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Els germans Busquets —Josep M., Lluís i Jaume— moltes
vegades van treballar de manera mancomunada en diversos
projectes i, per això mateix, sovint es fa difícil de determinar la
mà de cadascun d’ells en les seves obres. Aquest projecte de
cartell per al Museu de Galligants de Girona, que no ens
consta que s’imprimís com a tal, creiem que és obra només de
Lluís Busquets. L’hauria realitzat en l’etapa en què fou director
del museu, entre 1933 i 1935. El fet que a la llegenda del
cartell no hi aparegui la referència a l’advocació a sant Pere del
monestir de Galligants, on hi havia la seu del museu, corrobora
que ja ens trobem en el període de la II República, que
remarcà la determinació constant de laïcitat i la secularització
generalitzada en molts camps de la societat, també en el món
cultural. Les referències cristianes van desaparèixer, com en el
cas d’aquest cartell.
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El cartell és una mostra clara de la inte-
gració de la imatge i del text per formar una
sola unitat. S’allunya dels cartells mod-
ernistes i s’ha de situar en els paràmetres
del noucentisme, tot i que presenta algunes
reminiscències estilístiques del món cen-
treeuropeu,1 per la influència i el contacte
amb Rafael Masó, amb qui van col·laborar
els germans Busquets. Amb tot, és una visió
molt més mediterrània, amb una gran sobri-
etat compositiva.2 I, malgrat que conforma
un tot únic, hi ha una distribució molt clara
entre l’espai dedicat a la imatge i l’espai
dedicat a la grafia.   Les tipografies util-
itzades al cartell són molt clares, a base de
tipus romans, com la Perpetua,3 la Goudy4 o
la Times,5 emprades en molts cartells nou-
centistes. Es podria dir que hi ha una simpli-
ficació dels elements amb un caràcter molt
sintètic. Se cerca allò essencial simplificant
els elements a la mínima expressió.

El cartell presenta també una gran simplici-
tat cromàtica perquè utilitza dues tintes que
es complementen. Es fa servir el negre i es
contrasta amb superfícies que creiem que
havien d’anar en tinta daurada (també es pot
observar en l’altre esbós de cartell dels
Banys Àrabs, que conserva el Museu d’Art,
núm. reg. 137.908). Representa gràficament
els principis noucentistes: l’ideal grec, el
retorn al classicisme i la puresa formal, en
definitiva una nova directriu estètica. Hem
de tenir present que Lluís Busquets, creient i
practicant cristià, havia realitzat diverses
obres per a esglésies on l’ús del daurat era
normatiu i s’utilitzava amb profusió, perquè
conferia a allò que es representava un
caràcter més sagrat, més espiritual.

De fet, Lluís Busquets era un especialista en
tipografies, que s’havien aplicat en molts
dels projectes realitzats en solitari o conjun-
tament amb els seus germans. Era una par-
cel·la que requeia a les seves mans de man-
era gairebé exclusiva. 

En el cas d’aquest cartell, hi ha una
tipografia més gruixuda alhora que l’autor, a
la composició, intenta imprimir un caràcter
més dinàmic per tal de trencar l’estatisme de
la disposició lineal del text utilitzant lletres de
mides diverses. El mateix passada a la
transformació de les lletres u de MVSEV,
contraposades a la lletra ema de la mateixa
paraula i del punt volat que apareix a la o de
GIRONA, que marca la centralitat del topòn-
im respecte de la seva situació entre els
marges del cartell. El més important és la
idea, que l’acosta a un llenguatge creatiu de
molta serenor i harmonia.  

Aquest dibuix original per a cartell, realitzat
en tinta i guaix sobre paper vegetal, era —i
ha estat així molts anys— una pràctica
habitual en la manera de treballar d’artistes

i/o dissenyadors: plasmar la idea original
sobre el paper i, després, fer proves de color
amb un «paper vegetal» al damunt de l’origi-
nal. Aquesta tècnica els permetia —gràcies
a la transparència del vegetal— canviar de
color i/o de tinta fins que el resultat fos el
que buscava l’artista. Possiblement Lluís
Busquets va fer diverses proves sobre paper
vegetal i precisament aquesta és l’única que
s’ha conservat.  

Els noucentistes mantenien una decidida
voluntat de construcció d’un país, on
Catalunya perfilava la seva identitat moder-
na. S’impulsa la renovació pedagògica i es
crea la Junta de Museus i el Servei de
Conservació i Catalogació de Monuments.
Es transforma i es fomenta la cultura, es
posen en valor nous elements per acon-
seguir-ho. Es propugna una política cultural
que promou la construcció de diferents
equipaments culturals com, per exemple,
museus i biblioteques. S’intervé en la restau-
ració de monuments i en excavacions arque-
ològiques, etc. Tant és així que, a la
Catalunya d’aquest període, hi ha una
enorme profusió de cartells culturals.
L’esbós de cartell que analitzem s’emmarca,
precisament, en aquest anhel de país del
qual participa Lluís Busquets.  

A Girona, en aquesta etapa, es posen en
valor dos monuments: els Banys Àrabs i el
Museu (Lluís Busquets va realitzar un pro-
jecte de cartell per a cadascun d’aquests
edificis). La voluntat és posar-los a l’abast
del poble i de tots els visitants de Girona
(coincidint amb l’inici de l’interès per desen-
volupar el turisme amb un caràcter nor-
matiu). El museu és concebut com el nou
temple de la cultura i, per això, s’ha de posar
en valor.  

Al cartell de Lluís Busquets destaca un sol
element: el Museu. Es busca l’eficàcia amb
els mínims recursos sense perdre la bellesa
plàstica. És un cartell, en definitiva, sintètic,
sobri i equilibrat. Transmet un missatge no
només a partir del text i la imatge represen-
tada sinó també de la idea subjacent al mis-
satge. 
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