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Traducció i correcció:  



Al 2014 es va començar l’estudi  i  la catalogació de la col·lecció de llibres japonesos de la Biblioteca del Centre de Lectura 

de Reus per valorar un conjunt de 29 llibres i 140 revistes de principis del s.XX que contenen gravats a color, sobre paper i 

seda, i fototípies de gran qualitat de les editorials japoneses Shimbi Shoin i The Kokka Publising Company. Aquest treball 

de recerca amb descripció catalogràfica es va presentar com a tesi del màster en Anàlisi i gestió del patrimoni artístic (UAB) 

per Rebeca Pujals, i en conclusió, ha permès una correcta catalogació així com conèixer la història de l'origen dels llibres.  

 

Actualment, en el marc del festival de Reus, ciutat escollida per ser la capital de la cultura catalana 2017, aquest estudi ens 

inspira per una publicació, la digitalització de la col·lecció i una exposició que estarà acompanyada d'activitats relacionades 

amb la cultura japonesa. Considerem important aquesta iniciativa, no només pel valor intrínsec i estètic dels gravats 

japonesos, al mateix temps que pel seu potencial didàctic i de difusió actual, sinó també perquè aquesta donació 

representa una col·lecció única de literatura artística dins del fenomen del japonisme a la Catalunya de principis del s.XX. 

 

El cicle de “Ressò de Japonisme”, que s'espera del 24 de març al 22 d'abril, ens permetrà donar a conèixer aquest delicat 

material, acostar-nos a la cultura japonesa i gaudir en comunitat d'algunes de les seves pràctiques artístiques que es 

vinculen amb els continguts específics de l'exposició. Per fer-ho possible, el projecte contempla crear tallers propis però 

també crear convenis amb altres entitats que treballen en la difusió de la cultura oriental a Catalunya, a més a més 

d'estrènyer llaços amb associacions i empreses locals, universitats i altres investigadors. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPOSICIÓ: RESSÒ DE JAPONISME. LITERATURA ARTÍSTICA I 

GRAVATS JAPONESOS:: 24 MARÇ- 22 ABRIL, 2017 
 

A principis del s.XX, dins el marc d'un japonisme en expansió, comencen a editar-se compendis 

il·lustrats de literatura artística japonesa que eren adquirits per col·leccionistes estrangers buscant una 

guia per a les seves pròpies col·leccions d'art oriental o bé per aconseguir un coneixement més ampli 

de l'art i l’estètica japonesa.  

Des de l'altre costat del món, aquests compendis tan costosos eren una aposta del govern japonès per 

a projectes editorials que facilitaven la idea nacionalista d'un Japó amb un passat prestigiós; amb tanta 

història, art i patrimoni que pogués equiparar-se al de les potències europees i nord-americanes. La 

forma de mostrar-ho, mitjançant compendis presents en fires internacionals, era el mecanisme més 

pràctic per projectar una visió de conjunt. No obstant, paral·lelament a aquesta motivació nacionalista, 

aquestes publicacions varen servir com a un primer compendi sistemàtic de la història de l'art japonès, 

realitzat al Japó i, en aquell moment, va impulsar 

l'àmbit de la investigació, la difusió i la crítica d'art; 

Els assajos i descripcions d'aquests llibres van ser 

fruit del treball intel·lectual d'una sèrie de 

personatges de la societat japonesa que 

participaven simultàniament en els àmbits 

ministerial, acadèmic, museogràfic, patrimonial, 

de divulgació i de la crítica d'art, i van elevar la 

qualitat dels compendis. Ens referim a Okakura 

Kakuzō (1862-1913), el professor Ōmura Seigai 

(1868-1927) o el reconegut fotògraf Kazumaza Ogawa (1860-1929).Més enllà del context històric de 

la col·lecció, el propi llibre i els processos que es varen utilitzar per il·lustrar-los, són el reflex de les 

simbiosis culturals i tecnològiques de l'època Meiji (1868-1912); l'editorial Shimbi Shoin expressava 

obertament aquest esperit de modernització a favor d'un resultat òptim per la producció dels llibres, 

dels gravats i les fototípies, utilitzant alternativament mètodes nadius i estranger. En la col·lecció 

d'estudi hi destaquem diverses característiques relacionades: una hibridació entre l'enquadernació 

japonesa Yamato i el procediment occidental, la impressió de textos a màquina, edicions en anglès, el 

sentit de l'enquadernació d'esquerra a dreta en la majoria de les sèries, l'ús de la tècnica de gravat 



occidental de contrafibra per als detalls o l'ús d'alguns pigments importats -encara que ajustant-se 

amb rigor a la tonalitat real de l’obra original-.  

Així mateix, els protagonistes d'aquestes compilacions són els gravats a color sobre paper o seda que, 

per la seva qualitat, ja en la seva època es valoraven a l'estranger. Actualment, col·leccionistes i 

antiquaris interessats en aquest tipus de col·leccions, consideren les publicacions de Shimbi Shoin com 

a pioneres en la tècnica de la cromoxilografia afirmant que aquest tipus de volums només es troben 

en les millors biblioteques i museus. 

 

Altrament, la revista Kokka, An Illustrated Monthly Journal of the Fine and Applied Arts of Japan and 

Other Eastern Countries, la revista més prestigiosa i d'autoritat artística al país nipó, fundada per 

Okakura Kakuzō, no només conté gravats a color d’alta qualitat, sinó que també va simbolitzar el triomf 

d'una tendència acadèmica del moment de la integració de les arts japoneses i asiàtiques amb les 

occidentals al Japó.  

 

Una bona mostra d’aquests treballs, la trobarem a l'exposició “Ressò de Japonisme” amb la col·lecció 

de 29 llibres i 140 revistes de les editorials toquiotes Shimbi Shoin i The Kokka Publishing Company, 

que representen un exemple excepcional de literatura artística japonesa a la Catalunya modernista de 

principis del s. XX, que va viure la moda del japonisme i va involucrar a col·leccionistes tals com Josep 

Porta Galobart i a empresaris emprenedors com l’asconenc Joan Ribes Daura, donant de la col·lecció 

al Centre de Lectura de Reus. 

 

Rebeca Pujals Cobo,  

Reus, novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estructura:  

L’exposició s’articula en base a les onze sèries de revistes i llibres japonesos. Es farà èmfasi en el procés 

del gravat japonès, per tant, les làmines escollides, a excepció de Masterpieces of Motonobu, son 

gravats a color sobre paper i seda. A més a més, s’inclouen dos projeccions a sala que exemplifiquen 

el procés del gravat i una zona d’activitat d’origami (Senbazuru Orikata). 

Finalment, la selecció de làmines suggereix petits recorreguts temàtics que descrivim a continuació. 

Contingut: 

1-MASTERPIECES BY MOTONOBU (2) 

2-MASTERPIECES SELECTED FROM THE KORIN SCHOOL (1) 

3-CHOICE MASTERPIECES OF KORIN AND KENZAN(1) 

4-SELECTED RELICS OF JAPANESE ART (12) 

5-STARHILL COLLECTION (1) 

6-TOYEI SHUKO, IMPERIAL TREASURE (3) 

7-100 MASTERPIECES OF SELECTED JAPANESE ART(1) 

8-MASTERPIECES SELECTED FROM THE UKIYO-E(5) 

9-PROCESS OF WOOD-CUT PRINTING(1) 

10-JAPANESE TEMPLES AND THEIR TREASURES(2) 

11-KOKKA, AN ILLUSTRATED MAGAZINE OF JAPANESE ART(140 numeros en 14 volums) 

 

Temàtiques generals:  

1) EL GRAVAT JAPONÈS AL PERÍODE EDO.  

2) NATURALESA I SUMI-E 

3) ARTS DECORATIVES PERÍODE GENROKU 

4) LITERATURA CORTESANA I POETES LLEGENDARIS 

5) BUDISME 

 



Inauguració:  

Divendres 24 de Març de 2016, proposem una inauguració dinàmica. Després d’una breu presentació 

i dels agraïments pertinents, comença l’activitat en sala “El secret de realitzar 1000 grues”.  A més a 

més, es pretén incloure una representació de la cerimònia del te per Chado Raku i stands d’origami 

per Lluïsa Crusells, literatura japonesa per Llibrería Haiku (Barcelona) i gastronomia.  

Un dels objectius principals també es promoure la inscripció als tallers i la mostra de la publicació del 

treball d’estudi dels llibres japonesos “Ressò de japonisme, un recorregut per la col·lecció de llibres 

japonesos del Centre de Lectura de Reus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 



 



 


