
 

 

Memòria i tècnica de l’obra 
 

 

 

Títol: “Licantropanot” o “Panot sol i lluna torredarquí” 

 

Autor de l’obra i poema: Josep Miquel Gràcia Zapater 

 

Data i llocs del treball: agost-setembre 2018, la Codonyera i Esplugues de 
Llobregat 

 

Tècnica i materials: fusta vella, tàblex, pintura acrílica i altres materials reciclats 

(marc, caragols i petites peces metàl·liques trobades als Encants de Barcelona). 

Tècnica completament manual. 

 

Finestreta vella: de fusta de pi, provinent de casa Romaldo de Torredarques. 

Recollida per Cèlia Antolín. Netejada amb sosa càustica i molta aigua. Un cop 
assecada i restaurada alguna part, se li van aplicar tres pàtines de cera verge líquida. 
La baldeta no pertanyia a la finestreta original, és un afegitó de l’autor.  

 

Fotografia panoràmica de Torredarques: del llibre La línea del cielo (2002). 

Documentació  de José Ramón Molins, text de Pedro Rùjula, editat pel Taller de 

Arqueología de Alcañiz. La fotografia (postal) és del any 1925, propietat de Lola 
Hernàndez. 

 

Fotografia d’un paisatge de la Pobla de Llobosa: de Carles Terès per a la portada 
del seu llibre Licantropia (premi Guillem Nicolau 2011), “Edicions de 1984” 

(Mirmanda).  
 

Panot Gaudí: Lliurades dues peces personalment a l’autor per l’empresa Escofet. 
Una d’aquestes va ser inclosa en l’obra “Panots de Barcelona” (2003), amb un 
poema del llibre Vers a vers a Barcelona (premi Guillem Nicolau 2004).  L’altra peça 

és la inclosa en l’obra “Licantropanot”, pintada de blanc i daurat –Lluna i Sol. El 
panot Gaudí és un paviment de forma hexagonal dissenyat per Antoni Gaudí cap al 

1904 i que ha esdevingut la seva obra no arquitectònica amb més fortuna, la més 
editada i probablement la més popular. Va ser Escofet el fabricant del panot del 

1906 al 1964. El 1997 es va fer un redisseny partint del motlle que Escofet tenia 
guardat. Actualment podem trobar aquesta peça per tot el Passeig de Gràcia, uns 
60.000 metres quadrats. 

 
 

Esplugues de Llobregat a 5 de setembre del 2018 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Passeig_de_Gr%C3%A0cia

