
Quase quatro décadas se passaram 
desde o regime ditatorial de Francisco 
Franco. De lá para cá, a cena criativa da 
Espanha foi constantemente invadida 
por influências internacionais. 0 
isolamento dos tempos da ditadura, 
somado à invasão da cultura de outros 
países, resultou em uma mistura 
saudável de design gráfico, tipografia 
experimental e motion graphics, além de 
ser berço de nomes consagrados do 
design como Serial Cut, Vasava e Alex 
Trochut. Hoje, o país pode ser 
considerado um celeiro de novos 
talentos da área, graças a uma recente 
explosão de jovens freelancers e 
pequenos estúdios. 

"Desde que os turistas 
começaram a vir para cá, as pessoas se 
condicionaram a olhar para fora em 
busca de influências", conta a ilustradora 
editorial Silja Götz, que possui clientes 
como El País, The New Yorker, Vogue e 
Cosmopolitan. Ela foi atraída de 
Hamburgo, na Alemanha, para a capital 
espanhola, Madri, em 2000, e não pensa 
em sair do país tão cedo. "Me apaixonei 

por Madri, pela língua espanhola e 
pelas pessoas", declara Silja. "Muitos 
designers que trabalham na Espanha 
são de outros países: a cidade de 
Barcelona, especialmente, se tornou 
uma espécie de Meca do design. Por 
outro lado, muitos profissionais 
espanhóis estudaram ou trabalharam 
em outros países, trazendo novas 
impressões para o nosso caldeirão 
cultural. Consequentemente, não acho 
que nada possa ser classificado como 
sendo parte de um estilo espanhol." 

Mesmo sendo difícil apontar 
marcas registradas do design da 
Espanha, é claro que os profissionais 
não escapam de ter de fazer trabalhos 
que remetam à identidade do país. 
Quando a agência Villarrosàs contratou 
Silja, com um briefing da marca 
nacional de cerveja Estrella Damm em 
mãos, confiaram nela para capturar 
essa suposta identidade. "Queriam uma 
representação dinâmica de Barcelona. 
Sol, mar e outras coisas que 
consumidores estrangeiros 
reconheceriam e gostariam", lembra. 
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Como um dos principais 
responsáveis pela fama da cena criativa 
espanhola atual, Alex Trochut admite 
que se preocupa com o fato de que 
muitas influências externas diluíram 
todo e qualquer estilo original de sua 
cidade. "Seguir tendências globais o 
tempo todo soa falso", critica. "Há uma 
obsessão pelo que é cool. Gostaria que 
houvesse mais espaço para coisas 
regionais e autênticas." 

Para Alex, a estética local é 
crua, tem força e impulso. "É uma beleza 
que vem da imperfeição", completa. 
Inspirado por artistas surrealistas da 
Espanha, como Miró e Picasso, ele é 
daqueles que coloca paixão e 
integridade à frente de qualquer 
trabalho. Para uma exibição no museu 
de Viena, na Áustria, por exemplo, criou 
uma peça a partir do trabalho do poeta 
Federico Garcia Lorca, contemporâneo 
de outra de suas maiores influências, 
Salvador Dalí. "Essa é a cara da 
Espanha", afirma. 

Para a dupla de designers do 
Vanila BCN, que estudou na Escola de 
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Design Elisava, em Barcelona, não se 
pode subestimar o valor dos raios do sol 
para estimular a criatividade. "Somos 
movidos a energia solar", brinca Carlos 
Jimenez, que, com Roger Gual, cria 
ilustrações para clientes como Nike e 
Estrella Levante. Carlos reconhece que 
as tendências estão sempre 
perseguindo os designers, mas 
compartilha da recusa de Alex Trochut 
em segui-las. "Nosso estilo simboliza o 
que vivemos no momento." 

"As pessoas daqui são muito 
colaborativas", acrescenta Raquel 
Aparicio, ilustradora com clientes como 
New York Times e Wendy's. "Em Valência 
e em La Coruña, há um número muito 
alto de ilustradores", observa. "E, para 
mim, as soluções criativas dessas 
cidades são mais originais que as de 
Barcelona e Madri, onde as coisas são 
mais estereotipadas." 

Silja Götz discorda de Raquel: 
ela acredita que as duas maiores 
cidades do país são os principais polos 
de inovação. "Barcelona é a mais 
europeia das duas", afirma. "Tem 

ansiedade por novas tendências e, pelo 
fato de estar no litoral, é mais atraente 
para profissionais de outros países. 
Madri, em termos de tendência, fica um 
pouco atrás, mas é a capital da arte do 
país e, definitivamente, mais espanhola." 

Mesmo com a beleza e a 
tranquilidade das praias de Barcelona à 
vista, engana-se quem pensa que a vida 
dos profissionais da região é mole. "Os 
clientes normalmente ligam com prazos 
curtíssimos, querendo rascunhos para a 
manhã seguinte, e o trabalho finalizado 
em meia semana", revela Silja. "Aqui, o 
profissional criativo é visto como alguém 
que existe para resolver problemas de 
forma rápida e eficiente, que deve fazer o 
que eles pedem." 0 lado bom de 
trabalhar na Espanha certamente é a 
facilidade para formar uma rede de 
contatos. "Felizmente, as pessoas são 
abertas para colaborar, o que dá muito 
espaço para os talentos." 
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