
 
L’Associació Internacional Duana de les Arts  
(AIDA) és una organització sense ànim de lucre creada 
a Barcelona amb la finalitat de fomentar l’art i la literatura 
mitjançant exposicions, concursos, premis, recitals, 
conferències, edicions, etc. L’eix central de la nostra 
activitat, però, és el concurs d’art gràfic “Hommage à 
trois”, a l’entorn de tres personatges literaris elegits 
anualment en funció dels corresponents aniversaris. 
 
Aquesta és la primera convocatòria del Concurs d’art 
gràfic que s’estructura en tres categories pensades per 
honorar la memòria de tres figures literàries amb motiu 
de la celebració, el 2020, de les respectives dates de 
naixement: 
 
Friedrich Hölderlin (1770-1843). 250 anys 
Anne Brontë (1820-1849). 200 anys 
Gianni Rodari (1920-1980). 100 anys 
 
Hi han pogut participar artistes gràfics d’arreu del món 
(calcògrafs, xilògrafs, fotògrafs, etc.). El tema de les 
obres a concurs és relacionat amb un dels escriptors 
homenatjats en la línia que triï cada artista (escrits, 
poemes o versos, contes, novel·les, correspondència, 
figuració personal, pensaments, influències, vivències, 
context històric o geogràfic, etc.). 
 
El passat 18 de setembre de 2020 es va reunir un Jurat 
d’especialistes en art gràfic i literatura format per Teresa 
Costa-Gramunt, il·lustradora i escriptora; Sílvia Ferrer, 
directora de la Unitat Gràfica de la Biblioteca de 
Catalunya; Jordi Llovet, catedràtic de literatura de la 
Universitat de Barcelona i traductor; Francesc Mestre, 
galerista i crític; Vicenta Nevado, gravadora i llicenciada 
en Belles Arts, i una representant d’AIDA. El Jurat va 
atorgar els premis que s’exposen en aquesta mostra. 
 

FEU-VOS-EN 
MEMBRE 
 

http://duanadelesarts.cat/ca/socis 

 
Obres exposades 
Es mostren les obres premiades i mencionades de cada 
modalitat, incloses les fora de concurs, així com algunes 
obres destacades d’entre les seleccionades. 
 

Friedrich Hölderlin (18 obres) 
Premis: 
1r Premi: Lanfranco Lanari (Falconara Marittima): La torre di Hölderlin. 
2n Premi: Cleo Wilkinson (Brisbane): Then IV. 
3r Premi: Maryna Podolska (Odessa): Silence of ether. 
 
Mencions: 
Luis Alberto Mendoza Araiza (Villa de Álvarez): Donde la humedad se 
esconde I-VIII. 
Valeria Luccioni (Barcelona): Die Linien des Lebens: fluxus. 
Oriol Sàbat (St Sadurní d’Anoia): Paisatge després de la mort de Diotima. 
Kubo Yusaku (Osaka): Dexter, sinister, crack. 
 
Fora de Concurs. Menció: 
Gisela Oberbeck (Munic): Hölderlin meets Khaled Asaad. Leporelo.  
 
Fora de Concurs: 
Ulrich J. Wolff (Linkenheim): Der Tod des Empedokles, Die Unsterblichkeit 
der Seele i An die Nachtigall. 
  

Anne Brontë (10 obres) 
Premis:  
1r Premi: Malcolm Duffin (Salford): Act on. 
2n Premi: Elies Plana (Barcelona): Anne Brontë i el seu temps. 
3r Premi: Yael Saranga (Mazkeret Batya): The tenant of Wildfell Hall by 
Anne Brontë. 
 
Mencions: 
Shahane Shahbazyan (Erevan): Agnes Grey. 
Rachel Singel (Louisville): A woman's struggle: a homage to Anne Brontë. 
Mario Bazel (Plòvdiv): Awakening. 
Rosa Mirambell (Barcelona): Anne Brontë i els seus germans. 
John Christopher (Brighton): Breathe. 
Aneliya Martincheva (Veliko Tàrnovo): Exlibris Anne Brontë 200. 
 
Fora de Concurs. Menció: 
Arnfinn Mork-Stordal (Oslo): Alexander and Zenobia. 

 
Gianni Rodari (7 obres) 

Premis:  
1r Premi: Patricia Arriola (Querétaro): Érase una vez. 
2n Premi: La Linographeuse (Villemomble): Tante domande. 
3r Premi: Olivia Pegoraro (Piovene-Rocchette): Paolino. 
 
Fora de Concurs. Menció: 
Maria Nicol Vanda Zizza (Palerm): Giada Desirée. 
 
Seleccionats: 
Alka Chavda (Bangalore): Hide-n-seek. 
La Linographeuse (Villemomble): Il palazzo di gelato. 
Olivia Pegoraro (Piovene-Rocchette): In fondo al mare. 

 
 



Friedrich Hölderlin 
 
(Lauffen am Neckar, Württemberg, 20-3-1770 — 
Tübingen, 6-6-1843). 
 
Poeta alemany que va estudiar per ser pastor protestant, 
com el seu pare, però que mai no va exercir. Amic de 
Hegel i Schelling i contemporani de Beethoven, Goethe, 
Herder i Wieland. Va ser un apassionat admirador de la 
Grècia clàssica, que no va visitar mai. 
 
S’enamorà de Susette Gontard, a qui va convertir en la 
seva heroïna femenina “Diotima”; va ser un amor 
impossible, atès que era la mestressa de la casa en la qual 
treballava com a instructor dels seus fills, d’on va ser 
acomiadat en assabentar-se’n el marit. Més tard, el 1805, 
en morir Susette Gontard, Hölderlin va embogir i es va 
autoconfinar en una torre a Tübingen, al costat del riu 
Neckar, l’actual Hölderlinturm, on hi restà més de 30 anys, 
fins a la seva mort. 
 
Les seves obres més destacades són Hiperió, La mort 
d’Empèdocles, Elegies i Himnes, en gran part traduïdes al 
català per Jordi Llovet, que ha estat membre del jurat del 
concurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«La torre de Hölderlin vol representar la 
síntesi de la vida literària i humana del 
poeta, basada en l’estudi del 
classicisme grec que basteix la seva 
torre-presó tancada i inabastable.» 
Lanfranco Lanari. 

Anne Brontë 
 
(Thornton, Yorkshire, 17-1-1820 — Scarborough, 
Yorkshire, 28-5-1849). 
 
Escriptora anglesa, que es formà i exercí com a 
institutriu. 
 
Fou la més petita dels fills del pastor protestant 
d’origen irlandès Patrick Brontë: cinc noies i un noi; 
les dues grans van morir de tuberculosi, quan 
encara eren petites, i la seva mare, quan Anne 
Brontë només tenia un any i mig. Van viure força 
isolats en la casa sacerdotal de Haworth; de petits, 
els germans Brontë van crear un món imaginari 
molt complex que traslladaren a la creació literària. 
D’adultes, Charlotte i Emily van publicar novel·les 
amb èxit; el noi, Brandwell, va morir jove, drogat i 
tuberculós; poc després, en mesos de diferència, 
moriren Emily i ella mateixa, amb només 29 anys, 
també de tuberculosi. 
 
Va publicar, amb el pseudònim masculí d'Acton 
Bell, les novel·les Agnes Grey i The tenant of 
Wildfell Hall; aquesta darrera va ser motiu 
d’escàndol pels seu plantejament feminista. Les 
dues obres han estat traduïdes al català. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«M’he inspirat en el seu poema Lines composed in a wood on a 
windy day (Línies compostes en un bosc en un dia de vent) per 
explorar els meus propis anhels per la natura i la llibertat física, 
en un moment de contagi i bloqueig per la pandèmia. Visc a prop 
dels erms Penins que Anne Brontë va habitar i he sentit la seva 
presència al llarg de la meva vida.» Malcolm Duffin. 

Gianni Rodari 
 
(Omegna, Piemont, 23-10-1920 — Roma, 14-4-
1980). 
 
Escriptor, periodista i pedagog italià, especialitzat 
en literatura infantil. Mestre als 17 anys. La seva 
carrera com a periodista s’inicià a L’Unitá el 1947, 
on també publicava narracions curtes. Del 1966 al 
1969 participà en projectes col·laboratius amb els 
infants i el 1970 rebé la medalla Hans Christian 
Andersen de literatura infantil. 
 
Fill d’un forner d’Omegna, s’interessà per la música 
i la literatura. El 1944 s’afilià al Partit Comunista. 
 
És autor de nombrosos llibres, els més destacats 
dels quals són Il Libro delle Filastrocche, Il romanzo 
de Cipollino, Favole al teléfono, Il libro degli errori i 
Grammatica della fantasia... Tots traduïts al català 
poc després de la seva mort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«De Gianni Rodari, vaig escollir el llibre Gramàtica de la fantasia 
pel plantejament dels recursos creatius que fa servir per explicar 
històries. Vaig treballar el meu gravat seguint alguns dels 
suggeriments que Rodari planteja en el text. A mesura que 
anava produint associacions senzilles i complexes amb les 
lletres, les paraules que s'atreien per inèrcia, a l'atzar, aleshores 
tot acaba funcionant màgicament. Va ser aquesta inspiració la 
que em va empènyer a estampar en chine collé. El binomi em  
va resultar molt atractiu.» Patricia Arriola. 

 


