
afegits, simplement perquè el seu treball és, per si sol i en si mateix, rotundament bo com
demostra la vigència de la majoria dels seus dissenys. 
En tot cas, i com bé deia Enric Satué ara fa deu anys: «Feina rere feina i èxit rere èxit han
assolit, [...] un nivell competitiu vàlid per igual a les terres d’Osona, a la quadrícula de l’Ei-
xample o al Lower Manhattan».2

Així, si contemplem amb perspectiva històrica la trajectòria d’Eumogràfic, ens adonarem
que són pocs els projectes realitzats que no hagin aguantat perfectament el pas temps. Des
dels seus cartells per al Cine Club Vic, passant per aquells llibrets de la col·lecció «Reduc-
cions» realitzats dintre d’Eumo Editorial en els primers anys vuitanta, fins a arribar a la
revista Transversal, i als treballs més recents, en tots trobem un perfecte domini de la tipo-
grafia, un intel·ligent ús de la fotografia i una atractiva utilització del color. 
Una metodologia oberta els fa incloure entre les seves referències tot moviment cultural i
plàstic contemporani, però també un sentit comú poc corrent els permet filtrar conscientment
o inconscient les influències rebudes, per adaptar-les a les necessitats de cada encàrrec.
Gràcies a això, el treball d’Eumogràfic gaudeix d’un caràcter intemporal i, com assenyalaven
Juli Capella i Quim Larrea, transmet serenitat: «La primera sensació que es té a l’hora de
pensar en Eumogràfic és la serenor. Després, la profunditat. En definitiva, la solidesa. Es
poden buscar més adjectius i intentar d’analitzar les seves obres traient-hi puntes, fent poe-
sia, però indefectiblement torna una sensació de calma, quietud, contenció, fermesa...».3

Han passat deu anys des que es van escriure aquestes paraules i, com els treballs d’Eumo-
gràfic, continuen vigents. En aquests altres deu més que ara compleix aquest estudi ha
demostrat que per als seus membres el disseny és alguna cosa més que una professió; és,
com deia Moholy-Nagy, una actitud que els duu a investigar i a experimentar, però també a
mantenir una relació de complicitat amb els qui han de rebre el missatge. Per això, i enca-
ra que és impossible saber què ens depararà el futur, tot apunta que, d’aquí a uns altres deu
anys, el disseny d’Eumogràfic seguirà mostrant la seva solidesa.

1. Des de fa temps, Eumogràfic també té seu a Barcelona. 
2. Satué, Enric: “Ara que teniu deu anys”, a Llibres, marques i cartells. Eumo Gràfic, Vic, Eumo Editorial, 1994, p. 13. 
3. Capella, Juli; Larrea, Quim: “Eumo Gràfic, feu molt. 10 anys fent molt. 10 anys de no fer res.”, a op. cit., p. 9.

Corria l’any 1984 quan a la localitat de Vic Anton Granero i Jordi Cano, als quals imme-
diatament es va afegir Albert Cano, van engegar Eumogràfic, un petit estudi de disseny que,
temps enrere, havia nascut com a «taller» d’Eumo Editorial, per encarregar-se de donar vida
als llibres produïts pels Estudis Universitaris de Vic. 
Sense desvincular-se dels seus orígens, Eumogràfic sorgia amb la vocació d’ampliar horit-
zons, obrint-se a altres camps del disseny –el cartellisme o la identitat corporativa, entre al-
tres–, encara que sense desvincular-se mai del component cultural. 
En aquell temps, el disseny gràfic es trobava en un moment d’expansió, tant a Catalunya com
a la resta de l’Estat espanyol, com a conseqüència de l’efervescència cultural que es va pro-
duir després de la mort de Franco i com a resultat dels esforços que ja en les dècades de
1960 i 1970 havien anat realitzant una sèrie de professionals ja fos de manera individual o
a través d’associacions com Grafistas Agrupació FAD –després ADG FAD–, escoles com Eli-
sava, Massana i Eina, i publicacions com, per exemple, la revista CAU. 
Eren els començaments d’un boom que duraria fins a les Olimpíades del 92. El disseny ca-
talà i, amb aquest, l’espanyol arribaven a una visibilitat internacional fins llavors impensa-
ble. Els mitjans especialitzats estrangers miraven amb interès cap a una activitat que els
sorprenia per la seva vitalitat i frescor. Parlaven d’estil mediterrani i d’uns dissenyadors que
destacaven pel seu atreviment i la llibertat de les seves propostes. 
Després va venir una crisi econòmica que va acabar amb l’oportunisme d’alguns, però que
també va conduir els més prometedors i, fins i tot els ja consolidats, a una situació difícil.
Alguns van desaparèixer i altres, no obstant això, van aconseguir aguantar l’escomesa. 
Eumogràfic en va sortir ben parat i reforçat, potser perquè, des dels seus començaments,
es va desvincular de qualsevol moda, treballant amb rigor i no deixant-se dur per la «cul-
tura del pelotazo» que, aquells dies, era la tònica corrent del món empresarial, fins i tot si
parlem de disseny. 
Quan, en diverses ocasions, s’ha escrit sobre aquest estudi català, sovint s’ha ressaltat la
seva localització: una petita ciutat de la comarca d’Osona1. Un fet, per descomptat, mera-
ment circumstancial que es ressalta amb estranyesa –com si no es pogués ser un magnífic
professional fora de Madrid o Barcelona– i per a atorgar valor a un estudi que no necessita
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