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Molt abans que el nostre país comencés 
a deslliurar-se de la dictadura, una nova 
fornada de societat civil va proposar-se 
de modernitzar-lo culturalment i va tenir 
l’empenta d’aconseguir-ho. Això va ser 
els anys 60, quan aparegueren Edicions 
62, la Gran Enciclopèdia Catalana, la re-
vista Serra d’Or o la discogràfica Edigsa. 
Aquestes empreses ens varen obrir les 
portes a un món que estava una mica 
més bé que l’anterior, que tenia més 
ambició i que s’abocava més a allò de 
l’exterior que semblava més aprofitable.

Totes aquestes iniciatives, a part 
l’excel·lència dels continguts, transme-
tien una imatge nova i atractiva que 
indicava inequívocament a l’observador 
que allò era diferent i que calia fixar-s’hi. 
Aquella imatge la va dissenyar en tots 
aquests casos, i en molts més, el pintor i 
grafista Jordi Fornas (1927-2011).

Pensem, només a tall de mínim re-
cordatori, en l’impacte que varen tenir 
les cobertes de Nosaltres els valencians 
de Joan Fuster, d’Els altres catalans de 
Francesc Candel, o del primer disc de 
Raimon. Només de veure-les, el lector o 
l’afeccionat ja s’adonaven ben clarament 
que aquells no eren uns títols més en 
la migrada trajectòria de les creacions 
culturals catalanes sinó una altra cosa. 
Els continguts s’ho valien, però molt 
segurament sense el vestit que Fornas 
els posà a molta gent li haurien passat 
desapercebuts.

Fornas, que es va morir a Barcelona fa 
poc, el dia 1 de setembre, va tenir un pa-
per essencial en el canvi d’imatge de la 
cultura en català, semblant al que havia 
tingut a la mateixa època, preferentment 
en productes culturals en castellà, Erwin 
Bechtoldt. I, tot i que la seva petjada va 
ser molt forta, la veritat és que aquest 
país nostre, sovint tan generós a l’hora 
de mitificar patums, no li ho ha reconegut 
ni molt ni poc. Si fins aleshores les edici-
ons en català, tot i la qualitat intrínseca 
que poguessin tenir, mostraven un caire 
modest i discret, a partir de l’aparició de 
Fornas, amb la introducció d’unes altres 
tipografies i imatges intencionadament 
seleccionades i enquadrades, adquiri-
ren un aire de novetat sòlida i atractiva 
radicalment diferent, que identifica visu-
alment tota una època. Potser cal haver 
viscut aquell temps per a ser conscient 
del tot del que representà Fornas. No 
seria exagerat de dir que la seva obra 

ens va acostumar a advertir visualment 
que venia una època nova que no tenia 
res a veure amb la dictadura, aleshores 
ja decadent, però tampoc amb la cultura 
catalana a la defensiva que havia domi-
nat fins llavors.

Però Jordi Fornas va ser més que un ex-
traordinari grafista que va saber ensope-
gar el llenguatge plàstic que necessitava 
l’embolcall del nostre món cultural en un 
moment determinat. Per començar, va ser 
també un magnífic fotògraf, i si al comen-
çament del seu grafisme solia utilitzar fo-
tos d’altri, aviat se les va fer ell mateix. A 
la Biblioteca de Catalunya hi ha els clixés 
de tota la seva àmplia sèrie dedicada als 
integrants de la Nova Cançó.

A més, darrere la seva tasca pràctica 
n’hi havia una altra encara menys co-
neguda pel públic: la de pintor, que per 
a ell era la principal. Fornas va ser dels 
artistes que es varen fer conèixer, els 
primers anys 50, amb els Salons d’Oc-
tubre, aquella plataforma en què tant 
es van recolzar la nova pintura i la nova 
escultura catalanes, i que va ser molt 
més densa que no ens fa creure sovint 
una posteritat interessada. Algun dia ens 
ho hauran d’explicar a fons, tasca en què 
Àlex Mitrani fa temps que treballa.

El Fornas pintor fou un dels que volgue-
ren superar el postfauvisme que domi-
nava en la pintura catalana de postguer-
ra, i s’arrenglerava entre aquells noms 
com ara Todó, Hurtuna, Aleu, Planasdurà, 
Esther Boix, Garcia Llort, Brotat, Alcoy, 
Curós..., que donaren caràcter a una 
generació, tot i que la seva aportació 
després no fos tan enlairada com la 
d’alguns coetanis més ben connectats 
internacionalment.  L’obra pictòrica de 
Jordi Fornas no és escassa, però no s’ha 
divulgat gaire. En part, va ser víctima de 
l’èxit –malagraït, però real– del seu autor 
com a grafista, i en part també per la in-
capacitat del pintor de trobar uns canals 
de distribució que fessin valorar la seva 
obra com es mereixia. I ja se sap que 
sense mercat l’art és com si no existís.

 
 ffontbon@bnc.cat

Francesc Fontbona

Jordi Fornas

Jordi Fornas va crear el disseny de les “Se-
leccions de la Cua de Palla”, dels “Llibres a 
l’abast” i de més col·leccions emblemàtiques 
d’Edicions 62, com ara “La Cua de Palla”, “El 
Cangur”, “Antologia catalana” o “El Balancí”.
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