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Grup Praxis 75 (1975-1990)
Una guerrilla comunicativa

CAT

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. 
L’activitat del grup es va estendre 
al llarg dels anys vuitanta del segle 
passat.

No reneguem, com ara està de moda, 
de la procedència marxista del Grup —
el nom Praxis ens delata—, si bé també 
som partidaris de la poètica, l’humor, el 
sarcasme, la imaginació i l’anarquia del 
«marxisme» dels germans Marx.

Grup Praxis 75, juliol de 1978
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1975-1978
El Grup Praxis 75 va adoptar una actitud opositora cap al franquisme i una 
identificació amb les organitzacions defensores de la ruptura amb la dictadura. 
La seva activitat es va canalitzar a través de l’Assemblea Democràtica d’Artistes 
de Girona, un col·lectiu que pretenia dinamitzar la lluita sociopolítica des de 
l’art i des de la revista Presència, on publicava uns collages en què tractava fets 
d’actualitat des d’una mirada entre crítica i sorneguera.

1979-1983
En les primeres eleccions municipals, el Grup Praxis 75 va donar suport actiu al 
PSC, que assoliria l’alcaldia de la ciutat. El seu objectiu prioritari era consolidar 
la democràcia, sovint potenciant el debat i exercint formes de dissentiment.

Aquest fou el període en què el grup va tenir una major irradiació pública, amb 
col·laboracions gràfiques en la premsa (Presència, Punt Diari, La Fullaraca, 
La Xinxeta…) i amb una incansable tasca d’animació sociocultural. Va rebre 
encàrrecs d’entitats cíviques, de l’Ajuntament, de la Diputació de Girona, de les 
Multisales Catalunya i del cinema Ultònia.

1983-1990
La progressiva agudització de la mirada crítica del Grup Praxis 75 cap a les 
mancances del nou sistema polític i cap a les contradiccions i les renúncies de 
les forces d’esquerra va propiciar la ruptura del col·lectiu amb el món polític, 
social i cultural que havia capitalitzat la sortida de la dictadura.
El grup va perdre les plataformes de què disposava en els principals mitjans de 
comunicació i va passar a inserir-se en les pràctiques dels moviments socials 
més actius de Girona —l’independentisme, l’ecologisme o el pacifisme—, que 
representaven els nous subjectes de contestació sorgits en la nova circumstància 
històrica.

Artistes experimentats i ciutadans de primera línia, els components de Praxis, amb les 
armes que els són pròpies (les tisores i la cola), capgiren l’ordre alienant amb què són 
publicades les imatges i ens en proposen una nova ordenació, significativa i crítica, 
molt més a prop de la realitat, dialècticament entesa i analitzada.

Enric Marquès, desembre de 1981

L’obra del Grup Praxis 75, on conviuen l’al·legoria més elaborada i suggestiva 
amb el pamflet més directe i punyent, va esdevenir tant un instrument de lluita 
politicoideològica com una mena de crònica de la realitat, sovint amb un ús 
destacat de la ironia o del sarcasme.
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Podríem anomenar fotoencolatge la tècnica [emprada pel Grup Praxis] basada en 
l’encolatge (collage) de retalls reciclats procedents particularment de material imprès 
il·lustrat (revistes, desplegables, fulls de mà, etc.) a fi d’assolir una nova significació, 
normalment de crítica de la societat i del poder, d’una banda, i de desmitificació i 
desalienació d’aquells llenguatges de massa, de l’altra.

Jaume Fàbrega, febrer de 1982

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

Història del cinema. De Lumière a l’underground

L’espai escènic d’aquests fotomuntatges és il·limitat, tant per la seva dimensió com per 
les seqüències que juguen entre elles com si dotzenes de càmeres, des dels racons 
més insòlits, projectessin centenars d’imatges en pantalles imaginàries.

Hem intentat narrar de manera fluctuant i calidoscòpica totes les contradiccions, els 
somnis, els mites, les tradicions i les utopies de la història del cinema, que passen 
davant la mirada dels espectadors com si sorgissin del ritu màgic de la cambra fosca 
a través de la reproducció gràfica de centenars d’imatges superposades d’actors, 
directors, escenes i fotogrames populars del setè art.

Grup Praxis 75, juny de 1978

Un dels vessants de la producció del Grup Praxis 75 responia als afanys de 
recuperació de la memòria que van emergir arran de la represa democràtica. El 
grup va exercir un paper de rescat i de divulgació d’aspectes de la història amb 
una marcada voluntat il·lustrativa i didàctica. Les sèries dedicades al nazisme i 
als nous totalitarismes o a la història dels Països Catalans formen part d’aquesta 
orientació.
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La dimensió esperpèntica del joc electoral ha trobat a Girona uns aguts glossadors 
en els components del Grup Praxis 75 […]. En els seus retrats cruels —simbòlics i 
realistes alhora— […] s’hi desmunten implacablement les falses grandeses dels líders i 
s’hi dibuixen amb una lúcida duresa els trets més acusats de la seva fesomia ideològica 
i del seu perfil humà. Són retrats psicològics distorsionats, però no pas més manipulats, 
val a dir-ho, que els que surten dels moderns estudis fotogràfics per fornir els beatífics 
pòsters electorals.

Narcís-Jordi Aragó, maig de 1983

A mesura que la transició ha anat avançant, els partits, també els d’esquerra, s’han 
anat dretanitzant. Quina ha de ser la resposta a això? L’hostilització. Els poders —els 
que siguin—, se’ls ha d’hostilitzar.

Grup Praxis 75, novembre de 1984

Allò que [Lluís Bosch Martí i Bep Marquès] creuen que s’ha de dir en un moment 
determinat, ho diuen i prou, peti qui peti.

Jaume Fabre, juliol de 1987


