de la producció artística
únicament és entenible com a derivació
d’una revolució social i racional a la
major part d’Europa.

/ Mostrar produccions tipogràfiques
desaparegudes o no analitzades amb
anterioritat cotingudes en arxius o
documents impressos, audiovisuals, o
els propis especimens, previs al final de
la Guerra Civil (1939).
/ Estudiar al voltant d’aquesta tipografia, qui va ser el seu autor, on es va
produïr i de què altres produccions
consta la seua obra: Anàlitzar el contexte d’un obra concreta.
/ Seguint amb el punt anterior, i en la
mesura de lo possible, intentar que la
font o el seu autor siguen de l’estat espanyol, o més concretament del llevant
peninsular. També seria interessant si
d’alguna manera directa o indirecta
hagués participat en alguna publicació
sorgida a la II Repùblica (època a la
que es multipliquen les publicacions
impresses i audiovisuals, en gran part a
causa de les col·lectivitzacions).
/ Publicar aquest projecte (o part d’ell)
en diferents canals de comunicació
digital amb fins divulgatius.
/ Possibilitat de reinterpretar i digitalitzar una de les fonts vistes a mode de
preservació patrimonial.
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3/ A QUI VA DIRIGIDA
LA INVESTIGACIÓ?
PÚBLIC OBJECTIU
1/ Professionals de la producció i el disseny tipogràfic:
Solen pertànyer al sector del disseny gràfic encara que
no té perquè, ja que poden ser estudiosos i divulgadors
de tendències i curiositats al voltant del sector tipogràfic, i no necessàriament dissenyadors.
2/ Estudiants de disseny gràfic, editorial o tipogràfic:
Amb aquest projecte podrien tindre un punt de partida per donar marxa a una reinterpretació basant-se
en dissenys dels quals no hi quede constància formal.
Pot convertir-se en un exercici prou interessant per a
l’estudiant desenvolupar un procés com aquest, barrejant investigació documental i producció tipogràfica.
3/ Dissenyadors gràfics:
Interessats per la Història del Disseny i per l’aport documental que qualsevol escrit que tracte un tema relacionat amb la seua professió puga tindre.
4/ Estudiosos d’Història Contemporània:
Pot haver-hi col·lectius, institucions o persones a títol
individual que se senten interessades pel tractament
històric d’alguna de les parts de la investigació. Espere
poder aportar informació digna d’estudi per a elles.
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Públic

PÚBLIC POTENCIAL
1/ Escoles de Disseny:
Com abans hem comentat, aquest projecte podria reconvertir-se (o ampliar-se) en un exercici d’investigació
documental amb fins de producció tipogràfica molt
interessant.
2/ Moviments revolucionaris o persones adeptes:
Pel context espai-temporal que tractem, primera meitat
de segle XX fins a l’entrada del franquisme, aquest
projecte podria ser de gran interés per a diferents
col·lectius, com per exemple l’anarco-sindicalista CNT,
a la qual un gran nombre de treballadors, entre ells
tipògrafs, estaven afiliats en la ciutat de València, on
protagonitzaren vages parcials i generals.

Públic
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4/ CONTEXT HISTÒRIC
4.1/ DEFINICIÓ I INFLUÈNCIES
El projecte pretén transmetre un valor clar, és la preservació històrica i patrimonial, la importància que
té investigar sobre uns fets o obres del passat per tal
d’extraure i publicar unes conclusions o materials concrets, i així, poder deixar constància en l’actualitat i al
futur de l’existència d’allò que ha estat objecte d’estudi.
Al nostre cas busquem analitzar formes artístiques que
la guerra, la dictadura, o qualsevol altra situació vinguda després de l’any 1936 a l’estat espanyol o el País
Valencià, haja propiciat que desapareguen en l’oblid.
Concretament busque tipografies, bé siguen ploms,
impresos, esculpides o intertítols d’obres audiovisuals.
Vull dir, podem trobar aquestes formes al seu estat més
primari, com podria ser un (o tot l’alfabet) tipus mòbil,
o integrades a altres obres més complexes, com una publicació impresa, la firma d’algun document, els crèdits
d’un documental, etc.
En conclusió, busquem una tipografia de la qual no hi
quede constància formal al present amb la finalitat de
rescatar-la i deixar un estudi formal de la mateixa com
a part del nostre patrimoni artístic.
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4.1.2/ ANTECEDENTS HISTÒRICS I INFLUÈNCIES
REBUDES
Tots els moviments artístics de principis del segle XX
van molt lligats al modernisme i la resta d’avantguardes
que s’estaven desenvolupant a gran part d’Europa i
Nord-amèrica. L’objecte d’estudi estarà englobat dins
d’aquests moviments.
Analitzarem algunes d’aquestes obres i dels seus autors
i autores per extreure quines eren les tècniques emprades, que estils i escoles prenien com a referent, que
valors intentaren transmitir; tot amb la fi d’entendre el
context i poder seleccionar millor el focus de l’estudi.
Tractarem quatre apartats:
4.1.1/ ANÀLISI D’ELEMENTS EXTERNS
Després del que s’exposa, afegir que existeix gran
quantitat de documentació antiga per estudiar. El punt
més complicat serà esbrinar si el que seleccione és
original, no haja estat objecte d’estudi i anàlisi exhastiu
per ningú hui en dia, amb tal d’aportar coneixements
enriquidors.
Seguint amb la documentació sobre la qual ens basem,
trobem bastant material gràfic:
Catàlegs tipogràfics de les foneries més importants,
com el de Gans, Fundición Tipográfica Nacional o Iranzo,
gran nombre de publicacions impreses com periòdics,
revistes, pamflets, cartells,etc. També trobem, hi és
ací on posteriorment em centraré, produccions videogràfiques anteriors a la sonorització del cinema, on els
intertítols o títols de crèdit formen una part essencial
d’aquestes produccions, doncs és amb la paraula escrita
com van fent-se les aclariments dels films.
A aquest context espai-temporal trobem gran quantitat
de films que serien els primers en produir-se a l’Estat.
Poden ser films polítics, documentals, realistes, experimentals, surrealistes o emmarcats dins d’altres moviments d’avantguarda, etc.

18
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1/ Foneries i tipògrafs.
2/ Noves formes tipogràfiques.
3/ Cinema i intertítols.
4/ Publicacions periòdiques

1900-1939
Context històric
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4.2/ FONERIES I AUTORS
Com ja estudiàvem, podem considerar aquesta època
com el “segle d’Or” de la creació tipogràfica (i d’altres
corrents artístiques), doncs augmentà la força i visibilitat d’aquest gremi exponencialment.
Les Foneries eren empreses encarregades del fabricar
els tipus mòbils a partir de plom fos, i els tipògrafs
treballaven dins d’elles. Açò va propiciar que quasi en
la majoria de noves formes no coneguem al vertader
autor/dissenyador, ja que la firma d’autoria serà de la
Foneria que va promoure la seua creació.
A més, el treball de tipògraf no estava valorat com un
treball creatiu, sinó que se li considerava un mecànic
més de la cadena de muntatge, sense estudis, i generalment format dins l’empresa. Només quan el gravador
era un artista reconegut s’indicava l’autoria del treball,
que a la volta servia a l’empresa com a selleg de qualitat.

Evidentment a l’Estat hi havien altres de menor calat: Rey, Bosch i Compañia (Madrid),
José Leyva (Madrid, 1863), Fundición Gutemberg, Fundición Henche o Fundición Tipográfica Lencina (Madrid) 1.
Dins de l’anonimat de molts d’aquests treballs trobem una figura prou pecul·liar, la
del valencià Armand Guerra.
Armand Guerra fou director, guionista, actor, retolador i productor de cinema a més
d’escriptor, columnista i traductor, però quan no tenia d’on menjar, era tipògraf...
Aquest personatge es convertirà en un referent històric, pràctic i influència del nostre
projecte d’ara endavant 2.
A part d’aquest hi ha d’altres referents, siguen persones o formes, que no podem
deixar de tenir en compte per la seua contribució al món de la tipografia com el cas de
Joan Trochut i la seua Super-Veloz (Fundición Iranzo, 1942) (1). En paraules de Andreu
Balius: “el Super-Veloz de Joan trochut era una colección de tipos combinables diseñados
«para satisfacer las necesidades de la tipografía publicitaria y decorativa», tal como se describe en el catálogo de presentación [...] reduciendo los costes de producción” 3.
Destacar el projecte que Andreu Balius va realitzar al 2004 junt a Alex Trochut, una
reinterpretació impecable d’aquesta tipografia històrica.

Així, a l’Estat espanyol comptem amb 4 grans Foneries
que produïren la majoria de les noves formes, estes
són: Iranzo (Barcelona), Fundición Tipográfica Nacional
(Madrid, 1915), Fundición Tipográfica Neufville (Barcelona,
al voltant de 1898) i Fundición Tipogràfica Richard Gans
(Barcelona, 1881).
Afegir que algunes d’aquestes foneries eren d’origen
o capital estranger, d’altres Estats europeus amb una
industrialització més avançada com pogueren ser Alemanya o Anglaterra. Aquest fet propicià que moltes de
les formes creades foren reinterpretacions o redissenys,
a vegades amb canvis insignificants, de tipografies ja
presentades amb èxit a altres països.
En molts casos s’oferia la mateixa tipografia però amb
una denominació en cada catàleg, com en el de 1935 de
la F.T. Richard Gans, on es veuen les mateixes que al de
l’empresa alemanya Schriftguss A.G. de Dresde.
Altre cas seria, per exemple, la Fundición Tipográfica
Lencina de Madrid, que era la representant en Espanya
de la Foneria Stempel, una de les més potents de l’estat
bàvar.

1/ PENELA, José Ramón; GARCÍA MORENO, Dimas. Tipografía Española. 1900-1936.
2/ GUERRA, Armand. A través de la Metralla: Escenas vividas en el frente y la retaguardía. Madrid, Editorial La Malatesta, 2005.
3/ Superveloz. Historia. [En línia]. Barcelona, 2003. Disponible en <superveloz.net/historia.php>.
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4.3/ TIPOGRAFIES: NOVES FORMES

1

Ara passarem a seleccionar algunes de les tipografies
que sorgiren en aquest període entre 1900 i 1939, sobretot, a l’Estat espanyol.
2

3

Centrarem l’anàlisi d’aquestes obres en tres categories
específiques:
1_ L’avantguarda com a mare: Formes derivades de corrents artístiques de l’època com l’Art Noveau, el Modernisme o el minimalisme entre altres.

4

5

2_ Reinterpretacions: formes que després de creades
han sigut redissenyades o modificades per altres autors.
3_ Lletres del poble: Tipografies emprades durant la II
República espanyola o la Guerra Civil, tanmateix com
les més representatives i usades pels moviments obrers
i sindicals.
4.3.1/ L’AVANTGUARDA COM A MARE

6

Com ja comentàvem, les avantguardes i nous estils que
van sorgir arreu del món desenvolupat entre els segles
XIX i XX tingueren un gran pes a totes les àrees de l’art i
el disseny, canviant els cànons estètics radicalment.
Així, la península es va veure molt influenciada, en part
per la proximitat geogràfica, de les corrents franceses,
lloc on el modernisme i l’art noveau trobaren el seu
zenit.
Aquests moviments es reflectiren amb gran repercussió
al sector tipogràfic (encara que també ho feren amb
gran força en altres com l’arquitectònic), que serví com
a canal d’expansió i difusió.

7

Les formes de les lletres passaren a ser més arredonides, orgàniques i sinuoses. A Espanya trobem alguns
exemples de tipus modernistes com la Grotesca de la
F.T. Neufville 1, Fènix, Aurora i Vulcano de la F.T. R.Gans
2,3,4
o la Cleopatra de la F.T. Bauer 5.
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També es percep una gran assimilació del minimalisme
i les tendències suïsses i alemanyes, on trobem una línia
molt més geomètrica i enquadrada, com buscant una
forma més pura, ordenada i simple de la mateixa.
Ací no podem deixar de banda un gran referent europeu
com és l’escola de la Bauhaus, que dissenyà una sèrie de
tipografies “Sans Serif” com per exemple la Uhertype de
Joost Schmidt a 1927 6 o la DIN 1451, a 1931 7; formes que
hui en dia encara són estudiades, emprades i reeditades.

8

9

10

Aquesta última corrent és la que tindrà una major acollida a tota Europa occidental i es convertirà d’ara endavant en part de la seua cultura tipogràfica e impressora.
Es deixaran de banda els remats (referint-nos als titulars i rètols; a les parts més impactants), les ornamentes florals massa recarregades, les grans irregularitats
d’interlletratge i altura de caixa, així com les lletres d’estil
gòtic (estes últimes sí que seguirien usant-se regularment en algunes regions nord-europees) o manuscrites.

11

A Espanya comencen a crear-se nombroses famílies tipogràfiques derivades del minimalisme, unes dutes a un
terme geomètric més estricte com la Predilecta de la F.T.
Iranzo 8, Radio Titular de Gans 9 o Futura de Neufville 10, i
altres a un més experimental.
Les més experimentals, a vegades, eren concebudes per
al retolat de cartells, capçaleres de revistes, crèdits de
pel·lícules, etc. amb la qual cosa se li donava un pes més
alt a l’estètica o l’impacte que a la plena llegibilitat o composició.

12

No necessàriament havien de ser sense remats o “extres”,
de fet moltes d’aquestes s’escapen del minimalisme (encara que sí que assumeixen algunes parts d’ell) i beuen
d’altres corrents com l’Art Noveau. Exemples clars de
barreja d’estils són la Dynamo de Neufville 11 o Bifur, del
tipògraf francés A.M. Cassandre 12.
Aquestes tenien particularitats com per exemple, doble
asta, cos contornejat, marcs de paraula i lletra, una grossor del cos alta o només d’un dels elements, com la Centauro 13, etc.

13
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4.3.2/ REINTERPRETACIÓ
Amb “reinterpretació” ens referim al concepte pel qual una obra és susceptible de
tornar a ser editada i publicada per diferents motius. Les causes que condueixen la
reinterpretació poden ser diverses.
Una seria la comercial. Com ja hem vist abans, moltes tipografies eren reinterpretades per les mateixes empreses que l’havien creada, però en sucursals d’altres països.
Estes “reedicions” respecte a la peça original podien haver patit canvis notables,
imperceptibles o inexistents. La intenció principal és posar-la a l’abast del públic, sobretot, del consumidor, sense basar-se necessàriament en un valor històric de preservació.
Ací podem veure casos com el de la tipo Folio, gravada per a Neufville entre els anys
20 i 30, i reconvertida a 1957 per Adrian Frutiger en la Univers, sent un encàrrec de
Linotype 1.

FOLIO / univers
FOLIO / univers

1

Altra causa pot ser que l’autor, propietari, o altra persona externa, vega convenient
exercir uns canvis amb la fi de millorar-la. La intenció principal és augmentar la seua
qualitat. Ací estaríem davant d’un redisseny. Un cas de redisseny bastant subtil el
trobem a la Baskerville, creada en 1757 i tornada a publicar quasi dos segles més tard,
en 1924, per Bruce Rogers per a l’empresa Monotype 2.
Una més podria ser la patrimonial, amb un sentit molt més artístic, emocional o
cultural, inclús arqueològic. Es tractaria de voler recuperar una peça perquè ha estat
abandonada pel pas del temps, perquè mai ha sigut objecte d’estudi i potser desperte
l’interés d’algú, perquè pot contenir un valor històric (siga per la seua forma o pel seu
autor) o personal, etc. Igual que amb la motivació comercial, la reedició pot ser que
altere o no les formes de l’original.

B U CO L I CA

2

Abans ja hem citat un perfecte exemple d’aquest últim tipus de reinterpretació: la
Super-Veloz d’Andreu Balius i Alex Trochut al 2004 rendint homenatge a Joan Trochut
i el seu conjunt de tipo combinables de 1942.
Podem citar un altre exemple ben paregut: va ser la digitalització que va dur a terme
José María Ribagorda i la Caligrafía Nacional al 2005, a propòsit del quart centenari
de la publicació de El Quijote, on presentaren una recuperació de la tipografia utilitzada per l’impressor de càmera Ibarra entre els segles XVIII i XIX 3.
El resultat final s’anomena Ibarra Real i es pot descarregar de forma gratuïta a la web
de Unos Tipos Duros (unostiposduros.com/unostiposduros-distribuye-la-tipografia-ibarrareal).
3

DON QUIXOTE
2/ Coberta del llibre “Bucólica”, escrit per el poeta romà Virgilio, publicat per John Baskerville amb la seua pròpia tipografifa el 1757.
“HISTORIA DE LA TIPOGRAFÍA III - Grandes tipógrafos”. Recopilación de José Ramón Penela editada por Angel E. Iglesias Delgado (NEW MONESUCH PRESS MADRID-SORIA)
3/ Coberta del llibre “El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes. Imprés a Madrid el 1782 per Joaquin Ibarra (impressor del Rei i la Real Acadèmia) comparada amb la “Ibarra Real” de José María Ribagorda (2005).
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2

4.4/ CINEMA I INTERTÍTOLS
Ja he comentat l’estreta relació entre el cinema mut i el
sector tipogràfic, ja que tots els films previs a la sonorització adoptaran aquesta ferramenta gràfica per a
potenciar la comunicació entre obra i receptor. Apuntar
que només un tipus de cinema sense so va rebutjar l’ús
d’intertítols per entendre que era la pròpia imatge en
moviment la que devia sostenir l’argument del metratge.
Ací doncs tenim un ampli camp de documentació gràfica al qual poder recorrer, ja que s’engloben dins l’època i
influències que tractem, i on segur trobarem formes que
mai han segut objecte d’estudi.
Afegir que durant algunes entrevistes que he mantingut amb estudioses del cinema més antic, m’ha cridat
l’atenció la poca importància que li donen a les tipografies que en aquests films puguen aparéixer. Pot ser es
fixen en el guió, repartiment, argument, plànols i altres
qüestions tècniques, localitzacions i paisatges... però
sent que mai es profunditza en la forma de la lletra.

Al tractar-se d’un art nou, es començà a experimentar i
aparegueren produccions que costa emmarcar dins d’un
estil concret. Aquest fet, es produeix sobretot per no
tindre experiències ni referències prèvies en les quals
basar-se.

Principalment se’ns presenten dues tipologies o formes de produir els intertítols (textos
que apareixen entre les imatges al cinema mut) i crèdits:
- Una seria imprimir els títols amb tipus mòbils damunt d’un suport, que posteriorment
era filmat. A vegades les lletres estaven manuscrites i no impreses.
- L’altra seria disposar les lletres damunt d’un negatiu transparent el qual anava superposat damunt el negatiu original. Aquesta tècnica també s’emprava per a fer animacions. Un exemple seria l’animació que obri totes les produccions de SIE-FILMS (Sindicat de La Indústria de l’Espectacle 1.
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El cinema d’aquesta època sol estar influenciat per moviments com l’expressionisme, sobretot a Alemanya, on
Metrópolis (1927) seria un dels màxims referents 2.
O Com el futurisme: Vita futurista 3 de Arnaldo Ginna
(1916); cubisme, Ballet mécanique, de Fernand Léger
(1929); o Surrealisme, Un Perro Andaluz, de Luis Buñuel
(1927) 4.

Algunes d’elles donaren pas als gèneres cinematogràfics que en l’actualitat coneguem, com puga ser el
cine de terror amb Nosferatu, de Murnau (1922) 5; el cine
documental o “cinematografia científica”, Silberkondor Über Feuerland, de l’aviador Plüschow (1929); o el
cinema polític o propagandista, de diferent tractament
segons quins eren els valors a transmetre:
Trobem exemples com Le Commune (1914) o Carne de
Fieras (1936), de José Estivalis (Armand Guerra), Barrios
Bajos, produïda per SIE-FILMS (1937) o El Acorazado
Potemkin, del rus Eisestein (1925) i englobada dins del
constructivisme soviètic 6. Aquestos últims, si bé intenten transmetre uns ideals determinats, poden emmarcar-se dins l’estil neorealista-propagandista.
Alguns dels referents que hem anomenat ja tenen so,
per tant ixen fóra de l’àmbit de cinema mut, però ens
serveixen donat que seguiren utilitzant títols de crèdit
en les introduccions dels films, amb les mateixes tècniques que ho feia el cinema mut.
Destacar també com en les lletres s’aprecia l’absorció
de les formes que l’avantguarda estava estandarditzant,
amb tipus de pal sec i formes geomètriques i senzilles.
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1

4.4.1/ LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL DE
L’ANARQUISME.
Centrant-nos un poc més en el cinema desenvolupat a
l’Estat espanyol en l’etapa inicial de la sonorització dels
films, trobem una gran quantitat d’arxius produïts pels
moviments obrers, sobretot, de l’anarquisme.
Aquest moviment no havia produït, en referència al
cinema, pràcticament res a la resta d’Europa fins a la
data, la qual cosa va provocar que la iniciativa dels sindicats espanyols fóra puntera dins del gènere. Podríem
dir que “inventaren” el cinema anarquista, per ser els
primers a concebre’l.
Per contra, el comunisme ibèric sí que va comptar amb
un referent en el qual basar-se, el cinema propagandista
soviètic. Aquest nou gènere seria molt divers en forma,
però sempre amb continguts que intentaven infondre
valors propers a la seua ideologia, com eren el naturalisme, el cooperativisme, la solidaritat, la Revolució Social,
etc.

2

3

Especialment durant l’etapa a la qual guanyà el Front
Popular les eleccions de la II República (1936-1939) trobarem una situació sociopolítica que va afectar profundament a la producció audiovisual: la col·lectivització de
les productores i tot el sector cinematogràfica.
La C.N.T (Confederació Nacional de Treballadors) i
la F.A.I. (Federació Anarquista Ibèrica), que eren els
sindicats amb major nombre d’afiliats i influència dins
de l’Estat, passaren a controlar la indústria del cine i
l’espectacle, i intensificaren la producció de films com
Carne de Fieras 1, el curtmetratge quasi surrealista El último minuto 2, Aurora de Esperanza, Barrios Bajos de Pedro
Puche, o el musical de xiquets “Nosotros somos así” 3.

4

Des que s’intensifica la Guerra Civil amb fets com la caiguda de Madrid pels feixistes, aquest cinema llibertari
cedirà terreny a les filmacions documentals i propagandístiques. Tenim com a exemple el curtmetratge
propagandista En la brecha 4 o la serie-documental La
batalla de Farlete 5, on es mostren escenes reals del front
de guerra.

5

9

Afegir que aquests moviments obrers i els seus protagonistes estaven molt lligats a les corrents d’avantguarda,
d’on també formaven part. En conseqüència, la producció cultural i artística que es va assolir a aquesta època
no va tindre precedents. Es podia experimentar sense
passar pels filtres dels vells valors: monarquia, catolicisme i caciquisme. No existia la censura i es comptava
amb un equip humà dotat de les últimes tendències
artístiques i tecnològiques.
En el camp de la tipografia, observem com s’utilitzen
formes totalment actuals per al seu moment (més
geomètriques o experimentals), i acordes al que s’estava
fent als països capdavanters d’Europa.
I LA POSTPRODUCCIÓ?
Tanmateix, altra cosa que destaca de tots estos films són
les animacions i efectes que contenen, molt innovadores
per al moment. Açò demostra el gran control tècnic que
tenien davant del material i de cara a la postproducció
(música, edició i efectes). Trobem il·lustracions i textos variant l’opacitat i superposant-se sobre el vídeo 7,
gràfics en moviments 8, stop motions 9, etc.
7

8

*7/ Seqüència extreta del reportatge “Teruel ha caído”
produït per la SIE Films. Trobem una animació amb
almenys cuatre capes superpossant-se: el video, la
il·lustració dels postes de la llum, el text, i la capçalera.
*8/ Seqüència inicial del documental bèlic “La Batalla
de Farlete”. També trobem dos capes: la il·lustració del
soldat, i el fons amb el text.
*9/ Esta seqüencia pertany a un stop motion que pareix a
meitat de pel·lícula “El último minuto”.
Els stop motion es realitzaven pausant la càmera i
filmant unc pocs frames intermitenment des d’un punt
fixe. L’efecte es produïa directament en la grabació i no
necessitava muntatge posterior.

1/ Frame del llargmetratge “Carne de Fieras”, rodat a 1936 per Armand Guerra.
2/ Frame del curtmetratge de propagana “El último minuto”, rodat a gener de 1937 per Bosh Ferrán.
3/ Crèdits de la película musical “Nosotros Somos Así” de Valentín R. González, el qual la definia així: “El contraste de la educación de los niños entre la vida de ayer y hoy”.
4/ Capçalera de la pel·lícula “En la Brecha”, dirigida per Ramón Quadreny per al SIE de Barcelona, col·lectivitzat per la C.N.T.
5/ Capçalera del documental “La Batalla de Farlete” realitzat pel Sindicat Únic de l’Espectacle Públic de Barcelona.
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1

4.5/ PERIÒDICS I REVISTES
A banda de la producció audiovisual, on ja hem vist què
estaven fent els col·lectius socials i sindicals, trobem
gran quantitat de publicacions impreses de diferent
tipologia: revistes de cinema, d’educació, humanistes,
sindicals, propagandístiques, d’actualitat, etc. Ens centrarem en aquestes publicacions periòdiques per estar
produïdes en sèrie, i on necessàriament s’han emprat
espècimens per a imprimir.
Als periòdics veurem com van emprant-se les tipografies que anaven sorgint a la indústria, però encara amb
una influència perceptible dels seus antecedents, molt
més ornamentats i neoclàssics. Per entendre açò cal
tenir en compte que els periòdics sí que comptaven amb
una important tradició de més d’un segle.
Destacar com les publicacions periòdiques dedicades
als treballadors sectors laborals concrets es multiplicaren entre els anys 1910 i 1936. Així, arriben a crear-se fins
a publicacions mensuals per als constructors de carruatges de Madrid, per citar un exemple. A la primera
columna de la pàgina dreta hi tenim uns quants exemples gràfics d’aquest fet.

5

10

11

6

12

4

13
7

14

3

Si bé els periòdics incloïen lletres d’allò més actuals i
“estàndards” en les seues capçaleres (i algunes vegades amb composicions prou innovadores, com podem
veure a La Edificación)8, amb una gran diversitat de
tipografies i estils; les revistes sí que donaran pas a la
innovació i experimentació, usant efectes de degradats
i ombrejats, o basant-se en unes formes molt més Decó.
Així ho podem veure a la capçalera de revistes com
Popular Films 1 de Barcelona , el magazine “Cine Español” 2, la revista il·lustrada Mundo Gráfico 3 o la revista
Ahora 4.

8

9

15

2

5/ “La Cuña. Periódico defensor de los trabajadores del ramo de la madera”. nº84. Badalona 01/05/1907
6/ Publicació mensual “Tribuna Libre. Órgano de la Sociedad de Obreros constructores de carruajes de Madrid”. nº1. 29/04/1932
7/ Revista mensual “El metalúrgico. Órgano Nacional de la Organizacion de Obreros metalúrgicos y similares de España”.nº1. Madrid 01/1927
8/ Mensual “La edificación. Órgano de la Federación de Oreros de la Industria de la Edificación de Madrid y sus limítrofes”. nº14. Madrid 19/09/1929
9/ “El Trabajo. Órgano de la Sociedad de Albañiles de Madrid”. nº344. Casa del Pueblo 01/1929
10/ “Albra Roja. Órgano de las oficinas de propaganda local de la C.N.T.”.15/05/1937
11/ “Avance. Periódico independiente al servicio del engrandecimiento de España”. nº4. Madrid 22/11/1931
12/ “Avance. Órgano del primer regimiento de milicias populares”. nº1. 31/8/1936
13/ “Cultura y Porvenir. Clarín anarquista nacido del movimiento español”. nº14. Seu d’Urgell 21/3/1937
14/ “Avante. Magazine ilustrado” n.1. Madrid 22/12/1927.
15/ “Linea de Fuego. Portavoz de la Columna de Hierro en el frente de Teruel”. nº88. Puebla de Valverde 30/11/1936
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PRODUCCIÓ EUROPEA
A continuació exposem cronològicament alguns exemples de les capçaleres que s’anaven
fent a alguns periòdics de la resta d’Europa,
per comparar amb els de producció espanyola que abans hem vist, i veure que Espanya es movia en la mateixa línia que la resta
d’Europa.

DESTACABLES
4

A continuació mostrem una capçalera de periòdic i una coberta de revista que ens cal
destacar d’entre les que em analitzat. Es tracta de la revista Tiempos Nuevos, suplement del diari Tierra y Libertad que tracta d’humanisme, sociologia, naturalisme, etc,
amb unes portades constructivistes molt potents. I la capçalera del periòdic Tramuntana, escrit íntegrament en català i amb una il·lustració molt revolucionaria: un pallés
bufant i arrasant església, burgesia i exèrcit (tindre en compte que aquest disseny és
de 1881).

9

1

2

10

3

6

5

7

8

1/ “L’Émeute. Organe Anarchiste”. nº1. París 9/12/1883
2/ “L’ordre. Organe comuniste-anarchiste”. nº20. Limoges 5/8/1906
3/ “Le Bulletin de La Ruche”. nº2. França 25/3/1914
4/ “L’agitazione. Organo del comitato di difensa pro sacco e vanzetti”.nº15. Itàlia 20/8/1921
5/ “Anarxist”. Kyustendil (Bulgària) 1920-1922. Reemplaçava “Le Réveil”. El periòdic reivindicava els actes de “propaganda pel fet”
6/ “L’insurge”. nº1. París 7/5/1925.
7/ “Monito. Settimanale Anarchico”. nº11. París 20/10/1928
8/ “L’Éveil Social. Journal de Peuple”. nº29. París 5/1934
9/ “La Tramontana”. nº6. Barcelona 16/3/1881 - nº? 5/5/1893
10/ “Tiempos Nuevos. Revista doctrinal”. Suplement del periòdic Tierra y Libertad estan ja aquest baix la direcció de la F.A.I.
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4.6/ LA SITUACIÓ DE LES ARTS GRÀFIQUES A VALÈNCIA
DURANT LA II REPÚBLICA

2

A la ciutat de València existien sis periòdics de diferents ideologies durant els primers
anys de la República, però a partir de la revolta militar feixista el 18 de juliol de 1936,
aquests mitjans patiren grans transformacions. Les redaccions i tallers passaren a estar en mans dels obrers i els comités sindicals per tal de defendre la República i servir
d’eina propagandística.
Així periòdics ultraconservadors com Las Provincias passa a titular-se Fragua Social 1,
controlat per la CNT, que arribarà als 15.000 exemplars, el primer d’ells al dia següent d’haver-se creat el Comité Executiu de Control de les Arts Gràfiques i Similars el
20 d’agost. A aquest periòdic, i també al Nosotros, tindrà una col·laboració activa el
director de cinema i escriptor Armand Guerra.
Aquest Comité d’Arts Gràfiques amb altre òrgan anomenat Secció d’Escriptors i Periodistes del Sindicat Únic d’Indústries del Paper i Arts Gràfiques, s’encarregaren de controlar i intervenir la producció de les impremtes i tallers.
Adjuntem una imatge amb l’evolució de la premsa valenciana durant estos anys. 2
El control obrer dels mitjans de producció provocà que aparegueren gran nombre de
publicacions impreses; a València amb dos afegits més: l’evacuació d’intel·lectuals de
Madrid i la proclamació d’aquesta ciutat com a capital de l’Estat.
Les Arts Gràfiques ara imprimirien documents oficials (ministerials, propagandístics,
bolletins, etc) del govern a part dels que ja anaven fent-se pels col·lectius socials i
polítics.
1

1/ Capçalera del diari Fragua Social. València. 12/01/1937
2/ SEGUÍ I FRANCÉS, Romà. Evolución de la prensa valenciana. La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana. Nº12: Prensa, propaganda y agitación. Barcelona, Editorial Prensa
Valenciana SA, 2007.
3/ Pàgines interiors de diferents números de la Cartilla Escolar Antifascista
4/ “No tenemos papel”. Pàgina interior de la Semana Literaria Popular comentant les dificultats per mantindre la periodicitat degut a l’escassetat de paper
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Aquest augment de la producció en temps de guerra,
que es va fer baix unes condicions precàries, produí
problemes al sector com l’escassetat de paper 3 o el fre
al català com a llengua usada, la qual estava ressorgint
des de la proclamació de la República amb publicacions
com La Républica de les Lletres (1934-1936), El Camí (19321934), Acció (1934-1936) o una de les més destacables,
l’Ortografia Valenciana: curs elemental amb exercissis
pràctics (1937), de la institució valencianista Institut
d’Estudis Valencians. Altres publicacions en català que
no estigueren en mans dels valencianistes foren les
Edicions de Cultura Popular, i l’Aliança d’Intel·lectuals per
a la Defensa de la Cultura, on participà Carles Salvador,
el mateix que lamentava la situació de la llengua al II
Congrés d’Escriptors Antifeixistes.
Una de les impremtes més importants de la ciutat
fundada en 1900, La Tipografía Moderna, seria de les
empreses més afectades per les col·lectivitzacions i la
capitalitat de València, doncs va ser en ella on passaran
a imprimir-se els documents governamentals. Exemples destacables són la col·lecció Protección del Tesoro
Artístico Nacional o la Cartilla Escolar Antifascista 4
(1937); aquesta última amb un disseny d’avantguarda i
fotomuntatges a color (tècnica molt assolida i emprada
a la ciutat per cartellistes com J.Renau o M. Monleón)
era considerada tot un èxit i repte del sector tipogràfic
per la seua combinació de tipus.
Mauricio Amster fou un reconegut tipògraf polonés
que vingué a l’Estat espanyol el 1929 fascinat per les
transformacions d’aquesta indústria i acabà sent el responsable de les publicacions del Ministeri d’Instrucció
Pública. Segons ell, la Cartilla (que venia acompanyada
d’una llapissera i una goma d’esborrar) va servir per a
alfabetitzar a un milió de persones.
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4.7/ SELECCIÓ D’INFLUÈNCIES
És complicat establir una selecció tancada d’influències
directes o principals, ja que al estar buscant un element gràfic original (original en el sentit de què encara
no haja estat objecte d’estudi) i encara no se amb què
resultat puc trobar-me; si decidira marcar-me com a
objectiu un estil molt concret podria veure la meua
investigació frustrada. Així, hi ha que desenvolupar-la
independentment de la classificació dins d’un gènere o
època tancada.

Recopilant tota la informació fins ara, ens trobem amb
que uns dels autors esmentats va ser tipògraf, rotulador d’intertítols, actor, director de cinema i documentals, escriptor, traductor, columnista i il·lustrador, i
també, un anarquista convençut i militant.
Aquest personatge, a més, era del País Valencià.
Este fet és un afegit que em portarà a enfocar la meua
búsqueda dins la producció valenciana (aquest últim
aspecte està plantejat als objectius generals).
El seu nom: Armand Guerra.

Després de tot el contexte analitzat podem concloure
amb que els dos estils tipogràfics més usats generalment fóren el minimalisme, influenciat per l’escola de la
Bauhaus, amb tipus sense remats i formes més geomètriques, a vegades amb grossors bastant amples 1, i l’Art
Decó (també modernista) amb formes molt més experimentals i decoratives 2.
Als nostres referents hem vist com les diferents Fundicions Tipogràfiques van desenvolupar aquest tipus de
caracters amb uns resultats força interessants.

1

També cal apuntar que durant l’investigació, que
ha segut paral•lela i complementària a la selecció
d’influències (per tractar-se d’una investigació documental i de camp), he pogut observar que les produccions fílmiques i a alguns impressos temporalment
molt properes a la Guerra Civil (1936-1939), conten amb
caracters no massa comuns, molts dels quals no he trobat als catàlegs tipogràfics que he tingut a disposició.

2

Com a punt per anar tancant la investigació documental i trobar ja uns resultats concrets, optaré per
centrar l’estudi en filmacions i periòdics o revistes
d’aquesta època; lligats alhora a factors externs com
les col·lectivitzacions dels tallers o el creiximent de les
idees llibertaries.
De segur que açò ens portarà a uns resultats originals,
per la gran quantitat de producció que es va assolir i el
poc que s’ha estudiat degut a una censura posterior de
quasi 40 anys.

1/ Universal Font de Herbert Mayer (1925)
2/ Tipo Jamaica. Catálogo Tipográfico R. Gans (1922)
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5.1/ BIOGRAFIA
La història d’aquest home passa per distintes etapes i
llocs, així que resumirem el que és més rellevant per al
projecte. Tot i això adjunte una gràfica cronològica per
aportar informació extra.

5/ ARMAND GUERRA

Armand Guerra, de nom José Estivalis, va nàixer a
Llíria el 4 de febrer de 1886.
Al voltant dels 13 anys ja estava treballant com a tipògraf a València i cap a 1907 participa activament a una
vaga parcial de tipògrafs que té lloc a aquesta ciutat, la
qual cosa el fa entrar a la presó un temps.
Després de viatjar a París, on contacta amb el Sindicat de Tipògrafs de la ciutat, participa a una altra vaga parcial de tipògrafs el 1909 a Ginebra i és despatxat del periòdic
on treballava com a impressor a Le Journal de Genéve (“¡Tierra!”, 11/11/1911).

Abans de la Setmana Tràgica de Barcelona (22/07/1909 – 2/08/1909) ja participa i
col·labora amb el periòdic Tierra y Libertad que es publica a Barcelona. No tarda a arribar la censura cap a aquest mitjà a l’Estat espanyol, per la qual passa a editar-se a Niça
baix la seua direcció.
Els pocs números que ixen des de Niça compten amb una capçalera extraordinària, i
tot apunta a què va ser creada per ell, encara que és difícil trobar una prova documental. A 1910 aquest periòdic tornarà a Barcelona (serà la III època). Durant tot aquest
temps s’ha fet una forta campanya per Ferrer i Guàrdia (considerat fundador de
l’Escola Moderna) i la resta de presos i encausats arrel la Setmana Tràgica.
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A 1911 el situem a El Cairo on dirigeix la publicació impresa “L’Idea”, on no durarà massa pels problemes amb
la llengua àrab, entre altres coses.
A l’agost de 1912 el trobem a Trouville (França) treballant
de nou com a tipògraf i el 1913 es trasllada a París i participa en la creació de la cooperativa “Cinéma du Peuple”
on roda tres pel·lícules: Les Miséres de l’aiguille, Le Vieux
Docker i Le Commune, aquesta última amb molt bona
acollida pel públic parisenc.
2

1

L’inici de la Primera Guerra Mundial el fa abandonar aquest
gran projecte i a 1915 se’l situa a Lausanne (França) treballant
com a tipògraf a “Imprimeries Réunies”. La guerra el fa abandonar França i torna a Madrid per crear “Cervantes Films”,
projecte que també abandonarà per causes desconegudes ja
que a 1919, coincidint amb el final de la guerra europea, torna
a París per treballar com a tipògraf.
Entre el 1920 i el 1924 marxa a Berlín i comença a treballar als
estudis UFA de Babelsberg, on dirigirà El Sueño de una noche
de verano (1924), Luís Candelas, el bandido de Madrid (1926),
Batalla de damas (1927) i Amor solfeado (1930) i desenvoluparà
diferents oficis: retolador, realitzador, director, actor, argumentista, etc.

A 1931 baixa a València de nou, on adquireix uns terrenys prop de la mar per crear l’estudi cinematogràfic
“Hispano-Cineson”. És ja a la península on tenim la seua
obra cinematogràfica més rellevant, la pel·lícula Carne
de Fieras, filmada a 1936.
Aquesta pel·lícula és rodada a Madrid paral·lelament
al colp d’estat feixista, situació que va portar innumerables mals de cap al director, actors i equip de producció. Va haver de ser finalitzada precipitadament,
ja que la Guerra havia començat i ell, com a militant
d’organitzacions llibertàries, es va veure en la necessitat d’anar al front a gravar escenes per a una nova
pel·lícula, que segons ell, aniria dedicada a Durruti. A
partir d’ara passarà a ser documentalista de la C.N.T.

4

En 1937 aconsegueix exiliar la seua família cap a París
alhora que escriu el seu llibre biogràfic A través de la metralla. El 1938 és empresonat 124 dies a la presó model de
Barcelona (que tants escrits de l’època situen com una
de les pitjors quant a tracte i salubritat dels reclusos) i
posteriorment al buc-presó “Uruguay”, on l’enviaren els
republicans estalinistes del SIM (Servei d’Intel·ligència
Militar) per unes falses acusacions. Al 1939 morirà a
París per l’estat al qual el deixaren els dies de reclusió.

5

Una curiositat d’aquesta època és que a 1926 baixà a València
per mostrar al públic el principi de la sonorització, el principi
de les pel·lícules amb so i els diàlegs, amb una de les seues
pel·lícules, després profunditzarem en aquest fet.
En aquests anys a Alemanya també tenim un interessant
treball de traducció i retolació seu, el fet per a l’aviador alemà
Gunther Pluschow.

3

6

A l’etapa de Berlín, se’l veu apartat dels moviments obrers i
la militància anarquista (no consten dades que el relacionen),
en part, per la gran dedicació que li va prestar al món laboral,
aprofitant la seua relació amb l’UFA.
No oblidem que aquesta empresa va ser una de les més potents del sector cinematogràfic del panorama europeu, van
ser els productors de Metropolis (1927) i signaren acords de
distribució amb les americanes Paramount i Metro Goldwyn
Mayer.

1/ Captura del curtmetratge “Le Commune” (1912). Dirigida per Armand Guerra en París per a “Le Cinema de Peuple”.
2/ Coberta dun llibre imprés per “Impremieres Réunies” en Lausanne (Suïssa) (1918).
3/ Primer logotip del estudis UFA (Universum Film AG), creats a 1917 a Berlín.
4/ Captura de la pel·lícula “Carne de Fieras” (1936) en la que es veu a Armand Guerra com a actor.
5/ Bucs presó “Uruguay” i “Argentina” atracats al port de Barcelona (1936).
6/ Estudis de música construits per la UFA per a la seua pròpia orquèsta (1932). http://filmorchester.de/de/Scoring-Stage/index.php
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Gràfica 1. Eix cronológic de la vida personal i professional d’Armand Guerra. (1886-1939)

1890

4/2/1886. Naix a Llíria (València)
Llegenda: Llocs on Armand Guerra va estar.

1895

1900

Canvia el seminari pel teatre i la impremta 1

1899. Treballa com a tipògraf a València

València

Ginebra

Berlín

Niça

Lausanne

Barcelona

París

Madrid

Altres

1907. Es declara a València una vaga parcial de tipògrafs i acaba empressonat

1905

< 21/3/1908. Arriba a Niza procedent de Marsella

2

Creua la frontera després d’haver estat en contacte amb els editors de Tierra y Libertad en
Barcelona

7-8/4/1908. Arriba a París i contacta amb el Sindicat de Tipògrafs

1910

1915

< 26/8/1909. Col·labora al diari Tierra y Libertad (abans de la Setmana Tràgica)
2/1910. Artícle en la reapareguda Tierra y Libertad en Barcelona.
1913. Estrena la primera pel·lícula Un grito en la Selva y naix la cooperativa
Le Cinéma du Peuple
27/9/1915. Treballa com a tipògraf a Imprimireies Réunies de Lausanne

1909. Participa a una vaga de tipògrafs a Ginebra i es despaxat
de l’impremta Le Journal de Genéve on treballava 3
2/1911 - 2/1912. Viatja per Milan, Venecia, Alejandria, El Cairo, Atenas, Estambul, Constantza,
Belgrado, Salònica, Tarrasa, Tolouse i Trouville
5/9/1914 - 7/11/1914. Actua en teatres locals a València 4

25/10/1917. Crea assoles la companyia Cervantes Films a Madrid

1920

1925

1919. Treballa com a tipògraf a París.

1924. Treballa als estudis UFA de Babelsberg com a director de
doblatje, retolador, i guionista. Col·labora amb Popular Films
1926. Viatja a València per presentar la sonorització.

1930

1930. Llibre per a Gunther Plüschow
1931. Arriba a València i funda els estudis Hispano-Cineson

3-4/1937. Gira de conferències pel sud de França per presentar Quatre Mois de Barbari, Mallorca sous le terreur fascista.
4/1938 - 26/8/1938. Empressonat en la xeca del carrer Muntaner 321 i el buc Uruguay, presó
flotant de Barcelona.
9/3/1939. Escriu artícles molt crítics amb el SIM (òrgan que l’empresonà) ja des de França.

1935

1936. Grava Carne de Fieras
14/1/1939. Artícle al Tierra y Libertad (ha passat la frontera?)

1940
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10/3/1939. Mor al metre de París

1/ Extret del periòdic “Nosotros”, 1937.
2/ Informe de la policia de Marsella (“Raport”). Commissariat Special de Marseille, 22 avril 1938.
3/ ¡Tierra!. 11/11/1911
4/ ”Cartas a Martinet”
*/ La resta de dades han segut extretes del resum de La velada homenatge a Armand Guerra, presentada per Vicenta Estívalis (la seua filla) i del llibre autobiogràfic:
GUERRA, Armand. A través de la Metralla: Escenas vividas en los frentes y en la retaguardia. Madrid, La Malatesta, 2005.
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1

NUDISME
Altre punt que la fa destacable entre la resta d’obres és
que hi ha una seqüència on la protagonista, una famosa
actriu francesa anomenada Marléne Grey, apareix despullada ballant en una gàbia amb lleons com a representant un espectacle de varietats.

2

L’autor del llibre que acabem de citar, J.A. Ríos Carratalá, ens conta que València tenia una gran tradició de
publicacions sobre nudisme i naturalisme, i que a partir
del Bienni Negre i la victòria del Front Popular (19331939) pràcticament totes les ciutats de l’Estat tenien
espectacles de caràcter altament eròtic. De fet ens conta
que durant el període de la II República s’arriba a modificar el cànon de bellesa de la dona, “que dóna pas a una
línia més estilitzada, europea i independent”.
“Era algo bastante inusual encontar un desnudo integral en
a pantalla de un cine español. [...] y sólo aparecían en determinadas películas pornográficas que, por cierto, eran muy
solicitadas y vistas por las clases más altas de la sociedad
española.” 2

5.2/ OBRA PRÒPIA
5.2.1/ CARNE DE FIERAS

46

Respecte a aquesta última cita, afegir com a punt
important de la investigació, que evidentment déu ser
dels primers destapes en un llargmetratge amb cert
argumentari. Personalment, l’única escena del cine
espanyol fora del gènere pornogràfic i prèvia a Carne de
Fieras que he pogut trobar, és a Un perro andalúz de Luis
Buñuel 3.

3

NATURALISME I FAMILIA POC TRADICIONAL

“La historiografía valenciana silenció durante muchas décadas su nombre en diccionarios,
enciclopedias y tratados de cine. Sólo a partir de la reconstrucción de Carne de Fieras por
el Patronato Municipal de la Filmotéca de Zaragoza en 1991, comenzaron a aparecer los
primeros estudios y homenajes”.1

Encara que aquest film no és propagandista hi ha implícits uns ideals d’acord a les noves corrents de pensament de l’Espanya republicana, sobretot del moviment llibertari, entre ells el
rebuig a l’estructura de la família nuclear tradicional, tan patriarcal i catòlica.

Aquesta és la seua obra més coneguda, rodada en Madrid a 1936 pocs dies abans de
ser la ciutat assetjada per les tropes feixistes. Aquest fet li dóna peculiaritats com el
fet que hi hagen escenes on apareixen milicians i carros blindats de fons sense formar
part del guió 1.

D’ací i de la naturalitat de les seqüències amb destape, es desprén una sensibilitat i interés per
la dignitat de la dona.
A la pràctica trobem un divorci, una dona adúltera, l’acollida d’un xiquet del carrer per una
família burgesa o xiquets entre els assistents al públic de l’espectacle eròtic, entre altres coses.

L’obra mai seria muntada ni projectada fins a la seua recuperació el 1992.

“Por otra parte, sale prácticamente desnuda una mujer de la forma más natural, sin bromas tontas
ni con intenciones picantes por parte del elénco másculino, algo impensable una vez terminada la
Guerra Civil” 4.
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CRÈDITS: COMENÇA UNA EXPERIÈNCIA PERSONAL
Presentem aquesta obra seua la primera sent en realitat una de les últimes cronològicament, a banda de per ser la més coneguda i representativa, per haver-nos plantejat
una frenada important en la investigació.

Gràfica 2. Peculiaritats de la font.

...I EIXA TIPO, ÉS INÈDITA?
Gràficament estic tenint en compte que la forma
d’aquestes lletres s’aproxima a l’estil del modernisme, i
més, de l’Art Decó: Trobem canvis ben pronunciats en la
grossor de les astes, a semblança de la Broadway (creada
a 1928 per a l’American Type Founders i Monotype), i
altres peculiaritats com la barra de la caràcter “A” sobreeixint o la decorativa corba de la “R” (Gràfica 2).

Prèviament trobàvem articles, comentaris i escrits al voltant de la pel·lícula i la seua
reconstrucció per la Filmoteca de Saragossa, tots ells amb pocs detalls al voltant de
l’autor.
Totes les publicacions parlaven de l’extraordinària feina de muntatge dels experts en
1992, però amb poques aportacions tècniques i metodològiques sobre el muntatge.

1

Analitze alguns catàlegs tipogràfics, impresos de diferents tipus, crèdits de pel·lícules i documentals previs a
1936 tractant de trobar la mateixa font, però encara que
veig formes paregudes, no acaba mai de ser igual.
De les formes més semblants que trobem són fóra
de l’Estat espanyol, als Establissements Plantin de
Brussel·les, que en 1932 concebien la Bristol i Carlton, de
la mateixa família 5.
A partir de l’autoedició a 1984 i l’avanç tecnològic de la
informàtica, ja trobem gran quantitat de tipus inspirades en l’Art Decó, i que també s’assemblen a la que busquem, encara que no les estudiaré per ser més posteriors
a la Guerra Civil. Destacar ací el projecte de Garnata
Type, que crearen una tipo basant-se en diversos rètols
comercials antics de Granada, amb un resultat impecable 6.

2

Es coneixia la història de les bobines originals trobades a un rastre i donades a la
Filmoteca, les quals estaven sense editar, sense un guió annexe, amb les gravacions
d’àudio per altre costat, etc. I per molt que vaig explorar, mai vaig trobar que era de la
tipografia emprada als títols i crèdits. No existia cap escrit ni fitxer que donara dades
de la curiosa tipografia que iniciava el llargmetratge; ningú li havia prestat la més
mínima atenció a aquest importantíssim detall que estava a punt de convertir-se en el
focus del meu projecte.
Ja ho tenia!, una tipografia que no havia vist a cap altre lloc del seu context ni de
l’actualitat. Només em quedava documentar la inexistència de la tipo (llevat d’en
aquest arxiu) i atribuir-la al propi director del film, que ja comptava amb llarga experiència com a tipògraf i retolador.
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EIXINT DE DUBTES: ENTREVISTA AMB ANA MARQUESÁN I PACO SIMÓN
Com a últim punt per a eixir de dubtes i començar a documentar i reinterpretar trobe
la necessitat de posar-me en contacte amb Ana Marquesán o Ferrán Alberich, directors de la reconstrucció de la pel·lícula a 1992, perquè em donen tota la informació
que puguen tindre al voltant dels crèdits, ja que cap article, llibre ni escrit anomena el
tema.
És així com aconseguisc parlar amb Ana Marquesán (7/4/2016) mitjançant la Filmoteca Municipal de Saragossa per exposar-li les meues inquietuds al voltant de la font
emprada i la seua autoria. Quina serà la meua sorpresa (o més bé decepció) quan em
conte que la part inicial del film, amb el cartell dels títols i els crèdits, no existia als
arxius originals.
Tota aquesta part havia estat creada pels restauradors de 1992.
A les quasi 40 bobines originals i recuperades no hi existia ni una sola lletra; ens explica que tota aquesta part va ser realitzada per Paco Simón:
“Hola, le envio el teléfono de Paco Simón que se encargó de la realización de los créditos de
carne de fieras que no se llegaron a hacer pues la película estaba sólo en proceso de rodaje y
revelado de negativos. Se investigó en la música y efectos de la época así como en su diseño
gráfico. Le he dicho a Paco Simón que le facilito su teléfono para las consultas que quiera
realizar. Ana Marquesán” (8/4/2016)
Paco Simón, per telèfon, em corrobora que així va ser. Que no hi havia cap lletra, ni
ornamenta, ni element gràfic a les bobines originals, i que com que no hi havia guió,
van haver d’improvisar la introducció de la pel·lícula, on apareix el títol i la presentació dels protagonistes.
Comenta que la tipografia existia i estava digitalitzada, que ell havia usat l’ordinador
per a generar el títol. Diu no poder recordar el nom de la font (han passat 24 anys
des d’aquell treball), però que va investigar prèviament que s’anava fent als anys del
rodatge amb la fi de què la integració fóra el més fidel possible al que en eixa època
hagueren fet.

FINALMENT HE TROBAT LA TIPO,
ES TRACTA DE LA “UPPER EAST SIDE”,
CREADA EN 1990 PER
DAVID RAKOWSKY.

Aquesta consulta marcarà un punt d’inflexió en la investigació, doncs, aquest document no era original, i per tant ja no complia les exigències proposades. La reinterpretació que ja teníem preparada es frenarà en sec.
Seguiré estudiant l’obra d’Armand Guerra per tal de trobar alguna prova documental
que em permeta assignar-li l’autoria d’altre treball. Serà més complicat ja que Carne
de Fieras té diversos estudis anteriors, els quals m’han ajudat a tripular la investigació.
Ara comence a entrar en un terreny més verge.

1/ AGRAMUNT LACRUZ, Francisco; RÍOS CARRATALÁ, Juan A. Armand Guerra, un sembrador de rebeldías: La recuperación de un cineasta valenciano. 2008. p.29.
2/ AGRAMUNT LACRUZ, Francisco; RÍOS CARRATALÁ, Juan A. Armand Guerra, un sembrador de rebeldías: La recuperación de un cineasta valenciano. 2008. p.67.
3/ Captura de la pel·lícula Un perro andalúz de Luís Buñuel
4/ Proscritos de la película Carne de Fiera. Velada Homenatge a Armand Guerra organitzada per la Fundació Salvador Seguí de València. 27/09/2005.
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5.2.2/ LA SONORITZACIÓ DEL CINEMA
Recuperant altres parts de la seua activitat professional trobem que va ser el precursor del cinema sonor a l’Estat espanyol, el primer que projectà una película al
territori peninsular amb so incorporat. Va ser al 1926 al Teatre Líric de València i amb
la intenció de presentar el projecte per a que algun empresari del sector s’interesara
per aquest avanç teconològic. Finalment no seria fins més de tres anys després que
arribara el so. Per això, es pot dir que va ser pioner a la indústria del cinema.
Aquest fet està explicat per ell mateix a un artícle de la revista Popular Films el 1935 i
també citat al llibre Armand Guerra, un sembrador de rebeldías:
[...]Ya en 1925 trabajaba yo en Berlín en los primeros ensayos de películas parlantes,
que tuve ocasión de presentar en Valencia a principios de mayo de 1926. Doce años he
resistido en la capital alemana, hasta que las leyes proteccionistas cinematográficas de
Alemania con respecto al ramo de la producción cinematográfica, reforzadas aún más
por el gobierno de Hitler, me obligaron a regresar a España, ya que en Alemania no tenía
ningún derecho, como extranjero, a trabajar en la industria del film, como hasta entonces
había trabajado.
Y aquí sigo, en nuestra hermosa tierra, contemplando en silencio las producciones hispanas, muchas de ellas realizadas por unos cuantos profanos de buena voluntad, pero sin
pizca de métier, mientras acuden a mi memoria los pasados tiempos –todavía cercanosen donde mis modestas capacidades encontraban un vasto campo de desarrollo allá lejos
en las frías regiones del norte de Europa.
No quiero terminar mi artículo sin desear a los elementos que integran la Cooperativa
española todo género de venturas en la obra gigantesca que han emprendido.
Armand Guerra
Valencia, 22 de marzo de 1935 [...] 1.

[...] Entro en contacto con cineastas y en 1925 actuó en una película de Hans Neumann,
Sueño de una noche de verano), junto con al actor libertario Alexander Granach [...].
Trabaló igualmente en las traducciones de los guiones para la productora hispano-alemana Filmófono y se interesó por el cine sonoro, regresando al año siguiente a su ciudad natal para presentar las primicias de esta nueva modalidad. El estreno de películas sonoras
se celebró el 2 de mayo de 1926 en el Teatro Lírico de Valencia, y suscitó una gran expectación entre el público y la crítica. El Diario de Valencia en su número correspondiente al 5
de mayo de 1926 calificaba el citado estreno de “acontecimiento científico.”
Aquel estreno, sin embargo, fue poco comentado en la prensa nacional y su trascendencia
histórica apenas fue resatada entonces por los cronistas de cine hasta que lo hizo muchos
años más tarde, en octubre de 1995, Antonia Fontanilles [...], aparecido en el boletín número
3 de la Fundación Salvador Seguí de Valencia [...] 2.

1/ Algo sobre la cooperativa UCCE. Popular Film. 28/03/1935.
2/ AGRAMUNT LACRUZ, Francisco; RÍOS CARRATALÁ, Juan A. Armand Guerra, un sembrador de rebeldías: La recuperación de un cineasta valenciano. 2008.
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2

5.2.3/ L’AVIADOR GUNTHER PLÜSCHOW
Gunther Plüschow fou un capità d’aviació i operador cinematogràfic que entre altres
coses gravà la Patagònia Argentina des de l’aire. Aquest fet el va convertir en un
dels precursors de la cinematografia científica (abans que Agostini, que rodà Tierras
Magallánicas en 1933) i uns dels primers a gravar des de l’aire sense fins militars ni
purament cartogràfics.
Amb les gravacions obtingudes muntà un documental, s’anomenà Silverkondor Über
Feuerland, o en castellà, El Cóndor de Plata sobre la Tierra del Fuego. Aquest anava
acompanyat d’un llibre amb el mateix títol i autor el 1930, on relata les experiències
personals de l’expedició.
Curiosament aquest llibre va ser publicat per l’editorial de l’empresari Karl Ulstein, el
mateix propietari que els estudis UFA. Van ser aquest empresari i el mateix Pluschow,
qui van encarregar al seu company Armand Guerra dues feines, la de traduir el llibre
al castellà i la de retolar el documental de l’expedició.
3

Jarry se ocupa de estudiar la vida de Armand Guerra, anarquista
español perseguido en su país de origen que en los finales del 30 se
exilia en Berlín. Allí toma contacto con Karl Ulstein, Director de
la editorial para la cual Pluschow escribía y admirador del aviador, quien le ofrece a Guerra ocuparse de la traducción del libro de
Pluschow “Silverkondor über Feuerland”. Guerra, quien conocía
la trayectoria de Pluschow, acepta inmediatamente y se convierte
desde el inicio en un nuevo admirador del mismo. Juntos realizan la
traducción del libro y, cuando la situación de Alemania y de la familia
Ulstein se torna más complicada, Guerra se dirige a Francia. Allí se
entera del accidente y muerte de Pluschow y escribe este conmovedor
epitafio para la revista Popular Film N°235 del 12 de febrero de 1931.1

Ací tenim una cita d’Armand Guerra parlant de la relació professional i emocional
que mantenia amb el pilot:

3

La versió espanyola del llibre va estar impresa a l’Estat
espanyol per Establecimientos Tipográficos Aldus, en
Santander a 1930 3. Ja tenim un altre treball d’Armand
Guerra, aquesta vegada de traducció.
Però i el documental traduït a l’espanyol que
l’acompanya? He aconseguit el documental, amb els
rètols originals, però no estan en castellà sinó en alemà.
Després d’una forta investigació de camp, buscant per
arxius xilens, argentins (per tots els arxius històrics de
Buenos Aires, on s’estrenà en Sud-amèrica amb molt
d’èxit), alemanys i llegint dos llibres d’investigació al
voltant de la vida de Plüschow, no he trobat cap dada
que faja referència a l’existència d’eixe documental en
castellà, no he trobat cap registre del mateix...
Entenem que els rètols que Armand Guerra va fer eren
en espanyol per la seua pròpia cita a l’epitafi de Popular
Films: “[...] y del rotulaje en español de su película”.
D’ací podem tindre la primera mostra d’un treball tipogràfic documentat fet per ell, però no la trobem enlloc.
Existeix al món encara aquest document filmogràfic?
Si el trobarem, podríem passar a analitzar la tipo dels
intertítols tenint per clar qui és l’autor.

[...] Conocí a Gunther Plüschow a principios de mayo del pasado año. Me había citado en
su casa de Berlín para encargarme de la versión española de su excelente libro, relato de su
expedición a la Tierra del Fuego, y del rotulaje en español de su película. De nuestra primera
entrevista surgió una amistad fraternal entre ambos, tal vez por la afinidad de ideas y por ser el
gran Plüschow un hispanófilo entusiasta de la raza y la lengua iberas.
[...] en vísperas de emprender su nuevo viaje de exploración hacia las montañas vírgenes de
la Patagonia., me propuso acompañarle. De buena gana hubiese yo aceptado su proposición,
pero mis ocupaciones en Berlín me lo impidieron. Y allá se fue el valiente Plüschow, primero
a Buenos Aires, en donde estreno su película « Sobre la Tierra del Fuego» con un éxito indescriptible. Todavía conservo los distintos periódicos argentinos que me mando hace un par de
meses en donde se comentaba su cinta y su libro con un entusiasmo sin reservas y en los que
se citaba mi modesto nombre como adaptador literario, detalle este que llenaba de orgullo a mi
buen amigo.
Unas líneas de su propia mano acompañaban él envió, felicitándome y haciéndome participe
de sus triunfos [...]2.

54

Armand Guerra

1/ LITVACHKES, Roberto. Plüschow secreto. Buenos Aires, 2008
2/ Popular Films. Una víctima de la cinematografía cientìfica: El Capitán Gunter Plüschow ha perecido en la Patagonia. Nº235: Armand Guerra.
3/Disponible en <http://leyedorlibros.blogspot.com.es/2010/06/sobre-la-tierra-del-fuego-1930-gunther.html>, [Consultado: 23 abril 2016]
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5.2.4/ “A TRAVÉS DE LA METRALLA”.
Per entendre la vida i rescatar l’obra de l’autor sense dubte cal conéixer el seu llibre
autobiogràfic A través de la Metralla. Escenas vividas en los frentes y en las retaguardias,
a banda dels escrits biogràfics on es recopila la seua trajectòria (publicats per la seua
filla, Vicenta Estivalis, a la velada homenatge organitzada per la Fundació Salvador
Seguí en 1997).
“En sus memorias A través de la Metralla [...] que se publicaron en Valencia entre 1937 y 1938
en la revista La Semana Literaria Popular para ser editado en forma de libro en 1938. [...] La
edición del libro, con varios dibujos ilustrativos”.1
D’aquesta cita es desprèn que publicà el seu llibre per parts en una revista anomenada
La Semana Literaria Popular, i que al llibre l’acompanyen unes il·lustracions.
Després de consultar alguns arxius trobem tots els números de La Semana Literaria Popular a l’Hemeroteca Municipal de València (ja que a internet i altres fonts no apareix
massa informació llevat d’alguna breu descripció i un parell d’imatges de la portada
que em sorprenen) inclosos als que Armand Guerra va col·laborar amb les seues memòries, des del 19/3/1938 fins al 17/12/1938, corresponent als números 44 fins al 66 (que
curiosament coincideix amb l’últim número de la revista).
Estos números contenen les il·lustracions fetes pel propi autor per a acompanyar
l’escrit en cada número, una d’elles, la primera, amb el títol del llibre que pareix estar
escrit amb ploms. A continuació mostre eixa primera il·lustració amb text i algunes
més incloses en A través de la metralla.

1/ GUERRA, Armand. A través de la Metralla: Escenas vividas en los frentes y en la retaguardia. Madrid, La Malatesta, 2005. p. 85.
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També rescatem les tipografies de les capçaleres i il·lustracions de les cobertes de la
revista que acabem de descobrir, les quals em pareixen d’allò més interessant.
Encara que aquestes portades no són totalment rellevants per al projecte, sembla profitós aglutinar-les a un document, sobretot tractant-se d’una publicació periòdica amb
tanta càrrega gràfica, impresa en una impremta de València a falta de menys d’un
any per a ser invadida la ciutat per les tropes feixistes (si bé ja estava sent bombardejada i assetjada, per això eixe argument bèl·lic a les portades) i amb unes tipografies
tan ben seleccionades i maquetades. L’editorial encarregada s’anomenava “Guerri” i
estava col·lectivitzada.
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ALTRES PÀGINES INTERIORS DE LA SEMANA LITERARIA POPULAR AMB
IL·LUSTRACIONS

Durant l’anàlisi d’aquesta publicació
trobem algunes coincidències entre els
seus dissenys i gravats. Tot pareix estar
il·lustrat per la mateixa persona o baix
els mateixos patrons.
En principi trobem quatre signatures
referides a les il·lustracions: Armand
Guerra, Cuento, Muro (portades 58 i 60)
i E.P.
Estarà Armand Guerra involucrat en
alguns dels dissenys d’esta publicació
llevat dels inclosos en A través de la
Metralla? A algunes cobertes el traç és
molt semblant al dels seus dibuixos,
en la línia de les explosions i el fum, i
s’aprecia molt bé esta similitud, també
per exemple en la postura anatòmica
dels milicians en postures bèl·liques.
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Alguns artícles publicats al Tierra y Libertad (Niça, 1909)

5.3/ COL·LABORACIONS
5.3.1/ TIERRA Y LIBERTAD
“De tota la variada gamma de premsa anarquista que ha recorregut la península ibèrica en
multitud de projectes editorials efímers o de poca durada caldria destacar com contrapunt
creatiu per la seva longevitat i persistència al periòdic anarquista “Tierra y Libertad”.1
El Tierra y Libertad fou una publicació que passà per distintes èpoques, ciutats
d’edició i administradors, en part per la censura i persecució al que estava sotmés.
Apareix ja cap al 1888 en Barcelona, però sense cap regularitat. La primera època ja
com a Diari data entre 1904 i 1905, la segona entre 1906 i 1908, la tercera entre 1908 i
1909, la quarta entre 1910 i 1919 i la quinta en 1923.
A partir d’ací el periòdic serà gestionat des de València per la recent apareguda F.A.I.
(Federació Anarquista Ibèrica), que aglutina totes les corrents i col·lectius anarquistes
de l’Estat espanyol, convertint-se aquest periòdic en l’Òrgan Oficial de la Federació.
Aquesta època datarà entre 1930 i 1939, finalitzant amb la caiguda del govern republicà per l’exèrcit sublevat.
El 1977 reapareixerà fins al 2015, però sense la rellevància que un dia tingué.2

Ens interessa aquest periòdic, i sobretot la tercera i quarta època, perquè Armand
Guerra estigué en continua relació amb ell, escrivint articles i arribant a ser el seu
“director” i precursor en la IV època a 1909 des de Niça, debut a què les publicacions
anarquistes queden prohibides a Espanya després de la Setmana Tràgica.
[...] tenemos colaboración suya de 1909 en Tierra y Libertad de Barcelona antes de que se
produzca la Semana Trágica, aquello lo vive intensamente y creemos que hace una esca
pada a esa ciudad para ponerse de acuedo con los compañeros y sacar en Niza, a deonde
se traslada, el portavoz anarquista que ha sido suspendido en Barcelona: Tierra y Libertad
que aparece en bilingüe, en francés y en castellano, y con una hermosa cabecera, en la que
figura José Estivalis como director. Salen solo tres números, donde se pega fuete a favor
de la campaña para que se libere a Francisco Ferrer i Guardia, y se ruge de indignación
cuando este es fusilado. Faltos de recursos para continuar, el 20 de noviembre abandona
Niza y se dirige a Ginebra. En febrero de 1910, reaparece Tierra y Libertad en Barcelona, y
también con un valiente artículo suyo. [...] 3.

Alguns articles publicats al Tierra y Libertad des de Niça el 1909, on quasi la meitat dels articles eren d’Armand Guerra, encara signats com a José Estivalis de diferents maneres:
Joseph Estivalis, J.E, Jose Silaviste, que és Estivalis al revès o “La Redacción”.
Als articles de dalt vegem l’activa campanya per la mort de Francesc Ferrer i Guàrdia, precursor de l’Escola Moderna i Racionalista a la península, en mans del govern de Maura en
repressió als disturbis de la Setmana Tràgica de Barcelona (2/10/1909).
Als altres articles vegem com toca temes diversos com demanar als lectors que se subscriguen i ajuden econòmicament per poder seguir publicant el periòdic. O com és estafat per
un dels distribuïdors, que li roba 80 francs dels subscriptors, i qui dedica una columna per taxar-lo d’individualista i traïdor.

1/ “TIERRA Y LIBERTAD” (1904-1923): UNA GRAN ETAPA DEL PERIODISME ANARQUISTA IBÈRIC [En línia]. CEDALL (Centre de Documentació Antiautoritària i Llibertària) Disponible en <http://www.cedall.org/Documentacio/Catala/cedall103520100.htm>, [Consutat: 12 juny 2016]
2/ Tierra y Libertad, números anteriores. Disponible en <https://www.nodo50.org/tierraylibertad/anteriores.html>. L’ultim que hi ha és de juliol del 2015.
3/ Introducción biográfica a la vida de Armand Guerra per la seua filla Vicenta Estivalis en A través de la Metralla. 6/8/2005.
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Gràfica 3. Històric de capçaleres del Tierra y Libertad
(1904-1938).

ELS NÚMEROS DE NIÇA: AUTOPRODUCCIÓ?
Busque per tots els arxius que tenen el Tierra y Libertad
digitalitzat o en exemplars originals. Les col·leccions
més completes que trobe estan al CEDALL (Centre de
documentació Antiautoritària i Llibertària) de Badalona o a l’Institut d’Història Social d’Amsterdam (el qual
conserva gran quantitat d’arxius oficials i governamentals de la C.N.T.), però curiosament cap dels dos llocs, on
la col·lecció sembla estar completa, tenen cap exemplar
dels que van tindre la redacció a Niça.

1904
1906
1909
1930

Finalment serà gràcies al CIRA de Lausanne (Centre International de Recherches sur l’Anarchisme) en Suïssa,
on sí que puguem obtenir, a més amb molta proximitat
i amabilitat, els tres exemplars del Tierra y Libertad
publicats des de Niça, amb redacció i correspondència
dirigida a “Joseph Estivalis”.

1931
1932
1934

Quina és la sorpresa al veure la capçalera dels tres
números, com bé citaven les paraules de la seua filla: “y
con una hermosa cabecera, en la que figura José Estivalis
como director”. Esta és sense dubte la més el·laborada de
la història anterior (Gràfica 3) i posterior del periòdic, la
qual només s’emprarà als números dirigits per Armand
Guerra.

1936
1939

Aquesta capçalera ha segut dissenyada íntegrament pel seu director?
No tenim la prova documental per poder assegurar-ho en totalitat, però tot indica que
sí.

Abans ja hem establit una comparativa entre les
il·lustracions de A través de la Metralla i La Semana
Literaria Popular. Si portarem eixa comparativa a la
il·lustració i maquetació de la capçalera de Tierra y
Libertad, no ens allunyaríem si afirmem que és creació
seua.
Per a establir aquesta comparació cal tindre molt en
compte que aquest document és de 1909, quan ell tenia
23 anys, i A través de la Metralla és de 1937, ja amb 51 i
l’experiència de tota una vida polifacètica.

A estos números (dels que tenim còpia completa) la majoria d’articles són seus, on
signa de diferents formes: La Redacción, J.E, J.Estivalis o J. Silaviste, que és Estivalis a la
inversa.
A més, la correspondència i direcció estan al seu nom, on també apareix la direcció.
A més, en les columnes de la portada signades per “La Redacción” es comenta als
lectors la precarietat per la qual travessa el setmanal, que possiblement no puga eixir
amb regularitat si no arriben diners de les subscripcions, argumentant que a part de la
producció també se l’ha de fer arribar de forma il·legal fins a Espanya.
Segurament s’estava encarregant ell soles de tots els aspectes de la publicació excepte
de la distribució.
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5.3.2/ “L’INDOMPTABLE”
Analitzant l’obra d’Armand Guerra i les publicacions impreses en València, ens trobem poques dades al voltant d’un periòdic del qual va formar part a la ciutat junt amb
altres personalitats.
No trobem cap escrit, investigació ni exemplar d’aquest periòdic, excepte la ressenya que fa l’Ateneu llibertari Estel Negre de Mallorca a una web, la de la seua filla als
escrits que deixa el 2005 en la vetllada homenatge amb la Fundació Salvador Seguí, o
la del llibre José Pellicer, un anarquista integro:

En l’àmbit gràfic únicament trobem dues imatges referides a L’Indomptable, la capçalera d’un exemplar amb mala qualitat (4), i una nota descriptiva del fitxer emmagatzemat per alguna biblioteca o arxiu (5). El que ens interessa d’aquesta nota, és que
anomena a Armand Guerra com a un dels col·laboradors junt amb altres com Federica Montseny o Mauro Bajatierra. El que ens interessa de la imatge, la destacable
capçalera.

1/ EFEMÈRIDES ANARQUISTES DEL 3 DE GENER. ATENEU ESTEL NEGRE:
[...] El 3 de gener, sembla, de 1937 surt a València (País Valencià) el primer número del setmanari anarquista i anarcosindicalista en llengua francesa L’Indomptable. Porte parole
de la Confédération Nationale du Travail et de la Fédération Anarchiste Ibérique (CNTFAI-AIT). No hi figura cap responsable de la publicació i molts d’articles no van signats.
Hi van col·laborar David Antona Dominguez, Mauro Bajatierra, Camillo Berneri, Jean
Dupoux, Ezequiel Endériz, Elías García, Alejandro G. Gilabert, Armand Guerra, Santigao
Jorquera, Ismael Martí, Cipriano Mera, Frederica Montseny, Théodore Mora, Higinio
Noja Ruiz, Arsenio Olcina, Gonzalo de Reparaz i Claro J. Sendón, entre d’altres.
A partir del número 19 (13 de maig de 1937), en el qual trobem un article sobre l’assassinat
de Camillo Berneri a mans de sicaris comunistes, porta la menció «Ce número a été
soumis à la censure» (Aquest número ha estat sotmès a censura) i paraules, frases i fins
i tot paràgrafs sencers són suprimits. Se’n publicaren almenys, amb una interrupció de
tres setmanes l’agost de 1937, 39 números, l’últim d’aquest el 7 d’octubre de 1937. No s’ha
conservat cap col·lecció completa de «L’Indomable»[...] 1

2/ VICENTA ESTIVALIS:
“En 1937 aparecía en Valencia l’Indomptable, cuyas traducciones las había traducido integramente él”.2
3/ LLIBRE JOSÉ PELLICER, DE MIQUEL AMORÓS
“En La Columna de Hierro formaron [...] la 28 o Internacional, con mayoría de franceses y
belgas. Algunos quedaron en la retaguardia colaborando con la FAI. El Comité de Guerra
proporcionó medios para que al finales de ener pudiera aparecer L’Indomptable, portavoz
de la CNT y la FAI en lengua francesa”.3

La idea ara era trobar algun exemplar digital de L’Indomptable per veure millor la
capçalera i veure si de la publicació es pot extreure alguna informació al respecte. Estarà aquest disseny fet també per Armand Guerra, que vivia a València i s’encarregà
de la traducció?
Trobarem exemplars o col·leccions a quatre llocs: Campinas (Brasil), Amsterdam,
Lausanne i París. Al International Institute of Social History d’Amsterdam tenen del
número 13 al 39. Al BDIC (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporain) de Paris, del 10 al 39. Al Arquivo Edgard Leuenroth de la Universidade Estadual
de Campinas el número 19, el censurat. I al CIRA de Lausanne quatre: 15, 16, 28 i 35.
Finalment només tindrem accés als arxius de Campinas i Lausanne.

1/ Ateneu Llibertari Estel Negre. Anarcoefemèrides. Efemèrides anarquistes del 3 de gener. [En línia] Mallorca. Disponible en <http://anarcoefemerides.balearweb.net/
post/124981> [Consultat: 23 març 2016].
2/ AGRAMUNT LACRUZ, Francisco; RÍOS CARRATALÁ, Juan A. Armand Guerra, un sembrador de rebeldías: La recuperación de un cineasta valenciano. 2008.
3/ AMORÓS, Miquel. José Pellicer, un anarquista integro.
4,5/ Bianco: 100 ans de presse anarchiste [En línia]. Disponible en <http://bianco.ficedl.info/article1169.html>, [Consultat: 10 juny 2016]
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EL DISSENY DE LA CAPÇALERA
Encara que als 4 números que som capaços d’obtenir en format digital i en alta
qualitat no trobem cap firma ni escrit que prove l’autoria del disseny de la capçalera, ens pareix interessant rescatar-la per tractar-se d’una publicació realitzada a la
València de rereguarda, i amb col·laboracions, almenys com a columnista i traductor,
d’Armand Guerra.
Afegir que abans tindre accés a aquests números que estaven a l’estranger, no hi
havia cap imatge digitalitzada a internet (a excepció de la que acabem de mostrar
en mala qualitat), ni tampoc cap exemplar als arxius i centres de documentació de la
península.
Aquest periòdic que arribà a els 39 números, imprés íntegrament a la ciutat de València i en llengua francesa, és un gran desconegut per a la ciutat que el va fer nàixer.
Als llibres, arxius, catàlegs, escrits, etc, que parlen d’aquest context, no solem trobar
menció d’aquesta obra, que principalment anava dirigida als milicians de les Brigades
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Internacionals (imaginem que l’objectiu també seria fer-la arribar a França per tal
d’implicar-la en la Guerra Civil i que es posicionara a favor de l’intervencionisme).
Destacar les lletres del rètol, que són d’una potència gràfica important. El cos de les
lletres que tenen anell és un cercle totalment geomètric, i el final de les astes o braços
es difumina d’una forma molt interessant. En comú, és com si fóra manuscrita, sense
espais entre lletres.
Estem davant d’una barreja d’elements gràfics prou nova, que no trobem sovint en
altres documents amb anterioritat, i menys en altres capçaleres de periòdics. Estem
davant un disseny d’alta qualitat, comparant-lo amb les obres que l’envoltaven.
Imaginem que el conjunt del disseny (rètol i il·lustració) seria una planxa gravada, no
una sèrie de ploms. Per afirmar-ho ens basem sobretot en la dificultat o quasi impossibilitat que suposaria suprimir l’interlletratge i crear el difuminat amb un resultat
òptim.

Context històric

71

6.1/ DIGNIFICANT LA VIDA I OBRA D’ARMAND GUERRA
Hem analitzat la vida d’Armand Guerra, estudiant algunes de les seues obres, sobretot les que contenen elements tipogràfics, a més d’algunes col·laboracions i creacions
de les quals possiblement siga l’autor, encara que açò no es puga provar amb totalitat.

6/ CONCLUSIONS

Em rescatat la vida i obra d’aquest autor valencià polifacètic amb la motivació de
dignificar i recuperar la seua figura com a artista important i rellevant del segle XX,
equiparable a la d’artistes del mateix context com Josep Renau (encara que amb una
obra molt més dissolta i extingida).
Em tractat de demostrar-ho aportant la documentació i fonts que s’han pogut recopilar i amb la convicció de què aquesta persona, com moltes altres soterrades en l’oblit
després de l’arribada del franquisme, hagués sigut recordada de no ser per la censura
i la repressió a la qual va estar sotmesa la població.
Per tant, lluny del món de “la forma de les lletres”, em rendit tribut a un dels tipògrafs
i gravadors que va veure nàixer València i que fins ara havia estat oblidat, llevat de
per la seua obra més coneguda, Carne de Fieras. De fet no va ser fins a 1992, amb la
reconstrucció de la pel·lícula, que van aparéixer les primeres investigacions arreu de
l’autor, però mai profunditzant en la seua obra gràfica.
També esperem que aquest projecte haja sigut un aporte documental interessant en
la mida en què aglutinem i analitzem tota la producció coneguda fins al moment,
sumant les hipòtesis de què fóra el dissenyador de les últimes tres obres vistes: les
cobertes de la Semana Literaria Popular, la capçalera del Tierra y Libertad de Niça, i la
capçalera del poc estudiat periòdic L’indomptable.
Concloent, el resultat d’aquesta investigació té una doble aportació:
Històrica perquè ens hem centrat en la vida d’una persona represaliada, rescatant la
seua vida i obra per preservar-la. I gràfica perquè hem aglutinat la producció i creacions de l’autor, però sobretot, del seu context més proper; aprenent com, que, qui i
per a què es produïa a una època d’or per a les impremtes i la cinematografia.
En definitiva estem recuperant un de tants protagonistes que va lluitar per canviar la
mentalitat de la societat de principis del segle XX, usant-lo com a pivot per a entendre
com aquest canvi afectà l’art, el disseny, i en concret, a les formes de les lletres.
Per altra banda, s’ha obert la porta per a complir un dels possibles objectius: la recuperació de formes oblidades, en aquest cas, de tipografies; la reinterpretació.
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6.2/ REINTERPRETACIÓ RESPONSABLE
PER A QUÈ REINTERPRETAR?
Després del que hem vist, podem afegir que reinterpretar o digitalitzar una tipografia
té que produir-se baix uns valors de preservació i conservació, i no comercials.
Si optem per revisar una font amb la fi de tornar-la a editar i publicar, és necessari
que no ens moga una motivació lucrativa, doncs el resultat serà una font més entre
els milers de les quals ja disposem. Reinterpretar una obra ja existent té uns valors
afegits, lluny dels purament econòmics.
Del que es tracta és, com abans comentem, de dignificar, de rescatar, i no de copiar
sense més. Açò ens dóna pas a la següent qüestió...
QUÈ TIPOGRAFIA SELECCIONEM?
Este aspecte és més relatiu, però bàsicament trobem dues motivacions generals per a
seleccionar una forma digna de ser revisada. Són les mateixes dos que veiem abans: la
històrica i la gràfica.
Una forma pot contenir valor històric o gràfic per diversos motius, enumerem alguns
exemples com: ha estat desapareguda a causa d’efectes externs, com en el nostre cas
és l’arribada d’una dictadura. És part de l’obra coneguda o desconeguda d’un autor
que estudiem o ens interessa pels motius que siguen. Té un valor estètic significatiu, per l’etil al qual pertany, per la qualitat gràfica, etc. És un obra rellevant però no
digitalitzada i el que es vol és adaptar-la a la tecnologia actual. El suport on es troba ja
té un valor però la part tipogràfica no ha estat estudiada encara. És o va ser usada per
una cultura determinada o a un fet històric. I així un llarg etcètera de motivacions.
A la fi, el que importa és tindre un motiu que amplie els coneixements del sector tipogràfic, una causa original i sensible de servir com una aportació a este món.
COM HO FEM?
No hi ha un estàndard o metodologia fixa per fer-ho, però sí que és convenient estudiar l’entorn i context una volta seleccionada la forma a revisar. Sempre serà de gran
ajuda conéixer els factors externs per obtenir uns millors resultats.
Si la revisió implica modificar o no elements respecte de l’original, és decisió de
cadascú, però sempre amb una justificació que ajude al propi dissenyador o dissenyadora a entendre el que es proposa fer, dotant-ho d’un sentit global.
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Gràfica 4. Families distintes al mateix text.

6.3/ RESULTATS GRÀFICS: TIPOGRAFIES INÈDITES.
Centrant-nos en un dels possibles objectius gràfics del projecte, reinterpretar una
tipografia, hem trobat algunes formes originals susceptibles de ser-ho i relacionades
d’una forma o altra amb Armand Guerra. Hem decidit extreure tres documents vistos
durant la investigació, les quals tenen tipografies que no trobem, ni a altres arxius
històrics, ni en una versió digital fidel o revisada actualment (pel que hem pogut saber revisant el seu context). A més, cadascuna de les seleccionades està produïda amb
una tècnica.

2
1?
1

Aquestes són: la capçalera de L’Indomptable, el títol de la Semana Literaria Popular, i
el títol introductori de A través de la metralla. També tindríem la capçalera del Tierra y
Libertad de Niça, encara que és més manuscrita i no té una sèrie uniforme, pel que no
té un valor gràfic tan potent i significatiu per ser revisada i adaptada.

3
A TRAVÉS DE LA METRALLA
Ací trobem un document amb autoria provada i amb alguns aspectes peculiars.
Aquesta volta sí que estem davant d’un text fet mitjançant diferents espècimens
d’impremta.
Podem veure com el mateix títol està compost per almenys 3 famílies distintes:
1/ La trobem a la primera “A”, que prové del mateix alfabet que la “s” de “traves”.
2/ Seria la que conforma la resta de caràcters de la paraula “través de la metralla”.
3/ És la que dóna el nom de l’autor amb caixa alta, “ARMAND GUERRA”.
?/ La paraula “POR”, que no prové de la segona ni tercera família, possiblement siga
del mateix alfabet que la primera.

L’INDOMPTABLE
Com ja comentàvem, aquestes lletres tenen pinta d’estar gravades directament sobre
una planxa, amb la possibilitat de què ni tan sols existesca un abecedari complet ni
una normativa al voltant del seu ús.
Digitalitzar estos caràcters ens planteja una gran dificultat a l’hora d’establir un interlletratge que funcione per a totes les combinacions possibles (d’ací extraem la teoria
de què no són ploms). A més, el difuminat també hauria de suprimir-se, però se’ns
quedaria un tall una mica complicat de reparar.
Pel que fa a l’autoria d’aquest disseny, no podem confirmar que estiga fet per Armand
Guerra, però sí que es relaciona per la col·laboració activa d’aquest amb el periòdic.

Analitzant les tres famílies de pal sec vegem que la tercera, possiblement sí que existeix i es troba a altres documents de la mateixa època, i si no exactament igual, amb
versions molt semblants. Però no tenim eixa sensació de les dues primeres, i sobretot
de la segona.
La segona és bastant inèdita, sembla una typewritten o
escrita a màquina encara que està feta amb ploms, amb
una “r” diferenciada de la resta de lletres per separar
l’ast de la resta d’elements, així com una “a” també prou
peculiar pel seu ull amb una curvatura arredonida
però amb un vèrtex més punxegut. Què tipografia és
aquesta?? Del que no hi ha dubte és que compta amb
una bona qualitat estètica, geomètrica, molt senzilla i
de bona llegibilitat, igualment com la que l’acompanya,
la primera.
Ací es pot fer un llarg anàlisi sobre cada forma, però resumint, aquest document de
provada autoria pot ser un dels resultats gràfics de la investigació digne de ser reinterpretat o revisat, ja que es compleixen totes les premisses: l’originalitat (no trobat al
seu context ni en l’actualitat), la qualitat de les formes i que és obra de l’autor que hem
pres com a objecte d’estudi.
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LA SEMANA LITERARIA POPULAR
La coberta d’aquesta revista és de procedència desconeguda, l’únic que sabem és
que comença el 1937 a una impremta col·lectivitzada i propietat de l’Estat a València
ciutat.
Abans tractàvem d’atribuir algunes de les il·lustracions de la coberta a Armand
Guerra, comparant-les amb les que tenim seues d’autoria provada; però el que ens
resulta més difícil de provar és qui va dissenyar la tipografia, la qual també és usada a
algunes pàgines interiors.
No trobem cap prova que indique que el disseny és d’Armand Guerra o fins que punt
aquest es va implicar en la publicació o en la mateixa impremta, la qual va sobreviure
a la postguerra (tenim constància dels Tallers Guerri almenys fins a 1966) i que durant
ella va servir com a refugi antiaeri al carrer Jacinto Benavente nº20.

[...] La industria litográfica de la capital tenía un amplio desarrollo y un gran arraigo, con
litografías como Gráficas Valencia, J.Aviñó, Talleres Guerri [...]
La actividad cartelística valencia aumentó considerablemente después del estallido militar del
18 de julio de 1936, cuando los pintores, escultores y dibujantes se inclinaron por la defensa de
la legalidad republicana con los instrumentos creativos que les eran familiares.
Muchos de los artístas consagrados, otros menos conocidos y numeroso estudiantes de Bellas
Artes, Artes y Oficios y Artesanos, comprendiendo la trascendencia histórica de esos momentos, pasaron a incorporarrse a los talleres de Artes Gráficas de la Alianza de Intelectuales, del
Sindicato de Dibujantes e incluso del propio Gobierno y del Ejército”[...] 1.

Amb aquesta cita documentem com és veritat que a partir de 1936 la producció a
les impremtes es multiplicà i aparegueren nous grups d’intel·lectuals i persones del
gremi treballant conjuntament, amb uns mitjans de producció alliberats. Aquest fet,
que a València encara tindrà una trajectòria més llarga que a quasi la majoria de la
península a causa de ser una de les últimes ciutats en caure pels feixistes, dificulta
centrar-se en l’autoria de certes obres i sobretot, de les tipografies, que no tenien eixa
rellevància artística per a la societat del moment, com tampoc per als investigadors
de l’actual.

Esta publicació ens genera un interrogant: Com està impresa la caixa de text a la
coberta? És amb ploms, un gravat, un encuny? No sabem amb certesa quina és la
resposta després de veure diverses hipòtesis... El que farem és col·locar tres imatges
de tres números propers de la revista, que al primer cop d’ull semblen igual, però que
no ho són.
Ja podem quasi descartar que siguen ploms doncs hi ha lletres que es veuen cada vegada d’una forma, com per exemple la “A”, que a la primera imatge fa arribar la barra
fins a la linia base, fet que no ocorre als altres casos. També ens podem fixar en la
“S”, que ja a les dues primeres imatges no sembla exactament igual, però que variarà
completament a la tercera acostant-se més una “Z” invertida.
També a l’article “la” del principi trobem diferències visibles, la “a” en la primera i tercera imatge no té el remat superior, que sí està en la segona; succedix el mateix amb
la “l” en la tercera, que no té remat. En conjunt trobem un altra diferència, la primera
imatge té un grossor major que a les altres dos. O per exemple a la segona imatge, si
ens fixem en les “R” veurem que una té la cua recta i l’altra una mica corbada.
Podríem citar més diferències però efectivament queda clar que no està impresa amb
ploms, si no seria més uniforme. Sense voler profunditzar en l’anàlisi de la possible
tècnica emprada, el que volem és mostrar que ací tenim una altra forma susceptible
de ser revisada, pel seu valor estètic, però sobretot per d’on prové, les variacions que
ha patit, l’estudi intens que necessitaria treure tot l’alfabet, etc. Està revisió ja comptaria amb uns valors afegits, un significat, un perquè.

En aquest punt recordar el que s’exposa al capítol 7.2 (“Reinterpretació responsable”),
on intentem veure perquè reinterpretem o què font seleccionem, com a justificació
per argumentar que encara que estes lletres no siguen treball d’Armand Guerra, és
indiferent ja que formen part d’un conjunt on l’autor sí que està present. O dit d’altra
forma, no és necessari tancar els filtres de cerca o selecció, sinó que allò que fem tinga
un significat.
Sense centrar-nos més en la part històrica passem a veure els títols de la Semana Literaria Popular, que conten amb unes fonts molt interessants.

1/ ARAGÓ CARRIÓN, Lucila; MA AZKÁRRAGA, Jose. Guía Urbana. Valencia 1931-1939, (2a ed.): La ciudad en la II República.
València, Universitat de València, 2010. P. 87.
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6.4/ RESULTATS TEÒRICS I COMUNICATIUS
APORTACIÓ DOCUMENTAL

DIVULGACIÓ

Sense cap dubte, aquest projecte també ha servit com a aporte documental per dos
motius: Un pels arxius històrics que s’han aconseguit i dels quals fins ara no hi havia
constància a cap dels centres documentals, biblioteques i de més consultades; ens
referim sobretot als números “desapareguts” del Tierra y Libertad de Niça i als del
“desconegut” L’Indomptable. L’altre motiu és per com es presenta i aglutina informació dispersa al mateix projecte, poden servir així com a font de consulta al futur.

De cara al món del disseny tipogràfic i la seua història, sentim la necessitat de publicar el projecte a alguns mitjans especialitats en aquest àmbit, doncs els seus usuaris
ja són persones implicades i interessades per aquesta àrea. A més, les publicacions
que tracten el tema de la tipografia lligat a altres aspectes externs són limitades, per
tant algú pot sentir-se atret pel fet de no trobar eixa temàtica concreta en altre lloc.

Amb els arxius originals que hem aconseguit trobem ja algunes entitats que es
sentiran agraïdes de comptar amb ells, com el CEDALL (Centre d’Estudis Antiautoritaris i Llibertaris) de Catalunya, que comta amb pràcticament tota la col·lecció del
Tierra y Libertad digitalitzada, a excepció dels números de Niça. La Fundació Salvador
Seguí o la Biblioteca Ferrer i Guàrdia, que potser vulguen sumar documents com
L’Indomptable a la seua hemeroteca, ja que aquest va ser un periòdic d’idees llibertàries imprés a València, on aquestes entitats es troben o tenen seu.
I com comentàvem, també ens han mostrat interés per la investigació al voltant
d’Armand Guerra centres o persones com el CIRA (Centre International de Recherches sur l’Anarchisme) de Lausanne; J.A.Ríos Carratalá, un dels escriptors del llibre
Armand Guerra, un sembrador de rebeldías i que sembla ser l’únic estudi de pes al
voltant de l’obra d’Armand Guerra, el qual es centra sobretot en la pel·lícula Carne
de Fieras; i Rafael Maestre, que també veia amb bona acollida qualsevol estudi que es
fera sobre un dels personatges locals més desconegut alhora que destacable.
A banda, crec que hi ha alguns espais més on la síntesi de coneixements que s’ofereix
a la investigació podria ser susceptible d’estar consultada, tals com la Biblioteca de
l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi (escola on es presentat com a projecte docent), la Biblioteca del CSOA l’Horta de València (adherida a la Xarxa de Biblioteques
Socials del País Valencià) o la Llibreria d’Eixam Edicions.

De moment hem pogut contactar amb Marc Salinas, que ens dóna l’oportunitat de
publicar digitalment la investigació a la web Unos Tipos Duros: Teoría y práctica de la
tipografía (unostiposduros.com), aquest ens dóna alhora el contacte de Camp Gràfic,
una de les editorials estatals més especialitzada en tipografia i situada a València,
animant-nos a què contactem amb ells per veure que els sembla.
Altres webs o llocs on remitirem el projecte seran More with less Design (morewithlessdesign.com), 100º (100grados.es), Don Serifa: Blog & Podscast sobre tipografia
(donserifa.com) o Monográfico: Revista temática de diseño (monografica.org)
MEMÒRIA HISTÒRICA
Abans exposem com aquesta investigació, i sobretot la seua divulgació, ens ajuda a
dignificar la vida de l’autor en el qual ens hem focalitzat. Però més lluny d’això, ens
ajuda a entendre la nostra història, com vam tenir una època on la península estava
connectada a la resta d’Europa sense existir una frontera al Pirineu, com els moviments artístics que apareixien arreu del continent es desenvolupaven ací amb la mateixa força que a la resta de llocs, com les Arts Gràfiques van trobar una època daurada; i com les noves corrents de pensament començaren a crear una nova societat, que
en moltes ocasions destacà per una gran capacitat d’adaptació al medi i per una forta
solidaritat i cooperació entre individus, sense diferenciacions.
Com tot açò, que alliberaria de velles consignes morals i tradicionals a l’Art i la Societat per tornar-li la seua plenitud, es veuria aniquilat amb l’arribada del franquisme, la
postguerra, i una dictadura que durà fins al 1978.
A Eixos 40 anys de dictadura militar és als que a aquestes conclusions també vull fer
partícip i responsable, per haver paralitzat aquesta indústria tots aquests anys, i per
haver fet que moltes de les obres prèvies a la seua arribada, desaparegueren baix el
seu aparat del control i censura.
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