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A Peu Per SAnt Andreu
Mostra d’originals del llibre il·lustrat per dani Gómez

M’agradaria aprofitar aquest espai per 
explicar d’on surt aquesta exposició i què 
ha significat per mi el procés que m’ha 
portat aquí.

Era la primavera del 2013 i jo estava aca-
bant la tesi doctoral. Tenia la ment massa 
posada en el que faria després o, millor 
dit, en el fet que no tenia ni idea sobre el 
que faria després. Va ser llavors que em 
van trucar de Zahorí de Ideas per dema-
nar-me si volia fer un llibre sobre Sant 
Andreu. M’havien trobat gràcies a «Els 
colors de Sant Andreu», una petita expo-
sició que, temps enrere, havia fet a La 
Menta i que ara corria per Internet. Va ser 
una gran sorpresa. Jo ja feia temps que 
seguia la col·lecció que la gent de Zahorí 
de Ideas estava fent amb l’Ajuntament de 
Barcelona i esperava amb impaciència que 
sortís precisament el llibre que m’acaba-
ven d’encarregar. 

A l’agost, llegida la tesi, m’hi vaig posar. 
El començament no va ser fàcil. El llibre 
suposava tot un repte. Dedicat com esta-
va als estudis, feia força temps que di-
buixar havia estat per a mi una activitat 
gairebé residual. Feia les vinyetes de 
Sant Andreu de Cap a Peus i poca cosa 
més. Les aquarel·les tampoc no eren el 
meu fort. Sempre m’havia trobat més 
còmode treballant amb guaix o en digi-
tal. La meva forma de treballar també 
era força diferent de la resta d’artistes 
de la col·lecció. Jo no era un urban 
sketcher com el Sagar. Ja m’agradaria! 
Però m’estimava més treballar des de 
casa a partir de les meves fotografies. 

Tenia totes les inseguretats del món ron-
dant-me pel cap però una cosa sí tenia 
clara: el meu amor per Sant Andreu. 

El poble que m’ha vist créixer sempre ha 
estat una gran font d’inspiració per a mi. 
Sant Andreu es mereixia que ho fes el mi-
llor que pogués, i així ho vaig fer. Van ser 
uns sis mesos de feina dedicats en exclu-
siva a anar retratant cada racó. L’Ajun-
tament em va donar total llibertat i, de 
mica en mica, vaig anar construint una 
visió d’allò que em semblava més repre-
sentatiu des d’una òptica purament per-
sonal. A mesura que anava construint 
el recorregut pels diferents carrers, jo 
mateix m’anava asserenant i anava gua-
nyant confiança en allò que volia dir i en 
com volia dir-ho. El resultat va ser una 
carta d’amor al poble de Sant Andreu i a 
la seva gent. Finalment, a finals d’agost 
de 2014, el llibre va treure el nas a l’apa-
rador de la llibreria Dit i Fet!

Avancem una mica en el temps, fins al 
7 d’octubre de 2015, quan des de la Bi-
blio teca Ignasi Iglésias - Can Fabra se’m 
va proposar si m’interessaria fer una ex-
posició amb els originals del llibre. No 
era la primera vegada que col·laborava 
amb la biblioteca. Havia fet una exposi-
ció de petit format al Territori Mutant a 
principis de 2013, un cartell per promo-
cionar aquell mateix espai poc després i 
la portada d’una guia de l’especialització 
en còmic. Però exposar a la sala gran, la 
mateixa que havia acollit els dibuixos de 
Jordi Bernet, Manel Fontdevila, Carlos 
Giménez, Max… Quina il·lusió! 

A poc a poc, amb l’ajut de l’equip de la 
biblioteca, he anat fent-ne la tria, treba-
llant els textos, reagrupant els dibuixos 
segons quatre apartats que pretenen 
copsar quatre punts de vista sobre Sant 
Andreu (emblemàtic, cultural, gastronò-
mic i canviant) i recuperant les aquarel-
les per fer el cartell de l’exposició.

I així arribem al 4 d’octubre de 2016, dia 
de la inauguració d’aquesta exposició. 
Tot plegat, per mi, ha estat un llarg camí, 

tant des del punt de vista artístic com del 
personal, i estic molt agraït a totes les per-
sones que m’han acompanyat en aquest 
procés. Qui sap si, com aquella petita ex-
posició de La Menta, aquesta es conver-
tirà en el punt de partida d’alguna altra 
cosa o si algú altre m’agafarà el relleu. 
En qualsevol cas, espero que gaudiu de 
l’exposició. És feta amb molt d’amor.

Dani Gómez

inauguració

Dimarts 4 d’octubre, a les 19 h, a la sala d’exposicions, amb visita comentada 
de Dani Gómez.
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Si en tens el carnet i vols rebre 
informació de les activitats de la 
teva biblioteca, dóna’t d’alta al 
butlletí electrònic a 
www.mesbiblioteques.cat.

Si vols saber més coses de 
totes les activitats i novetats de 
Biblioteques de Barcelona, entra 
a www.barcelona.cat/biblioteques 
o descarrega’t l’app mòbil 
BibliosBCN.
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http://www.mesbiblioteques.cat/
http://www.barcelona.cat/biblioteques
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