
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya es 
complau a convidar-vos a la inauguració de l’exposició  “1r 
quart de segle de l’especialitat d’il·lustració a l’escola 
Llotja”, que tindrà lloc el proper dijous 31 de gener a les 
19.30h a Artesania Catalunya, al carrer dels Banys Nous, 11

Banys Nous, 11
08002 Barcelona
T. 93 467 46 60
F. 93 467 46 70
www.ccam.cat
ccam.artesania@gencat.cat

Artesania Catalunya Horari exposicions
De dilluns a dissabte: 
de 10 a 20h
Diumenges i festius: 
de 10 a 14h

Activitats paral·leles Cicle: “Estructura i passió”

Preinauguració Dijous, 31 de gener a les 17.30h
“Poiesis preinaugural davant de l'antiga seu 
de l'especialitat el Borsí”, plaça de La Verònica.

Dilluns 4 de març a les 18h
Conferència “La magia de la ilustración” per l'ex-alumne 
Sergio Mora (molt valorat a la península ibèrica, França 
i EEUU) dins el corrent del surrealisme pop.

Dijous 7 de març a les 18h
“Què ens deixen ser, qui som i qui volem ser”, Taula 
rodona amb l'ex-alumne Roger Olmos (amb premis 
internacionals i premi Lazarillo) i l'ex-coordinador de 
l'especialitat i director de l' ESDA de Vic, Ramon Ricart 
i la il·lusió de futur que aporten l'alumne Joan Bufill 
i la coordinadora, Alícia Gallego i com a moderador, 
Xavier Canals, comissari de la mostra. 

1r quart de segle 
de l’especialitat 
d’il·lustració a 
l’escola Llotja

Artesania Catalunya
Banys Nous, 11
Barcelona 

Del 26/01/13 al 10/03/13 
D 

Estructura i passió
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Estructura i passió
Treballs de quatre continents amb premis 
també internacionals de gran categoria fets 
per a les empreses més importants dels països 
més desenvolupats. Més d’un centenar 
d'ex-alumnes i alumnes del millor nivell amb 
obres corpòries i virtuals, més de trenta 
branques diferents que per primera vegada al 
món, donen la visió més panoràmica del que 
significa treballar d'il·lustrador avui.

Només un advertiment, no us enlluerneu, 
perquè tot brilla d'enginy, sensibilitat, amor, 
bellesa i intel·ligència. Primer quart de segle 
d'una especialitat d'il·lustració en una escola 
pública, La Llotja, que durant 235 anys ha estat 
un referent ineludible de l'ensenyament, de l'art 
i del disseny i no només ací.

Perquè us feu una idea, la web específica de 
l'especialitat (www.illustracio.com) i el blog 
(illustracio.blogspot.com) són visitats per 
milers de persones de tots els continents. 
Naturalment, els alumnes també hi vénen 
d'arreu a estudiar i van arreu a treballar.

De cada ex-alumne/a hi han uns comentaris 
sobre l'especialitat tan favorables que en són 
la millor propaganda. Aquesta no és l’única 
celebració, enguany l’especialitat s’ha ampliat 
també amb horari matinal i amb una projecció 
molt més àmplia de continguts. A més de les 
presentacions amb obra virtual n'hi ha una 
de documental sobre l'especialitat ahir i avui 
i un video amb ex-alumnes clau que tracten 
qüestions clau.

Xavier Canals
Comissari de la mostra


