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La Confraria de Sant Jordi m’ha convidat a aquest acte de presentació del seu web 
perquè explique el procés de treball de disseny i programació que em van 
encarregar. 

Les premises van ser molt clares des del començament: es tractava de crear un 
web on poder mostrar, consultar i gestionar l’immens arxiu que ha anat recopilant 
la Confraria al llarg de la seua dilatada història. Aleshores em vaig adonar de la 
dualitat del projecte: d’una banda teniem l’antiguitat del llegat històric de l’arxiu i 
d’una altra banda la modernitat de la ferramenta que és internet. Així que havia de 
traduir al camp gràfic aquesta ambivalència antic-modern del projecte.  

En primer lloc vaig decidir utilitzar la imatge iconogràfica del Sant Jordi matant el 
drac, que apareix damunt d’un núvol d’on es desprenen uns raigs de llum. Aquest 
aiguafort ja apareix en el programa de festes de Banyeres del 1927. Com que fer un 
gravat per a impremta era car per a l’època, aquesta il·lustració es va reutilitzar en 
moltes altres ocasions, sobretot en els programes de festes dels anys posteriors. 
Les reproduccions gràfiques eren molt escasses en les publicacions d’aquells anys, 
així que la repetició va fer que la imatge acabara sent molt coneguda pels 
banyerencs. Fins i tot es va convertir en el logotip oficiós, que no oficial, de la 
Confraria, com podem veure en les capçaleres antigues de paper carta de la 
institució. Era, per tant, una bona base per a utilitzar com a icona que representara 
la vessant antiga de l’arxiu. 

D’altra banda vaig decidir expressar el component modern del web utilitzant 
fragments d’obres del pintor Antoni Tàpies. Aquest artista és un dels principals 
exponents a nivell mundial de l’informalisme, i està considerat com un dels artistes 
catalans més destacats del segle XX. El motiu que em va conduir a aquesta tria va 
ser el seu estil abstracte, però ple de simbolisme, i el marcat sentit espiritual que 
inspira la seua creació. En l’obra de Tàpies té una primordial significació el 
caràcter iconogràfic que afegeix a les seues realitzacions a través de diferents 
signes, entre ells, i de manera destacada, la creu. I no hi ha una major simplificació i 
síntesi de Sant Jordi que el signe de la seua creu. Ja tenia el segon element per a 
expressar la modernitat: les diverses creus de Tàpies, que en el context del web de 
la Confraria es convertirien en creus de Sant Jordi. 

Una vegada solucionada la part simbòlica i representativa del disseny gràfic del 
web vaig passar a abordar la gestió del contingut. Deu eren els apartats que tindria 
aquest espai: Notícies; La Confraria; Sant Jordi; Festes; Patrimoni; Arxiu; Associats; 
Contacte; Catàleg i Arxiu fotográfic. Va ser indispensable crear una base de dades 
per a poder emmagatzemar tota la informació i així poder extraure-la després 
quan l’usuari fera les consultes. La programació en PHP en obert, ens ha permés 
fer un web molt flexible i adaptat a les necessitats plantejades per la Confraria. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Informalisme�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XX�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Art_abstracte�


Un element que s’ha treballat molt és l’aplicació del cercador de contingut. És molt 
important que el gran volum d’informació enmagatzemat puga ser trobat fàcilment 
per l’usuari. Per això s’han habilitat camps de cerca avançada en cada secció per a 
poder obtindre les referències per data, títol, autor, mitjà, text, etc. 

El web està obert a la visita de qualsevol usuari, excepte una secció restringida a la 
qual es pot accedir només després d’haver-se registrat. Es tracta de la secció 
"Associats" on es poden consultar dades referides específicament als socis de la 
Confraria. 

Pel que fa al manteniment futur del web, l’administració ha estat dissenyada 
perquè qualsevol nova Junta puga donar d’alta nous continguts i gestionar-los 
d’una manera molt senzilla i pràctica. 

Només em queda felicitar la Junta de la Confraria de Sant Jordi que ara acaba 
perquè, des que vaig deixar operatiu el web fa pocs mesos, han fet un treball ingent 
d’introducció de dades, de manera que, des del dia de hui, que fem la seua 
presentació, l’usuari ja pot disposar d’un espai que té totes les seccions plenes de 
contingut. I això ho dic perquè tots coneixem pàgines d’internet magnífiques com a 
concepte i com a declaració d’intencions, però que a l’hora de la veritat estan 
buides de contingut i plenes d’avisos de "pàgina en construcció". No és aquest el 
cas, el nou web de la Confraria de Sant Jordi està disponible des de ja mateix. 

I per acabar, desitge a la nova Junta directiva que ara comença, que aquest web els 
siga una ferramenta útil perquè puguen mantindre informats, tant els confrares, 
com les persones de tot arreu interessades en el coneixement d’una de les 
institucions més antigues que té Banyeres de Mariola. 


