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Un projecte únic,
                  Un referent singular...



Una exposició per a tothom

Un treball d’investigació rigorós

Un projecte que fusiona tecnologia i sensibilitat

Una proposta plàstica seductora i sorprenent

Un tractament infogràfic clarificador

         Un projecte que descobreix la lletra

i ens apropa al detall





Una exposició sorprenent
   al claustre de la Catedral de la Seu d’Urgell

que recull tresors del territori



1. Les lletres d’Ahir i d’Avui. El projecte

2. Qui som? Presentació

3. Què exposem? Procés i fases

4. A on?

5. Imatges i contacte

Del 25 de juliol a octubre de 2015 

Catedral de la Seu d’Urgell, juliol 2015
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Una primera exposició: Claustre de la Catedral de Girona

                                   Juliol-Novembre 2014



Una exposició itinerant per tot Catalunya
                         Girona, la Seu d’Urgell ...



Amb l’objectiu de despertar l’interès pel tresor lletrís-
tic que ens envolta, l’exposició pretén que es pugui 
fer un breu recorregut per aquells suports d’àmbit 
local que projectin el valor i la riquesa de les lletres 
d’ahir i d’avui. La mostra inclou una sèrie d’imatges 
i continguts gràfics que reforcen i contextualitzen el 
valor de patrimoni associat a la lletra i que ens per-
met la redescoberta del passat, així com peces molt 
més actuals però també significatives.  
Atresorades unes i quotidianes les altres, totes són 
de la comarca de l’Alt Urgell. Unes estan custodiades 
a diferents seus, concretament al Museu Diocesà, 
a l’Arxiu Capitular, a la Catedral de Santa Maria, a 
l’Església de Sant Miquel i a l’Arxiu Comarcal i  
altres estan presents en racons ben coneguts de 
la Seu d’Urgell i de la resta del territori. Totes són, 
des de la seva humilitat, testimonis del passat i del 
present i companyes del nostre entorn.  
Aquesta exposició manté una línia de continuïtat 
amb l’exposició de Les Lletres d’Ahir i d’Avui de la 
Catedral de Girona del passat juliol-novembre de 
2014. Aquest any 2015, sumem un nou territori i 
s’exposarà en el Claustre de la Catedral de la Seu 
d’Urgell. Seguidament iniciarà un periple -com a 
exposició itinerant- per diferents llocs emblemàtics 
de Catalunya de la xarxa Catalonia Sacra.

1. Les lletres d’Ahir i d’Avui
El projecte

ORÍGEN 

TRESORS

ARRELS 

TRADICIÓ

TERRITORIS 

ITINERANCIA

PATRIMONI 

PRESENT

FUTUR

Lletres d’Ahir i d’Avui. Lletres als tresors i lletres quotidianes de la Seu d’Urgell



Fins ara més de 3.000 hores dedicades al projecte...



2. Qui som?
Equip d’investigació JESÚS DEL HOYO

Dissenyador gràfic, 
professional i investigador. 

Professor titular de projectes 
de disseny gràfic de la 

Universitat de Barcelona i 
degà del Col·legi Oficial del 

Disseny Gràfic de Catalunya

CRISTINA SIMON
Llicenciada en història de 
l’art i dissenyadora gràfica.
Màster en tipografia, 
Universitat de Barcelona. 
Professora de l’especialitat 
de disseny gràfic de  
l’EASD Olot. Doctoranda UB

CRISTINA FLÓREZ
Dissenyadora gràfica 

freelance i il·lustradora.
Màster en Tipografia,  

Universitat de Barcelona
Doctoranda UB

DOCTORS 

DISSENYADORS 

INVESTIGADORS 

DOCENTS 

PROFESSIONALS 

HISTORIADORS

El projecte té l’objectiu d’implicar una 
sèrie de professionals relacionats amb 

l’entorn de l’Art i del Disseny. Pel caràcter 
interdisciplinar i plural que planteja, el 

disseny suma aportacions i prestigi  
professional.

A mesura que el projecte vagi creixent 
s’aniran sumant competències 

i professionals vinculats amb el sector 
gràfic i la gestió.
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Amb la col·laboració
Natalia Lopez

Coordinació del Projecte a la Seu d’Urgell
Clara Arbués: Delegada de patrimoni 
del Bisbat d’Urgell
Julio Quílez: Director de l’Arxiu comarcal  
de l’Alt Urgell



Ressò mediàtic: 
          visites, tallers, premsa, taules rodones...



La primera fase del projecte expositiu i 
d’investigació s’explica a través d’una sèrie de  
plafons que contextualitzen, documenten i amplien 
la recerca i els objectius del projecte. 
 
1. Lletres d’Ahir i d’Avui: lletres als tresors i lletres  
quotidianes de La Seu d’Urgell
2. Contextualització i Iconografia

3. Tresors al Museu

4. Tresors Sacres

5. Tresors quotidians

6. El traç: instrument i suport

7. Escriptura i llibre

8. Record i Oblit

9. Marques, senyals i segells

10. Noves tecnologies i les lletres

    

3. Què exposem?

TRESORS

DESCOBRIMENTS

RUTES

ICONOGRAFIA

GRAFISMES
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Lletres i carrers, 
                lletres i tresors...



La Seu d’Urgell 
Tresors a la ciutat  

Tresors als Museus
Homenatge a la lletra

La mostra inclou una sèrie d’imatges i continguts 
gràfics que reforcen i contextualitzen el valor del 
patrimoni associat a la lletra i que ens permet la  
redescoberta del passat, així com peces molt més 

actuals però també significatives. 

QUÈ DESCOBRIM?QUÈ VEIG? 
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Obres de referència
Contextualització i documentació

Catalogació 
Referents cal·ligràfics

QUÈ TENIM?QUÈ VEIG?
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4. A on? 
 

Del 25 de juliol a octubre de 2015
Claustre de la Seu d’Urgell 

Inauguració: dissabte 25 a les 19:30 h 

a la Sala de Sant Domènec (la Seu d’Urgell) 
 
El nostre objectiu és poder mostrar l’exposicíó  
properament en altres àmbits, espais culturals i centres 
educatius.
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No hi ha home que no confessi que l’Art d’escriure és dels descobriments més útils per a la societat ja que és l’ànima 
 del comerç, la pintura del passat, la norma del futur, el missatger dels pensaments i la clau de totes les arts

Des de la discreció o des de l’evidència, habituals o sorprenents,

 les lletres, sense pretendre-ho, configuren el nostre entorn i són  
        referències que evoquen, ens situen i sempre ens ajuden.

i les ciències

LETRAS DE AYER Y DE HOY

THE LETTERS PAST AND PRESENT

discretes o cridaneres, protagonistes o anònimes, 

Més informació
www.dissenygrafic.org
deganat@dissenygrafic.org
blogdeleslletres.wordpress.com



Girona  
2014

La Seu d’Urgell 
2015

...


