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ARXIU ANNA CALVERA

Passió i rigor
ANNACALVERA SAGUÉ (1954-2018)
Professora i historiadora del disseny

Diumengepassat,4defe-
brer, va morir a Barce-
lona lahistoriadoraAn-
na Calvera. La malaltia

contra la qual va lluitar els últims
anysvaacabarvencentaquestaen-
tusiasta del disseny, una brillant
estudiosa queha ajudat a conèixer
millor aquesta disciplina, els seus
autors i els seus fruits.
Es va graduar enDissenyGràfic

a l’escolaElisava (1975) i esvadoc-
torar en Filosofia a la Universitat
de Barcelona. Es va iniciar profes-
sionalment com a dissenyadora,
perònova trigargaireadedicar-se
a ladocència i a la investigació,dos
camps en els quals es trobavamolt
a gust i en què ràpidament va des-
tacar. Era professora titular d’Es-
tèticaa laUniversitatdeBarcelona
i va impartir classes d’Història i
Teoria del Disseny tant a lamatei-
xauniversitatcomenescolesespe-
cialitzades, com Elisava, Eina,
MassanaiLlotja.Tambévaexercir
la docència en centres comelPoli-
tecnicodiMilano, l’École nationa-
le supérieure des Arts Décoratifs
deParís, laBauhausUniversitätde
Weimar, la Fachochshule d’Augs-
burg, laUniversitéLyon IILumiè-
re, la Universidad AutónomaMe-
tropolitana de México DF, l’Insti-
tuto Superior de Diseño de
l’Havana i la Universidade de São
PauloaBrasil.
El seu ampli coneixement sobre

eldisseny, gràciesaunagrancapa-
citatdetreballiunabrillantintel·li-
gència, lavaportaraserconvidada
perdiversessocietatsaformarpart
dels seus comitès científics inter-
nacionals,coml’AssociaciódeDis-
senyadors Professionals de Barce-
lona(quevapresidirentreel2010i
el 2012), la Fundació Història del
Disseny o laDesignHistory Socie-
tydeLondres.Delamateixamane-
ra, eramembre de la junta de l’Eu-
ropeanAcademyofDesignidelco-
mitè promotor de la International
Committee of Design History and
Design Studies. Va ser igualment
molt activa en el grup d’investiga-
ció GRACMON de la Universitat
deBarcelona,onvadirigirdiversos
projectes ipublicacions.
És autora de diversos llibres de

referència sobre el disseny, re-
coneguts internacionalment i que
marquen el camí dels nous estudis
que hauran de venir. Entre
d’altres,destaquenlasevatesidoc-
toralLa formació del pensament de
Wiliam Morris (Destino, 1992),

Arte ¿? Diseño. Nuevos capítulos
paraunapolémicaquevienedelejos
(Gustavo Gili, 2003),De lo bello de
las cosas.Materiales parauna esté-
tica del diseño (GustavoGili, 2007)
i tres recopilacions d’assaigs sobre
el Sistema Disseny Barcelona
(GRACMON,UB,2011-2017).
Quan ara fa quatre anys es va in-

augurar elMuseudelDisseny, se li
va encarregar el comissariat de
l’exposició Disseny gràfic: d’ofici a
professió (1940-1980) que pot veu-
re’s finsa finalsdemarç; i allà faun
parell de mesos, el 29 de novem-
bre, es vapresentar el seuúltim lli-
bre,Critsalaparetipoemesvisuals.
Josep Pla-Narbona. Cartells 1947-
2004 (Museu del Disseny, 2017),
que va ser una de les seves últimes
aparicionspúbliques.
Entre els historiadors, teòrics i

críticsdeldissenyhihaunanimitat
a considerar Calvera una de les

A l’ombradeFraga
CARLOSROBLES PIQUER (1925-2018)

Dirigent d’Aliança Popular, primer ministre d’Educació després de la mort de Franco

Vadedicarbonapart de
la seva vida a la polí-
tica, la major part a
l’ombra del seu cu-

nyat,Manuel Fraga, però en rea-
litat el que es considerava era un
diplomàtic. Carlos Robles Pi-
quer, mort ahir a Madrid als 92
anys, va ser, entre molts altres
càrrecs, ministre d’Educació un
copmortFranciscoFranco, enel
govern d’Arias Navarro, que va
anardelamortdeldictadorfinsa
la designació, el juliol de 1976,
d’Adolfo Suárez comapresident
delgovernespanyol.
Doctor en Dret i llicenciat en

Filosofia i Lletres i en Ciències
Polítiques i Econòmiques, Ro-
bles Piquer va ingressar a la car-
rera diplomàtica el 1953, exer-
cint la tasca d’ambaixador a Ità-
lia, Malta, Líbia i el Txad, així
com la de cònsol a Nador i se-
cretari d’ambaixada aBogotà. Ja
en política va ocupar molts càr-
recs, com els de ministre, direc-
tor de RTVE, eurodiputat, però
sobretotva serconegutenpolíti-
caperquèerael cunyatdeFraga.
I això que quan va començar

en política, després de morir el
general Franco, no es va afegir a
l’Aliança Popular de Fraga, sinó
queesvaafiliar a laUCD,perquè
era un partit que volia trencar
amb el passat franquista. Ell
apostava per l’aperturisme i la
democratitzaciódel règim,men-
tre Fraga reivindicava el fran-
quisme.
I això que ja havia ocupat càr-

recs públics durant el franquis-
me,precisamentalcostatdeFra-
ga,enl’èpocaenquèaquestvaser
ministred’InformacióiTurisme.
Llavors va ocupar una direcció
general entre el 1962 i el 1967, i
també va ser director de cultura
popular i espectaclesel 1969.
Després de l’elecció d’Adolfo

Suárez com a president del go-
vern, el 1979 va ser nomenat per
Marcelino Oreja secretari d’Es-
tat d’Exteriors, que va ocupar
també amb Pérez Llorca fins al
1981, moment en què Suárez de-
cideix posar fi a l’era de Fernan-
doCastedo aTelevisióEspanyo-
la,quemoltsa laUCDconsidera-
venmassaaperturista i atribuïen
aaquestfetelfracàsdelaUCDen
les primeres eleccions gallegues.
Peròsi laderrotadelaUCDaGa-

lícia va portar Carlos Robles Pi-
quer a la direcció general de
RTVE,leseleccionsandaluses,el
maigdel 1982, van suposar el seu
cessament, per la nova derrota
electoralquevaobtenir laUCD, i
sobretot perquè l’AP deManuel
Fraga va superar el partit del go-
vern.
Casat amb Elisa Fraga Iribar-

ne,germanadeManuelFraga,va
tenir set fills. Und’ells, JoséMa-
ría, també es va dedicar a la polí-
ticaenelPPd’Aznar.
L’octubre del 1982 va ingres-

sar a l’AP de Fraga, de la qual va
sercoordinadorgeneral, respon-
sable d’organització i membre
delcomitèexecutiuidelacomis-
sió permanent. Elegit diputat de
l’Assemblea de Madrid el 1983,
va ser designat senador territo-
rial en representació d’aquesta
Cambra. Un cop senador, va ser
elegit diputat del Parlament
Europeu el 1985 pel Senat, des-

présdel’ingrésd’Espanyaalclub
europeu.A les eleccionsdel 1987
es va presentar a les llistes d’AP i
va ser reelegit el 1989 i el 1994,
quan va ser vicepresident del
Grup Popular Europeu, llavors
Grup Democratacristià, filiació
política amb què sempre es va
identificar. El 1989 va ser nome-
nat president de la FundacióCá-
novasdelCastillo, quees fondria
el 2001 amb la Faes que presidia
José María Aznar, i tot i que fa
anys que es va retirar, sempre va
seguir molt de prop la política, i
escriviaarticlesenmitjansdeco-
municació.
Robles Piquer estava en pos-

sessió de la Gran Creu de l’Orde
del Mèrit Civil (1964), la Gran
Creu de l’Orde de Carles III
(1976), laGranCreudel’OrdeCi-
vil d’Alfons X el Savi (1998) i la
Medalla de l’Orde del Mèrit
Constitucional (2011).
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veus més autoritzades en aquest
camp. Va saber transmetre la im-
portància de la seva especialitat,
tan complexa i diversa, amb nom-
brosos articles i múltiples confe-
rències, en les quals defensava la
importància de la història per en-
tendre els diferents fenòmens del
disseny, especialment el gràfic, ai-
xícomelpaperqueaquesttécoma
factoreconòmic.
El món del disseny perd, amb la

seva desaparició, una gran profes-
sional, honesta, incansable i apas-
sionada, que semprevaestarober-
ta a compartir idees i a debatre
punts de vista. Gràcies a ella, la
nostra història del disseny està
avui més aclarida i més ben docu-
mentada de com la va trobar. Grà-
cies,Anna.
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