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Ruta Gràfica. El disseny del so de València és una mostra que recull part 
de la producció gràfica desenvolupada entorn de l’escena de clubs en els 
anys huitanta i noranta amb el difús paraigua del terme accidental Ruta 
del Bacalao. En aquesta etapa va f lorir a València una subcultura juve-
nil d’àmbit local que recorreria un camí gradual des de la minoria fins a 
convertir- se en un fenomen social de masses. 

L’exposició, que reuneix 132 cartells, 86 fulls de mà i 2 pel·lícules 
documentals, és fruit d’un treball de recerca mitjançant entrevistes als 
seus protagonistes —artistes, impressors, gestors i promotors—, amb 
l’objectiu de recuperar de l’oblit  una part de la història del disseny del 
nostre país esclafada per la piconadora de l’estigma. La tasca, com en 
altres mostres documentals, ha sigut a vegades complexa a causa de la 
funció instrumental —i per tant volàtil— dels materials de què es nodreix 
la mostra, principalment cartells i fulls de mà.

Ruta Gràfica. El disseny del so de València inclou treballs de bona part 
dels integrants de la denominada Nova Escola Valenciana de còmic que 
van ser els que van començar a dotar d’imatges i identitat visual aquest in-
cipient circuit, encara molt minoritari. Sento Llobel, Micharmut, Daniel 
Torres o Ramón Marcos —historietistes lligats al món de l’experimentació 
gràfica— treballarien al llarg dels primers anys de la dècada dels huitanta 
per a aquestes sales, pensades per i per a minories, amb el leitmotiv de 
desenvolupar una cultura d’avantguarda allunyada dels circuits cultu-
rals majoritaris.
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L’EXUBERÀNCIA  
DELS ANYS 80

Juntament amb el treball de nombrosos disse-
nyadors de prestigi, la mostra inclou peces 
d’altres creadors reconeguts per la seua labor 
en diferents branques de l’art que van apor-
tar, en un moment o altre, els seus dissenys 
pensats per a la cartelleria. No obstant això, 
en molts casos les contribucions gràfiques van 
vindre de part d’anònims la labor dels quals 
no va ser degudament certificada. Els cartells 
subscrits mitjançant pseudònim, nom de pila o 
directament sense signar, i l’autoria dels quals 
resulta quasi impossible desencriptar hui dia, 
són quantiosos. Cambrers, discjòqueis, rela-
cions públiques o simplement persones que 

van tindre connexió d’una manera o altra amb 
el circuit van fer aquests treballs, en general de 
manera desinteressada, sense donar-los la im-
portància que en certs casos acabarien tenint. 

Mariscal, 1981.
Serigrafia. Col·lecció de l’artista

El Hortelano, ca. 1983. Òfset. Tècnica mixta.
Col·lecció de Bernardino Solís

Daniel Torres, 1981. Òfset. Tècnica mixta.
Col·lecció de l’artista
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De la mateixa manera, en moltes ocasions 
els mateixos treballadors de les impremtes van 
contribuir a la creació de cartells en un sentit 
artístic, més enllà del mer procés de fabricació. 
La mateixa naturalesa espontània del fenomen, 
almenys en els seus inicis subculturals, ajuda  
a explicar en gran manera aquesta realitat.

Finalment, no podem deixar de subratllar 
l’escassa presència femenina entre els agents 
creadors. Entre els escassos noms de dones 
trobem el de la impressora i artista Elisa Ayala, 
el grup DequeDéque o alguna obra solta de 
l’artista Lola Vázquez.
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Armando Silvestre i Elisa Ayala, 1989. 
Serigrafia. Col·lecció de l’artista

Paco Salabert, 1989. Serigrafia. 
Col·lecció d’Armando Silvestre

Sento Llobell, ca. 1983. Serigrafia.
Col·lecció d’Angel Puig Císcar



EL VALOR D’ACTV
 

La mostra dedica un apartat a la discoteca de 
referència dins de l’ecosistema de la Ruta quant 
a l’esdevindre del disseny gràfic associat a l’oci 
nocturn: ACTV. Inaugurada en 1986, la seua 
imatge va ser obra dels dissenyadors Lorenzo 
Company Sanfélix (Quique Company) i Paco 

Bascuñán, que van rebre l’encàrrec del promo-
tor Julio Andújar de dotar d’identitat gràfica 
aquesta nova sala. Provinents de La Nave, un 
estudi multidisciplinari i transversal, pioner a 
posar sobre el mapa el valor del disseny, —una 
disciplina relativament nova a mitjan dècada 
dels huitanta pel que fa a la seua concepció 
professional— els dos crearien la que, popu-
larment, s’ha acabat convertint en la imatge 
icònica de la Ruta, que ha transcendit genera-
cions i territoris.

EL CANVI DE PARADIGMA  
DELS ANYS 90

Davant de l’èxit inesperat del fenomen de la 
Ruta del Bacalao, les lògiques que havien guiat 
els responsables de les sales fins a aquell mo-
ment començarien a evolucionar en els anys 
noranta. Si al principi es pretenia la diferen-
ciació a través de la música, la decoració i el 
disseny, en un afany espontani de transgressió 
i cerca de la modernitat, la intensa demanda 
acabaria imposant, en molts casos, lògiques 
netament mercantilistes que anteposarien els 
resultats econòmics per damunt dels aspectes 
artístics. Davant d’aquesta realitat, la parti-
cipació de creadors de renom va començar a 
minvar. 
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Quique Company, ca. 1987-1993.
Collage. Col·lecció de Julio Andujar

Manuel Olías, 1995. Tècnica mixta.  
Collage, tinta i pastel. Col·lecció de l’artista

Quique Company, ca. 1993.
Collage. Col·lecció de Julio Andujar



El treball de confecció de cartells comen-
çaria a industrialitzar-se, i en moltes ocasions 
van ser les mateixes impremtes les encarregades 
de generar aquests materials a una velocitat de 
vertigen, en tirades massives i a més ajudades, 
a partir d’un cert moment, per la introducció 
dels primers ordinadors.

ACTIVIDADES

Presentació de l’exposición a càrrec dels co-
missaris Moy Santana, Antonio J. Albertos i 
Alberto Haller

Data: 3 de març de 2022, 19 h
Lloc: Auditori

PUBLICACIÓN

L’exposició s’acompanya d’un catàleg de 320 
pàgines coeditat per Barlin Libros, l’IVAM i la 
Institució Alfons el Magnànim, amb pròleg de 
Paco Roca, disseny editorial de Jorge Gregori 
i disseny de coberta d’Ausiàs Pérez. La publica-
ció reprodueix 428 obres (cartells + fulls de mà 
+ imatges).
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Ramón Marcos, 1985. Serigrafia. 
Col·lecció d’Armando Silvestre i Elisa Ayala

Grup DequeDéque (Amparo Montoya,  
Amparo Simó, Elena Ferrer, Lourdes Ortún  

i Cristina Gutiérrez), 1988.
Fotocòpies acolorides i collage.

Col·lecció del grup DequeDéque

Lola Vázquez, ca. 1988. Serigrafia. 
Col·lecció d’Armando Silvestre i Elisa Ayala
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