
Grup Praxis 75 (1975-1990)
Una guerrilla comunicativa

Esmorzar i taula rodona

“Moviments socials, lluita política i comunicació visual 
contrahegemònica en la Girona del Grup Praxis 75”.
Amb Josep Manel Barbero, exmembre del Comitè per la 
Pau i el Desarmament; Eudald Carbonell, exmilitant del 
PSUC, Xavier Corominas, exmembre de CCOO, Bandera 
Roja i Nd’E; Jordi Creixans, exmembre de BR i del col·lectiu 
El Pes de la Palla; Joan Daunis, membre del PSAN; 
Josep Planas, exmembre del Col·lectiu Ecologista de 
Girona; Salomó Marquès, membre de Justícia i Pau; Lluís 
Bosch Martí i Bep Marquès, membres del Grup Praxis 75. 
Moderador: Manuel Mesquita, periodista.
Dissabte 4 de febrer, a 2/4 de 12 h. Entrada lliure.

Del 29 d’octubre de 2011
al 12 de febrer de 2012

Museu d’Història de la Ciutat
Sala d’exposicions temporals

Placeta de l’Institut Vell,1

Horari de 10 a 14 h i de 17 a 19 h
Tancat els dilluns no festius i els dies
25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener

Tel. 972 222 229 
museuciutat@ajgirona.cat 

www.girona.cat/museuciutat



Proposta d’activitats al voltant 
de l’exposició

Visites guiades

A càrrec de Narcís Selles, curador de la mostra.
Diumenge, 27 de novembre, a les 12 h.

A càrrec de Lluís Bosch Martí i Bep Marquès, membres 
del Grup Praxis 75.
Dissabte, 21 de gener, a les 12 h.

Tallers

“Retallar i enganxar”
A càrrec de Lluís Bosch Martí. Adreçat a alumnat d’educació 
primària. Durada de l’activitat: 2 hores.
Tots els dijous de novembre i desembre de 10 a 12 h.

“Del muntatge manual al muntatge digital” (1 i 2)
A càrrec de Lluís Bosch Martí, Bep Marquès, Marcel 
Dalmau, dissenyador i artista visual, i Manel Bayo, artista 
visual i professor a l’Escola Municipal d’Art. 
1) Adreçat a alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius.
Dimarts, 15 de novembre, de 10 a 12 h. 
2) Adreçat a estudiants d’Humanitats, Disseny, Belles Arts, 
Història de l’art, professorat i persones adultes interessades. 
Dissabte 10 de desembre, de 10 a 12 h. 

Tots els tallers són gratuïts, però cal inscripció prèvia:
972 222 229, museuciutat.reserves@ajgirona.cat,
www.girona.cat/museuciutat.

Conferència 

“El muntatge en l’art i el cinema”
A càrrec d’Àngel Quintana, professor d’Història i Teoria del 
Cinema a la Universitat de Girona. Presentador: Guillem 
Terribas, president del Col·lectiu de Crítics de Cinema de 
Girona.
Dimecres, 11 de gener, a les 19 h. Entrada lliure.

Grup Praxis 75 (1975-1990)
Una guerrilla comunicativa

El Grup Praxis 75, format per Lluís Bosch 
Martí i Bep Marquès, es va constituir poc 
abans de la mort del dictador Franco, en 
un context de progressiva mobilització de 
les forces socials i polítiques contràries al 
règim totalitari i partidàries d’avançar cap a 
una nova societat lliure i igualitària. La seva 
activitat es va estendre al llarg dels anys 
vuitanta del segle passat.

Un dels aspectes centrals de la seva aportació 
va ser la utilització del muntatge, això és 
l’articulació de materials impresos extrets 
de diferents contextos –de la publicitat, de 
les revistes, del cinema, etc.- per produir 
noves significacions. Aquest recurs venia 
inspirat per tècniques, mètodes i processos 
de conceptualització provinents del collage, 
el fotocollage i el fotomuntatge. La seva obra 
es caracteritzava per una marcada voluntat 
crítica i desmitificadora i feia un ús destacat 
de la ironia, el sarcasme i la parodia.

La manera de fer del Grup Praxis 75 
qüestionava tant la idea d’originalitat, atès 
que es basava en la manipulació d’imatges i 
textos ja existents, com la d’obra única, ja que 
bona part de la producció del grup va ser feta 
per ser reproduïda en cartells, fullets, llibres i 
calendaris o bé vehiculada des de mitjans de 
premsa. 


