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Zenobita edicions publica un recorregut 
visual per les diverses representacions 
d’art urbà de Manresa 
 
 
L’obra, de Jordi Biel i Pere Izquierdo, dóna a conèixer diversos elements 
d’art urbà que estan en moltíssim indrets i que a vegades poden passar 
desapercebuts 
 

Clicar la imatge  
 
 
 
Manresa. Art urbà (MAU) 
 
 
Autor: Jordi Biel 
           Pere Izquierdo  
 
Pàgines: 156 (a color) 
Format:  16,5 x 16,5 cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
PVP: 16 €  
ISBN: 978-84-92571-62-8 
 
 
 
 
 
 
 

Zenobita edicions publica Manresa. Art urbà de Jordi Biel i Pere Izquierdo, una obra 

que pretén donar a conèixer les diverses representacions d’art que hi ha als carrers de la 

ciutat perquè, com ja indiquen els seus autors a la Introducció del llibre, “l’art està més 

a prop del que pensem”. 

Mitjançant fotografies capturades per Jordi Biel i Pere Izquierdo, el llibre recull imatges 

de diversos elements artístics presents a Manresa i que sovint passen desapercebuts. 

http://www.zenobitaedicions.com/�
http://www.zenobitaedicions.com/publicacio.php?op=3&id=130�
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Aquestes imatges estan organitzats en 29 capítols, entre els quals destaquen: 

“Picaportes”, “Timbres”, “Candaus”, “Tiradors”, “Panys”, “Anys”, “Números”, 

“Contenidors”, “Prohibit aparcar”, “Façanes”, “Rètols Manresa”, “Logotips”, “Cartells 

comercials”, “Grafits cares”, “Murals”, “Pintades reivindicatives” i “Escuts Manresa”. 

A més, algunes de les imatges detallen la seva ubicació per tal que el lector les pugui 

anar a veure-les in situ. 

A través de les pàgines del llibre i gràcies a la gran quantitat d’imatges que recull, es 

presenta tot un recorregut visual on el lector es deixarà transportar pels diversos 

elements artístics dels carrers de Manresa, alguns que ja coneixerà i d’altres que li 

sorprendran ja que possiblement no haurà vist. 

 

Així doncs, a través d’aquesta obra els seus autors aconsegueixen transmetre que l’art 

urbà es pot trobar a tot arreu, fins i tot ens els petits detalls, que canvia constantment i 

que cal tenir-lo en compte, ja que forma part de l’estètica del territori així com de la 

seva història. 
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