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20 de gener del 2013, socis de l’ICRE al Museu 
d’Art Modern de Tarragona (  EMB).

31 de gener del 2015, socis de l’ICRE al Museu 
Abelló de Mollet del Vallès (  EMB).

14 d’octubre del 2017, socis de l’ICRE a la Bienal 
d’Escultura de la Pobla de Segur (  EMB).

16 de gener del 2019, socis de l’ICRE a un Semi-
nari a la Biblioteca Clarà (  EMB).
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Editorial
Jorge Egea, President de l’ICRE

L’Institut Català per a la Recerca en Escultura (ICRE) comença una nova proposta 
editorial amb el llançament d’aquest Butlletí. 

La nova situació creada per la pandèmia de la covid-19 ha bloquejant la majoria de 
les propostes culturals i, específicament pel que fa al nostre institut, ens ha impedit la 
celebració de les nostres trobades mensuals, tertúlies i seminaris, així com el muntatge 
d’exposicions que teníem concertades pel 2020 i, de la mateixa manera posa en risc la 
possibilitat de realitzar-ne el 2021.

Tot i així no hem aturat la nostra activitat ni la voluntat de promoure i difondre tant 
l’estudi com la creació en l’àmbit de l’escultura, i afrontem els nous reptes adaptant-nos 
de la mateixa manera que ho està fent tota la societat.

Per això, el Butlletí és una nova iniciativa per continuar deixant constància de totes 
les nostres accions, per recollir les activitats realitzades i, al mateix temps per donar a 
conèixer reflexions i propostes noves.

Començar la història d’un nou butlletí en obliga a recordar qui som, si més no per a 
aquelles persones que s’apropin per primera vegada a una publicació de l’institut.

Cal remarcar que el 2011 l’ICRE es va crear com a associació sense afany de lucre i que 
com a tal està regulada per la legislació continguda en el llibre III del Codi Civil Català, 
amb la voluntat d’esdevenir una entitat d’interès públic.

L’ICRE és una plataforma de difusió de treballs que investigadors (historiadors, escul-
tors, comissaris d’exposicions…) estan desenvolupant entorn de l’escultura, bé sigui en 
relació a l’obra inscrita directament en la nostra tradició històrica, bé sigui en projectes 
que posin en diàleg aquesta tradició i la contemporaneïtat. Un espai on els actuals 
professionals, però també els joves que estan acabant la seva formació, puguin desen-
volupar i compartir els seus interessos i camps de treball respectius.

Tot i que amb seu a Barcelona i sabedors de la importància d’una primera atenció als 
artistes propers, creiem que aquesta difusió ha de tenir un clar sentit internacional, per 
tal que les nostres produccions puguin ser conegudes arreu, però especialment en el 
marc europeu, espai que ens és més pròxim culturalment parlant.

Les accions de l’ICRE tenen lloc mitjançant la realització d’activitats que retornin a la 
societat el coneixement de l’escultura, per tal de crear un públic cultivat en l’apreciació 
d’aquest art tant arrelat a la nostra societat.

En l’actualitat, una cinquantena de socis i sòcies escultors i/o amants de l’escultura ens 
adscrivim a aquest ideari per tal de donar impuls a l’entitat. Mitjançant el nostre su-
port i el treball voluntari fem possible que aquestes iniciatives es duguin a terme d’una 
manera prou enèrgica.

Cal dir que el context no és favorable (no ho era abans, ni ho serà després d’aquesta 
pandèmia), però he de reivindicar la nostra presència en el món de l’art, la necessitat 
de la cultura per a conrear l’esperit humà i la força de l’escultura i el contacte amb els 
materials com a forma d’expressió pròpia.

No anem a la moda, ni seguim tendències dominants -  això que els anglesos anome-
nen mainstream – però encara creiem que val la pena continuar en l’acció a favor de 
l’escultura i unir-se a la veu del poeta que crida que la poesia salvarà el món.
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Justificació
Enric Morera, Secretari de l’ICRE.

L’Art és el company de la vida. La vida sense Art 
fora una vida morta, una vida freda, grisa; una 
vida melangiosa, d’enyorança inacabable.

P. BERTRANA. L’art com element social de perfecció i conside-
racions diverses sobre la incultura artística de burgesos i dels 
proletaris a Catalunya. Conferència a la Unió Federal Naciona-
lista Republicana (23 de desembre de 1911). El Programa, Sant 
Feliu de Guíxols, 13 d’abril de 1912, p.4.

Molta bona part del fons editorial de l’ICRE (Institut Català per a la Recerca en Es-
cultura) està format pels catàlegs de diferents exposicions que ha organitzat o que en 
les quals ha participat. Així, hi trobem el Martyrium Sanctae Eulaliae, projecte multi-
disciplinari mitjançant el qual diferents artistes reflexionaven sobre la iconografia de 
Santa Eulàlia; els catàlegs de les Biennals Internacionals d’Art de la Pobla de Segur, on 
diferents artistes internacionals exposaven la seva obra als carrers i places del poble; el 
del Certamen Internacional Música tridimensional, homenatge a la guitarra; o els de les 
exposicions d’escultures dels socis a la Biblioteca Clarà.

D’aquest darrer catàleg, el de la Biblioteca Clarà, se n’han fet quatre edicions, el 2016, 
2017, 2018 i 2019. Es tracta d’una publicació, reglada amb ISBN i número de Dipòsit 
Legal, que ha intentat donar resposta a un dels principis fundacionals de l’ICRE: la 
difusió dels treballs d’investigació que historiadors, escultors, comissaris d’exposició, estan 
desenvolupant en relació amb l’escultura... En aquest sentit, el catàleg recull no només 
les fotografies de les obres exposades pels artistes de l’ICRE a la Biblioteca Clarà al llarg 
de l’any i els seus currículums, sinó també les ressenyes de les conferències impartides 
pels historiadors en el marc dels Seminaris trimestrals.

L’ICRE, però, a més d’organitzar de forma periòdica aquests seminaris i exposicions a 
la Biblioteca Clarà, també encapçala les Tertúlies mensuals que es fan en diferents lo-
cals, bars, llibreries, espais d’art. En aquestes Tertúlies es convida a un escultor en actiu 
per donar-li la possibilitat d’explicar la seva obra, els seus neguits o els condicionants 
de la seva feina. Amb total llibertat i sense cap instrucció ni limitació de contingut.

L’ICRE, també es fa ressò de les activitats dels socis en la seva feina particular i diària, 
al marge dels actes organitzats per l’associació. Recull així, en l’apartat Notícies dels So-
cis de la seva pàgina web, les iniciatives dels diferents tallers dels socis, els cursos que 
organitzen, les exposicions on exposen les seves obres, les galeries d’art on participen 
o, en el cas dels historiadors de l’art, les exposicions que comissarien o els articles que  
escriuen.

Mancava doncs, una publicació que donés mostra de tota aquesta activitat que de ma-
nera fragmentària se’n dona publicitat electrònica al web. Una publicació que periò-
dicament expliqui aquests Seminaris i Exposicions a la Biblioteca Clarà, les Tertúlies 
mensuals, les visites organitzades a museus o a tallers d’escultors, totes les activitats 
artístiques a les quals participen els socis de l’ICRE, les assemblees anuals o extraordi-
nàries, els certàmens, els cursos, etcètera.

I, perquè no, una publicació que reculli articles relacionats amb l’escultura, o amb l’art 
en general, escrits per historiadors, per estudiosos o, simplement, per amants de la  
matèria, socis de l’ICRE o no.

Amb aquesta voluntat neix el Butlletí ICRE, que avui presentem per primer cop i que 
de moment el preveiem anual. Esperem que us resulti interessant.



Sala d’Actes de la Biblioteca Clarà en motiu de la 
conferència d’Eva Vázquez

Eva Vázquez i Jorge Egea

 EMB). (
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17è Seminari a la Biblioteca Clarà 
El primer esdeveniment de l’any va ser el Seminari a la Biblioteca Clarà, el dimecres 15 
de gener, amb la conferència a càrrec de la historiadora Eva Vázquez que portava com 
a títol Clarà i Casanovas: dos camins del Nou-cents. La tria del tema no va ser casual ja 
que aquest any 2020 es celebren els 20 anys de la Biblioteca Clarà.

Eva Vàzquez es llicenciada en història de l’art i periodista. Gairebé sempre vinculada 
a les seccions de cultura, ha treballat a la premsa comarcal de Girona (Diari de Girona, 
El Punt, Revista de Girona…). S’ha especialitzat en l’art i la literatura, amb articles de 
fons sobre Mela Muter, Emili Vilà, Àngel Marsà, Rafael Masó i Fidel Aguilar.

Al marge de la seva dedicació al periodisme, ha comissariat exposicions relacionades 
amb la revisió històrica d’artistes del segle xx vinculats a les comarques de Girona.

Durant la presentació, a càrrec de Joana Torras, directora interina de la Biblioteca, i 
de Jorge Egea, president de l’ICRE, es va presentar la nova edició del catàleg Escultures 
ICRE a la Biblioteca Clarà, 2019. Se’n van repartir alguns exemplars entre els assistents.

Clarà i Casanovas: dos camins del nou-cents
Eva Vàzquez. Historiadora de l’art i periodista.
Conferència al 17è Seminari d’escultura ICRE. Biblioteca de Sarrià-Sant Gervasi (di-
mecres, 15 de gener de 2020).

El primer contacte amb l’obra de Josep Clarà va ser el 2001, arran de l’exposició L’ànima 
vibrant. Clarà i els anys de París, 1900-1931, de la qual vaig tenir cura per encàrrec de 
la Fundació Caixa Sabadell i el Museu de la Garrotxa d’Olot. Amb Enric Casanovas, en 
canvi, la relació ha vingut de la banda dels afectes, mentre preparava amb el seu net, 
Claudi Casanovas, un llibre sobre la trajectòria que ha seguit també com a artista, en el 
seu cas dins la ceràmica contemporània. Han estat dues aproximacions molt diferents, 
no només perquè la primera va ser més acadèmica, sinó perquè en la segona era possi-
ble veure una plenitud de la forma oblonga i polida de Casanovas prolongant-se en els 
meteors de l’obra del net. En Clarà, això no em passa: no hi veig la continuïtat, com si 
amb ell acabés tot el que podia donar.

El primer que sorprèn és que l’un sembli força més gran que l’altre, tot i que es porta-
ven tot just quatre anys. Potser és que només en vam veure envellir un, resignat a viure 
sota un règim mesquí, mentre que l’altre va morir acabat de tornar de l’exili i després 
del pas infame per la presó que n’acceleraria la degradació i la fi. Tots dos, però, ha-
vien encarnat el prototip de l’escultor del Nou-cents, per més que aquest moviment 
hagi tingut una posteritat dificultosa i fins reticent per la poca estima que professava a 
l’avantguarda i pel conflicte d’egos que acabaria portant a la seva dissolució. Gran part 
del que escriurà Josep Pla des dels anys vint sobre art estarà condicionat per aquest 
ambient cendrós, intrigant i ressentit, que ni Clarà ni Casanovas van poder esquivar.

En qualsevol cas, tots dos han quedat enquadrats en aquest corrent dins el cànon de 
l’escultura catalana del segle XX. Hi estan fixats amb cargols forts, als quals poques ve-
gades s’hi fa, però, l’adequat manteniment. Clarà, que des del tancament de la seva casa 
museu ha estat objecte de nombroses exposicions, ha hagut de ser rescatat, matisat, 
exculpat i justificat cada vegada, com si calgués alliberar-lo permanentment d’alguna 
lectura distorsionada. A Casanovas, en canvi, se li ha dedicat força menys atenció, 
exceptuant un parell d’exposicions, ja llunyanes (la Virreina el 1985, la Fontana d’Or 
el 2009), i l’edició importantíssima de les seves cartes. Fins i tot canonitzats, en els es-
tudis sobre noucentisme o a les enciclopèdies d’art generalistes ocupen espais no gaire 

 EMB). (



Josep Clarà en el seu taller.
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subratllats, a vegades no pas gaire més extensos que els que mereixen Esteve Monegal, 
que va abandonar molt aviat l’escultura, o Fidel Aguilar, que va morir joveníssim; és a 
dir, reben el mateix tracte que els artistes volanders i inacabats, i de seguida se salta a 
la generació següent, la dels Rebull, Granyer, Dunyac o Fenosa.

No hi ha dubte, però, que van ser uns pioners en la renovació del llenguatge escultòric 
a la Catalunya de principis del segle XX, en un moment en què allò que s’esperava dels 
artistes espanyols establerts a París, on tots dos es van formar, eren manoles, toreros 
i cupletistes, però sense la gràcia que sabia donar-los Manolo Hugué. La premsa de 
l’època els va reconèixer aquest mèrit des del primer moment, però també en va ressal-
tar aviat les divergències. El primer de fer-ho va ser Eugeni d’Ors al seu Glosari, on tan 
aviat com el 1911 va anteposar l’afinitat de Casanovas amb “el lliure impressionisme” 
als vincles de Clarà amb “la més rutinària escola de belles arts”. Alexandre Plana ho 
precisaria millor el 1914, en assenyalar que Clarà s’aturava sovint en la lloança sen-
sual de la natura, mentre que Casanovas la transcendia, amb “una escrupolosa i justa 
expressió de la vida muscular” que donava a la seva escultura “una clara sensació de 
solidesa, de carn que ha sentit l’escalfor de la terra en un contacte estret”.

L’escultura, al capdavall, com a objecte rodó, és una qüestió de balances: les cames sos-
tenen el pes de la forma; els malucs, n’apunten la sensualitat ni que sigui a la manera 
del Dorífer, amb un lleu desplaçament de pelvis; els braços hi infonen vida posant-la en 
moviment, i el cap concentra tot el poder de l’expressió, o l’enigma de la seva absència. 
Clarà sentirà predilecció pels contrapesos ondulants, com en la Deessa, al contrari de 
Casanovas, que concentrarà tot l’esforç a dotar la massa d’una gravetat capaç de soste-
nir una subtil lleugeresa interior que remet al somriure gòtic de l’àngel de Reims. Com 
escriuria Carles Capdevila, “la seva immobilitat no té aquella joia de sentir-se objecti-
vament una cosa bella, sinó que sembla saturada de pensament”.

Martí Casanovas, un crític molt destacat de l’època però avui del tot oblidat (cosí de 
l’escultor, va emigrar a Cuba i després a Mèxic, on s’afillaria una cantant de ranxeres, 
Helia Casanovas, amb qui va tornar de gira a Barcelona a finals dels cinquanta), va 
concretar-ho també el 1914 assegurant que la diferència fonamental entre Clarà i Ca-
sanovas era que el primer feia prevaldre l’expressió a l’estructura, cosa que l’arrossegava 
a unes “fredors acadèmiques”, si no a una obra “ampul·losa i petulant”. Al contrari, l’es-
cultura de Casanovas, deia, “és tota ella un problema de forma”. En una línia semblant, 
però ja el 1923, Henri Longnon remarcava a L’Action Française que l’oposició entre l’un 
i l’altre naixia del fet que Clarà modelava i Casanovas treballava la talla directa.

Els comentaris semblen més favorables a Casanovas que a Clarà, però és a aquest dar-
rer a qui es van tributar tots els honors. De fet, Clarà va optar per una carrera indivi-
dualista, de mèrit personal i genialoide, que li serviria per fer carrera als salons oficials 
i treure profit fins i tot dels fracassos, com en la sonada decepció per no haver rebut  la 
Medalla d’Or de l’Exposició de Belles Arts de 1911, en què va aconseguir mobilitzar 
tots els intel·lectuals del país a favor seu. Casanovas, en canvi, tot i ser molt actiu a les 
agrupacions culturals i artístiques més importants del seu temps, des de  Les Arts i els 
Artistes a l’Associació en Defensa de la Llengua, es va mantenir sempre en un discret 
segon pla. Tots dos provenien d’un entorn entre rural i industrial, però mentre que Ca-
sanovas es mantindria lleial a les amistats juvenils, a la consciència de classe i, sobretot, 
a un paisatge que estimava amb fervor, Clarà va decantar-se per la sofisticació dels 
ambients aristocràtics. Si l’un anava als cabarets, l’altre preferia l’òpera; si Casanovas 
pujava sense esforç a Núria, Queralbs, el Montseny o Gósol, Clarà, home de salons, 
havia de ser assistit a mitja ascensió quan el 1911, dins la campanya de desgreuge orga-
nitzada al seu voltant, van convidar-lo a pujar a Sant Llorenç del Munt.

Potser el principal desconcert prové del fet que Clarà, que havia freqüentat tant Maillol, 
li degui en proporció tan poc, menys en tot cas que a les turgències de Rodin i a la 



Exposició d’escultures dels socis
El mateix dia 15, coincidint amb el Seminari a la Biblioteca Clarà, es va inaugurar 
l’exposició d’escultures del socis, que periòdicament es fa a les diferents sales de la 
biblioteca. En aquesta ocasió van exposar les sòcies següents: Montse Ballestero, Rosa 
Bertrán, Soco Delás, Anna López-Roger, Susy Llobregat, Sandra Molina i Federica 
Soldani.

Juntos, de Sandra Molina
Terracota i pàtina, 2019
(  EMB).

Marina, de Federica Soldani
Terracota, 2019 (  EMB).

Daydream, de Soco Delás
Terracota, 2018 (  Soco Delàs)

Anna, de Montserrat Ballestero.
Terracota patinada, 2016
(     Montserrat Ballestero).

Voler saber més, de Rosa Bertrán
Terracota patinada, 2019 (    Rosa Bertrán).

El rapte, d’Anna López-Roger
Terracota, 2014 ( EMB).

Marta, de Susy Llobregat
Terracota, 2015 (  EMB).

Després de la jornada a la Biblioteca Clarà va ha-
ver-hi el que ja s’ha tornat tradicional, un petit re-
frigeri d’uns quants socis al restaurant de l’Hotel 
Atiram Tres Torres.
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monumentalitat de l’estatuària commemorativa francesa. El seu model devia ser més 
aviat Josep Maria Sert, aquella opulència, aquell do de gent, aquell saber ser al món, al 
gran món. Només cal confrontar els retrats dels dos artistes treballant als seus estudis 
respectius: Clarà s’hi presenta amb americana i corbata sota el guardapols; Casanovas, 
amb mànigues de camisa o un jersei espellifat.



 EMB.
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Entrevista a Jorge Egea 
Betevé, la televisió de l’Ajuntament de Barcelona, va demanar entrevistar l’ICRE en 
relació a Josep Clarà, en el marc de les celebracions del vintè aniversari de la Biblioteca 
Clarà. El dimecres 22 de gener es va fer la gravació de l’entrevista a Jorge Egea, presi-
dent de l’ICRE. El programa, passat en diferit, es va emetre al programa btv-notícies el 
dilluns 27 de gener a les 14:15 hores i a les 20:20 hores.

Exposició Paisanos
Per segon any consecutiu, es va celebrar l’exposició Paisanos, transhumantes, creado-
res anacrónicos... de origen disímil - MX/US/ES en Europa. Aquest cop va ser al Palau 
Falguera de Sant Feliu de Llobregat i hi van participar quatre socis de l’ICRE: en Jorge 
Egea, l’Adrià Arnau, la Mony Núñez i en Joaquim Hernández. El curador de l’exposició 
va ser Luis Ramaggio. L’ICRE, com l’any passat, va editar el programa de l’exposició.

Luis Ramaggio (Campeche, Mèxic 1973) és curador. El seu treball es caracteritza per la 
integració semiològica del discurs museològic i per una constant recerca de diàlegs es-
tesos amb l’espectador; en les seves idees, l’art -quan s’exhibeix- assumeix responsabi-
litats culturals que s’han de descodificar i significar. Treballa com a assessor d’artistes, 
escriptor, i editor de continguts. És professor de matèries relacionades amb la teoria de 
l’art, la filosofia, la semiologia i la curadoria.

Aquest projecte artístic-cultural Paisanos... el va fundar Luis Alderete, arquitecte i ar-
tista interdisciplinari que va néixer, i hi viu encara, a Tijuana (Mèxic). La seva obra 
s’ha exposat, publicat i distingit sobretot a Mèxic, però també als Estats Units, a Xina 
i a Espanya.



Marta Pruna (  EMB).

Natàlia Esquinas (  @maria_jorquera)
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Febrer
Tertúlia amb Marta Pruna 
Les activitats d’aquest mes de febrer varen començar el dilluns dia 3 amb la tertúlia a 
càrrec de l’escultora Marta Pruna. Es va fer a la llibreria Pròleg del carrer de Sant Pere 
Més Alt de Barcelona.

Marta Pruna és escultora, llicenciada en Belles Arts, Erasmus-Beca Sócrates al Stäe-
delSchule,  Frankfurt am Main, títol de Suficiència investigadora en els dos anys dels 
cursos de doctorat. Ha participat en setze  simposis d’arreu d’Europa i Àsia. També ha 
realitzat diferents exposicions, contínues des del 1995, al país, nacionals i internacio-
nals. Compta amb diversos premis i la seva obra està en moltes col·leccions privades 
i fundacions.

La seva obra es caracteritza per una figuració abstracte, amb un tall abrupte de radi-
al o moto-serra amb les quals dibuixa figures humanes, fa formes totèmiques, amb 
mirades amb equilibri i harmonia, fora del temps, sempre actuals. Insereix el seu art 
dins la natura i darrerament ha creat El Camí dels set sentits, a Cervià de les Garrigues. 
Es tracta d’un recorregut pel món artístic de Marta Pruna on les vint obres que hi ha 
actualment s’integren i es relacionen amb el paisatge.

Vallmitjana i la façana de la catedral de Barcelona. 
Històries singulars al voltant de l’escultura. 
El 18 de febrer es va inaugurar, a la Pia Almoina de Barcelona, l’exposició que explica 
com es va construir la façana neogòtica de la catedral de Barcelona. L’exposició va ser 
comissariada per la nostra sòcia Cristina Rodríguez Samaniego, que com tothom sap 
és professora d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona, i per Natàlia Esquinas, 
que va ser sòcia fundadora de l’ICRE i bona companya nostra, i investigadora del Grup 
de Recerca en Història de l’Art i el Disseny (GRACMON).

L’exposició ha estat patrocinada per la Catedral de Barcelona i el Museu Diocesà de 
l’Arquebisbat, i organitzada per la Universitat de Barcelona i el Seminari Conciliar de 
Barcelona. S’emmarca dins els actes de patrocini de l’Any Vallmitjana. Explica com 
Agapit Vallmitjana i Barbany (1832-1905) va realitzar les figures de Crist i els apòstols, 
que conformen els elements centrals de la façana que es pot veure actualment.

 EMB.
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Març
Cinema ICRE 
El dilluns 2 de març va haver-hi una nova edició de Cinema ICRE. Com sempre, a la 
sala de projeccions de Vídeo Instan (Viladomat, 239, 18029 - Barcelona). Es va projec-
tar La Magie Calder, que recull els tres interessants documentals sobre l’artista Alexan-
der Calder que el director portuguès Carlos Vilardebó va realitzar entre 1961 i 1974:  
Le Cirque de Calder, Les mobiles de Calder i Les gouaches de Sandy.

Alexander Calder (1898-1977) va ser un escultor nord-americà, fill i nét d’escultors. 
La seva mare era, a més, pintora. Va estudiar enginyeria mecànica i el 1923 va assistir 
a la Lliga d’Estudiants d’Art de Los Angeles, on va rebre la influència dels artistes de 
l’escola. És més conegut com l’inventor del mòbil o chupin (joguina mòbil penjant), un 
precursor de l’escultura cinètica i es considera un dels artistes més innovadors i engi-
nyosos de el segle XX. També va elaborar obres esculturals immòbils, conegudes com 
stabiles. Tot i que els primers chupines i stabiles de Calder van ser relativament petits, 
poc a poc va anar orientant cap a la monumentalitat en els seus treballs posteriors. El 
seu talent ha estat reconegut en importants exposicions d’art contemporani en què va 
obtenir grans èxits econòmics i de crítica.

Masterclass amb l’escultor Jorge Egea. 
El 25 de febrer, en Jorge Egea, president de l’ICRE, va impartir una classe magistral  
(master class) al Reial Cercle Artístic de Barcelona. El curs anava dirigit a socis i amics 
del Cercle.
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Le cirque de Calder
La fascinació d’Alexander Calder amb el circ va començar quan tenia vint-i-tants anys, 
quan va publicar les il·lustracions en un diari de Nova York de Barnum i circ de Bailey, 
per a això va celebrar una passantia d’un any. El 1926, a París, va començar a muntar 
el seu circ en miniatura i l’avantguarda parisenca es reunia en l’estudi de Calder per 
presenciar les funcions. Era, com va assenyalar el crític James Johnson Sweeney, un 
laboratori en el qual s’anirien desenvolupant algunes de les característiques més origi-
nals de la seva obra posterior.

El va anar muntant amb materials senzillíssims -draps, fusta, filferro, goma- i va crear 
una pista de circ que va anar poblant de tots els personatges que conformen una com-
panyia completa. Tot fet a mà, i de tal manera que, sota la seva experta manipulació, 
podia realitzar una funció completa. Calder gaudia com ningú de la funció, donant 
vida a tots i cada un dels personatges -trapezistes, domadors, pallassos, llançadors de 
ganivet, lleons- i els posava veu, mentre la seva dona feia sonar en un tocadiscs, les 
típiques melodies circenses.

Periòdicament Calder oferia una funció del Cirque Calder, la qual van tenir el privilegi 
de presenciar i de gaudir-ne moltíssims assistents des de 1926. Piet Mondrian, Jean 
Cocteau, Joan Miró, Le Corbusier, Fernand Léger, Arp, Man Ray, Marcel Duchamp i 
altres van ser alguns dels adeptes. Les curioses funcions -que segurament van ser de-
licioses- es van seguir celebrant, a banda i banda de l’oceà, fins a la seva mort el 1976.

Va crear, ni més ni menys, que 55 personatges, cadascun d’ells amb la possibilitat de 
moviment. Per armar-lo va utilitzar principalment trossos de fusta, taps d’ampolla, 
filferro, paper, tela i altres materials igual de senzills. Durant tota la seva vida va usar 
material de rebuig, va ser un gran reciclador. Ens va ensenyar que qualsevol objecte o 
fragment és útil per expressar coses belles i expressives.

Hi havia pallassos, trapezistes que volaven, cavalls que sabien galopar, equilibristes 
que pujaven a un monocicle, gossos que saltaven, un elefant que tirava aigua per la 
boca, domadors, aixecadors de peses, lleons i cangurs. El circ va arribar a tenir tant 
d’èxit que el seu amo va començar a viatjar a altres ciutats per fer-ne presentacions. En 
cinc maletes transportava aquest món prodigiós que es desplegava com un micro-món 
davant els ulls dels curiosos.

Assemblea General de l’ICRE 
El dilluns 2 de març també es va fer l’Assemblea General de l’ICRE corresponent a 
aquest any 2020. Es va realitzar a la sala de projeccions de Vídeo Instan, al carrer de 
Viladomat, 239, de Barcelona. En aquella ocasió van haver tretze assistents i, com sem-
pre, es van retre comptes als associats amb el balanç i aprovació de comptes de l’any 
2019 i la previsió de comptes per l’any 2020. També es va fer un repàs de les activitats 
realitzades l’any passat -seminaris, tertúlies, exposicions...- i es van plantejar les pro-
postes per aquest any 2020.

També es va fer esment del moviment de socis, les altes i baixes produïdes durant 
l’exercici. L’ICRE es va crear amb 6 socis, l’any 2013; l’any 2014 ja hi havia una vintena 
de socis; i així ha anat creixent fins arribar als 60 socis aquest any. Encara que aquest 
darrer any hi ha hagut un increment notable, el president va fer notar l’estabilitat en 
el nombre de socis, i va pregar als assistents un esforç per convidar a altres persones a 
fer-se socis de l’ICRE.

Ho va argumentar sota dos criteris: en primer lloc per la voluntat de no haver d’aug-
mentar més la quota i, en segon lloc per augmentar la diversitat de creadors, amb estils 
i maneres de fer diferents, que enriquiria el debat de les tertúlies i ponències.



Jorge Egea i Manuel de Gotor, amb l’escultura 
Atlant

B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

1
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

12
Respecte a les activitats extraordinàries proposades per aquest any es van presentar els 
Seminaris de Ricard Bru sobre l’escultor Eudald Serra i Güell (1911-2002), previst pel 
mes d’abril: i el de Fàtima López sobre l’escultor Josep Cardona i Furrió (1872-1922), 
previst pel mes de juliol. També es van presentar les exposicions d’escultures de Socis 
de L’ICRE. Del 5 al 28 de juny a l’Espai Calisay d’Arenys de Mar; i prevista pel mes 
d’agost, l’exposició a Banyères de Luchon. Lamentablement, degut a la pandèmia del 
COVID-19, no s’han pogut realitzar.

Anthology Manuel de Gotor
L’escultor, i president de l’ICRE, Jorge Egea, presentà una de les seves darreres escul-
tures, Atlante, a l’Exposició “Anthology Manuel de Gotor, 30 años de lencería y baño 
masculino”.
L’exposició, que es va inaugurar el 5 de març i es podrà visitar fins al 30 d’agost d’aquest 
any, a l’Euskal Museoa Bilbao, el museu Arqueològic, Etnogràfic i Històric Basc, consta 
aproximadament de 100 peces i complements originals dels últims 30 anys, acompa-
nyats de 45 fotografies de diferents col·leccions.

Manuel de Gotor és el primer dissenyador de moda espanyol especialitzat en llenceria 
i roba interior i de bany masculina. La figura de l’Atlant de Jorge Egea forma part del 
logotip de la seva empresa.

Exposició. Dones en complicitat
El 7 de març es va inaugurar l’exposició ‘Dones en complicitat’, organitzada per Acció 
Cívica Calderina al Casino de Caldes de Montbui, amb motiu del Dia internacional 
de les dones.

Dones en complicitat fou un projecte artístic innovador que va néixer de la iniciativa 
de la seva comissaria, l’Esther Tenedor, amb motiu de la celebració de la XX Sopar de 
Dones. Una iniciativa que volia mostrar la creativitat, les diferents tècniques i disci-
plines emprades de manera individual, en una exposició conjunta que donés visibilitat 
a obres d’art creades per dones.

Aquesta fou la segona edició, i va acollir obres de 30 dones artistes, entre les quals hi 
havien les sòcies de l’ICRE Jose Abellan, Rosa Bertran i Anna López-Roger.

La inauguració fou el dissabte 7 de març a les 20h a l’Espai d’Art Casino, i els assistents 
també van poder gaudir de l’actuació en directe de la cantant lírica Núria Vives. Tot 
seguit tingué lloc el XXI Sopar de Dones amb actuacions de les Teresines Calderines, els 
grups de l’Stage, Escola d’Arts Escèniques i la Coral Cantem Cantant.

Amaia Conde i els Cursos Tècnicas d’Escultura
El 25 de març, després del vídeo de presentació, Amaia Comte Chiralt, va començar 
amb la primera classe de talla de fusta. Ha impartit deu classes, pel seu canal de youtu-
be, essent la darrera el 30 de juny d’enguany.
En aquesta primera classe, a més de veure la postura correcta per tallar i els diferents 
cops de talla, es va fer el primer exercici bàsic: canals en transversal.
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Coberta del vídeo Escultura en temps de confina-
ment

L’any de la pandèmia
Enric Morera, Secretari de l’ICRE.

Bill Gates, el visionari fundador de Microsoft, ja va predir la pandèmia actual del coro-
navirus COVID-19. El 2015, a la ciutat de Vancouver, Canadà, va dir que ell vaticinava 
que el gran risc de catàstrofe global no seria una apocalipsi atòmica sinó “una pandè-
mia causada per un virus altament infecciós que es propagaria per tot el món i contra el 
qual la humanitat no estaria llesta per a combatre-la”. I ja hi vam ser!

Sembla ser que a finals del 2019, a la ciutat xinesa de Wuhan, es van detectar una 
sèrie de casos de pneumònia produïts per una causa desconeguda. Només tres mesos 
després, el 9 de març, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) parlava “d’amenaça de 
pandèmia” i pocs dies després ho confirmava.

El 14 de març del 2020, el govern espanyol va declarar l’estat d’alarma i va obligar a tots 
els habitants d’Espanya al confinament domiciliari, amb algunes excepcions, clar (sinó 
el país hagués deixat de funcionar). No entraré en qüestions de competència, ni polí-
tiques, sobre si hagués  estat millor deixar les mesures sanitàries en mans dels governs 
autonòmics (que, per altra banda, en tenien les competències absolutes). El cas és que, 
a hores d’ara, en el moment en que escric aquest relat -a finals del 2020-, hi ha al món 
- segons el mapa elaborat per la universitat Johns Hopkins de Baltimore (EUA) - més 
de 80 milions de persones infectades, quasi 1,8 milions morts i 191 països del món 
afectats (pensem que al món hi ha, aproximadament, de l’ordre de 193 o 195 països).

Entre naps i cols i perllongaments de l’estat d’alarma, el confinament estricte es va allar-
gar tres mesos, fins a finals de juny. Després... mascaretes, distanciament social de 
seguretat, rentats de mans... Bé, tots ho sabem. El 2 d’abril, la Junta directiva de l’ICRE 
es va reunir de forma virtual (i així vàrem aprendre de Zooms i Jitsis) per avaluar la 
situació i veure que fèiem amb els compromisos adquirits durant els propers mesos 
-seminaris, tertúlies, sessions de cinema...-. Ja s’intuïa que “la cosa” anava per llarg, i 
de primer moment la temptació va ser de comunicar als socis que l’ICRE “tancava” fins 
el mes de setembre.

A pilota passada, pensem que es van haver d’anul·lar dos seminaris, els previstos pel 
22 d’abril, amb l’historiador Ricard Bru parlant sobre l’escultor Eudald Serra, i el de l’1 
de juliol, amb Fàtima López, també historiadora de l’Art, parlant sobre l’escultor Josep 
Cardona (aquest, finalment, es va passar al 14 d’octubre); dues tertúlies, la del 14 de 
maig, amb Claudi de José, maquetista, modelista, ceramista, i la del 14 de setembre 
prevista amb Noemí Palacios; les Sessions de Cinema ICRE de l’1 de juny, amb la 
projecció de la cinta Michelàngelo infinito, i la del desembre, encara sense pel·lícula 
definida; l’exposició d’escultures dels socis de l’ICRE a l’Espai  Calisay d’Arenys de Mar; 
i la Festa de l’Escultura, la gran exposició de Banhèras de Luishon.

Ben parlat, però, van sorgir un parell de idees per mantenir el contacte entre tots els 
socis. Es van reunir algunes imatges de les nostres obres, algunes en curs, altres recents 
i altres que simplement hi havia ganes de recordar. Es van muntar en forma de vídeo 
amb la voluntat de llençar un missatge de solidaritat, comprensió i fortalesa. També 
en record dels qui ens van deixar i dels qui pateixen (és cert!, durant el confinament 
va traspassar el nostre company, l’escultor Josep Maria Gomis). Se li va donar el nom 
d’Escultura en temps de confinament i es va penjar al web corporatiu i a l’Instagram de 
l’ICRE. També es va decidir d’iniciar una ronda de “Tertúlies virtuals” on, mitjançant 
el programari Jitsi, diverses escultores de l’ICRE ens mostrarien els seus tallers i les 
seves obres. Així, el 22 d’abril vàrem tenir sessió amb Susana Ruiz des de Badalona; el 
7 de maig, amb Amaia Conde, des de Bilbao; el 19 de maig, amb Fili Plaza. des de Teià; 
el 4 de juny, amb Eulàlia Monés, des de Barcelona; i el 18 de juny, amb Cova Orgaz, 
també des de Bilbao. Finalment, el desembre, varem “tancar” l’any amb una tertúlia des 
del taller d’en Jorge Egea.

22 d’abril; tertulia virtual amb Susana Ruiz, des 
de Badalona. A la foto també hi ha l’Amaia Conde 
que va presentar la tertúlia del 7 de maig.  EMB,
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José Luís Anson Montserrat Ballesteros Rosa Bertran

Rosa Castellà David Centelles Amaia Conde

Elvia Cor Ina Creixell Jorge Egea

Lluís Farré Mari Carmen García Carme Gil
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Coco Guilera Joaquim Hernández Mer Jiménez

Solange Keshmann Dámaris Llaudis Joel Llopis

Joaquim Marsal Ricard Mira Sandra Molina

Eulàlia Monés Xavier Moreras Mony Núñez
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Fili Plaza Anna López Roger Susana Ruiz

Ferran Santiago Josep Tomàs

Abril
Els Cursos d’Amaia Conde del mes d’abril
Aquest mes d’abril,  Amaia Conde va impartir tres cursos més de  Tècnicas d’Escul-
tura: el dia 6, el 2n Curs: on explicà els tipus i numeracions de les gúbies; el dia 16, el 
3r Curs: durant el qual va explicar com funciona la fusta, què és això de la veta a la 
fusta i com treballar sempre a favor de veta; i el dia 22, el 4rt Curs: en aquesta classe 
començà amb la talla dels triangles que són la base de tota la talla geomètrica.
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Condol pel traspàs de Josep Maria Gomis 
Vàrem començar malament el mes d’abril. El divendres 10 va morir el nostre company 
Josep Maria Gomis. Era un soci recent de l’ICRE, però des del primer moment va tenir 
molt interès a participar en totes les activitats.

No hi ha millor ressenya del seu tarannà que el text que ens va fer posar al seu espai 
de la Galeria de Socis del web corporatiu de l’ICRE. El transcrivim: Amb 4 o 5 anys, 
de manera espontània, comença a fer “ninotets” amb la cera vermella del formatge!. En 
veure-ho, els seus pares li compren plastilina i des d’aleshores no ha parat.

De manera puntual, ha après en diferents tallers d’artistes i, fins i tot, a Belles Arts, a 
Barcelona (en aquell temps encara era la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge), 
si bé els seus coneixements tècnics els obté de manera principalment autodidacta, o sigui: 
aprendre a base de trompades!!

Encara va aprenent (i per molts anys).

El tema principal de la seva obra es la figura i dóna molta importància al dibuix –com 
obra definitiva o com estudi preparatori per una escultura-. Diu, per exemple, “el dibuix 
és la mare del corder” o “malfiat d’un escultor que no dibuixi!!”.

Té obres a Mataró (Maresme), Palma (Mallorca), Figueres (Alt Empordà), Navarra,  Al-
barrasí (Terol), o a col·leccions com la del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres 
(Maresme).

Des de fa més de 40 anys ha participat en moltes exposicions col·lectives, però durant 
molt de temps no ha volgut exposar individualment, fins l’any 2018 en que el seu amic i 
artista Pep Suari el va empènyer a fer una exposició amb ell. Des de llavors ja ha fet una 
dotzena d’exposicions.

Josep Maria Gomis, De cara al vent, 2018

Josep Maria Gomis, Jaumet, 2019



Amaia Conde a Lau Horma Artean
El 29 d’abril es va inaugurar l’exposició Lau Horma Artean (Entre cuatro paredes o Cu-
atro paredes en el Arte) organitzada per Amari art-agency.

Es va tractar d’una acció artística que va reunir a 20 artistes de diferents disciplines. 
Només visible mitjançant la pàgina web i les xarxes socials d’Amari. Els organitzadors 
van dir: Cada artista participante, dentro de los medios limitados de los que disponemos 
durante esta crisis social, dado este confinamiento general que convivimos; ha ideado 
una manera de mostrar su obra, de mostrar su alma: entre cuatro paredes.

Nos hemos reunido para la ocasión porque consideramos necesario mostrar arte y cultu-
ra fresca; sana y nueva; ahora que salas de exposiciones, de conciertos, galerías, museos, 
etc han cerrado sus puertas; pero que a la par ha abierto el estado mental artístico-cultu-
ral general: ¿Quién no está haciendo uso de la cultura y el arte para sobrellevar el hastío 
y/o el aburrimiento que esta situación nos está llevando a vivir?.

A banda de la nostra companya, van presentar obres els artistes següents: Amaia Apa-
ricio (fotògrafa), Gabriela Castro (cantautora), Ines Bermejo (artista plàstica, collage), 
Isabel Garcia, Nakatambutxef (Izei Azkue) (chef), Javier F. Paiz (investigador en els 
àmbits del dibuix, pintura i música), Javier de Miguel Avecilla (fotògraf), Jone “Lost 
Sketch” (il·lustradora), Laura Alonso Fernández (investigadora escènica, dansa-tea-
tre), Paula Brezo (artista anti-disciplinar), Unai Brea (kantari-kazetari), Jose Carlos 
Torre (marrazkilaria), Vida Looka, Olatz Azurmendi (ilustradora), Maier Arrieta 
(dansa), Desegin (ilustratzailea), Lolailo C-V7V, Naia Arias Larreategui (dantzaria) i 
Oier Garamendi.

Dos dels treballs d’Amaia Conde a Lau Horma 
Artean
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Amaia Aparicio

Javier F. Paiz Jose Carlos Torre

Javier de Miguel Avecilla



Jacint Todó Eduardo Pérez-Cabrero

Jose Abellan i Arte en Martes
El 12 de maig, a les 19:00h, la nostra companya va comunicar el naixement de la pla-
taforma Arte en Martes, establerta com una eina d’actualitat artística coordinada per 
artistes. Van presentar la plataforma el pintor Jacint Todó, l’escultor Eduardo Pérez 
Cabrero i la mateixa Jose Abellán, convidant a connectar-se en directe a través d’Ins-
tagram “Live” amb entrevistes bis a bis en els propis tallers dels artistes. La primera 
entrevista va ser el dimarts 19 de maig, amb el pintor Jacint Todó entrevistat per Pérez 
Cabrero.

Jacint Todó (1951). Com diu el seu blog, és un artista pintor, autodidacta, nascut a 
Barcelona i viu actualment a Cardedeu. Ha exposat al llarg dels anys en múltiples sales 
i  ha fet exposicions en diverses ciutats. La seva obra forma part de col·leccions priva-
des i publiques.

Maig
Més Cursos d’Amaia Conde 
L’escultora basca va impartir quatre cursos més durant el mes de maig: el dia 6, el 5è 
Curs, on ha seguit amb la talla dels triangles que són la base de tota la talla geomètrica, 
realitzant els triangles petits i després els grans; el dia 11, el 6è Curs, on va començar 
amb un rosetó de triangles corbs i va introduir el concepte de com tallar i quina gúbia 
utilitzar en funció de si la corba és còncava o convexa; durant el Curs del dia 18, el 
7è,  va acabar el rosetó de triangles corbs, explicant un truc per fer aquests centres tan 
complicats dels rosetons; i, finalment, el 31 de maig, durant el 8è Curs va ensenyar a 
esmolar els diferents tipus de gúbies amb les pedres de mà i taula.
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Jacint Todó i Jose Abellán

Jacint Todó i Ima Garmendia

Jacint Todó i Cristina Núñez
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Juny
Els darrers cursos de talla d’Amaia Conde
Durant el mes de juny va seguint impartint cursos de talla de fusta. El dia12 va realitzar 
el 9è Curs, ensenyant a esmolar els diferents tipus de gúbies amb l’esmeril, espurnes i 
a refredar.

El 30 de juny va transmetre la darrera classe, el 10è Curs. En aquesta classe els alumnes 
van poder aprendre a fer lletres en contra-relleu practicant tot el que es va aprendre en 
cursos anteriors amb els diferents triangles.

Arte en Martes
Les sessions del mes de juny de Arte en Martes varen ser el 2 de juny, on Jacint Todó 
va entrevistar a Jose Abellán; el 9 de juny, on el mateix Jacint Todó va entrevistar a la 
fotògrafa Cristina Núñez en el seu estudi; i el 30 de juny, que va tocar l’entrevista a Ima 
Garmendia, fotògrafa i ceramista.

Cristina Núñez (1962). Va començar a treballar en el autoretrat, el 1988, com una 
forma d’explorar i afirmar la seva identitat creativa. Fins a la dècada del 2000 va pro-
duir llibres de fotografia en la qual s’abordaven qüestions socials a través del retrat: 
Body and Soul (1994), To Hell and Back (1995), Heaven on Earth (1998), Io sono / I 
am (2000). El 2004, fascinada pel poder dels mitjans de comunicació, va començar a 
convidar a altres persones a fer autoretrats en el seu estudi i va construir un mètode 
articulat, els tallers The Self-Portrait Experience, que actualment dóna a Itàlia, Espanya, 
Finlàndia, Canadà, Luxemburg i els EUA, perquè altres persones puguin experimentar 
el procés creatiu a través de l’expressió de les emocions. Aquest fenomen ha estimulat 
un estudi filosòfic i antropològic que s’ha publicat a la premsa acadèmica a Itàlia i el 
Regne Unit.

Ima Garmendia. Va néixer a Tolosa, País Basc, i allí va viure fins als 18 anys. Després 
va començar la seva marxa per diferents països, primer com a estudiant de periodisme 
i ciències de la religió, i després com a fotoperiodista. Va treballar a Xile al diari La 
Época, i a Perú a l’agència Associated Press i al dominical del diari La República. El  
2001, coincidint amb la guerra de l’Afganistan, es trasllada a viure a Nova Delhi des 
d’on cobreix la regió com a freelance. El seu treball d’aquesta època ha estat publicat 
en diaris i revistes com El Mundo, The New Yorker, Elle i The Sunday Herald entre 
d’altres. El 2003, durant sis mesos, va viatjar en un vell Land Rover juntament amb el 
fotògraf Kike de l’Olmo des de la Índia fins a Espanya seguint per terra la ruta dels gi-
tanos, per tal de realitzar el documental ¨Romanipen¨ sobre la història d’aquesta ètnia.

Des de 2004 resideix a Barcelona i treballa en diferents projectes des del seu estudi a 
la part vella de la ciutat. També està experimentant amb la fotografia sobre ceràmica.
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Juliol
Alabastre a Albalate del Arzobispo 
L’11 de juliol els nostres companys Adrià Arnau, Jorge Egea i Joaquim Hernández van 
anar cap a Albalate del Arzobispo, a la comarca del Baix Martín (Terol). Allí es celebra, 
des del 2003, el Simposio Internacional de Escultura en Alabastro, i a les instal·lacions 
del Centro Integral para el Desarrollo del Alabastro (CIDA) es fan diverses Residencias 
Artísticas: el 2018 van fer la seva estada la sevillana Marta Fresneda,  l’artista holandesa 
Anja Roemer i l’escultor de Terol Simón Domingo; el 2019, hi van ser en Jorge Egea, la 
italiana Daniela Giglio i el brasiler Daniel Da Silva de Oliveira.

L’Adrià, en Jorge i en Joaquim van estar, just abans del confinament, modelant en fang 
el relleu que, després, van passar a l’alabastre. Es tracte d’un relleu en forma d’el·lipse,  
el diàmetre més llarg del qual fa quasi dos metres. La peça d’alabastre fa cinc centíme-
tres de gruix i pesa prop dels 200 kg. Els artistes van repartir la superfície del relleu 
en tres parts perquè cadascun d’ells pogués plasmar la seva interpretació de l’escena. 
S’anomena “Redoblaran los tambores”, en commemoració del repicar dels tambors du-
rant la Setmana Santa per tots aquells pobles del Baix Aragó de Terol: Calanda, Alba-
late del Arzobispo, Alcanyís, Alcorisa, Andorra, Híjar, la Puebla de Híjar, Samper de 
Calanda i Urrea de Gaén.

L’obra va ser un encàrrec de l’ajuntament d’Albalate del Arzobispo i, un cop acabada, 
el mes de setembre es va col·locar a la façana de l’ajuntament, sota els porxos d’entrada 
de l’edifici. El 22 de juliol, al vespre, els tres escultors van oferir la possibilitat d’una 
connexió en directe, amb la plataforma Instagram, des d’Albalate del Arzobispo, per a 
conversar sobre la “talla en alabastre”.  



En Ricard Mira exposa a la IIW de Singapur
Dimecres 15 de juliol es va inaugurar una exposició virtual que en principi s’havia de 
fer a Singapur però que per culpa de la pandèmia es va fer per Internet. Va ser una 
exposició organitzada per l’IIW (International Institute of Welding), que és l’associació 
més important del món en soldadura i agrupa experts científics i industrials de cin-
quanta cinc països.  Hi participem 33 escultors de tot el món, amb fotografies d’obres 
realitzades amb soldadura.
En Ricard Mira hi va participar amb un collage de fotos, fetes per la fotògrafa Judith 
Vizcarra, de la seva escultura “Bust d’Horte”. També hi va participar en Josep Plandiu-
ra, vell conegut de l’ICRE (el 19 d’octubre del 2017, ens va conduir una tertúlia que el 
fil conductor fou l’Escultura Pública). 

Josep Plandiura Vilacís (1943) és un dels escultors de referència després de treballar 
amb l’artista anglès Anthony Caro i el nord-americà Roger Mark durant l’any 1987. Va 
fundar (1988) el Centre d’Art Contemporani La Rectoria a Sant Pere de Vilamajor. De 
la seva obra destaquen la porta pel Museu Diocesà de Barcelona o la magnífica escala 
del Teatre de Granollers.

Ricard Mira i Josep Plandiura
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Jose Abellan entrevista a Jorge Egea
El 14 de juliol Jose Abellán va entrevistar a Jorge Egea, dins les sessions del mes de 
juliol de Arte en Martes. L’entrevista virtual va ser a Albalate del Arzobispo, on en Jorge 
Egea, en Joaquim Hernández i l’Adrià Arnau estan tallant una obra conjunta.

Cova Orgaz a Consell81
Consell81 és un espai per a la creativitat. Situat a Barcelona, al carrer del Consell de 
Cent, agrupa a il·lustradors i dissenyadors “cansats d’estar sols davant de l’ordinador, 
ara volem envoltar-nos de persones amb ganes d’aprendre i (re) connectar amb aquesta 
part creativa que tots tenim i desenvolupar-la”.

L’11 i 12 de juliol la nostra companya Cova Orgaz hi va impartir un curs d’Escultura de 
cartró. Es va poder aprendre com fer els esborranys que composen la figura, dissenyar 
i construir l’estructura interior, tipus cartrons, gramatges, eines per treballar el cartró 
i, finalment, com tractar els acabats i com utilitzar els productes de protecció. Hi van 
assistir els nostres companys Coco Guilera i Ferren Santiago.
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Josep Clarà - L’univers de l’escultura
El 25 de juliol s’havia d’inaugurar, al Museu Can Mario de Palafrugell , l’exposició Josep 
Clarà - L’univers de l’escultura, comissariada per la nostra companya Cristina Rodrí-
guez Samaniego i centrada en la figura de Josep Clarà i Ayats (Olot, 1878-Barcelona, 
1958). D’acord amb les recomanacions sanitàries per part del govern català, la Funda-
ció Vila Casas va suspendre l’acte inaugural de la nova temporada expositiva, però si 
que va obrir les portes, amb aforament limitat i totes les mesures de seguretat neces-
sàries. La mostra obre una finestra al món d’un dels artistes catalans més importants 
del segle xx, que va viure durant bona part de la seva trajectòria a la ciutat de París. 
Escultor emblemàtic i sorprenent, Josep Clarà parteix del simbolisme per derivar cap 
a propostes d’arrel clàssica i mediterrània, vinculades amb el Noucentisme.

Josep Clarà - L’univers de l’escultura convida l’espectador a aprofundir en l’obra i el ta-
rannà creatiu de Clarà a través de les seves obres més importants, així com d’altres 
menys conegudes que s’exposen per primera vegada. Alhora, també permet conèixer 
els processos i les tècniques pròpies de l’escultura. L’exposició presenta mirades múl-
tiples i complementàries que es conjuguen, amb la voluntat de propiciar una reflexió 
més àmplia entorn de l’art i la bellesa, el patrimoni i la nostra cultura. Es va poder 
veure fins al 29 de novembre, i es van programar visites guiades els dies 1, 9, 15, 23 i 
29 d’agost. El dia 8 d’agost va haver-hi una visita comentada per la comissària, Cristina 
Rodríguez Samaniego.

Entrevista a Jaime de Córdoba
Dins del cicle d’entrevistes “Arte en Martes”, el 21 de juliol Eduardo Pérez-Cabrero va 
entrevistar a l’escultor Jaime de Córdoba. Es va poder seguir l’entrevista per Instagram 
a @eduardoperezcabrero.

Jaime de Córdoba (1961) és escultor i professor de Belles Arts a la Universitat de 
Barcelona. Ha realitzat importants exposicions a galeries d’art d’Espanya i de diferents 
països com França, Alemanya, Gran Bretanya, Itàlia i Holanda. Actualment col·labora 
amb Galeries d’Art Esther Monturiol de Barcelona, Expoart de Girona, Carmen Bene-
det d’Oviedo i Schröder de l’Haia. El seu art contemporani es reflecteix en la seva obres 
escultòriques tant públiques com privades.

El 27 d’octubre de l’any 2016 va participar en una tertúlia organitzada per l’ICRE.

En Ricard Mira exposa a Santa Maria de Martorelles
El divendres 17 de juliol, dins els actes organitzats per l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles per la Festa Major, es va inaugurar una exposició al Casal Cultural-Casal 
d’Avis. Hi van participar els artistes, de diferents disciplines: la pintora i escultora Lola 
Corrales, l’artista multidisciplinària molletana Susana Malagón, el pintor Jaume Grau, 
el fotògraf Toni Sinues, el pintor i escultor Josep Marín, Ester Montoya, Pere Montsant 
i Ricard Mira.



Infància, Joel Llopis

Aurekia aurita, Solange Keschmann
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Agost
Nou taller de Cova Orgaz
El cap de setmana del 29 i 30 d’agost, la nostra companya Cova Orgaz es va quedar a 
Bilbao, al seu estudi, per impartir un taller d’Escultura de Cartró.

Joel Llopis a Menorca
El nostre company menorquí, en Joel Llopis, va aprofitar el mes de vacances per pre-
sentar dues obres a dos llocs diferents de Menorca: al Claustre del Carme de Maó, hi 
va posar “Llàgrimes de sirena”, i a la Galeria VidrArt, de Ciutadella, la peça “Infància“ 
del 2018.

Es Claustre del Carme: annexa a l’església neoclàssica del Carme, iniciada el 1750, 
s’erigeix el “claustre del convent del Carme”, edificat entre el 1750 i el 1808. El convent 
va allotjar a l’ordre dels carmelites, i més tard, ja desamortitzat i dessacralitzat, va te-
nir d’altres vides com a palau de la justícia, presó i escola. En temps més recents s’ha 
transformat en una sèrie d’espais i equipaments per a ús cultural. També s’hi troba el 
Conservatori Menorca, l’Escola Municipal de Música, Ceràmica i Pintura, sales d’ex-
posicions i la UNED.

Solange Keschmann convidada al Geneva Lux 2021
El Geneva Lux és un festival de llums produït sota el lideratge de l’ajuntament de Gine-
bra. Consisteix en col·locar “obres lluminoses” pels carrers de la ciutat. Aquest any 
2020 es van presentar 26 treballs.

Pel proper any, la nostra companya Solange presenta la seva “Aurelia aurita”, una me-
dusa de plàstic (polimetilmetacrilat) i cautxú de silicona.

Conversaciones sobre escultura
El 25 d’agost, a les 12 del migdia, en Jorge Egea va muntar una conversa amb l’escultor 
Tomàs Barceló Castela des de l’Acròpolis d’Atenes. Es va fer per Instagram i la xerrada 
va durar mitja horeta. Van conversar sobre com es van conèixer i lo sols que es troba-
ven a l’escola de Belles Arts per defensar l’escultura figurativa.

En Tomàs Barceló viu i treballa a Cala Millor (nucli turístic de Mallorca que pertany 
als municipis costaners de Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera). Es defineix com 
un escultor que vol anar més enllà de l’art figuratiu, fixant-se en l’art arcaic.
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Setembre
Trees, encuentros Naturales
Del 4 de setembre al 4 d’octubre, l’escultor Mario Molins va exposar al centro Cultural 
Mariano Mesonada - Museo Orús, d’Utebo (Saragossa), juntament amb l’artista Dario 
Escriche.

També va participar en diferents activitats: del 16 al 24 va fer una escultura “interve-
nint” un arbre que es va assecar a la plaça de Jaca d’Utebo; i el 27 de setembre va fer un 
Taller per a nens sobre la “recerca de l’origen de l’arbre a través de l’experiència artística”.

Alma 2020
El Congrés Internacional d’Escultura ALMA 2020, organitzat per Llei d’Art i ubicat al 
Parc Europa d’Almacelles i al Museu d’Arquitectura i Urbanisme “Josep Mas Dordal”, 
es va inaugurar el 24 de setembre. Els socis de l’ICRE, Núria Torres, Mer Jiménez, Ma-
rio Molins, Jorge Egea i Adrià Arnau van participar en aquesta última edició d’ALMA.

Jorge EgeaAdrià Arnau

Mer Jiménez Mario Molins Núria Torres



Síncope, de David Centelles
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El taller del mes, de Cova Orgaz
El cap de setmana del 19 i 20 de setembre, l’escultora de cartró Cova Orgaz va impartir 
un taller d’Escultura de Cartró al seu estudi de Bilbao.

Ramon Pons a l’espai de creació U PSTRGGHIUS
L’Espai de creació U PSTRGGHIUS és al carrer del Roser, 82, de Barcelona. Del 18 de 
setembre i fins al 8 de gener del 2021 presenta obres de diversos artistes, entre elles 
dues d’en Ramon Pons.

La targeta de presentació de la sala diu: Aquesta exposició col·lectiva recull les expressi-
ons i les experiències creatives de diversos artistes. Molts d’ells mai han exposat les seves 
obres i aquesta és la primera vegada que poden mostrar els seus treballs en públic. Tots 
fan altres feines, tenen altres professions i alguns ni tan sols es consideren artistes... La 
proposta d’aquesta exposició és descobrir i mostrar actituds que normalment tenim ama-
gades o allunyades de les imatges que tenim de nosaltres mateixos.

David Centelles al ReactivARTE de Madrid
L’escultura Síncope de David Centelles ha estat seleccionada per l’Asociación Española 
de Pintores i Escultores per a participar a l’exposició ReactivArte de Madrid, que es 
va inaugurar el 9 de setembre i clausurar el dia 29 també de setembre. El lloc on es va 
celebrar l’exposició va ser el Centro Cultural Eduardo Úrculo del barri de Tetuán de 
Madrid.

Conversa entre Jorge Egea i Fernando Padilla
L’estiu del 2020, estiu de pandèmia mundial i confinament generalitzat, Fernando Pa-
dilla va organitzar un parell de converses virtuals, una -el 7 de juliol- amb l’artista 
Ismael Martínez, i l’altre - el 18 de setembre- amb l’escultor Jorge Egea.

La informació que apareix en el seu canal de YouTube descriu a Fernando Padilla 
com: “Gestor i corredor d’art. Acadèmic del curs Introducció a la Gestoria de l’Art a la 
Universitat Iberoamericana, CDMX. Professional del muntatge d’exposicions, curadoria 
i museografia. Blocaire i amant de l’ofici artístic.”
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Octubre
L’ofici d’escultor, amb Mer Jiménez
El 6 d’octubre, a les quatre de la tarda, van començar les classes d’escultura, impartides 
per Mer Jiménez, a la sala noble del MEAM (Museu Europeu d’Art Modern).

Inauguració del relleu Redoblaran los tambores
El diumenge 20 de setembre es va col·locar l’obra d’Adrià Arnau, Jorge Egea i Joaquim 
Hernández a l’almodí, una zona protegida per on s’accedeix a l’ajuntament d’Albalate 
del Arzobispo.

‘Redoblaran los tambores’ és el nom del relleu en alabastre. Es tracta d’un gran oval que 
recull i narra algunes de les tradicions i els símbols més icònics de la capital cultural del 
Bajo Martín. Els tres autors el van fer durant el mes dec juliol al Centre per al Desen-
volupament Integral per a l’Alabastre, el CIDA.

Josep Cardona i Furró a la Biblioteca Clarà
El 14 d’octubre, l’ICRE i la Biblioteca Clarà van voler reprendre les activitats després 
de tants mesos de confinament. Ho van fer, amb totes les precaucions necessàries, amb 
la celebració d’un nou Seminari, a càrrec de la Dra. Fàtima López Pérez i la Sra. M. 
Àngels López Piqueras, que van parlar sobre “Josep Cardona i Furró (Barcelona, 1978 
- Moià, 1922), un escultor entre el retrat i el modernisme”.

Com sempre, es va inaugurar una nova petita exposició de vuit escultures de socis de 
l’ICRE. Van exposar: Rosa Bertran, David Centelles, Amaia Conde, Carme Gil, Mer 
Jiménez, Susy Llobregat, Anna López Roger i Cova Orgaz.
Rosa Bertran, Susy Llobregat i Anna López Roger van repetir amb la mateixa peça que 
van exposar durant el primer trimestre de l’any, que, degut a la pandèmia, quasi no va 
haver-hi ocasió de contemplar-les.



Voler saber més, de Rosa Bertrán
Terracota patinada, 2019

Deseo, d’Amaia Conde
Fusta de freixe, 2018

Eneas, de David Centelles
Refractari d’alta temperatura i ferro, 2018

Pensaments, de Carme Gil
Terracota blanca, 2019

Sílvia, de Mer Jiménez
Bronze, 2009

Marta, de Susy Llobregat
Terracota, 2015

El rapte, d’Anna López Roger
Terracota, 2014

Cerdo vietnamita, de Cova Orgaz
Cartró reutilitzat policromat, 2018
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 EMB.

 EMB.



Retrat de Josep Cardona i Furró
treballant en una escultura.
Foto: Joaquín Ciervo (1923), “El escultor José 
Cardona”, Anuari de les Arts Decoratives, V (su-
plement), p. 11.
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L’escultor Josep Cardona i Furró va néixer a Barcelona el 1878 i es formà a l’Escola de 
Belles Arts de Llotja en els estudis superiors de pintura, escultura i gravat. Allà coin-
cideix amb Pablo Picasso amb qui l’uní una amistat, freqüentant el local bohemi d’Els 
Quatre Gats. Tots dos artistes, juntament amb Santiago, el germà de Cardona, van 
compartir taller al domicili particular de la família Cardona, ubicat al carrer d’Escude-
llers Blancs a Ciutat Vella de Barcelona. Fruit del temps en aquest espai creatiu, Picasso 
retratà Josep Cardona en dibuixos i pintures a l’oli, alguns conservats al Museu Picasso 
de Barcelona i altres en col·leccions privades internacionals. 

La primera estada de Cardona fora de la seva ciutat natal va ser a París, marxà el 1898 
i restà fins al 1909. A la capital francesa participà en diverses exposicions, com els Sa-
lons Oficials de la Société des Artistes Français entre 1901 i 1908 (a excepció de 1904) 
i a l’edició de 1906 fou premiat amb una Menció honorífica. Cal destacar que Cardona 
va ser un dels pocs escultors catalans que exhibeix obres en els Salons dels primers 
anys del segle XX, només coincidint amb Miquel Blay i Josep Clarà. Escultures seves 
també van estar presents en altres mostres celebrades a París, com el Salon du Champ 
de Mars de la Société Nationale des Beaux-arts del 1903 i els Salons d’Automne entre 
1904 i 1906, així com el de 1910. 

En aquells moments Cardona ja era un escultor reconegut, així ho demostra l’èxit 
aconseguit a la seva exposició individual a la Sala del Faianç Català de Barcelona el 
1909. Exposà una sèrie d’escultures retrats de personalitats de les elits benestants i 
culturals del moment que van tenir molt bona acollida. La seva forma de retratar la 
burgesia s’assimila als dibuixos al carbonet realitzats pel cèlebre Ramon Casas. Precisa-
ment aquell mateix any 1909, Josep Cardona rep l’encàrrec de retratar Àngel Guimerà 
amb motiu de l’homenatge popular que li va retre la Ciutat Comtal al poeta i drama-
turg. L’escultor Josep M. Codina i Corona realitzà una rèplica d’aquesta escultura el 
1982, a partir del model original de Cardona, que es troba  situada a la Plaça Sant Josep 
Oriol de Barcelona.

L’estada a París l’enllaçà amb una de nova, aquest cop al continent americà a la Re-
pública Argentina. La durada va ser entre els anys 1909 i 1918, tot i que entre 1912 
i 1913 coneixem que va viatjar a Barcelona. En el país argentí va realitzar estatuària 
pública com el Monument al general San Martín a la ciutat Libertador General Don 
José de San Martín. Es tracta d’un format monumental diferent del que havia elaborat 
anteriorment.

La última etapa de la seva trajectòria artística l’hem de situar a Madrid, on residí i par-
ticipà en la Exposición Nacional de Pintura, Escultura i Arquitectura de 1917, a més de 
la Exposición Nacional de Bellas Artes de les edicions de 1920 i 1922. Tot i que, aquesta 
darrera etapa va estar compaginada amb trasllats puntuals a Barcelona on participà as-
síduament en diverses exposicions. Josep Cardona va formar part de la vida activa del 
panorama artístic de finals del segle XIX i les primeres dècades del XX, fou membre 
de les institucions artístiques del moment, com el Cercle de Sant Lluc, el Reial Cercle 
Artístic de Barcelona i la Societat Artística i Literària de Catalunya. 

Pel que fa a l’obra de Josep Cardona dins de l’escultura catalana, cal situar-la dins de 
l’anomenat  període postmodernista que es va desenvolupar durant els darrers anys del 

Josep Cardona i Furró (Barcelona, 1878- Moià, 
1922): un escultor entre el retrat i el costumisme
Fàtima López Pérez. Doctora en Història de l’Art
M. Àngels López Piqueras. Historiadora i Historiadora de l’Art
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segle XIX i la primera dècada del XX. Aquesta segona generació d’escultors modernis-
tes estava integrada pels germans Miquel i Llucià Oslé, Emili Fontbona, Pau Gargallo, 
Ismael Smith, Manolo Hugué, Enric Casanoves o Josep Cardona, entre d’altres. Es va 
caracteritzar per la recerca d’una renovació estètica, i per una temàtica més compro-
mesa amb els sectors més desvalguts de la societat que s’allunyava de l’idealisme i del 
simbolisme anteriors. Posteriorment, alguns d’aquests escultors procedents del post-
modernisme, com Casanoves i Hugué, esdevindran figures importants del Noucentis-
me escultòric. L’obra de Cardona també va experimentar un indici de canvi en aquest 
sentit, com ho demostren dues obres conservades al Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya: Pentinant-se (1919) i La noia del càntir (1921), totes dues de caràcter classicista. 
Malauradament, Cardona va morir molt jove, el 1922, per tant no podem saber com 
hauria esdevingut la seva trajectòria artística posterior.

Cardona es va distingir per realitzar escultures de petites dimensions, en general foses 
en bronze. Es tracta d’una obra resolta a través d’uns amplis i ràpids traços de gust 
impressionista, a vegades cantelluda amb unes arestes molt marcades, on la sensació 
d’esbós resulta evident. Aquestes característiques tenen molt a veure amb la manera de 
modelar de l’escultor italià d’origen rus Pavel Troubetzkoy (1866-1938), un artista que 
va fugir de les fórmules academicistes, decantant-se per una escultura més innovadora 
i informal.

Un dels gèneres que Cardona va conrear va ser el retrat, que el va consagrar com un 
gran escultor i on la influència de Troubetzkoy és innegable. Deixant de banda algunes 
escultures de gran format realitzades durant la seva estància a l’Argentina, els retrats 
de Cardona són, en general, petites estatuetes de cos sencer que donen la impressió 
d’improvisades, però no exemptes d’elegància. No obstant aquesta sensació d’instanta-
neïtat, són figures molt naturalistes, ja que l’escultor s’esforça a mostrar la fisonomia del 
personatge retratat, així com la seva personalitat, particularitat aconseguida a través de 
les actituds de les figures. Entre els personatges del món de la cultura, de l’aristocràcia i 
de la burgesia retratats per Cardona figuren: el comte Eusebi Güell, el comte de Fígols, 
el poeta i dramaturg Àngel Guimerà, el music Enric Morera, l’escriptor Benito Pérez 
Galdós, el pintor Josep Maria Vidal Quadras, el guitarrista Miquel Llobet, el rei Alfons 
XIII, la cantant Maria Barrientos o la col·leccionista Maria Regordosa.

Cardona també va realitzar moltes figures de tipus costumista, en especial del món del 
treball, tema que en escultura va gaudir d’una gran repercussió a partir de les dues últi-
mes dècades del segle XIX. Serà llavors quan la implicació del escultors amb la realitat 
social de l’època serà major, utilitzant un discurs polititzat a través d’un llenguatge més 
directe, senzill i modern, a l’abast de tota mena de públic. El gran artífex d’aquest pro-
cés, el belga Constantin Meunier (1831-1905), va influir sobre l’obra de molts escultors 
catalans, entre ells Josep Cardona. Si bé considerem que els treballadors de l’escultor 
català es troben més a prop dels que va realitzar l’escultor francès Aimé-Jules Dalou 
(1838-1902) el qual els tracta d’una manera més individualitzada, més naturalista en-
front dels de Meunier que tenen un caràcter més sintètic i solemne. Els treballadors 
de Cardona, com els de Dalou, no transmeten heroïcitat, sinó que estan representats 
com uns veritables pagesos o obrers del seu temps, mostrant en els seus cossos les se-
qüeles de l’esforç físic ocasionades per la seva tasca diària. Aquestes característiques es 
perceben en obres com ara Segadora bretona, Terrassier, Aguador, Drapaire o Jornaler.  

La mort inesperada als 44 anys a conseqüència d’una malaltia en el moment àlgid de la 
seva carrera, a més de la dispersió de la seva obra en col·leccions particulars, han estat 
alguns dels condicionants per a l’oblit de Josep Cardona. La nostra recerca de cataloga-
ció i inventari contribueix al reconeixement d’un escultor català que va tenir èxit tant 
dins com fora de les nostres fronteres. 



Veronica Leiva i Adrià Arnau
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L’acadèmia de les arts, a Castelló de la Plana
Adrià Arnau. Escultor.

L’acadèmia de les arts és un projecte creat per Verónica Leiva i Adrià Arnau amb la 
col·laboració de la associació Tea Cast (entitat dedicada al diagnòstic i el tractament 
de l’espectre autista). Partint de la concepció de l’art com una eina de transformació 
social, el projecte vol esdevenir un punt de trobada on el dibuix i l’escultura seran els 
eixos vertebradors d’un seguit d’activitats que puguin ser atraients tant per neòfits de 
l’art com per a estudiants més avançats o professionals.

Dintre dels objectius de L’acadèmia de les arts està el de construir vies de coneixement 
intern i evolució personal a través de l’expressió plàstica. Prendre contacte amb la part 
més intuïtiva mitjançant tècniques artístiques, aconseguint un millor coneixement de 
nosaltres mateixos, un millor desenvolupament personal, una millora de la salut i de 
la qualitat de vida.

Nombrosos estudis i projectes han demostrat els darrers temps que des de la creació 
artística es poden consolidar espais inclusius on les persones puguin desenvolupar 
tota classe d’habilitats tant personals com comunitàries. A través de l’art l’individu es 
troba a si mateix, es redescobreix experimentant —sol o acompanyat— i desenvolupa 
capacitats per relacionar-se amb el seu entorn mitjançant un vehicle d’expressió que és 
el mateix llenguatge, únic i lliure.

La creativitat és part de l’activitat humana, no és un atribut exclusiu dels artistes o 
genis, sinó que és una qualitat innata més o menys desenvolupada, més o menys inhi-
bida, més o menys treballada. Sota aquesta idea podem dir que és un valor cultural del 
nostre temps i un bé social i de futur perquè és la capacitat i actitud de generar idees 
noves. La creativitat és fugir de l’obvi i el segur remetent-nos constantment al nostre 
Jo creador, un procés que esdevé en aprenentatge i es reflecteix en l’actitud d’anar més 
enllà.

El potencial creatiu no es produeix dins del cap de les persones, sinó en la interacció 
entre els pensaments d’una persona i un context sociocultural. Per això, la creativitat és 
una necessitat psicològica i des de l’experiència artística podem treballar en el creixe-
ment personal observant en primer lloc el que volem i el que podem fer per nosaltres, 
quins són els nostres objectius o quin és el nostre estat desitjat, què podem fer per a 
transformar la nostra realitat, de la mateixa manera que un artista viu els processos de 
creació de les seves obres.

Per tot des de L’acadèmia de les arts creuen en que la docència artística ben plantejada, 
amb rigor i adequadament adaptada a cada sector de la població esdevé un motor de 
cultura, reflexió i autoconeixement. A més, un centre artístic inclusiu, on es relacionen 
diferents col·lectius del territori, afavoreix  l’empatia envers les realitats de persones 
amb qui compartim ciutat però que sovint tenen necessitats i vivències molt dife-
rents. El dibuix i l’escultura, són activitats que permeten connectar a la persona amb 
si mateixa. Entrar en contacte directe amb la matèria ens ofereix tota una experiència: 
descobrir i sorprendre’ns arribant a entendre l’art com una prolongació de nosaltres 
mateixos, del nostre estat o de la nostra singularitat.

Una de les característiques més diferencials i innovadora del projecte es la seva vessat 
d’integració social i la labor de normalització de la diversitat com a concepte vertebra-
dor del projecte. Així, els  col·lectius amb diversitat funcional són un dels seus pilars 
fonamentals que, més enllà de ser agents passius que accedeixen als serveis la intenció 
és que pugin esdevenir agents actius dins del funcionament del projecte, assumint la 
gestió de diferents activitats i espais per tal de normalitzar la seva presència i donar 
visibilitat a la seva capacitat de treball.
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Fili Plaza exposa al Women Evolution
A partir del 8 d’octubre es va poder veure el nou congrés, organitzat per Women evo-
lution a Esade Creapolis de Barcelona. Women evolution va néixer amb el propòsit de 
crear experiències que enforteixin el lideratge femení a través de les emocions i així ga-
rantir un creixement i desenvolupament més qualitatiu. L’edició d’aquest any (“Talent, 
Salut i Benestar Emocional”) es va adreçar a la dona directiva, empresària, professional 
i emprenedora.

Van comptar amb la col·laboració de marques amb valors que situen la dona en el 
centre de les seves estratègies de negoci i innovació.
Fili Plaza hi va muntar el seu estand, amb les seves joies d’autor.

Cova Orgaz i el seu Gran Danès
La Galeria Bea Villamarin de Gijón (Astúries) va presentar, des del 8 d’octubre, en el 
seu aparador, l’obra Danés de Cova Orgaz. Es tracta de la figura del gos alemany, en 
cartró reutilitzat i policromat.

Per altra banda, Cova Orgaz va fer un altre dels seus tallers sobre l’Escultura de Cartró, 
al seu estudi de Bilbao, durant el cap de setmana del 21 i 22 de novembre.

Mer Jiménez al MEAM
Mer Jiménez va participar a l’exposició Eros, el teu cos com a excusa que es va inaugu-
rar el 15 d’octubre al MEAM. Hi va dur una petita escultureta de bronze, anomenada 
Perillosa.

El panel publicitari de l’exposició deia: ...una exposició al voltant del concepte d’EROS, 
entès, no com a ideal de somni sexual, sinó com a motiu que emana de la libido de cada 
ésser humà com una cosa natural i independent de la seva condició de bellesa, de sexe o 
de característica sexual.

EROS com a descripció de l’aspecte més físic de cada humà que, de forma natural, s’excita 
amb el desig, coneix i reconeix el seu propi cos íntimament, i busca explorar-lo, assabo-
rir-lo i donar-li plaer.

EMB
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https://premiademar.cat/monolits-covid

 http://radiopremiademar.org

Novembre
Propostes de monument COVID a Premià de Mar
El 9 de novembre va començar el procés participatiu que havia de determinar quin 
monument commemoratiu es col·locaria a Premià de Mar sobre la COVID (en home-
natge a les víctimes i a la causa col·lectiva) i també el seu emplaçament. Fins el 23 de 
novembre es podia votar per dues de les cinc propostes que es van presentar al concurs 
i per dues ubicacions entre les tres que proposava l’Ajuntament.

Les cinc propostes varen ser: la primera, obra de Pere Bàguena, Mireia Oliva, Anna 
Torner i Edgar Cueto, i representa un cor de metall sobre un monòlit de pedra; la se-
gona la firmava Pau Expósito, amb una placa de bronze sobre una forma triangular de 
granit; en tercer lloc es podia veure la proposta de Lluís Martí, una escultura de metall 
on una persona n’ajuda una altra a superar un obstacle; la quarta era de A. Rodríguez 
Pastrana, i són dues peces de ciment (una d’elles amb una persona dins) que intenten 
tocar-se sense aconseguir-ho; i finalment la cinquena proposta fou de Jaume Sabio, i 
és un monòlit geomètric de pedra blanca de 2020 milímetres amb una gran esquerda 
que significa la pèrdua.

El 25 de novembre es van fer públics els resultats de les votacions populars i va guanyar 
la proposta de Jaume Sabio, el bloc de formigó de color blanc amb una gran esquerda al 
mig que representa els estralls i el dolor causats per la pandèmia. Quant a la ubicació, 
que també s’havia d’elegir en la votació, va guanyar l’espai frontal de l’antiga residència 
de ca N’Amell, ara Vila Clavellina.

Mario Molins a la VI Feria Arte Aparte
Aquesta edició de la Fira es va desenvolupar, amb totes les mesures de seguretat exigi-
des per la crisi del COVID 19, a l’Espai d’Art Belleartes de Càceres, des del dijous 12 
de novembre, data en que es va inaugurar l’edició, fins al diumenge 6 de desembre  del 
2020. A més de l’exposició d’obres dels 65 artistes seleccionats, la fira va comptar amb 
un seguit d’activitats complementàries durant tot el mes: una mostra de video-creació, 
música, perfomances i instal·lacions d’art.

En Mario Molins va presentar-hi la seva obra Haiku de Otoño.

IV Salón de Escultura CAJAMARCA
El 25 de novembre es va fer la inauguració del IV Salón de Escultura organitzat per la 
Escuela Superior de Formación Artística Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca (Perú).
Els participants podien presentar un màxim de dues obres que no haguessin estat mai 
presentades en altres certàmens. El tema era Lliure i d’Actualitat.

Mario Molins va ser seleccionat amb la seva escultura Recuerdo III, una talla directa de 
fusta de lledoner tenyida amb tinta xina.

Monòlit amb l’esquerda, de Jaume Sabio, i empla-
çament futur  Ràdio Premià de Mar.

Haiku de Otoño i Recuerdo III, de Mario Molins
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L’ICRE i el II Concurs Internacional d’Escultura
Fins al 16 de maig de 2021 es poden presentar les imatges de les obres que volen con-
cursar a la segona edició del Concurs Internacional d’Escultura, que es va presentar 
a finals de novembre. El primer certamen, amb el títol Música tridimensional. Home-
natge a la Guitarra, va ser convocat a finals de l’any 2015. Va ser un projecte pioner, 
creat per l’ICRE, amb la voluntat de promoure la creativitat en l’àmbit de l’escultura i 
la intenció que el certamen esdevingués una convocatòria de referència internacional 
per a la fusió de dues arts: la música i l’escultura. L’esdeveniment va coincidir amb la 
12a edició del Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona ‘Miquel Llobet’ i es 
desenvolupà en el marc incomparable del Museu de la Música de Barcelona.

El tema triat per aquesta 2a edició del Concurs va ser Silenci i, a diferència del concurs 
del 2015, es van crear dos premis amb dotació econòmica de 1500 euros i 500 respec-
tivament.  Les obres seleccionades s’exposaran al claustre del Monestir de Sant Pau del 
Camp (Barcelona), del 17 de juny al 18 de juliol del 2021. Poden participar-hi totes les 
escultores o escultors de forma individual o col·lectiva que ho desitgin, majors de 18 
anys.

L’origen, Mireia Oliva i Pere Bàguena Memòries, Abel Pruñonosa

V Concurs de Pintura i Escultura al
Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres
Segons les bases de la convocatòria, les escultures havien de ser, com a màxim, de 170 x 
60 x 60 cm, i la dotació del premi era de 1500 euros. A més, durant el 2021 es farà una 
exposició col·lectiva amb obres dels tres artistes premiats i l’autor de l’obra guanyadora 
tindrà dret a una exposició individual durant el 2022 a la sala d’exposicions del Museu 
Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme). La recepció de les obres es va prorro-
gar fins el diumenge 22 de novembre i l’exposició de les seleccionades es va fer del 27 
de novembre fins al 10 de gener del 2021.

Es van seleccionar 19 obres, 11 pintures o gravats i 8 escultures. El nostre company 
Abel Pruñonosa va presentar, i li van seleccionar, l’obra Memòries, una escultura de  
ferro i morter. Les obres guanyadores van ser: 1r premi, Couturieres-bleu, tècnica mix-
ta sobre tela de Rosa Solano; 2n premi, Sense títol, tècnica mixta de Miquel Arnau; i 3r 
premi, L’origen, una escultura de fusta i ferro de Mireia Oliva i Pere Bàguena.

Museu-Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres.

Disseny de la imatge del concurs: Adrià Arnau.
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Desembre
Sandra Molina a la CT Art Gallery Reus
Del 4 al 30 de desembre, la nostra companya va exposar a la CT Art Gallery de Reus, 
acompanyada de les obres del pintor Miquel Bruno. Van inaugurar el Cicle d’Hivern, 
Saló de Nadal, amb l’exposició À plein aire , Paris & Barcelona.
El vídeo promocional de Sandra Molina deia: Escultora de sentiments, les seves escul-
tures ens permeten somniar, evocant la sensació de calma, tranquil·litat i dolçor a qui les 
contempla.

Josep Tomàs a Art Enllà
El 17 de desembre es va inaugurar l’exposició col·lectiva Nadal 2020 a la Galeria Art 
Enllà de Barcelona. El seu full de presentació deia: Molts de vosaltres us preguntareu 
quin sentit té que una galeria d’art organitzi una exposició Col·lectiva de Nadal a Barce-
lona i sota les circumstàncies que estem vivint actualment... Doncs aquí va la resposta:
Tenim una cosa a demostrar: Ni els artistes ni els galeristes hem perdut la il·lusió amb 
què seguim treballant cada dia, ni tampoc les ganes de compartir amb el públic. Cap pan-
dèmia pot destruir el plaer que suposa per als amants de l’art poder gaudir d’una expo-
sició en la qual participen alguns dels més significatius artistes contemporanis del nostre 
país. I és precisament en aquestes dates tan assenyalades on, a més, ens ve de gust regalar 
-o regalar-nos, a nosaltres mateixos- una obra d’art. No hem d’oblidar que una bona obra 
d’art sempre serà capaç de commoure’ns, alegrar-nos la vida i ser una bona i inspiradora 
companyia. Si us plau, no en compliquem tant la vida. Esforcem-nos una mica més en 
gaudir i gaudir de l’art perquè com tots sabem, el temps passa volant.

Ramon Pons a la col·lectiva Fins a Tres-cents
A l’espai cultural La Destil·leria de Mataró es va presentar l’edició del 2020 de la mos-
tra d’art Fins a Tres-cents. El text de presentació deia: El dissabte 18 de desembre torna 
«Fins a tres-cents», la mostra col·lectiva de Nadal en la que es poden adquirir obres d’art 
de diferents artistes a un preu de fins a 300 €. Enguany, són més de 20, els artistes que hi 
exposen. Escultura, joieria, ceràmica, pintura, il·lustració... Un aparador d’art que creix 
any rere any amb peces úniques d’artistes del territori. Els artistes que ens delectaran 
amb les seves obres són: Aina Dorda, Cathering Lorton, Daniel Entonado, Enric Punsola, 
Esther Zaragoza, Golly, Ico - Xavier Rosales, Inma Jordà, Ivan Floro, Joan Serra, Jordi 
Prat Pons, Josep Serra, Laia Arnau, Maggie Michalowicz, Marc Prat, Mia Llauder, Pía 
Sommer, Pierre Radisic, Ramon Pons, Ricard Jordà, Solange Dalannais i Vanesa Linares.
A més a més, aquest any, tindrem un nou espai on hi podreu veure joies fetes per les 
alumnes de l’Escola de joieria de La Destil·leria i aprofitarem l’ocasió per presentar una 
joia sorpresa i exclusiva, feta per totes les alumnes. Una peça única que esperem que us 
agradi! Una gran oportunitat per sorprendre a algú amb una obra, aquest Nadal. No 
t’ho perdis!

Darrera trobada virtual dels socis de l’ICRE
El 18 de desembre es va fer una Trobada virtual dels socis de l’ICRE des del taller d’en 
Jorge Egea, dies abans de les festes de Nadal i per acomiadar l’any 2020.

Escultura de Josep Tomàs (  EMB).

 CSO



B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

1
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

36

Darreres obres dels socis
Per tancar aquest any de pandèmia, on les trobades personals, o les exposicions, o les 
tertúlies on presentar les obres realitzades, no van ser possibles, just abans de Nadal, 
l’ICRE va fer una crida als socis per a compartir les fotografies de les darreres obres 
de cadascú, per a penjar-les a l’Instagram i al Facebook corporatiu. Per a completar la 
llista dels treballs realitzats darrerament, es van recollir també les obres presentades a 
l’Instagram durant el mes de desembre.

David Collantes

Amaia Conde Elvia Cor

Carme GilGlòria Coronas

David Collantes

Amaia Conde

Jose Abellàn
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Dàmaris Llaudis

Joel Llopis Anna López Roger

Ricard Mira

Joel Llopis

Coco Guilera Coco Guilera

Ricard Mira
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Fili PlazaCova Orgaz

Sandra Molina

Mony Núñez

Eulàlia Monés

Cova Orgaz

Sandra Molina



Ramon Pons Abel Pruñonosa

Josep Tomàs

Susana Ruiz

Ramon Pons

Susana Ruiz

Josep Tomàs
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Ferran Santiago
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Josep Maria Riera i Aragó. Submarí (2007).

Ras i curt, altres notícies de l’any

Inauguracions passades, vigents
encara durant l’any 2020

Escultura contemporània al Parador de Cadis
Ars Fundum Collection és una iniciativa d’inversió privada que ha creat el primer pla 
d’estalvi per a artistes d’Europa i una col·lecció de referència en el panorama artístic 
contemporani. El seu principal objectiu és promoure el desenvolupament d’artistes 
emergents, coordinant projectes específics i adquirint obres d’artistes d’avantguarda 
nacional i internacional.

En aquesta exposició al Parador de Cadis s’exhibeix una mostra de les peces escultò-
riques més destacades de la col·lecció d’Ars Fundum Collection. Es va inaugurar l’1 de 
gener del 2016, però es va clausurar el 20 d’agost del 2020.

L’escultura Júlia, de Jaume Plensa, a Madrid
El 20 de desembre de 2018 la Fundación Maria Cristina Masaveu Peterson i l’Ajun-
tament de Madrid varen presentar l’escultura Júlia, de Jaume Plensa. Aquesta peça 
de gran format, de 12 metres d’altura, s’exposa fins el desembre de 2021 sobre l’antic 
pedestal de la plaça de Colón, on antigament hi havia l’estàtua de Cristòfor Colom.

Plensa va dir que pretenia introduir una “mica de tendresa” al lloc. Realitzada en resi-
na de polièster i pols de marbre blanc, Júlia té els ulls tancats perquè, segons el Premi 
Velázquez de les Arts del 2013, “busca que cadascú expressi el seu món interior ocult“.

Plensa, també a Montserrat
L’escultura Anna, de Jaume Plensa, es va col·locar a l’atri d’accés a la basílica de Mont-
serrat el divendres 10 de maig del 2019, i encara que en principi només hi havia de 
romandre fins el 3 de novembre, durant el mes de gener del 2020 encara s’hi podia 
contemplar.

Gerard Mas, a Montserrat
De la mateixa manera, l’exposició de Gerard Mas “Ofrenes i vestigis” a l’espai Pere Pru-
na del Museu de Montserrat, es va inaugurar el 18 de novembre del 2019, i es va clau-
surar ben entrat l’any 2020, l’1 de març, si no recordem malament.

Matèria, espai i temps.
Juli González i les avantguardes
L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) fa una nova lectura de l’obra de Juli González 
en una exposició titulada ‘Matèria, espai i temps. Juli González i les avantguardes’. Amb 
més de 200 obres, a la mostra hi ha espai per a les escultures en què va col·laborar amb 
Picasso, i treballs d’alguns dels artistes participants en Cercle et Carré, com Jean Hélion 
o Joaquim Torres García.

Un dels apartats es va dedicar a la figura de la Montserrat i a la seva participació en el 
Pavelló de la República de l’Exposició Internacional de París de 1937. Tot això, recolzat 
amb les notes, escrits, correspondència, fotografies i documents. Una bona ocasió per 
veure l’obra de Julio González en relació amb els seus contemporanis més destacats. 
L’exposició és va inaugurar l’11 d’abril de 2019 i es clausurarà el 17 de gener del 2021.

Jaume Plensa i Suñé. Júlia (2019).  CSO.

Anna, de Jaume Plensa.  EMB

Gerard Mas.  EMB.
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Almacén. El lugar de los invisibles
Aquesta exposició, que es va inaugurar  el 28 de maig del 2019, presenta obres que 
no han estat mai exhibides, que sempre han estat custodiades als magatzems del Mu-
seo Nacional de Escultura de Valladolid. No il·lustra cap tema, ni descriu una època, 
ni analitza un estil. Presenta les obres nuament i ens revela el magatzem en la seva 
condició de cervell del museu, o millor, del seu inconscient. Així, sense les crosses de 
l’erudició les escultures parlen amb noves veus.
Es clausurà el 25 d’octubre del 2020.

Obra gràfica d’Henry Moore i escultures
de Salvador Dalí
La Sala 14 del Museu Ralli Santiago (Santiago de Xile) presenta una nova exposició 
amb nou gravats realitzats per l’escultor britànic més influent de la segona meitat de 
segle XX, Henry Moore (1898-1986), al costat de set escultures en bronze de mitjà i 
gran format de Salvador Dalí (1904-1989).

L’exposició es va inaugurar el 2 d’agost del 2019 i es va clausurar el 2 de setembre del 
2020.

Miró. La musa blanca
Es tracta d’un conjunt de 30 escultures de Joan Miró, presentades en la seva major part 
per primera vegada, que l’artista va realitzar com a models per a la seva posterior fosa 
en bronze. El projecte és fruit de la col·laboració de Successió Miró (Palma de Mallor-
ca), d’on procedeixen vint escultures, i de la Fundació Mas Miró (Mont-roig de Camp, 
Tarragona), d’on procedeixen les nou restants.

L’exposició es va inaugurar, a la Casa del Sol - Palacio del Conde de Gondomar, a Valla-
dolid, el 26 de setembre del 2019 i es clausurà el 17 de setembre del 2020. Organitzada 
pel Museu Nacional d’Escultura.

Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

Salvador Dalí, Homenatge a Terpsícore, 1984
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Transversalitats en ceràmica contemporània
Exposició organitzada pel Museu del Càntir d’Argentona (Maresme). Es va inaugurar 
el 13 de gener del 2019 i es clausurarà el 31 de desembre del 2021.

Aquesta exposició vol ser una mostra del que serà el futur espai de ceràmica con-
temporània del museu d’Argentona, donant així resposta a la manca d’un equipament 
dedicat a la producció actual de l’art ceràmic al nostre país, on els museus monogràfics 
estan dedicats de forma exclusiva a la ceràmica històrica o tradicional. Els organitza-
dors volen difondre el patrimoni però, alhora, promoure el present i projectar-se cap 
al futur, tot presentant al públic la millor producció en ceràmica actual.

Julia Spínola a la Fundació Miró
Dins el Cicle Gira tot Gira, l’Espai 13 de la Fundació Miró presenta els projectes expo-
sitius dels artistes Laia Estruch, Beatriz Olabarrieta, Julia Spínola,  Lorea Alfaro i Jon 
Otamendi.

Quasi tots són artistes es poden incloure en el marc de la performance i de les instal·la-
cions. Potser Julia Spínola és la que més es mostra com escultora. El seu projecte s’ha 
pogut veure del 19 de desembre del 2019 fins el 13 de setembre del 2020.

Escultura d’Elena Mendizabal a ARTIUM.

Elena Mendizabal. Escultura
L’exposició inaugurada el 9 de novembre del 2019, es va clausurar el 16 d’agost del 2020 
al Centre-Museu Basc d’Art Contemporani (ARTIUM), a Vitòria, Àlaba.

L’exposició d’Elena Mendizabal recupera les seves obres més significatives dels anys 
80 i principis dels 90. En aquesta primera època, l’artista va participar, juntament amb 
altres creadors de la seva generació, d’un moment d’efervescència i de ruptura amb 
l’herència de l’escultura basca, de canvi social i polític i d’obertura als corrents artís-
tics internacionals. La utilització de materials diferents a la pedra o al ferro -polièster, 
plom, parafina, fusta-, la policromia de moltes peces i la recerca d’un llenguatge formal 
diferent -i en certa manera irreverent amb la tradició- caracteritzen l’escultura de Men-
dizabal de aquests anys.

 Joan Cruanyes  Joan Cruanyes
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Gener
Violano
Exposició inaugurada l’1 de gener del 2020 a l’Hotel Almanac de la Gran Via de Barce-
lona. Es va clausurar el 31 de desembre. 

Antonio Violano, natural de Florència, ha desenvolupat la seva obra a Itàlia i França i 
després d’una llarga estada als Estats Units, viu actualment a Barcelona. Investigador 
incansable, Violano troba en el passat etrusc les arrels de la seva expressió històrica.
Violano, artista de tradició, s’inicia esculpint les seves obres directament sobre marbre 
de Carrara, i es caracteritza per l’ús de materials nobles i peculiars com marbre rosa de 
Portugal, travertins, bronzes i marbres negres de l’Aragó. I gran part dels seus esbossos 
en guix acaben convertint-se en obres definitives amb interessants i diferents acabats.

Cristina Montero, a Barcelona i Andorra
El dilluns 13 de gener del 2020, es va inaugurar a Barcelona l’exposició d’algunes de les 
escultures de les col·lecció “Reality, sense, emotions”, de Cristina Montero. En principi, 
les obres havien d’estar exposades fins a finals de març a l’espai Món d’Harmonia (car-
rer del Bruc, 134, Barcelona), però degut a la pandèmia del COVID-19, es va posposar 
la clausura de l’exposició fins a finals de juliol.

A Andorra es va poder veure l’exposició “Unitat”, del 16 de gener fins al 16 de febrer del 
2020,  a l’Espai Hvngari de Les Escaldes.

Ana Prada. Todo es otro
El 24 de gener del 2020 es va inaugurar aquesta exposició al Museu d’Art Contempora-
ni de Castella i Lleó (MUSAC), i es va clausurar el 13 de setembre d’aquest mateix any.

Ana Prada (Zamora, 1965) mostra una de les noves vies per les quals discorre la pràcti-
ca de l’escultura espanyola contemporània. El seu treball manual és un acte poètic que 
transforma objectes i materials extrets de la vida quotidiana, com ara són tasses, pilo-
tes, corrons o ganivets de plàstic. A partir d’associacions sorprenents d’arrel surrealista 
entre, per exemple, un xiclet i un corró de fusta o entre pilotes de tennis i tasses de cafè, 
Prada constitueix un nou ordre carregat d’ironia, que genera una poètica molt perso-
nal que enfonsa les seves arrels en les pràctiques realitzades per dones amb materials 
casolans i tècniques com el collage. En les seves obres, la senzillesa de les aparences 
contrasta amb la complexitat dels nous significats originats.



B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

1
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

44

Febrer
Art Madrid’20
La 15a edició d’Art Madrid va tenir lloc del 26 de febrer a l’1 de març del 2020, a la 
Galeria de Cristal del Palacio de Cibeles, una cita ineludible amb l’art contemporani que 
cada any compta amb més presència internacional i atrau un major nombre de visi-
tants. Entre els quasi 200 diferents artistes que s’hi van presentar -66 d’ells, escultors-,  
destaquem als escultors catalans o que resideixen a Catalunya: Albert Udaeta, David 
Moreno, Efraïm Rodríguez, Raúl Martínez (Ferroluar), Gerard Mas, Jordi Alcaraz, Ke-
nor, Rosa Galindo i Samuel Salcedo.Albert Udaeta, Enclusa de la memòria, 2014

Efraïm Rodríguez,
 Christmas chicken, 2018

Gerard Mas,
Sarcòfag, 2019

Samuel Salcedo
Iron Made, 2019

Rodin-Giacometti
Exposició inaugurada el 4 de febrer i clausurada el 23 d’agost del 2020, a la Sala Recole-
tos de la Fundació MAPFRE de Madrid. Aquesta mateixa exposició es va poder veure 
al Museu Maillol de París, a finals de l’any 2018 i començaments del 2019.

L’interès de Giacometti per l’escultura de Rodin es fa evident sobretot a partir de 1935, 
en el moment en què la figura humana torna a cobrar protagonisme i sobretot després 
de la guerra, quan l’artista italo-suís torna a la modelització. Més que buscar un fil 
conductor que uneixi els dos artistes, l’exposició tracta d’exalçar algunes de les preo-
cupacions que van tenir en comú: la importància de la modelització i la matèria per al 
procés creatiu, el treball en sèrie o el qüestionament constant del pedestal. La selecció 
d’obres mostra com els dos creadors van trobar, en les seves respectives èpoques, ma-
neres d’apropar-se a la figura de forma totalment nova, alhora que arrelada en el seu 
temps: per Rodin, el món anterior a la Gran Guerra; i per Giacometti, el temps imme-
diatament posterior a la Segona Guerra Mundial.

Auguste Rodin, Saint Jean-Baptiste (detall), 1880

Alberto Giacometti, Homme qui marche II, 1960

 EMB

 EMB
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Valkyrie Mumbet
Exposició inaugurada al MassArt Art Museum (MAAM) de Boston el 22 de febrer 
del 2020. La reconeguda artista portuguesa Joana Vasconcelos va estrenar una nova 
instal·lació monumental (habitualment treballa amb l’escultura i la instal·lació) en la 
seva primera exposició individual als Estats Units.

Va fer honor a Elizabeth “Mumbet” Freeman, la primera dona afroamericana que va 
ser esclavitzada i que va presentar i guanyar una demanda de llibertat a Massachusetts.

Març
Pep Codó al Espacio BCN
La Galeria Espacio BCN Art Gallery de Barcelona (Enric Granados, 49) va inaugurar, 
durant el mes de març de pandèmia, l’exposició Sobre Matèria, amb una vintena de fo-
tografies en blanc i negre de Joan Alsina (Barcelona, 1972), realitzades entre el 2007 i el 
2019, i deu escultures de pedra realitzades per Pep Codó (Sant Cugat del Vallès, 1976).

Pep Codó és un escultor amb una llarga trajectòria, de la qual se’n poden destacar pro-
jectes com Diàleg (1993), el conjunt de dues escultures situades a l’exterior de l’Auditori 
de Sant Cugat del Vallès, o Pedra (1995), una escultura mural ubicada a l’edifici de la 
Pedrera del passeig de Gràcia de Barcelona.

Tot i que Codó es nodreix de la tradició escultòrica d’artistes com Jean Arp i Brâncusi,  
la seva obra aconsegueix transcendir la rigidesa i limitacions de les tendències artísti-
ques. Adquireix així, un llenguatge propi que emana serenitat i ens convida a descobrir 
la bellesa de les formes orgàniques i la puresa de la geometria. Codó treballa la pedra 
a mà, amb una precisió exquisida, satisfent de vida materials com el marbre i el granit.

 EMB

 EMB
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Neus Colet

Maig
L’escultura del riu Onyar
El 3 de maig del 2020, uns veïns van trobar la cara d’una escultura sota l’aigua del riu 
Onyar, a Girona. En principi, Jaume de Córdoba, escultor i professor de la facultat 
de Belles Arts de la UB, va descartar que es tractés d’una peça original i va assegurar 
que “el més probable és que es tracti d’una reproducció de l’Extasi de Santa Teresa, de 
Bernini”.

Poc després, es va conèixer que l’escultura no era històrica. De fet, segons va publicar 
el ‘Diari de Girona’, es tractaria segurament d’una rèplica de l’artista gironí Jordi Mitjà 
per a una ‘performance’ a la mítica sala de concerts i discoteca Sala del Cel de la capital 
gironina.

Neus Colet - escultures -
Dins l’exposició col·lectiva La Dona en l’Art, organitzada per Canals Galeria d’Art de 
Sant Cugat del Vallès, s’exposa l’obra de l’escultora Neus Colet. La mostra es va inaugu-
rar el 26 de maig i es va clausurar el 30 d’agost del 2020.

Neus Colet (Barcelona, 1963), llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelo-
na, és gravadora i escultora. La seva obra és una recreació dels objectes quotidians als 
quals aporta un caràcter lúdic, irònic i evocador. Treballa principalment amb el ferro, 
imprimint-li calidesa i proximitat a base d’imprimir-li el gravat. També treballa el gra-
vat sobre paper i el discurs de la seva obra sempre ha estat convincent.

The senseless momentum of our times
‘The senseless momentum of our times’ (El moment sensible dels nostres temps) és la 
quarta exposició de Koenraad Dedobbeleer a ProjecteSD. S’inaugurà el 27 de maig i es 
va clausurar el 28 d’agost.

Nascut a Halle, Bèlgica (1975), Koenraad Dedobbeleer viu i treballa a Brussel·les. La 
seva obra destapa allò sorprenent. Com a observador atent de la realitat, l’artista basa 
el seu treball en la presentació d’objectes i espais que donen lloc a tènues transforma-
cions. Els seus objectes, escultures i fotografies són el resultat de la seva contemplació, 
molt subjectiva, del teixit urbà i arquitectònic del nostre entorn quotidià.

Juny

S’enderroquen estàtues d’esclavistes
El primer a caure va ser Williams Carter Wickham, a Richmond, la capital de l’estat 
de Virgínia, als Estats Units. Wickham era un general confederat i propietari d’una 
plantació. L’estàtua va ser erigida el 1891 i enderrocada el dissabte 6 de juny del 2020 
durant les protestes del moviment Black Lives Matter.

Després,  es va desplomar Cristòfor Colom, a Boston i a Virginia; l’esclavista del segle 
XVII Edward Colston, a Bristol; i Leopold II, cervell del major genocidi comès al Con-
go a la fi de segle XIX, a Anvers. Tots ells han estat objectiu de les protestes antiracistes 
que s’han repetit en diversos països des de l’assassinat de George Floyd a mans d’un 
policia a Minneapolis.

L’estàtua de Jean Reid, manifestant negra, es va col·locar, puntualment, al lloc on hi 
havia la d’Edward Colston, a Bristol.

L’estàtua tombada de Williams Carter Wickham 
de Richmond
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Ordenando planos en el espacio
El 18 de juny del 2020 es va inaugurar l’exposició “Ordenando planos en el espacio” 
a la Sala Victor Lope - Arte Contemporáneo de Barcelona. Es va clausurar el 10 de 
setembre. 
Iñigo Arregi (Arrasate-Mondragón, 1954) és considerat hereu de l’avantguarda escul-
tòrica basca de finals de segle XX, havent forjat la seva trajectòria artística en estreta 
relació amb l’entorn industrial de la seva Mondragón natal. La seva obra recent es 
sintetitza en les seves característiques escultures entrellaçades d’acer corten, algunes de 
gran format, així com en petites peces i relleus en cartró i fusta. El seu treball s’exhibeix 
de manera regular en galeries, museus i fires d’art europees, i la seva obra forma part 
de nombroses col·leccions públiques i privades.

Iñigo Arregui
 Diario de Noticias de Gipuzkoa.

Paloma Navares. El vuelo. 1978-2018
El 20 de juny del 2020 es va inaugurar aquesta exposició al Museu d’Art Contemporani 
de Castella i Lleó (MUSAC), i es va clausurar el 20 de setembre d’aquest mateix any.

Paloma Navares (Burgos, 1947) ha desenvolupat al llarg de la seva trajectòria un llen-
guatge plàstic propi caracteritzat per l’ús de noves tecnologies, la utilització de l’espai, 
la llum i la integració de diverses tècniques. La seva obra respon a una investigació 
sobre la construcció de la imatge i la seva apropiació i aprofundeix en la figura de la 
dona, els seus ritus, costums i tradicions a través d’un llenguatge construït interdisci-
plinàriament, acoblant tècniques i suports i utilitzant materials industrials. L’exposició 
presenta fotografia, vídeo, instal·lacions, escultures, objectes i collages que abasten des 
dels seus inicis, a la fi dels anys setanta, fins als últims anys. Paloma Navares, a ARCO’92

 EMB EMB
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Conversa amb Manolo
El 22 de juny, l’escultor Quim Domene va homenatjar els artistes que han passat per 
Ceret amb l’escultura pública “Conversa amb Manolo”. L’Ajuntament de Ceret va cri-
dar l’artista català Quim Domene, avesat a projectes d’escultura pública. Domene, en 
lloc de proposar una nova escultura, va demanar de rescatar una escultura de Manolo 
Hugué que es trobava mig abandonada a la cantonada de l’Ajuntament, en un emplaça-
ment no massa bo i amb una antiquada posada en escena de l’escultura en l’espai urbà. 
Quim Domene va crear una porta per dialogar amb l’obra de Manolo Hugué, el primer 
dels artistes que després d’una estada de deu anys a París va anar a Ceret el 1910 per 
descobrir-hi un lloc fecund per a la creació.

Quim Domene (Olot, 1948) és un Artista visual. Practica diferents disciplines, especi-
alment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, 
les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública.

Lluc Baños. Lo necesario
El 25 de juny del 2020 es va inaugurar l’exposició de Lluc Baños “Lo necesario” a la Sala 
Víctor Lope - Arte Contemporáneo del carrer d’Aribau de Barcelona. Es va clausurar 
el 10 de setembre.

Lluc Baños i Aixalà (Barcelona, 1985), és graduat en Disseny Gràfic per l’Escola EINA 
i en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Va estudiar també a l’Accademia delle 
Belle Arti de Bolonya i a la Kungliga Konsthögskolan (Acadèmia de les Arts) d’Esto-
colm.
Ha presentat diverses exposicions individuals a Barcelona (a La Escocesa, a Piramidón 
Centre d’Art Contemporani i a l’Espai cultural EINA Barra de Ferro). També a l’Espai 
Macià de les Borges Blanques. Ha participat en exposicions col·lectives de centres com 
la Fundació Arranz-Bravo, el Palau Güell, el Centre d’Art Maristany, Hangar - Centre 
de producció i recerca d’arts visuals, la Galeria etHALL, el Pati - Centre d’Art Terres de 
l’Ebre, la Galeria Luis Adelantado, Tecla-Sala - Centre d’Art de l’Hospitalet de Llobre-
gat , o a l’espai suec Bångska Våningen.

 EMB

 EMB  EMB
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Juliol
Tania Font, Mecànica interna
Exposició inaugurada el 25 de juliol al Museu Can Mario de Palafrugell. Es va clausu-
rar el 29 de novembre.
Tania Font (Palamós, 1978) va presentar una proposta sobre els sentiments i els pro-
cessos als quals s’enfronta com a dona en la societat contemporània. La mostra exte-
rioritza els sentiments de l’artista respecte a qüestions com ara el pas del temps, la ma-
ternitat i les responsabilitats i aspiracions professionals. Unes inquietuds tan personals 
com universals en el món d’avui dia i que componen l’eix vertebrador d’aquest conjunt 
d’escultures.

Pau Casals, Apel·les Fenosa, Ànguel Guimerà
i Andreu Nin, al Palau Robert
El Palau Robert va recordar Pau Casals, Apel·les Fenosa, Àngel Guimerà i Andreu Nin, 
figures rellevants que destaquen per la seva creativitat i pel seu compromís cívic i que 
estan vinculades a la capital del Baix Penedès, a l’exposició “El Vendrell. L’època daura-
da: Casals, Fenosa, Guimerà i Nin”.

L’exposició es va presentar del 29 de juliol al 4 d’octubre, a la Sala 1 i al Jardí del Palau 
Robert, l’any en que el Vendrell va ser Capital de la Cultura Catalana. Cadascun dels 
espais dedicats a aquests personatges va mostrar les cases d’aquests prohoms, autore-
trats de la seva sensibilitat humana i creativa, i de l’acollida que varen donar a intel-
lectuals de l’època. La seva vinculació amb el Vendrell és la següent: en Pau Casals i 
l’Andreu Nin hi van néixer; l’escultor Apel·les Fenosa va comprar-hi el Palau del Pardo, 
que després de la seva mort seria la seu de la Fundació Apel·les Fenosa; i, finalment, 
l’avi d’Àngel Guimerà va comprar, el 1778, Cal Ximet, la casa on Guimerà va viure bona 
part de la seva infantesa i joventut.

Apel·les Fenosa

© Fundació Vila Casas
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La Blueproject Foundation presenta Cristina Mejías
La Sala Project del centre va mostrar l’exposició “You can not leave fingerprints on sto-
ne” (No pots deixar empremtes a la pedra) del 17 de juliol fins al 4 d’octubre.

La Blueproject Foundaction, inaugurada al barri del Born de Barcelona el 2013, és un 
centre d’art contemporani i espai multidisciplinari que té com a objectiu apropar el 
contingut artístic contemporani internacional amb una mirada respectuosa i diversa.

Cristina Mejías (Jerez de la Frontera -Cadis-, 1986), és llicenciada en Belles Arts i 
màster en investigació en art i creació. El 2010, després de finalitzar els seus estudis, 
es va traslladar a Berlín amb una beca europea per treballar com a assistent de l’artista 
Sophie Erlund (PSM gallery). Durant quatre anys va desenvolupar la seva pràctica ar-
tística a Berlín i, l’any 2014 va tornar a Madrid. El seu treball gira al voltant del temps, 
la narració i el llenguatge com un conjunt de símbols i signes que conformen un siste-
ma, un codi conegut, compartit.

Sala Project (BlueProject Foundation)

El pantano de las ánimas
Pequod Co. és una galeria d’art de Ciutat de Mèxic. Del 18 de juliol al 5 de setembre 
del 2020 va presentar l’exposició “El pantano de las ánimas”. Consisteix en una instal-
lació multimèdia en la qual hi ha vídeos, dibuixos i 5 escultures. També hi ha una caixa 
de llum on hi ha 20 petites escultures de foam emmotllable.

Paloma Contreras Lomas (Ciutat de Mèxic, 1991) va estudiar una llicenciatura en 
Arts Visuals a Ciutat de Mèxic, i va fer una diplomatura en Art Contemporani a 
Londres. Mitjançant el dibuix, l’escultura, la performance, l’escriptura i la instal·lació 
multimèdia, Paloma Contreras Lomas aborda temes de gènere, violència, estructura i 
herència política, segregació de classes i post-colonialisme. Utilitzant el paisatge com 
a testimoni en els seus vídeos, i per mitjà de la creació de vestuari i personatges amb 
caràcter antropològic, Contreras aconsegueix retrats rurals a través del thriller mexicà 
i explora la exotització de la classe indígena, la culpa colonial i la identitat construïda 
de la classe mitjana. Utilitzant la investigació i l’acostament a certs grups o localitats, 
el treball de Contreras Lomas conté llaços afectius i de vegades mostra una projecció 
autobiogràfica.

Cimarrón (2020), Paloma Contreras
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Exposició Online d’Escultura
La mateixa galeria Pequod Co. de Ciutat de Mèxic, de la qual en parlàvem a la notícia 
anterior, va organitzar, el 14 de juliol, l’exposició online “En el mundo cualquier cosa 
está conectada a otra por un tercero. El secreto es descubrir qué es ese tercero”. Mitjançant  
la descàrrega de l’App de Pequod Co. (gratuita per iOS i Android), es pot veure una 
exhibició d’escultures digitals el punt de partida de les quals va ser el registre fotogrà-
fic  d’objectes físics. Les obres que es presenten i que van ser produïdes especialment 
per a aquesta exhibició, no existeixen de forma física, van ser creades per set artistes: 
Yolanda Ceballos, Cristóbal Gracia, Julieta Gil, Janet40, Francisco Regalado, Andrew 
Roberts i SANGREE.

Obra de Noemí Palacios realitzada amb marbre de Sarrancolin (Occitània)

Festival Marbre et Arts de Saint-Béat
El mes juliol es va inaugurar el 20è Festival del marbre a Saint-Béat, al departament 
francès de l’Alta Garona. Per motius sanitaris es va cancel·lar la cerimònia d’inaugu-
ració, però es van poder fer els tallers de pedra, bronze i marbre, al Moulin des Arts, 
previstos pels dies 17, 18 i 24 de juliol.

Al simposi de l’escultura s’hi van presentar Germano Frias (Portugal), Maria Trinidad 
Caminos (Argentina), Olivier Delobel (França, Noemí Palacios (Catalunya), Natàlia 
Christyakova (Rússia) i Mathieu Perie (França).

El 26 de setembre es va clausurar el Festival i es va fer el sorteig per designar el guanya-
dor de l’escultura, que va resultar ser Germano Frias.
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Agost
Visites guiades a l’exposició permanent d’escultura 
del Museu Can Mario
La col·lecció permanent d’escultura contemporània de Can Mario es conforma a partir 
de la voluntat de tractar les obres com a entitats dotades de capacitat expressiva, que 
es comuniquen amb el públic sense necessitat de definir-se per una estètica concreta. 
Està integrada pel treball d’artistes molt diversos; des d’històrics catalans com ara Joan 
Miró o Antoni Tàpies fins a artistes de trajectòria més recent com Jaume Plensa o 
Mayte Vieta.

Les visites es van fer els dies 2, 8, 16, 22 i 30 d’agost. La visita del 22 d’agost va ser a càr-
rec d’Helena Ferrer. Es va fer sota el títol L’escultura, més enllà del volum. Cada escultu-
ra ens amaga un relat al seu interior que no és visible a simple vista. Us proposem una 
passejada pel fons d’escultura del Museu Can Mario on anirem descobrint plegats els 
relats d’aquesta disciplina artística de la mà d’artistes catalans com Joan Brossa, Jaume 
Plensa o Antoni Tàpies. L’escultura contemporània pot tenir múltiples interpretacions, 
per això animem a tothom a participar, tant adults com públic familiar!

Esculturas en el jardín 2020
El 3 de juliol es va inaugurar aquesta exposició, organitzada pel Museo de Arte Es-
pañol Enrique Larreta (MAEEL) a la ciutat de Buenos Aires (Argentina). Es tracta 
d’una exposició “virtual” del clàssic cicle Escultures al jardí, en la seva edició 2020. El 
tradicional cicle d’escultures inicia el recorregut de la seva vintena segona edició amb 
la coordinació del museu i la curadoria de Delfina Helguera. Aquest cicle, ideat per 
Nelly Perazzo en els ‘90, va tenir una gran rebuda i a partir d’aquesta iniciativa el jardí 
es va convertir en un espai privilegiat per exposar obres de tres dimensions. Per raons 
de públic coneixement i a causa de la quarantena obligatòria, aquesta edició no va 
arribar a inaugurar-se en el Museu i es va fer de forma virtual amb les mateixes obres 
que originalment foren muntades al jardí andalús del Larreta. Hi exposaren obres vint 
escultors contemporanis.

Trapecio, Gabriela Heras La curva del tiempo, Julia Farjat

Medusa con la cabeza de Perseo, Luciano Garbati

 EMB
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Deïtats anacròniques
La Galeria Ex Machina, del carrer de la Mercè de Barcelona, va presentar del 18 d’agost 
al 3 d’octubre, l’exposició “Anachonic Deities”, amb escultures de Tomàs Barceló.

El cartell de presentació de l’exposició diu: ...és una oportunitat per submergir-se en 
el món desconegut d’una antiga civilització... L’exposició consta d’escultures fantàstiques 
fetes amb resina, metall i objectes reciclats; una col·lecció d’icones misterioses que apa-
rentment han estat immerses a l’actualitat des d’una línia de temps indeterminada i des-
coneguda de la història. Les creacions de Barceló són retrats excepcionals, sorgits de la 
seva imaginació, que ens convida a experimentar la visió i la llibertat del desconegut.

Experimenta les misterioses inconsistències cronològiques del fantàstic en aquesta lúdica 
exposició que segur que intrigarà la teva ment i farà que la teva imaginació vagi.

Agustin Ibarrola
El pintor i escultor basc Agustín Ibarrola va complir el dimarts 18 d’agost 90 anys. En 
bon estat físic segueix mantenint l’impuls creatiu i vital i la seva disciplina de treball en 
el seu mas de la Vall d’Oma (Kortezubi, Biscaia), on s’hi va instal·lar amb la seva dona 
i fills en plena transició.

Ibarrola va ser un membre destacat de l’Equip 57, creat a París el 1957 per un grup 
d’artistes espanyols exiliats del franquisme, que sempre van reivindicar la seva llibertat 
per defensar aquelles causes que consideraven més justes en cada moment, com la de-
núncia de la dictadura franquista i, posteriorment, la persecució d’ETA contra els que 
no combregaven amb els seus plantejaments nacionalistes totalitaris.

Aquest posicionament polític actiu el va portar a militar al PCE durant la dictadura 
de Franco i li va implicar la persecució i fustigació d’uns i altres, com la crema del seu 
primer caseriu a Ibarrangelu, el 1975, per elements de la ultradreta franquista i, a prin-
cipis dels anys 2000, l’assetjament i atac a la seva obra més emblemàtica, el Bosc Pintat 
de Oma, per part de l’entorn d’ETA.

Agustín Ibarrola és autor de reconegudes obres i intervencions artístiques com El Bosc 
de Oma, Biscaia, 1982-1991; Pedres i arbres, 1999, a Allariz (Ourense); Els Cubs de la 
Memòria, 2001-2006, al port de Llanes (Astúries); les Travesses del Ruhr, 2002, a Bot-
trop (Alemanya); les Pedres pintades, 2005-2009, a Garoza (Muñogalindo, Àvila); i de 
monumentals escultures d’acer, amb travesses de ferrocarril, fusta o cartró.  Diario de Noticias de Navarra.
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Setembre

Art & Gavarres 2020
Inaugurat el 5 de setembre, Art & Gavarres és un festival que parteix de la idea que l’Art 
pot ser una eina que ens ajudi a reflexionar i a canviar la nostra mirada sobre el pai-
satge. Es relaciona l’Art i la Natura per donar a conèixer aquest espai natural protegit i 
posar-lo en valor (l’Espai de les Gavarres conté una de les millors mostres de sureda, 
la millor àrea de pinastre a Catalunya i alguns taxons de flora singular. Constitueix 
una excel·lent reserva de poblaments florístics i faunístics mediterranis, amb algunes 
espècies singulars).
Els artistes participants creen durant una setmana obres in situ amb materials naturals. 
Les obres són visitables fins que la mateixa natura, amb el pas del temps, les esborri.

La Fundació Vila Casas va incorporar l’obra
Dona asseguda de Manolo Hugué 
La col·lecció d’art de la Fundació Vila Casas té per objectiu aplegar i preservar un segle 
d’art català contemporani partint de l’any 1930 per concloure l’any 2030. 

Cenyint-se als inicis d’aquesta forquilla cronològica, la Fundació va adquirir, aquest 
2020, una de les obres més destacades de Manolo Hugué (Barcelona, 1872 - Caldes de 
Montbui, 1945), un dels escultors catalans amb més projecció internacional durant la 
primera meitat del segle XX. L’obra, Dona asseguda, datada entre els anys 1930-1931, és 
l’escultura de bronze de majors dimensions feta per l’autor i es pot visitar al Museu Can 
Mario de Palafrugell. La temàtica de la dona asseguda a terra va ser una de les cons-
tants en l’obra d’Hugué i en aquesta obra, de gran dinamisme, la figura en moviment 
sinuós i amb les cames obertes s’allunya força del classicisme lànguid que havia produït 
el Noucentisme en peces de temàtica similar.

Día internacional de l’Art 2020
El Museu Can Mario es va sumar a la celebració del Dia Internacional de l’Art oferint 
portes obertes durant els dies 5 i 6 de setembre. D’aquesta manera va convidar a des-
cobrir la col·lecció de més de 220 escultures que pertanyen a diversos artistes nascuts 
o residents a Catalunya.

Una escultura de Jaume Plensa al Clínic
El mes de setembre es va instal·lar, a l’Hospital Clínic de Barcelona, l’obra Blau de 
Jaume Plensa. Es tracta d’una escultura creada per Plensa l’any 2016 i que es va lliurar 
formalment el mes d’octubre com a homenatge als sanitaris i la seva lluita contra la 
Covid-19. 
Es tracta del rostre d’una jove que dorm encastat al bell mig d’una roca basàltica bla-
venca de més de dos metres d’alçada i dues tones de pes. La coneguda amistat que 
uneix Plensa amb el director general del Clínic, el doctor Josep Maria Campistol, ha 
estat la clau que ha portat a aquesta donació. A més de l’agraïment que l’escultor ha 
volgut expressar a el personal sanitari per tota la seva tasca en aquesta pandèmia.

Escultura al Museu de Cervera
El dia 10 de setembre es va inaugurar, al Museu de Cervera, la mostra CONFIN-ART, 
Paisatges d’un confinament, amb la participació de vint-i-dos artistes de la comarca de 
la Segarra i voltants: Marta Agustí i Maria Mora, Teresa Alsina, Eduard Boleda, Lali 
Calzada, Aina Castelltort, Joan Codina, Alba Cuñé, Xavi Fonoll, Miquel Gascón, Eric 
Grau, Carlota Herebia, Manescal, Tomeu Montagut, Lucio Ortega, Marta Pruna, Ra-
mon Sala, Ramon Sanfeliu, Josep M. Santesmasses, Roser Sàrries, EriK Schmitz, Alba 
Torres.Escultura de Marta Pruna al Museu de Cervera

Escultura d’Ona Trepat Rubirola
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Més Plensa: El diari d’artista
El diumenge 13 de setembre el diari Ara va publicar un número especial il·lustrat amb 
els dibuixos, esbossos i fotografies de l’escultor català més universal. El dossier compta 
amb una entrevista en profunditat amb l’artista, textos i poemes seus i fotografies de la 
seva obra repartida per tot el món.

Una altra escultura enderrocada
Aquest cop li va tocar el rebre a l’escultura del conqueridor espanyol Sebastián de Be-
lalcázar que hi havia a Popayán, Colòmbia.

Sebastián de Belalcázar fou un conqueridor cordovès que va fundar les actuals loca-
litats de Quito, Cali, Popayán i Belalcázar. Segons sembla va viatjar al Nou Món en el 
tercer viatge de Cristòfol Colom.

El Movimento de Autoridades Indígenes del Suroccidente Colombiano (AISO) va ar-
gumentar que Belalcázar va cometre delictes de genocidi, acaparament de terres i  desa-
parició física i cultural dels pobles ancestrals Misak. I així, el 16 de setembre, indígenes 
de la comunitat Misak van fer caure l’escultura com a forma de reivindicar la memòria 
dels seus ancestres assassinats i esclavitzats per les èlits.

Teresa Riba presenta Cuirasses
La galeria Anquin’s de Reus va presentar, del 17 de setembre al 30 d’octubre, l’exposició 
Cuirasses de l’artista Teresa Riba. A banda d’alguns dibuixos, en aquesta mostra va 
presentar les sèries d’escultures Tancament i Blocs, centrades en la dona i en les seves 
emocions i neguits.

Teresa Riba (Igualada, 1962) ja es va inclinar des de bon principi cap a l’escultura quan 
el 1985 es va llicenciar en aquesta especialitat a la facultat de Belles Arts de Sant Jordi 
de Barcelona. En els seus inicis va experimentar amb una certa abstracció però ben 
aviat va tenir clar que la figuració, sense complexos però amb una mirada contempo-
rània, li era un vehicle millor per a expressar-se, i la figura humana, la protagonista 
absoluta de la seva obra.

Àngel Ferrant a la Vila Casas
El 17 de setembre es va inaugurar, als Espais Volart de la Fundació Vila Casas, a Bar-
celona, l’exposició L’amistat infinita, Àngel Ferrant i Xavier Vidal de Llobatera. Comis-
sariada per Glòria Bosch i Susanna Portell l’exposició és un homenatge a l’escultor-pe-
dagog Àngel Ferrant (1891-1961) i al dinamitzador cultural Xavier Vidal de Llobatera 
(1894-1963).

Viquipèdia ens diu: Àngel Ferrant Vázquez (Madrid 1891 - 1961) fou un escultor espa-
nyol, un dels més importants de l’avantguarda, iniciador de l’escultura cinètica i surre-
alista espanyola. Estudià a l’Escuela de Artes y Oficios de Madrid, a l’Acadèmia de San 
Fernando i al taller d’Aniceto Marinas. Va ampliar els seus coneixements durant viatges 
per Europa i una estança a París. Per l’obtenció d’una càtedra a l’Escuela de Artes y 
Oficios de La Corunya l’any 1918 residí durant dos anys a Galícia, fins al seu trasllat a 
Barcelona, on estigué fins al 1934, quan s’establí definitivament a Madrid.

El 1926 guanya el Concurs Nacional d’Escultura en relleu. Exposa a diverses galeries i 
amb diferents grups com Els Evolucionistes, el Cercle Artístic de Sant Lluc, l’Associació 
d’Escultors i amb Amics de l’Art Nou (ADLAN), on comença la seva tendència al surre-
alisme. A partir del 1936 continuà amb la seva tasca artística, però amb grans dificultats 
econòmiques i ideològiques. A la fi dels anys 1940 s’uneix com a artista clau amb l’Escola 
d’Altamira, fundada per Mathias Goeritz. El 1960 obtingué el premi especial d’escultura 
a la XXX Biennal de Venècia. Va ser mestre de l’escultora Margarida Sans i Jordi. Enginyeria tèxtil (1961), a la plaça Ferran Casa-

blancas, La Bonanova, Barcelona.
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Josep Vallverdú i l’escultura de Rovelló
El cap de setmana del 19 i 20 de setembre, Balaguer (la Noguera) va acollir l’Encontats, 
el mercat del conte infantil, que en la seva 5a edició ha volgut homenatjar l’escriptor Jo-
sep Vallverdú, primer padrí del certamen i fill adoptiu de la ciutat. L’homenatge s’ha fet 
amb la inauguració d’una escultura del popular personatge Rovelló a la plaça del Pou.

L’escultura està feta amb bronze i està formada per dues peces: un gosset i tres rove-
llons. És obra de l’artista balaguerí Sergi Molina.

Antonio López
Del 24 de setembre i fins al 24 de gener del 2021, la Fundació Bancaixa de València va 
presentar l’exposició Antonio López, oferint una completa retrospectiva amb un recor-
regut per la pintura, el dibuix i l’escultura de l’artista, des dels anys 50 fins a l’actualitat. 
La mostra, que va comptar amb la col·laboració del propi artista i del seu entorn fami-
liar pròxim en el comissariat, va acostar al públic el singular procés creatiu de l’artista, i 
va incloure alguns dels principals quadres i escultures en els quals es troba actualment 
treballant en el seu taller, i algunes obres en procés que va voler mostrar al públic.

Les obres procedien de col·leccions institucionals com les del Museu Nacional Centre 
d’Art Reina Sofia, Fundació ICO, Museu ARTIUM Vitòria – Gasteiz, Museu de Belles 
arts de Bilbao, Galeria Marlborough, Col·lecció Rucandio, Col·lecció Fundació Mon-
teMadrid, Colecció Fundació Sorigué, Col·lecció Orpheus, Col·lecció privada cortesia 
Michel Soskine Inc. Madrid – Nova York, Museu Municipal de Valdepeñas, així com 
de més de 25 col·leccions privades.

Mirador de la Memoria, Valle del Jerte
Per segon cop en pocs dies, el mes de setembre es va declarar un incendi a la zona d’El 
Torno, municipi de la província de Càceres (Extremadura), on hi ha el conjunt escul-
tòric Mirador de la Memoria, obra de l’escultor Francisco Cedenilla Carrasco. No és 
casualitat que en pocs dies es produïssin dos incendis a la mateixa zona (el primer es va 
declarar a finals d’agost) ja que el monument, dedicat a la memòria de les víctimes de 
la Guerra Civil espanyola, ha estat tirotejat i ha patit diverses campanyes promogudes 
per grups de dreta i extrema dreta que qüestionen la Llei de la Memòria Històrica.

El monument, inaugurat el 24 de gener del 2009, representa a tres homes i una dona 
que busquen el seu camí de tornada a casa: van desaparèixer durant la guerra civil i, 
simbòlicament, van tornar a aparèixer convertits en pedra el 2009. Des d’aleshores 
ençà, miren fixament el Valle del Jerte.

El lloc i el monument van fer-se “famosos” arran de la pel·lícula El silencio de los otros, 
dirigida el 2018 per Almudena Carracedo i Robert Bahar. La pel·lícula mostra la lluita 
silenciada de les víctimes del llarg règim de Franco, que segueixen buscant justícia 
encara ara.

Antonio López (  loshojosdehipatia.com)

 https://es.wikipedia.org/wiki/Mirador_de_la_Memoria#/media/Archivo:Mirado_del_Memoria_3.jpg
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Rajada, Emili Armengol, 2019

Octubre
Càpsules de confinament: art i pandèmia
Per celebrar el 20è aniversari de la Fundació Vila Casas, es van presentat al Museu Can 
Framis les exposicions “Càpsules de confinament: art i pandèmia a Catalunya”, amb la 
intervenció d’un centenar d’artistes i El cor oceànic de les coses del pintor Jordi Marto-
ranno. També es van donar a conèixer els tres catàlegs dirigits per Daniel Giralt-Mi-
racle, dedicats a la pintura, la fotografia i l’escultura, on apareixen documentades les 
2.500 obres que componen la col·lecció de la Fundació, i el llibre escrit per la directora 
d’art de la Fundació els darrers vint anys, Glòria Bosch, titulat “Tot girant fulls d’àlbum. 
Vint anys de la Fundació Vila Casas 2000-2020”, on explica les seves experiències i 
reflexions al capdavant de la Fundació.

Paraula, matèria, imatge, a Sant Fruitós de Bages
A partir de l’1 d’octubre del 2020, i fins el 16 de gener de 2021 es va poder veure, a la 
Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages, l’exposició col·lectiva que oferia una 
mirada a tres bandes de la faceta escultòrica de l’artista santfruitosenc Agustí Penadès. 
En aquesta ocasió, l’escultor va acompanyar les seves peces amb una vintena de foto-
grafies de gran format obra de l’artista Lluís Ivern, i de les reflexions del filòsof i crític 
d’art Arnau Puig.

31 Biennal d’Escultura Jacinto Higueras
L’Ajuntament de Santisteban del Puerto (Jaén), poble on va néixer l’escultor Jacinto Hi-
gueras Fuentes (1877-1954), té instituït un Certamen Biennal d’Escultura, que aquest 
any 2020 va convocar el 9 d’octubre. Les obres s’havien de presentar, en matèria defini-
tiva, sense cap condicionament de tema, estil o escola. Els premis estaven dotats amb 
6.000 euros, el primer, i 3.600 euros i un trofeu el segon, restant les obres en propietat 
del Museu.

13a Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries
Els dies 10, 11 i 12 d’octubre es va celebrar, a Castelló d’Empúries (Alt Empordà), la 
13a Ruta de l’Art.

En paraules d’Anna María Constanseu, organitzadora de la mostra:  El model de la 
Ruta de l’Art és el “Temps de flors” de Girona. Visitant-lo vaig pensar que a Castelló es 
podria fer una exposició semblant, però mostrant obra d’artistes de renom. Es tracta 
d’ensenyar la pedra vella, la història del poble, els racons, edificis monumentals (però 
també cases particulars) amb art actual de renom. El més difícil va ser que els artistes 
coneguts hi creguessin, però n’hi ha que hi són des del principi, des del primer any. Una 
altra característica d’aquesta Ruta és que hi ha d’haver artistes emergents –amb selecció 
prèvia- al costat dels consagrats. En l’edició d’enguany hi van participar 91 artistes que 
van distribuir les seves obres per 14 espais emblemàtics del municipi.

Orada, d’Emili Armengol, és la imatge d’aquesta edició de la 13a Ruta de l’Art a Castelló d’Empúries
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Eros, el teu cos com a excusa
El 15 d’octubre es va inaugurar, al MEAM (Museu Europeu d’Art Modern) de Barce-
lona, l’exposició temporal Eros, el teu cos com a excusa. Encara que, bàsicament, es va 
tractar d’una exposició de pintura - 52 pintors diferents “un passeig per la pintura més 
rabiosament actual, per la contemporaneïtat més indiscutible“-  hi havia també l’obra de 
sis escultors: Eudald de Juana (Navata, Girona, 1988), Álvaro de Matías (Àvila, 1984), 
Grzegroz Gwiazda (Lidzbark Warmiski, Polonia, 1984), Mer Jiménez (Segovia, 1954), 
José Manuel Martínez Pérez (Lepe, Huelva, 1972) i Noé Serrano (Còrdova, 1973).

XXIV Concurs d’Escultura Pere Jou
El passat 17 d’octubre de 2020, a Sitges (Garraf), va tenir lloc la reunió del Jurat per 
designar les obres guanyadores del XXXIV Concurs de pintura Sanvisens i XXIV Con-
curs d’escultura Pere Jou. Al Concurs s’hi van presentar un total de 350 pintures i 91 
escultures i el Jurat en va triar 24 i 25, respectivament.

Les obres seleccionades es van exposar al Centre Cultural Miramar, carrer Bernat de 
Fonollar 19 de Sitges, entre el 24 d’octubre de 2020 i el 10 de gener de 2021.

Els guanyadors dels premis d’escultura foren: Primer premi, dotat amb 3.500 €, Fran-
cisco Hernández Díaz, amb l’obra Sense títol-; i Accèssit, de 1.500 euros, Francisco 
Armas Padrón, amb l’obra Alquímia.

Mor Antonio Beneyto, representant del surrealisme 
contemporani
El 23 d’octubre va morir, a Barcelona, l’escriptor, pintor i escultor Antonio Beneyto (Al-
bacete, 1934). Representant del surrealisme contemporani, màxim exponent del que 
s’ha anomenat el postisme pictòric i literari, sorgit després de la guerra civil, en els anys 
60, es va establir a Palma, on es va relacionar amb escriptors com Camilo José Cela, 
Antonio F. Molina i Cristóbal Serra, entre d’altres, al voltant de la publicació de Papers 
de Son Armadans. Va tractar amb el novel·lista Robert Graves i amb l’intel·lectual Joan 
Bonet, entre moltes altres figures de la cultura. El 1967 es va instal·lar a Barcelona on 
va coneixer a grans creadors com Joan Brossa, Juan Eduardo Cirlot, Joan Perucho o 
Pere Gimferrer.

L’obra de Beneyto és plena de figures enfrontades, amb rostres desdoblats com si fos-
sin el Ying i Yang; criatures híbrides i monstruoses que ofereixen a l’espectador una 
perspectiva fantasmagòrica, on tot el que és humà no és més que un record. Mestre de 
l’oníric, com a bon continuador del surrealisme, va desenvolupar un art imaginatiu, ple 
d’ironia i de sarcasme.

Escultura per a commemorar els bombardejos
produïts a Vila-Seca el desembre de 1938
El 28 d’abril de 2017, l’ajuntament de Vila-seca (Tarragonès), va aprovar la creació d’un 
memorial en record de les víctimes civils dels bombardejos feixistes durant la guerra 
civil a Vila-seca, en forma de placa o similar, en que s’hi poguessin llegir els noms de 
les víctimes. Després de debatre les diferents possibilitats la voluntat de l’ajuntament va 
ser la de construir un conjunt escultòric.

Finalment, el 27 d’octubre de 2020, l’Ajuntament de Vila-seca, va obrir la convocatòria 
de licitació per “el disseny, creació i execució d’una escultura per commemorar els bom-
bardejos produïts a Vila-seca el desembre de 1938”.
El pressupost de licitació va ser de 55.000 euros (IVA inclòs), amb una durada del 
contracte de sis mesos, i el termini de presentació de les ofertes va finalitzar el 17 de 
novembre.

Sense títol, ©Francisco Hernández Díaz

Personatge de negre, Antonio Beneyto
 https://www.todocoleccion.net

Pintura de Daniel Coves
Escultura de Grzegorz Gwiarzda  EMB
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Novembre

Figuratives 2021
L’1 de novembre la Fundació de les Arts i els Artistes va convocar novament a tots 
els artistes figuratius a l’11è Concurs Internacional de Pintura i Escultura Figuratives 
2021, dotat amb un Primer Premi de Pintura de fins a 36.000€, un Fons d’Adquisició 
d’Escultura de 40.000€ i un fons a determinar per a l’adquisició d’obres.

El jurat es reunirà a Barcelona a finals del mes de juny de 2021 per a triar entre els par-
ticipants: un primer premi, els esments d’honor i els finalistes. Aquestes obres passaran 
a formar part de la major mostra de pintura i escultura figurativa que s’inaugurarà en 
el MEAM de Barcelona a finals de 2021.

Els Vallmitjana i l’escultura moderna
El primer de novembre va aparèixer a les llibreries Els Vallmitjana i l’escultura moderna 
a Catalunya, editat per Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona i escrit 
per Ramon Dilla Martí i Maria Torras Freixa.

La sinopsis publicada per l’editorial deia: Els germans Agapit i Venanci Vallmitjana 
foren els grans renovadors de l’escultura catalana de la segona meitat del segle XIX. Com 
a artistes i docents de prestigi, la seva influència i projecció internacional deixaren em-
premta en diverses generacions que treballaren entre el Romanticisme i el Modernisme. 
Els darrers anys, les seves peces escultòriques -ubicades en espais en procés de revaloració 
com ara els cementiris- han configurat una de les imatges icòniques de la ciutat de Bar-
celona. Aquest volum recopila els estudis presentats amb motiu de l’Any Vallmitjana, que 
se celebrà el 2019 per iniciativa de la Universitat de Barcelona. Personalitats del món 
acadèmic i cultural hi analitzen el context històric, l’obra i l’activitat al taller dels dos ar-
tistes, sense deixar de qüestionar-se críticament quin ha de ser l’abast de la restauració de 
les seves escultures. Amb aquestes contribucions, Els Vallmitjana i l’escultura moderna a 
Catalunya recupera un llegat extraordinari i convida a descobrir un patrimoni cultural 
fins ara poc conegut.

Jaime de Córdoba i Robert Wasler
El 6 de novembre es va inaugurar, a l’Espai Cavallers 31/33 de Lleida, l’exposició Ob-
servant el camí, de Robert Wasler, amb pintures de Mònica Castanys i escultures de 
Jaume de Córdoba.

“Robert Walser ens diu:
Passejar... m’és imprescindible per mantenir el contacte amb el món viu, sense aquestes 
sensacions no podria escriure ni mitja lletra ni produir el més lleu poema. Sense passejar 
estaria mort i la meva professió, a la que estimo apassionadament estaria aniquilada”.
Aquesta passió a la que es refereix el narrador és la que va entusiasmar a l’escultor Jau-
me de Córdoba i a la pintora Mònica Castanys per realitzar aquesta exposició, creant 
peces sobre el passeig com a activitat alliberadora i pensadora. Pintures i escultures 
que amb esperit narratiu ens van acostar a un món de sensacions quotidianes.

Domènec Fita va morir als 93 anys
L’artista gironí Domènec Fita va morir el dijous 9 de novembre a 93 anys. Nascut l’any 
1927, Fita ha estat una de les figures més rellevants de l’escena artística de Girona i d’ar-
reu del país. Escultor, pintor, dibuixant i ceramista, les seves obres de gran format són 
visibles en indrets tan destacats com la Sagrada Família, les catedrals de Girona i Vic 
o el monestir de Montserrat. Fita també era membre de la Reial Acadèmia de Belles 
Arts de Sant Jordi i rebé la Medalla d’Or de la Diputació de Girona (1991) i la Creu de 
Sant Jordi (2006). Amb l’objectiu de difondre la seva tasca, l’any 2000 es va constituir la 
Fundació Fita, amb unes 10.000 obres de l’artista fitxades i registrades.

Héroes, Jaime de Córdoba

 https://www.meam.es/ca/announcements/48/
figurativas-2021.html
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En record de Domènec Fita
Bernat Puigdollers. Historiador i crític d’art.

El mes de novembre passat ens va deixar, a l’edat de 93 anys, l’artista i amic Domènec 
Fita i Molat (Girona, 1927-2020). Amb ell marxa una de les darreres baules que ens 
lligaven encara de manera directa a les arts catalanes de la nostra postguerra. Fita, 
de parla clara i memòria infinita, era alhora testimoni i part implicada del procés de 
renovació plàstica que es va viure a Catalunya des de mitjan anys quaranta fins a la 
mort del dictador. Amb ell vaig tenir freqüents i llargues converses sobre la seva obra 
i la seva època però també sobre l’expressió artística actual i l’esdevenidor de les arts. 
Si hagués de definir breument a Domènec Fita ho faria amb adjectius com: generós, 
inquiet, tenaç, inconformista... Fita procurava estar al dia, acord amb l’esperit de cada 
època. No parlo de modes ni estils –des de ben jove ja havia entès que aquest és un 
camí estèril– si no de sentir-se part d’una comunitat i posar-se al seu servei, parlo més 
aviat d’un caràcter cívic que es fa present en tot moment en la seva obra.

Sempre em repetia que volia sentir-se útil i que per això posava la seva obra al servei 
de tothom. No és estrany, doncs, que dugui a l’esquena un gran nombre de monuments 
públics –els monuments a l’Abat Oliba de Vic, Carlemany d’Andorra o les imatges del 
P. Claret i Pere Nolasc a la Sagrada Família en són alguns exemples– destinats a embe-
llir l’espai però també a finalitats més elevades: l’educació i la memòria històrica.

Fita era un artista polifacètic, indistintament treballava la pintura com l’escultura, però 
alhora tant podia dissenyar un vitrall, com un paviment, com el pany d’una porta. Tot 
i així, ell mateix reconeixia que la seva primera tendència artística, la seva inclinació 
natural fou l’escultura i el volum, molt més intuïtiu que el dibuix. La seva gran habilitat 
i el coneixement profund de l’ofici li va permetre desenvolupar la seva obra indistinta-
ment en totes les disciplines possibles. Tot i així, tal com ell mateix deia, la sòlida for-
mació tècnica que va rebre a les aules de Llotja va ser alhora una avantatge i un incon-
venient. Després del seu pas pel taller de l’escultor Carrera i més tard per les aules de 
Llotja, es trobà encotillat per una tècnica depurada de la que procurà lliurar-se’n tota 
la vida. En una de les seves obres primerenques més reeixides –al meu entendre una 
de les obres més exquisides que han sortit de la seva mà-, el Crist de la catedral de Gi-
rona, se’ns mostra amb unes grans habilitats tècniques i referències clares a la tradició, 
però alhora amb un temperament propi i una voluntat de renovació. Més tard –penso 
en els relleus dels pilars de formigó de casa seva, a Montjuïc de Girona- explorà nous 
materials i noves tècniques aplicats directament a l’arquitectura. I és que la integració 
de l’art en la vida diària era una de les seves preocupacions principals.

No es va deixar endur pels viaranys de l’art comercial, fet al gust del client, ni pintura 
de diumenge ni escultures decoratives. Sovint la seva obra té una aparença dura, gens 
amable, però que oculta una gran sensibilitat. Sempre m’han impressionat les “mòmi-
es” realitzades amb poliuretà pintat de colors molt vius. Aquelles dones nues, clivella-
des, desfigurades, excessives i inquietants, eren alhora d’una gran bellesa. Fita estimava 
els materials, independentment de la seva procedència i de la seva noblesa. Va treballar 
sense distincions tant amb material industrial –ferro o porexpan- com amb bronze o 
marbre.  Recordo encara com m’ensenyava, emocionat, la troballa d’un nou material, 
aprofitant els estrats de coles i pintures que s’havien acumulat en un banc de fuster. 
Aquell tauló, manipulat i intervingut per l’artista, esdevenia com una geoda, com una 
pedra preciosa plena de matisos i qualitats plàstiques. Des que el vaig conèixer, l’any 
2012, fins a la seva mort, aquest any 2020, cada conversa –en ocasions acompanyats 
per l’Àngela, la seva esposa- s’acompanyava de noves troballes. Al llarg dels darrers 
anys he conegut multitud d’artistes però pocs –malgrat l’edat- amb la vitalitat i l’esperit 
de Fita: amb ulls de nen, àvid de descoberta, interessat pel món i tot el que l’envolta, 
allunyat d’enveges i competitivitats. Ara que ens ha deixat, no lamentem tan sols la 
pèrdua de l’artista, també la de l’amic i la de l’home. Descansi en pau.

Monument a l’Abat Oliba, 2002 (  EMB)

Bernat Puigdollers amb Domènec Fita, 2012
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Construccions filials. La formingonera i el ciment
L’escultura filial de Mònica Planes
El 9 de novembre (i fins al 20 de desembre de 2020) es va presentar l’exposició comissa-
riada per Albert Mercadé al Centre Cívic Can Felipa del Poblenou (Barcelona).

A la seva primera exposició a la Fundació Suñol (2017), Planes ens oferia un món a ca-
vall entre l’escultura i l’arquitectura, en que destil·lava analíticament volums i materials 
netíssims, que s’encaixaven com un mitjó a l’estructura espacial del museu. Després, 
va seguir una aproximació més conceptualitzada de l’escultura –on expanded field en 
diria Rosalind Krauss-, en que els volums esdevenien una plataforma oberta a altres 
dimensions del coneixement -com l’univers del playground o del jardí utòpic-, sempre 
amb peces regides per la síntesi i la depuració. El nervi d’experimentació de la Mòni-
ca el va portar, fins i tot, a buscar els punts de fricció entre l’escultura i la dansa, fent 
conviure els volums amb el moviment copori, i analitzant postures per a projectar-les 
linealment a l’espai. Però ara, a Can Felipa, l’artista ha decidit explorar una de les ves-
sants més primigènies de l’escultura: la matèria; i no d’una manera especulativa, sinó 
amb profunditat, sensibilitat, simbolisme i significació (Albert Mercadé).

Set artistes a la tercera dimensió
La Galeria 3Punts de Barcelona va inaugurar, el 17 de novembre l’exposició col·lectiva 
“NINE ARTISTS IN THE THIRD DIMENSION”. Es tracta d’artistes de la talla de José 
Cobo, Emilio García, Tomasz Gornicki, Gerard Mas, Kiko Miyares, Alejandro Monge,   
Efraïm Rodríguez, Samuel Salcedo i Richard Stipl.

La nota de premsa de la galeria deia: Nou artistes en la tercera dimensió. ¡Vaja !! Sona 
a pel·lícula de sci-fi, misteriós, galàctic, de sèrie de televisió en blanc i negre ... No, res 
d’això. Es tracta d’una exposició col·lectiva de nou escultors que presenten una selecció 
de les seves escultures recents. Per què 9? ¿Alguna cosa simbòlic, numèric? No, tampoc és 
això. Nou són els escultors amb què 3 Punts Galeria treballa en continuïtat i complicitat 
permanentment. Això de la tercera dimensió no em feu explicar-...

Diàlegs d’intrusos. Tot és present
El MNAC va presentar, el 12 de novembre, Diàlegs Intrusos, un projecte que volia do-
nar continuïtat a la línia de treball que el museu ha anat desenvolupant per renovar 
les narratives de la seva col·lecció, obrint en aquest cas les sales a una selecció d’obres 
d’art contemporani.

Diàlegs intrusos. Tot és present va ser fruit de la col·laboració publico-privada i va reu-
nir 19 obres de la Fundació Suñol amb obres de la col·lecció del Museu Nacional. Dis-
seminades en diferents punts del museu, dins un marc de més de 1000 anys de creació 
artística, les obres volien generar lectures noves i obertes a partir del contrast o l’ana-
logia, tot convidant al visitant a participar i aportar la seva mirada a aquesta conversa.

Aquest projecte va reunir obres d’artistes tan importants com Joan Brossa, Eduardo 
Chillida, Joan Hernández Pijuan, Antoni Tàpies o Zush, entre altres.

Diàlegs i converses online als Espais Volart
El 19 de novembre a les 7 de la tarda, Diàleg entre Susanna Portell i Glòria Bosch, 
comissàries de l’exposició L’amistat infinita: Àngel Ferrant i Xavier Vidal de Llobatera, 
cercle de complicitats, en el marc de l’exposició L’amistat infinita.

El 26 de novembre, també a les 19:00 hores, Conversa entre Ester Xargay i Jordi Co-
lomer, moderada per Vicenç Altaió: Pere Noguera. Ruptura i radicalitats en l’escultura 
contemporània. En el marc de l’exposició A tot li cal una paret de Pere Noguera.

Talls (de vergonya), 2020. Mònica Planes

Cor de morter i Frega, al fons, 2020

Muntatge de l’exposició  Gerard Mas

Concetto spaziale. Piliola, 1967. Lucio Fontana
(Web del Museu Nacional d’Art de Catalunya de 
Barcelona, www.museunacional.cat).
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Moisès Villèlia a la Galeria Marc Domènech
Del 19 de novembre del 2020 al 29 de gener del 2021, la Galeria Marc Domènech de 
Barcelona, va presentar l’exposició Fustes. 1954-1992.

El web de presentació deia: L’objectiu d’aquesta exposició és explorar la vinculació de 
Moisès Villèlia (Barcelona, 1928 – Barcelona, 1994) amb el món de les talles de fusta. 
Atès que gran part de la seva producció escultòrica es va centrar al voltant de la canya de 
bambú i que la crítica artística sempre ha elogiat l’originalitat i qualitat d’aquestes obres, 
això ha suscitat que moltes de les escultures que ell va realitzar en fusta no rebessin l’aten-
ció necessària. “Moisès Villèlia. Fustes. 1954-1992” pretén resoldre aquesta situació. És 
la primera vegada que es dedica una exposició a analitzar en exclusiva la seva producció 
amb aquest material i a recuperar-ne el seu llarg, fructífer i rellevant vincle. Amb aquesta 
finalitat, la mostra ens presenta un recorregut antològic format per més d’una trentena 
de peces, moltes d’elles inèdites, realitzades en el transcurs de més de quatre dècades d’in-
vestigació plàstica.

Moisès Villèlia, un escultor (...) que no sol figurar en els “hit parades” habituals, però que, 
a les persones que fa anys que l’admiren, ens sembla un dels grans noms secrets d’aquest 
segle, una mena de baula perduda que hem de col·locar en la cadena que comença amb 
Àngel Ferrant (...) i Leandre Cristòfol (...) i que continua, més a prop nostre, amb Adolfo 
Scholosser (...).

Juan Manuel Bonet, 1999Galeria Marc Domènech (  EMB)

Sense títol, 1980 (  EMB) Sense títol, 1954 (  EMB) Personatge, 1979-80 (  EMB)

Jaime de Córdoba a Art Enllà
El 24 de novembre es va inaugurar a la Galeria Art Enllà de Barcelona l’exposició La 
novena arteria / Escultures i dibuixos de Jaime de Córdoba.

El text de presentació de l’exposició deia: Jaime de Córdoba és llinatge d’una dinastia 
d’escultors: el seu besavi, el seu avi, com ell, ens van deixar un testimoniatge del seu temps 
i les seves peces ens ajuden a valorar encara més el nostre meravellós món. És també, 
i com ell mateix es defineix, hereu de la Cultura Occidental. En aquest sentit podem 
afirmar que Jaime no és ben bé un artista transgressor: la seva obra no trenca volun-
tàriament amb res. Bé al contrari, el seu treball és fruit d’una rigorosa observació de la 
naturalesa i de l’ésser humà. Com a escultor suma, mescla, redefineix l’herència de milers 
d’anys d’anys de cultura, des de les restes de l’art Iber, passant pel Romànic, els artistes del 
Renaixement, fins als nostres dies. 
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Cartell de l’exposició

Les obres que podem veure en aquesta exposició es defineixen per si mateixes: no necessi-
ten justificacions ni masses teories que les sustentin. Cada peça és en si mateixa una de-
claració de principis. Fetes amb un pols ferm, ens permeten apreciar el rastre de les eines 
amb les quals les ha esculpit. A cada obra, l’artista ens convida a apreciar l’epidermis de 
les seves peces i deixa al descobert les hores d’ardu treball que hi ha a cadascuna d’elles.

14th International Small Form Porcelaine
Exhibition “Asymmetric Movements”
Del 27 de novembre del 2020 al 17 de gener del 2021 es celebrà l’exposició al Museu 
de la Porcellana de Riga (el termini d’inscripció de la convocatòria va finalitzar el 13 
d’octubre del 2020.

Com a concepte geomètric, l’asimetria encarna la idea d’oposicionalitat. Cada segon, 
hi ha processos divergents i de contra-forçament al món. El contrast entre el simètric 
i l’asimètric és sovint la diferència entre les coses realitzades pels humans i les que es 
produeixen a la natura. Els objectes, les tecnologies i les idees creades pels humans es 
basen sovint en la repetició i tenen estructures simètriques o sistèmiques. Però a la 
natura no hi ha línies rectes. Cada objecte té una forma única i fins i tot el cos humà 
és asimètric. Com a concepte, l’asimetria és en cert sentit el fonament de la bellesa. La 
condició necessària per exposar els treballs és que s’han d’haver creat durant els dar-
rers dos anys i comprenen almenys un 70% de porcellana.

Gorka Chillida. Deixar de dominar la matèria per 
comprendre’n la forma
L’exposició Cristal·lització simultània va obrir a finals de novembre al carrer del Rec, 
65, de Barcelona. Va mostrar un total de cinquanta-dues obres inèdites en paper, de 
format divers, realitzades a partir de la pandèmia, deu peces escultòriques concebudes 
entre 2016 i 2018 que havien estat exposades a Cadaqués i a Sant Sebastià i un llibre 
d’artista de Gorka Chillida.

Gorka Chillida (Sant Sebastià, 1981), viu actualment a Barcelona i treballa principal-
ment l’escultura. Va començar amb la pedra, treballà després la fusta i, finalment, va tro-
bar-se amb el ferro. Els primers treballs eren figuratius (principalment animals i motius 
naturals) fins que abordà l’abstracció a partir de fer cirurgia a les formes, un exercici que 
li permeté penetrar en els espais interiors de l’escultura. A partir de llavors les branques 
i els arbres havien deixat de ser això precisament: branques i arbres. De tarannà tran-
quil i meditatiu, no gaire amic de les multituds, ferm de principis i amant de les rutines, 
considera tan important l’acte de preparar-se per treballar com el procés de treball en ell 
mateix.

Chillida ha nascut per ser escultor. És el nét d’Eduardo Chillida.

Judith Barnés (https://tempsarts.cat)

(Web del Riga Porcelain Museum https://porcela-
namuzejs.riga.lv).

 https://tempsarts.cat/



B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

1
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

64

Desembre
Jaume Plensa, La Llarga Nit
A partir del 3 de desembre, Jaume Plensa presenta La llarga nit a Galeria SENDA de 
Barcelona. El dossier de premsa de la galeria diu: una exposició amb la qual elogia el 
temps misteriós de la nit, capaç d’infondre quietud i inspiració a l’ànima de tot poeta. 
Les obres incloses en l’exposició, des de grans escultures suspeses per fils subtils a delicats 
treballs en paper, es presenten com un cor polifònic de figures en aparença dorments i 
silents, de les quals destaca la dimensió lírica i contemplativa típica de la feina de l’artista 
barceloní...

La llarga nit inclou una sèrie d’escultures de gran grandària, entre les quals destaquen 
Minna’s Words, Invisible Ana o Laura Àsia. També inclou una sèrie de dibuixos i tre-
balls en paper, creats expressament per l’artista per a aquesta mostra.

Indíbil i Mandoni
El 3 de desembre va començar el procés de rehabilitació del monument d’Indíbil i 
Mandoni de Lleida amb la retirada del conjunt escultòric de la plaça Agelet i Garriga, 
i el seu trasllat al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat (CRBMC).
L’Ajuntament de Lleida va arribar a un acord amb el CRBMC, del Departament de 
Cultura, que serà l’encarregat de dur a terme l’actuació, que està valorada en prop de 
30.000 euros. Per la seva banda, la Paeria assumirà el cost de la llança, que va ser sos-
treta del monument, estimat en 10.000 euros. La previsió és que els treballs s’allarguin 
uns sis mesos.

© LleidaDiari.cat  EMB

Biennal Europea d’Art Contemporani
El 3 de desembre, a Amsterdam, el consell d’organització de la Fundació Manifesta va 
decidir que la ciutat de Barcelona i altres deu municipis de la seva àrea metropolitana 
acollin el 2024 la Biennal Europea d’Art Contemporani, amb l’objectiu d’aconseguir 
“un diàleg entre l’art i la societat “.

Manifesta es va originar a principis dels 90 com a resposta als canvis polítics, eco-
nòmics i socials posteriors al final de la Guerra Freda i als posteriors passos cap a la 
integració europea. Des de llavors, s’ha convertit en una plataforma itinerant centrada 
en el diàleg entre art i societat a Europa. Les edicions anteriors han tingut lloc a Rot-
terdam (1996), Luxemburg (1998),  Ljubljana (2000), Frankfurt (2002), Sant Sebastià 
(2004), Nicòsia (2006 - cancel·lada), Trentino-Tirol del Sud (2008), Múrcia en diàleg 
amb el nord d’Àfrica (2010),  Limburg (2012), Sant Petersburg (2014),  Zuric (2016) 
i Palerm (2018). L’edició actual té lloc a Marsella (2020), i el 2022 serà a la ciutat de 
Pristina (Kosovo).
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Não sonhes a tua vida, vive o teu sonho
(  https://www.instagram.com/joana_durao_es-
culturas/)

Restricted Access. Bernardí Roig
El 3 de desembre es va inaugurar aquesta exposició a la Galeria Miguel Marcos de 
Barcelona, i es clausurarà durant el mes de gener del 2021.
Bernardí Roig (Palma de Mallorca, 1965) és un dels artistes espanyols actuals amb més 
recorregut internacional i que mostra una gran pluralitat en la seva obra. En les seves 
exposicions el visitant ha pogut gaudir des de dibuixos, fotografies, escultures o fins 
i tot contingut cinematogràfic i vídeo. Va començar la seva carrera artística en l’efer-
vescència d’una illa marcada culturalment per Miguel Barceló i fascinada per l’estil 
salvatge de producció d’obra. La recerca d’un llenguatge propi la realitza de manera 
autodidacta, amb diferents estades a l’estranger, com París o els Estats Units, i, fruit 
d’aquest salvatge i desordenat aprenentatge, sorgeix el seu estil plural en formats, però 
amb una base comuna que és el dibuix.

Restricted Access recull una selecció de treballs (aquarel·les, dibuixos i escultures) rea-
litzats en els últims anys que exploren, des d’una figuració desviada, -com és habitual 
en el seu treball-, la dificultat de mirar, la quietud d’una solitud blindada i l’esterilitat 
de l’llenguatge. 

Venus paleolítiques
Un dels primers exemples d’art del món, les enigmàtiques venus paleolítiques tallades 
fa uns 30.000 anys, han intrigat i desconcertat als científics durant gairebé dos segles. 
Les representacions de dones obeses o embarassades, que apareixen en la majoria dels 
llibres d’història de l’art, van ser vistes durant molt de temps com a símbols de fertilitat 
o bellesa.
Però segons Richard Johnson, autor principal de l’estudi publicat a la revista Obesity el 
13 de desembre, la clau per comprendre les estàtues rau en el canvi climàtic i la dieta.
“Les figuretes van sorgir com una eina ideològica per ajudar a millorar la fertilitat i la 
supervivència de la mare i els nadons». «L’estètica de l’art, per tant, va tenir una funció 
significativa a l’emfatitzar la salut i la supervivència per adaptar-se a condicions climàti-
ques cada vegada més austeres».

(  http://www.miguelmarcos.com

ARTIST Experience
ARTIST va celebrar la seva primera edició 2020 entre el 26 de febrer i l’1 de març, amb 
participació de galeries i artistes nacionals i internacionals dedicats a l’art contempora-
ni i amb una nodrida concurrència de països participants: Espanya, Argentina, Bèlgi-
ca, Brasil, Bulgària, Cuba, França, Anglaterra, Iran, Israel, Itàlia, Mèxic, Perú, Portugal, 
Romania, Sud-àfrica, Suècia, Suïssa, Uruguai i Veneçuela.

Hi van participar 120 artistes de 20 països diferents, entre els quals hi havia els escul-
tors Ángel Mercé Grases (Amegra), Abraham Benzadón, Adolfo Alcaide, Ana Her-
nando, Ángeles García, Fermín Peláez, Íñigo Arístegui (Iart), Joana Durão, Jordi Co-
mas Montseny o Mercedes Naranjo, entre altres.

La II Edición Feria de Arte Contemporáneo ARTIST es va fer del 15 al 20 de desembre  
a la Fundació Carlos de Amberes de Madrid.
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 EMB

Monument al llibre/saltamartí  EMB

La Dcoop va convocar la VII edició del certamen 
d’Arts Plàstiques
La Dcoop és una gran cooperativa agroalimentària que agrupa a milers de famílies de 
pagesos i ramaders que treballen junts per poder oferir les seves produccions. La seva 
seu social és a Antequera (Màlaga). L’11 de desembre van convocar la setena edició del 
Certamen de Artes Plásticas.

Les bases especificaven que aquest concurs està adreçat a tots els artistes majors d’edat 
que desitgin participar-hi amb obres inèdites de pintura, escultura, ceràmica o gravat.  
Les inscripcions es podran realitzar per internet fins el 15 de març de 2021.

El premi d’escultura estava dotat amb 3.500 euros. Això si, les obres premiades passa-
ran a ser propietat de la Cooperativa.

Josep Pla-Narbona
El 14 de desembre va morir, a la Floresta (Sant Cugat del Vallès), Josep Pla-Narbona 
(Barcelona, 1928). Va ser dissenyador gràfic -disciplina per la qual se’l coneix més-, 
pintor, dibuixant i, també, escultor. La seva obra artística forma part de les col·leccions 
del MOMA de Nova York, del Baltimore Museum of Art i del MACBA, entre altres.

El 2012 va fer una donació d’obra pictòrica a la Fundació Carme i Lluís Bassat, i el 2013 
la va fer de la seva obra com a dissenyador gràfic al Museu del Disseny de Barcelona.

Quan a l’escultura va col·laborar amb Joan Brossa dissenyant tant el Llagost que corona 
la façana del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona com el Monument al llibre/saltamartí 
del Gremi de Llibreters de vell de Catalunya situat en la confluència del Passeig de 
Gràcia i la Gran Via.



67

B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

1
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

 https://www.vilaweb.cat. Recreació de l’acció 
artística Amb l’ajuda de tots.

Escultura de Duaita Prats a l’església de Sant Pere 
de Figueres
El 23 de desembre es va descobrir l’escultura del mil·lenari de l’església de Sant Pere de 
Figueres, obra de Duaita Prats i que duu per títol Agnus Dei - El meu nom és salvador.
El Punt Avui de 28 de desembre va dedicar un article a aquest esdeveniment: Amb el 
surrealisme que caracteritza els seus treballs, Prats expressa simbòlicament “els enigmes 
del cicle continu de la vida, la mort, i de nou la vida, que en aquest cas es manifesta 
triomfant en l’escena del naixement a través de la llavor física i espiritual que és Jesús i el 
seu missatge”. Del sacrifici renovador, l’Agnus Dei, sorgeix la pareidolia –efecte òptic– de 
l’anyell que genera la posició de les figures dins la cova. En la part inferior, la peanya de 
pedra treballada recorda l’apòstol i guarda també una referència a Salvador Dalí, a qui 
l’unia una relació “més que emocional” amb l’església, temple on es van celebrar el seu 
baptisme i el seu funeral.

Muma
Per Nadal, l’Hospital de Sant Pau de Barcelona es va omplir de llum amb una acció or-
ganitzada per l’artista barceloní Muma, amb motiu de La Marató. Va omplir el recinte 
amb milers d’espelmes en una performance titulada Amb l’ajuda de tots. Va comptar 
amb la participació de prop de dos-cents voluntaris i va retre homenatge als qui van 
viure la pandèmia sanitària a primera línia i als qui hi van morir.
Josep Maria Soler i Casas, conegut amb el nom artístic de Muma, és un important 
artista barceloní que viu a Lausana (Suïssa) des de fa trenta-cinc anys. A grans trets, la 
seva obra es divideix entre les obres pictòriques, íntimes i personals, i l’escultura social, 
que són performances participatives, col·lectives i amb el focus posat en el territori, que 
esdevé un subjecte essencial en la seva manera d’entendre l’art.
A mode de presentació, el seu web (http://muma-art.com/ca) diu: Una escultura social 
és una obra d’art participativa en la qual el vincle humà és el material més important. 
En una escultura social, la preparació és una part integral del treball: la recerca de vo-
luntaris, les diferents capes del fitxer, la integració al territori, la cobertura dels mitjans 
de comunicació tot al llarg del projecte són elements constitutius del procés. Les espelmes 
cristal·litzen tota aquesta energia humana en un moment màgic que alimentarà la me-
mòria col·lectiva.

Patricia Cancelo, “la forjadora de sueños”
El dimarts 29 de desembre, l’escultor Eduardo Pérez-Cabrero va entrevistar a l’escul-
tora Patricia Cancelo. Ho va fer dins l’espai Arte en Martes, plataforma d’Instagram 
que en el temps de pandèmia va oferir, cada dimarts, una sèrie d’entrevistes a diferents 
artistes - escultors, pintors, ceramistes, fotògrafs...-. Patricia Cancelo és una escultora 
gallega (Vigo, 1971), que viu a Barcelona, especialitzada en crear escultures de ferro 
amb formes geomètriques en equilibri. Ha estat Primer premi Sant Jordi del 2017, 
Premi Ciutat de Barcelona 2018 i Finalista al San Diego Festival of the Arts el 2019.

Duaita Prats http://www.elpuntavui.cat/.html
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Una descoberta
Enric Morera

Jardi d’Escultures
Mira que he anat vegades a la Fundació Miró! Doncs ahir, per casualitat i per primera 
vegada, em vaig fixar que just al costat del museu hi ha uns petits jardins amb escultu-
res contemporànies. Bé, no totes. Els jardins estan presidits per la figura d’en Manelic, 
obra de l’escultor Josep Montserrat i Portella (1860-1923) en homenatge a l’escriptor 
Àngel Guimerà.

Llegeixo que el Jardí d’Escultures es va construir l’any 1990, dins aquella famosa cam-
panya Barcelona, posa’t guapa, i reconstruir el 2002. Hi ha obres de Tom Carr, Pep 
Duran, Perejaume, Enric Pladevall, Jaume Plensa, Josep Maria Riera i Aragó, Cado 
Manrique, Ernest Altès, Gabriel Sáenz Romero i Sergi Aguilar. Sembla que tots aquest 
escultors varen ser escollits d’entre els artistes joves que havien ja exposat a la Fundació 
Miró.

Manelic, de Josep Montserrat  EMB

Dell’Arte, de Jaume Plensa  EMB

Gènesi, d’Ernest Altès  EMB

Teulada, de Perejaume  EMB C Tonos, de Gabriel Sáenz Romero  EMB

Agulla, de Tom Carr  EMB Gran fus, d’Enric Pladevall  EMB
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Tot revisant...
Enric Morera

El Museu Can Mario
Can Mario és el Museu d’Escultura Contemporània de la Fundació Vila Casas a Pala-
frugell (Baix Empordà), inaugurat l’any 2004. Acull al voltant de 220 escultures que da-
ten des de la dècada dels 60 fins a l’actualitat i que pertanyen a diversos artistes nascuts 
o residents a Catalunya. Addicionalment, cada any s’organitzen exposicions temporals.

Can Mario era una antiga fàbrica de suro de principis del s. XX que formava part del 
conjunt arquitectònic fabril de l’empresa surera Miquel & Vincke. Avui, és un espai per 
a la contemplació artística situat a la plaça de Can Mario, on també podem trobar la 
Torre de l’Aigua modernista i el Museu de Suro. Des de l’abril de 2011 s’han anat col-
locant trenta-tres escultures d’artistes de l’Empordà al Jardí de Can Mario, exposició 
permanent a l’aire lliure.

Manuel Solà Moreno  EMB

Lluís Cera i Bernad  EMB Teresa Riba  EMB

Xavier Medina Campeny  EMB

Josep Maria Subirachs  EMB

Eudald Serra  EMB

Javier Garcés  EMB

Robert Llimós i Oriol  EMB
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El petit reportatge
Enric Morera

Takis
La primera vegada que vaig veure una obra de Takis, va ser a París l’any 1994. Va ser a 
l’esplanada de La Defense. Vaig poder veure Le Bassin, una instal·lació inaugurada el 
1988 que consisteix en una bassa rectangular, d’uns cinquanta metres de llarg, sobre 
la qual es van col·locar 49 varetes metàl·liques, amb una alçada que oscil·la entre els 
3,5 i els 9 m. Els seus extrems estan proveïts de formes geomètriques de colors i llums 
intermitents, de colors diversos. Em va impressionar, sobretot per la seva “modernitat” 
i originalitat. I i va fer que m’interessés en conèixer Takis.

Avui, més de vint-i-sis anys després, he pogut veure l’exposició organitzada per la Tate 
Modern de Londres, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i el Museum 
of Cycladic Art d’Atenes. Es tracta de la primera mostra individual de l’artista a Barce-
lona. Es va inaugurar el 21 de novembre del 2019 al MACBA i es va clausurar el 13 de 
setembre del 2020.

Però qui va ser Takis?

El panell introductori de l’exposició deia:
TAKIS (PANAYIOTIS VASSILAKIS, Atenes, 1925-2019) va desplegar gran part de la 
seva activitat artística a París, Londres i Nova York entre el 1950 i el 1970. Va ser un 
dels pioners a incorporar les forces de la natura en la seva obra, tant en escultures com 
en pintures. El so, la llum, l’energia elèctrica i la magnètica són els elements principals 
d’un llenguatge ric i molt personal que es presenta en un recorregut a través dels pro-
jectes més significatius de la seva trajectòria.

L’obra de Takis representa una forma de ruptura literal i estètica, una mena d’enfron-
tament productiu entre l’art, la ciència i el món contemporani. Takis investiga els ma-
terials, les seves propietats i els seus comportaments, la seva “espontaneïtat”: radars, 
dials, antenes o quadres elèctrics són elements d’una recerca que explora el cosmos i 
uneix ciència, tecnologia i pensament. Els camps de forces electromagnètiques, tot i 
ser invisibles, es fan visibles en la seva obra.

La presentació de l’exposició al MACBA inclou una part documental en què destaca la 
seva vinculació amb Signals (1964-1966), galeria londinenca i publicació que prenen 
el nom en homenatge a les obres de Takis titulades d’aquesta manera; la seva estada a 
finals dels anys seixanta al Center for Advanced Visual Studies, creat feia molt poc dins 
el MIT (Massachusetts Institute of Technology), a Cambridge (EUA), on va poder col-
laborar estretament amb científics i enginyers, que ell veia com a “poetes” i “creadors”, 
i la vessant reivindicativa sobre l’estatus de l’artista, la més activista, vinculada a l’Art 
Workers’ Coalition.

Exposició al MACBA  EMB

Le Bassin (  EMB de 1994)
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Recordant...
Biennal d’Art a la Pobla de Segur
L’11 d’octubre del 2014 es va celebrar la primera Biennal d’Art a la Pobla de Segur. Es va 
dedicar especialment a l’escultura al carrer, i va ser fruit de la col·laboració entre l’Ins-
titut Català per a la Recerca en Escultura (ICRE) i el Comú de Particulars de la Pobla 
de Segur. Hi van participar, també, l’Ajuntament de la Pobla de Segur i la Diputació de 
Lleida. Va oferir la possibilitat de gaudir en els carrers i places de la vila, d’una impor-
tant mostra de 28 peces d’escultura contemporània.

Els artistes convidats foren: Luca Freschi (Itàlia), Raphaël De Just (França), Adrià Ar-
nau (ICRE), Luís Barbosa, Jorge Egea (ICRE), Rosa G. Ferrandiz (ICRE), Sergi Solde-
vila i Marta Solsona (ICRE).

Moment del muntatge de l’exposició.
D’esquerre a dreta: Josep Castells i Antoni Graell, 
del Comú de Particulars, Raphaël De Just, Luca 
Freschi i Jorge Egea, president de l’ICRE  EMB

La societat gastronòmica La Moixarronera va 
oferir un sopar a artistes i organitzadors. Alguns 
participants, d’esquerre a dreta: Antoni Graell, 
Adrià Arnau, Joaquim Valls, Josep Castells, Luca 
Freschi, Àngel Portet, Robert Bochaca i Raphaël 
De Just  EMB

L’Àngel Portet, en Jorge Egea i l’enyorada Rosa. G. 
Ferràndiz al dinar de clausura de la Biennal, al 
Comú de Particulars  EMB

Acte de signatura al Llibre d’Honor del Comú de Particulars. D’esquerre a dreta, Patrick Bareille (president 
de l’associació de pintors i artistes de Coustala. Salon du Fousseret, França) , Raphaël De Just, Lluís Bellera 
(alcalde de la Pobla de Segur), Ramón Gordó (president del Comú de Particulars), Jorge Egea i el Delegat de 
Cultura de la Diputació de Lleida  EMB

D’esquerre a dreta: Rosa G. Ferrándiz, Sergi Soldevila, Luca Freschi, Luis Barbosa, Raphaël de Just, Adrià 
Arnau, Marta Solsona, Lluís Bellera, Ramón Gordó, Jorge Egea, Patrick Bareille i Àngel Portet  EMB
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