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La Reina Mab

No sé en quin moment vaig enamorar-me de l’escultura, perquè sempre he volgut ser escul-
tora. I l’escultura m’ha acompanyat al llarg de tota la meva vida i s’ha convertit en quelcom 
d’imprescindible i necessari.

Treballo minuciosament, sola i en silenci. Sóc rigorosa en la forma però sempre deixant fluir 
del meu món interior les emocions, els sentiments i la tendresa. Amb el temps que fa que 
treballo, els meus interessos i  gustos han anat canviant i han evolucionat. Tot el que veig, tot 
allò que sento i visc, tot m’influeix, tot acaba reflectit en el meu treball.

Quan vaig començar em preocupava la composició, el rigor en la forma, la correcció en la 
morfologia, després vaig passar una època en la qual trobava les meves escultures pesades i 
feixugues i els vaig voler donar aire  i les vaig fer volar i ballar...

Ara he concentrat la meva atenció en els caps i rostres dels meus personatges, perquè penso 
que és una de les parts més interessants i potents de les escultures. I també he descobert el 
món de la policromia que m’agrada molt i em fa gaudir del color. M’agrada imaginar aquests 
personatges amb una personalitat i una història, guarnir-los amb  petxines i estrelles de mar 
enredats pels cabells, amb corones, barrets i collarets com la Reina Mab  que és una de les 
darreres escultures que he fet.

La vaig treballar amb fang i després li vaig fer un motllo de silicona i aquesta còpia és de resina 
acrílica policromada i la mida és una mica més petita que el natural.

La Reina Mab  és un personatge del folklore anglès, és la reina de les fades o la llevadora de les 
fades tal com ens explica Shakespeare en el discurs que fa Mercutio a Romeu i Julieta.

De moment els meus personatges són una mica hieràtics i inexpressius però aquest fet no em 
preocupa, ja m’agrada, no els vull destorbar. Més endavant pot ser els dono una mica mes de 
vida.

Eulàlia Monés
Badalona, 5 de novembre de 2021

 Eulàlia Monés, 2021
La reina Mab



3

B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

2
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

Butlletí ICRE
Institut Català per a la Recerca en Escultura

2
gener 2022

Editorial
Jorge Egea, President de l’ICRE

“Nulla die sine linea”

El segle I de la nostra era, l’historiador Plini el Vell deia que no passés cap dia de la 
nostra vida sense fer al menys una línia. Lògicament, ell pensava en l’escriptura, però 
de la mateixa manera ho podem traduir a l’àmbit de les arts: cap dia sense dibuixar una 
línia... Així ho recollia també l’advocat i tractadista d’art Juan de Butrón (1603-?) quan 
en els seus “Discursos apologéticos, en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintu-
ra, que es liberal de todos derechos, no inferior a las siete que comúnmente se reciben”1, 
tractava de donar dignitat i categoria d’arts lliberals a la pintura i l’escultura, tot citant 
la frase de Plini. La línia uneix el pensament tan de la literatura com de la pintura, és 
per tant un acte intel·lectual. L’escultura, en tan que partícip de la línia del dibuix està 
lligada a aquest mateix vincle, per la qual cosa, escultura i pintura exalcen la noblesa 
del pensament. La línia d’alguna manera, crea un nexe indeleble entre el pensament i 
l’acte, entre l’intel·lectual i el material, entre la mà i el cervell. I, ... si estirem del cabdell 
de la línia envers les teories de la Gestalt, de foroma molt sintètica podríem dir que la 
línia ofereix la forma definitiva dels contorns de les nostres escultures.

A l’època de Butrón l’important era defensar les arts (sobre tot la pintura) com a cosa 
noble i elevada. Si bé avui en dia aquestes trifurques intel·lectuals del segle XVII que-
den obsoletes i ningú discuteix que l’escultura es art amb A majúscula, la persistència 
d’aquest autor en la defensa de les arts, per tal que no caiguessin en una mena de cate-
goria inferior, reservada a l’època a les “arts mecàniques”, em fa ineludible el paral·le-
lisme amb els objectius que fonamenten l’Institut Català per a la Recerca en Escultura” 
en la seva constant defensa de la Escultura, per tal que sigui tinguda en compte, poten-
ciada i inclosa activament en la programació d’aquells espais cultural, sales d’exposició, 
biblioteques, etc., que estiguin dintre de la nostra àrea d’influència. Influència que, des 
de la humilitat i limitacions que tenim, ha fet millorar considerablement la atenció 
envers la escultura d’aquests espais en els quals l’ICRE ha fet presència.

No és menys cert que, sense aquest esforç constant dels nostres associats en el seu dia a 
dia, individualment o col·lectiva, no podríem presentar aquest sòlid conjunt d’accions 
que recopilades en forma de butlletí, ens  fan adonar – i ens estimulen – de la força 
que poc a poc anem prenent com a entitat. El Butlletí de l’ICRE és només el testimoni 
d’aquesta feina de formigues, d’aquest treball que comença cada dia amb una línia in-
cipient i insegura, potser amb un guixot que, tot i ser inconcret, donarà el seus fruits.

Sembla una mena de mantra que serveix per a tot quan diem que els temps no ens són 
favorables... Però, no és així? Sí, som sota la influència d’una pandèmia que s’allarga 
més del previst i que no ens permet gaudir ni tan sols del total de les nostres llibertats 
individuals de moviments i accions. Doncs, tot i així, el nulla die sine linea dels escul-
tors i escultores, i dels nostres col·laboradors en vers la tasca escultòrica fa possible, 
de manera quasi miraculosa, que us puguem presentar una insòlita i creixen tasca de 
creació escultòrica.

Des de la joia que suposen aquestes cent pàgines del Butlletí 2021, no vull deixar 
d’agrair, la cada vegada major participació dels nostres associats i la dedicació del nos-
tre secretari en fer possible aquesta magnífica edició.

1 BUTRON, J. Discursos apologéticos, en que se defiende la ingenuidad del arte de la pintura, que 
es liberal de todos derechos, no inferior a las siete que comúnmente se reciben. Madrid, Ed. Luis 
Sanchez, 1626. 

6 d’octubre del 2012, a la Pobla de Segur, amb 
l’enyorada Rosa Ferrándiz (  EMB)

31 d’agost del 2013, visitant Ceràmiques Marcó 
(  EMB)

11 d’octubre del 2014, a la I Biennal d’Escultura 
de la Pobla de Segur (  EMB)

5 d’octubre del 2016, a la Biblioteca Clarà amb 
Ester Baró, en el Seminari sobre Gustau Violet (

 EMB)



“Si aquí tot és obra de noucentistes, no tots els noucentistes hi són” deia 
Joaquim Horta en el pròleg de l’Almanach dels Noucentistes (1911).

De la mateixa manera, ens atrevim a dir: “Si aquí tot és obra dels 
escultors de l’ICRE, no tots els escultors de l’ICRE hi són”.
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Gener
Sandra Molina i el calendari del 2021 
El 2 de gener, Sandra Molina va presentar a Instagram el seu calendari de fotografies 
de les seves escultures. Per aconseguir el calendari s’havia de participar en una rifa el 
resultat de la qual es donava a conèixer el dia de Reis.

Mario Molins a Apero
Apero és un catàleg de Belles Arts que es publica mensualment i es dedica a artistes 
consolidats i emergents. El seu curador és E.E. Jacks i s’edita des d’Orange County 
(Califòrnia, USA) - showapero.com -. El director d’Art és  Jeremy Grayson. El propò-
sit del catàleg és exhibir obres d’art de gran interès creades per artistes de tot el món. 
L’objectiu d’aquesta publicació, doncs, és reunir els artistes, mecenes d’art i les persones 
interessades per gaudir d’una experiència intel·lectual diferent.

En el primer número de la revista del 2021, el nostre company Mario Molins va pre-
sentar-hi la seva obra “Do not touch mi Seeds”.

Museu d’Arquitectura d’Almacelles
El 12 de gener, el Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Ordal, d’Almacelles, va 
comunicar la pròrroga de la seva exposició temporal d’escultures fins l’11 de març. Hi 
tenien obra els socis de l’ICRE Mer Jiménez, Mario Molins, Jorge Egea i Adrià Arnau.

Cova Orgaz a Galeria 3 Punts
El 20 de gener es va inaugurar l’exposició “Welcome Home Art” a la Galeria 3 Punts de 
Barcelona, i es va clausurar el 6 de març.

S’hi van presentar molts objectes, mobiliari, cartells, figuretes i dibuixos. Cova Orgaz, 
l’escultora del cartró, hi va presentar el seu “Cerdo vietnamita” i l’obra “Perro”, ambdues 
del 2020, de cartró policromat. A banda, hi havia escultures de Alejandro Monge, Jeff 
Koons, Diego Canogar, Pop Ballonga i Samuel Salcedo.

Mario Molins a Aragón TV
Aragón Televisión és la televisió pública d’Aragó. Forma part de la Corporació Ara-
gonesa de Ràdio i Televisió (CARTV). Va començar a emetre a principis del mes de 
desembre de 2005.

El 14 de gener, quasi a les 11 de la nit, va emetre una entrevista amb l’escultor Mario 
Molins. L’entrevista es va passar dins el capítol 67 del programa Atónitos Huéspedes 
conduit pel periodista i poeta Christian Peribáñez. “Atónitos huéspedes” és un vers 
de “Antepasados huéspedes” de Miguel Labordeta. El programa s’ocupa de les últimes 
tendències, dels autors emergents amb més projecció i ofereix una acurada selecció de 
continguts als espectadors, que no formen part dels canals culturals habituals.

Do not touch mi Seeds (No toqueu les meves 
llavors). Escultura de Mario Molins, 2020. (  
https://www.instagram.com/mariomolinsescul-
tor).

Calendari editat per Sandra Molina

Cerdo vietnamita, de Cova Orgaz

Perro, https://www.instagram.com
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Febrer

The Guide Artist magazine i Jorge Egea
La revista internacional de periodicitat mensual The Guide Artist, en el seu segon nú-
mero de l’any 2021 (núm. 42) aparegut el 3 de febrer, va publicar a dues pàgines sence-
res la fotografia de l’escultura Entrega d’en Jorge Egea. Aquesta foto, d’Ayo Cabrera, la 
vàrem utilitzar per la coberta del Primer Butlletí ICRE.

A més, la revista va publicar una breu ressenya sobre Jorge Egea en la qual va destacar 
el fet que ha donat classes  a la California Sculptura Academy.

Mony Núñez i Joaquim Hernàndez a CerclArt 2021
El 5 de febrer, a les 18 hores, el Cercle de Belles Arts de Sant Feliu de Llobregat va in-
augurar, per primera vegada, una mostra d’Art Digital.
Com deien en el seu cartell divulgador: “... Aquesta mostra col·lectiva, de temàtica i 
estil lliure, ofereix un conjunt de vint obres presentades amb diferents tècniques, escul-
tures, dibuixos i muntatges audiovisuals, entre d’altres... L’objectiu d’aquesta proposta és 
apropar-se a tota la ciutadania de Sant Feliu i seguir participant en els esdeveniments 
culturals i artístics de la ciutat”.

Els companys de l’ICRE Mony Núñez i Joaquim Hernández hi van participar, com a 
bons santfeliuencs i socis del Cercle de Belles Arts.

Laia a la platja, terracota de Mony Núñez Blanca II, terracota de Joaquím Hernández

Amaia Conde i el projecte Book A Life
“#Book A Life és un projecte dedicat a tancar la bretxa existent entre el món professi-
onal i l’ESO. Traduït literalment Book a Life és “Reserva la teva vida”, com si fossin les 
teves vacances. Busca entre les possibilitats la vida que vols, sabent el que hi ha, els punts 
negatius i els positius, usant les històries reals dels professionals d’avui com “veritables 
ressenyes” dels seus treballs i vocacions.”.

Book a Life és un projecte documental nascut al País Basc i es vol articular com la 
primera enciclopèdia audiovisual de professions dirigides als joves de 12 a 16 anys. El 
7 de febrer, Amaia Conde va ser entrevistada per la Cadena Ser com a participant del 
projecte Book A Life, i va participar en el vídeo “Elegir tu futuro? Historias reales”.

 The Guide Artist, núm. 42, febrer de 2021
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Oedipus. Escultura de Jorge Egea.
https://www.instagram.com/egea.sculptures

Jorge Egea a La Corunya
De l’11 de febrer al 6 de març, en Jorge Egea va participar en una exposició a la Galeria 
de arte Xerión de La Corunya, amb el grup GRECO (Grupo de Realismo Español 
Contemporáneo).
La presentació del web de la Galeria de Arte Xerión diu: Som una galeria d’art que va 
obrir les portes a La Corunya el desembre de l’any 2005. Realitzem 10 exposicions a l’any, 
tant individuals com col·lectives. Dues vegades a l’any (una al desembre-gener i una altra 
Juliol-Agost) són de pintors gallecs. Exposem tant pintura com escultura.

El Grup col·lectiu GRECO està format per 13 artistes, pintors i escultors - José Manuel 
Belmonte, Jorge Egea i Diago-. Es va formar l’any 2016 amb la “idea de defensar, d’una 
banda, el realisme i la figuració i, de l’altra, mostrar el seu treball al públic”.

L’Ofici d’Escultor al MEAM
Tots els dimarts es van dur a terme sessions de modelatge en fang, sota la tutela de 
l’artista Mer Jiménez, l’obra de la qual forma part de la col·lecció permanent Art Con-
temporani Figuratiu del Museu Europeu d’Art Modern de Barcelona.

Durant les classes es va treballar amb fang refractari, material més idoni per a estudiar 
l’anatomia del cos humà, comptant amb la presència de model natural que servia per 
estructurar les peces i els exercicis de les classes.

Mario Molins a “Radiance of Imagination”
Del 16 de febrer al 30 de març, Sculptors Alliance va presentar al seu lloc web l’exposi-
ció virtual “Radiance of Imagination” (es podria traduir com Esplendor d’imaginació)
comissariada per Shi Lan.

Sculptors Alliance és una organització sense ànim de lucre -està finançada íntegrament 
per subvencions i donacions individuals- amb seu a Nova York que va ser creada el 
1980 per a donar suport a l’escultura en les arts, mitjançant exposicions i programes 
educatius.
Els artistes convidats a aquesta exposició van ser: Frances Vye Wilson, Chén Héng, Ja-
net Rutkowski, Volker Behrend Peters, Andrew Orloski, Petra Boshart, Tianlan Deng, 
Hannah Smith, Duō Lán Nà, Alex Schechter, Zhū   Jinghuá i Mario Molins.

Assemblea General de l’ICRE 
El dilluns 22 de febrer es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’Associació. 
Es va fer, de forma presencial, a la Sala d’Actes de la Biblioteca Clarà i, degut al CO-
VID, va haver-hi una limitació d’aforament a 22 persones, així com l’aplicació dels 
requeriments per actes en llocs tancats (amb mascareta i a l’entrada rentat de mans 
amb gel hidroalcohòlic). A més, cadascun dels assistents va haver de facilitar el seu 
nom i cognoms i un telèfon de contacte, per si a posteriori, la Biblioteca s’hi havia de 
posar en contacte. També es va fer una retransmissió per internet amb l’aplicació de 
vídeo-conferències de Jitsi.

https://www.instagram.com

https://www.instagram.com
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Març
Taller d’Escultura de cartró 
El cap de setmana del 6 i 7 de març, Cova Orgaz va impartir un nou taller sobre l’escul-
tura de cartró. Va ser de forma presencial al seu estudi de Bilbao.

Andreu Ponsirenas a la galeria Lasinnombre
L’11 de març es va inaugurar l’exposició Mas allá del velo de la realidad, a Lasinnombre 
gallery (carrer de la Concòrdia., 15, de Barcelona). Segons expliquen al seu web, Lasin-
nombre gallery és un espai que sorgeix d’una necessitat, d’un desemparament institucio-
nal a les noves generacions d’artistes i que pretén donar-los veu i presència professional 
en el món de l’art. Es defineix com un espai canviant i viu on tenen lloc la majoria de 
disciplines artístiques, un espai on conflueixen, dialoguen i es complementen entre si.

En aquesta ocasió van exposar escultures d’Andreu Ponsirenas (Barcelona, 1990), ar-
tista polifacètic - a banda de l’escultura també ha treballat el dibuix, la pintura i fins 
i tot el còmic-. Actualment, és resident al tallerBDN, on crea la seva obra escultòrica 
i continua el seu procés creatiu i desenvolupa noves obres per a futures exposicions.

 EMB EMB

Mario Molins entrevistat per El Heraldo de Aragón
El 13 de març i en motiu de la inauguració de l’exposició a la Galeria A del Arte, de 
Saragossa, el diari El Heraldo de Aragón va publicar una extensa entrevista (tota la 
contraportada) signada per C. Peribáñez, a l’escultor Mario Molins.

El dijous 18 de març, a les 19:00 hores, es va fer la inauguració de l’exposició, PROFE-
CÍAS.

 EMB

 El Heraldo de Aragón
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 EMB

Nen del llangardaix, de Jose AbellánDuc, de David Collantes Serenidad, d’Ina Creixell Vidal-Quadras

“Lo siento no hablo inglés”, de Coco Guilera A flor de piel, de Dámaris Llaudis

Mordaza, de Javier De Mendoza Mujer, de Maria Peñato

Seminari a la Biblioteca Clarà
El dimecres 17 de març, l’ICRE va oferir un nou Seminari, aquest cop a càrrec de 
Montse Oliva. El tema fou Els àngels de la mort: la iconografia dels àngels en els cemen-
tiris catalans (Montse Oliva Andrés és graduada en Història de l’Art per la Universitat 
de Barcelona i Màster en Gestió Cultural).

Simultàniament es va inaugurar l’exposició de set obres de set socis diferents de l’ICRE.
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Els àngels de la mort: 
la iconografia dels àngels en els cementiris catalans 
Montserrat Oliva Andrés

El passat disset de març vaig impartir la conferència “Els àngels de la mort: la ico-
nografia dels àngels en els cementiris catalans” a la Biblioteca Clarà convidada per 
l’ICRE. Aquesta xerrada es basava en l’article “L’àngel de la mort: una anàlisi a l’entorn 
de l’escultura funerària del Modernisme” escrit conjuntament per qui escriu aquestes 
línies i la doctora Mireia Freixa, i publicat a l’obra “Modern sculpture and the question 
of status”, editada per la Universitat de Barcelona i GRACMON.

Malgrat els esforços dels darrers anys per part d’algunes institucions i companys de 
professió, el patrimoni funerari català és encara força desconegut. L’objectiu principal 
d’aquest text és donar a conèixer la iconografia dels àngels presents en els cementiris 
catalans i la seva evolució estilística entre els segles XIX i XX.

Els cementiris catalans estan plens d’iconografia i simbologia relacionada amb les reli-
gions, la cultura i els rituals funeraris de les civilitzacions que ens han precedit al llarg 
de la nostra història. Ens trobarem, en conseqüència, davant d’una gran amalgama 
d’estils que presentaran una notable riquesa iconogràfica que variarà en funció de la 
temàtica, influències i inspiracions de cada obra, podent trobar-nos panteons d’estil 
neoegipci, neoromànic, neogòtic, neoclàssic, modernista o eclèctic. Tot i que cada estil 
té el seu propi repertori d’imatges, aquestes, com a símbols, tenen un valor perenne 
i expressen la mateixa realitat i condueixen a les mateixes idees independentment de 
les formes utilitzades en la seva representació, que circumstancialment dependran de 
l’estil i l’època de cada obra. En general, més enllà de les representacions del dolor i 
la pèrdua, la iconografia funerària es centra en l’esperança d’una nova vida fruit de la 
immortalitat de l’ànima. Podem trobar exemples d’iconografia cristiana, com la creu, 
el crismó o les representacions d’escenes de la passió de Crist, Sants o Verges. Pel que fa 
a la iconografia pagana, en són una bona mostra els sarcòfags, la presència de la mort, 
tant en solitari com acompanyada de les diferents edats de la vida, els animals, tant ter-
renals com mitològics, ouroboros, conceptes abstractes com el tempus fugit, calaveres i 
un gran assortiment de decoració variada, tant floral com grotesca.

En relació amb la iconografia dels àngels, aquests són tan presents en els cementiris 
catalans que visitar-ne un és com tenir una visió onírica del cel. Els àngels que ens 
trobem tenen una funció protectora, actuant sovint com enllaç entre el món celestial i 
el món terrenal. Amb el temps, aquests àngels deixaran de ser protectors i esdevindran 
figures molt més introspectives, una evolució que reflecteix un canvi en l’actitud social 
de l’època envers la mort.  Paral·lelament, les influències tant del Prerafaelitisme anglès 
com del Simbolisme conduiran els àngels a una progressiva pèrdua de les seves ales 
per passar a ser representats com a dones que simbolitzaran conceptes més abstractes 
i eteris com la malenconia, el desconsol o la resignació.

Els àngels estan esculpits majoritàriament en marbre, ja sigui com a figures exemptes 
o en relleu. L’atribut que més els caracteritza són les seves grans ales, esculpides també 
en mabre o en bronze i que podien ser representades d’una manera més o menys ide-
alitzada, tot i que habitualment estaven inspirades i utilitzaven com a model les de di-
ferents tipus d’aus. Cas excepcional el trobem en la sepultura d’Aurelia Joseph (1901), 
realitzada per l’escultor Josep Campeny, qui dugué a terme unes ales inspirades en les 
dels espiadimonis, que a la vegada ens recorden les de les fades, éssers imaginaris als 
que, com els àngels, se’ls atribueix la funció d’intermediaris i benefactors.

Josep Llimona, cementiri d’Arenys de Mar
 EMB

Josep Campeny i Santamaria, cementiri de
Sant Feliu de Guíxols  EMB
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Els àngels van vestits amb llargues túniques, sovint combinades amb un cordó a la 
cintura, o amb vestidures sacerdotals com  les capes o les dalmàtiques. Se’ls solia re-
presentar, al menys fins que no es produí l’esmentada transmutació a figures femenines 
més al·legòriques i conceptuals, com a homes adolescents, descalços, amb mirada se-
rena, el cabell curt i sense nimbe circular. A les mans acostumen a portar elements 
simbòlics distintius que ens comuniquen la seva funció.

En els cementiris catalans podem trobar diversos models iconogràfics angelicals. Els 
àngels custodis i protectors són aquells que protegeixen els panteons i són representats 
de manera hieràtica i amb expressió seriosa. Dins d’aquesta categoria d’àngels pro-
tectors podem trobar la representació de l’arcàngel Sant Miquel, el cap de la milícia 
celeste, que vesteix armadura i espasa. La seva funció en els cementiris és protectora 
tot i que també el podem veure pesant les ànimes en el judici final. En són bon exemple 
“l’Àngel Custodi” (1895) de Josep Llimona del Cementiri de Comillas o el de la tomba 
de Miguel Moragas (1896) de Ventura Hermanos al Cementiri de Montjuïc. Els àngels 
trompeters són àngels anunciadors, en al·lusió a l’anunci del judici final descrit per 
Sant Mateu en el seu evangeli. En  podem veure un excel·lent model en l’emblemàtica 
entrada del Cementiri de Poblenou coronada per un àngel (1866) d’aquest tipus  rea-
litzat per Agapit Vallmitjana. A Catalunya, aquestes figures que esperen el judici final 
són representades amb una expressió tranquil·la i calmada, a diferència dels àngels 
que es poden veure sobretot a Itàlia que transmeten cert moviment i teatralitat. Els 
putii o amorets, molt comuns en el Renaixement, poden simbolitzar tant l’amor com 
la promesa d’una nova vida en el més enllà. N’és una bona mostra el putto que es troba 
al Panteó de Salvador Vidal, esculpit per Venanci Vallmitjana, al Cementiri de Sant 
Feliu de Guíxols.

Els àngels que més moviment i vida donen als cementiris són els psicopomps. La seva  
funció és guiar les ànimes cap al cel i per això se’ls representa sostenint l’anima del 
difunt mentre s’encarreguen de traslladar-la cap al més enllà, cap a una nova vida. En 
trobem un magnífic exemple al Panteó de la família Pala Ferrer, en el Cementiri de 
Montjuïc, realitzat per  Miquel Font, qui es basà en un model de Federico Fabiani del 
Cimitero Monumentale Staglieno de Gènova.

Podem trobar també àngels escultors que esculpeixen relleus o epitafis, com en el cas 
de l’àngel del Panteó Carbó (1905) d’Eusebi Arnau i Bechini del Cementiri de Montju-
ïc; àngels orants que preguen pels nostres difunts, com el de l’Hipogeu Durall i Carre-
ras ( 1903-1904) del Cementiri de Lloret de Mar; àngels guia que ens indiquen el camí 
cap al cel, com el del Panteó de la família Palay i Gaudier (1889) de Josep Campeny al 
Cementiri de Sant Gervasi; àngels ploraners o àngels que ens demanen que guardem 
silenci.

Per acabar, tal com ja s’ha dit, els àngels presenten una evolució estilística peculiar a 
conseqüència de la influència del Simbolisme anglès i el Prerafaelitisme. Progressiva-
ment es comencen a representar amb cos de dona, com a l’àngel del Panteó Buhigas 
(1905) del Cementiri de Montjuïc realitzat per Federico Bechini, per finalment perdre 
definitivament les seves ales. La seva funció com a àngels desapareixerà precisament 
com a conseqüència de la pèrdua d’aquest atribut. Per aquest motiu veurem com els 
prenen progressivament el relleu les representacions de figures femenines que simbo-
litzaran conceptes més abstractes com la pietat, la resignació, la malenconia o el dolor. 
A tall d’exemple es pot destacar el Panteó Casas de Vilanova (1903) de Josep Llimona 
del Cementiri de Montjuïc,  “El espiritu desprendiendose de la materia”  d’Enric Clara-
só que es troba al Panteó Leal Da Rosa (1903) del Cementiri de Montjuïc, o “El dolor” 
d’Enric Clarasó a la sepultura Ernest Niquet (1895) també del Cementiri de Montjuïc.

Agapit Vallmitjana, cementiri de
Sant Feliu de Guíxols  EMB
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Jorge Egea a Jesmonite Store Barcelona
El 19 de març l’escultor Jorge Egea va presentar una sèrie d’escultures realitzades amb  
resina a la botiga de Jesmonite de Barcelona (Milà i Fontanals, 57).

El web de presentació de Jesmonite diu: “Jesmonite és una alternativa ecològica segura a 
resina, guix o formigó. És divertit, fàcil d’utilitzar i es pot treballar de moltes maneres per 
aconseguir resultats impressionants en multitud de projectes. Es pot barrejar amb altres 
materials com pigments, tinta, partícules de metall, fins i tot cafè per aconseguir acabats 
únics. Les possibilitats són infinites.
Crafters, artistes i dissenyadors utilitzen cada cop més Jesmonite: la seva capacitat per 
produir detalls fins i complexos la converteix en l’opció popular per als fabricants de jo-
ies, mentre que la seva resistència i durabilitat fa que sigui un material perfecte per als 
escultors.

Entrevista a Èlvia Cor 
El 21 de març va ser entrevistada a La dona és actualitat. Com ells mateixos es de-
fineixen, La dona és actualitat és una plataforma digital per la difusió, sensibilització 
i l’empoderament de la dona dins de la societat actual. Des de la seva inauguració, la 
plataforma ha entrevistat a les sommeliers Mercè Sumarroca i Judith Fortuny, a Denci 
Llebaria -creador de la Corexpressió, mestre de Reiki, terapeuta de modulació ener-
gètica i guia espiritual- i a Eva Mata, vicepresidenta de la Diputació de Tarragona i 
regidora de l’ajuntament del Vendrell.

L’ICRE a YouTube
Per primer cop, l’ICRE va gravar un vídeo d‘una de les conferències impartides durant 
els seus Seminaris a la Biblioteca Clarà. Va ser la conferència impartida per Montse 
Oliva, “Els àngels de la mort: la iconografia dels àngels en els cementiris catalans”.

El dia 23 de març, l’ICRE va crear un compte de Gmail per a gestionar un canal de 
Yotube i va “penjar-hi” el seu vídeo amb l’enllaç https://www.youtube.com/watch?v=-
N95aULbDCUI.

 EMB  EMB  EMB

 https://ladonaesactualitat.cat/
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Hi ha algú que ens escolti? (fragment),
Ramon Pons

Dos mencions d’honor per a socis de l’ICRE
El 18 de març es va reunir el jurat del Premi Internacional de Belles Arts Sant Jordi 
2021 i van acordar atorgar el Primer Premi a Pedro Quesada, amb l’obra “La recerca en 
l’adolescència”. Després de posposar-ho, degut a la pandèmia, finalment el 29 de maig 
es van lliurar els premis al Convent de Sant Bartomeu, a Bellpuig (l’Urgell).
Van obtenir mencions d’honor els socis de l’ICRE Ramon Pons (4a menció), amb 
l’obra “Hi ha algú que ens escolti?” i Joan Gutiérrez (5a menció), amb l’obra “Violencia 
de genero: Silencio”.

Escultura d’Anna López Roger

 http://joanrovirajoies.com/

Genny Murià i Amics de les Arts i Joventuts Musicals
Del 20 de març al 8 d’abril es va presentar a la Sala Salvador Alavedra de l’Associació 
Amics de les Arts i Joventuts Musicals, a Terrassa (carrer del Teatre, 2), “Cultura”, l’ex-
posició una col·lectiva 2021 de les persones associades. En total hi van participar vint-
i-cinc artistes, inclosa la nostra sòcia Genny Murià.
Va presentar-hi l’obra “Estocada lateral”, que va descriure de la següent forma: Despu-
llem un cos, treient capes i capes de matèria, de records, de vida, fins que trobem l’essència 
del ser, l’ànima (la foto de l’obra es pot veure a la pàgina 19). 

Anna López-Roger a Agrupem l’Art
L’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya va organitzar, del 4 fins al 30 de març, una 
exposició col·lectiva d’obres de pintors i escultors socis de l’agrupació. Anna López-Ro-
ger hi va presentar tres escultures.
La Revistart, una publicació bimestral de l’editorial Anuart, S.L. especialitzada en Art, 
va publicar, en el seu número 203, una ressenya sobre l’escultora de l’ICRE: L’escultora 
defineix les seves obres mitjançant una fusió entre el classicisme figuratiu i l’expressivi-
tat de les anatomies femenines. Una combinació subtil que desencadena, a través de les 
postures i els gestos de les dones que esculpeix, una sèrie d’emocions que es recolzen en els 
efectes de la posició dels cossos. La tècnica que empra, de gran perfeccionament tècnic, 
pretén dilucidar sobre l’essència de les formes, la transmissió de subjectivitats i les línies 
suggeridores després figures d’un bell naturalisme. Així dóna compte d’això en l’exposició 
col·lectiva ‘Agrupem l’Art’ de l’agrupació aquarel·lista. - A.M.

Jose Abellàn entrevista a Joan Rovira
El 30 de març, des de la plataforma arteNmartes, Jose Abellàn va retransmetre l’entre-
vista “La joya de la escultura”.
Joan Rovira és un joier que també fa escultures. Al seu web diu: “vaig estudiar Arts 
Aplicades amb especialització en joieria a l’Escola Massana de Barcelona, del 1980 al 
1985. Els meus  professors van ser l’Antoni Nadal i en Ramón Puig Cuyàs. Als anys 80 
corrien aires de canvi en el taller de joieria de la Massana, i l’experimentació amb nous 
materials s’imposava com a filosofia vital. Al 1984 el bambú se’m va presentar com a 
material noble: dur, lleuger, resistent, flexible, durador, harmònic, sostenible… descobrint 
cadascuna d’aquestes característiques amb paciència i dedicació. Tot i que la meva activi-
tat artística s’ha centrat majoritàriament en la joieria, en els últims temps estic canviant 
el format per les escultures mòbils, on puc aprofitar i potenciar les característiques del 
bambú”.

Violencia de genero: Silencio, Juan Gutierrez
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Abril
Mony Núñez i el curs de pàtines
Els quatre primers dijous del mes d’abril, de 4 a 6 de la tarda, Mony Núñez va impartir 
un curs de “Pàtines fredes” (que no necessiten cocció) en el taller d’en Jorge Egea. Mony 
Núñez va proporcionar tot el material de terres i òxids.

Hi van assistir sis socis de l’ICRE.

David Collantes a la PremiArt
Del 2 a l’11 d’abril es van presentar a la Sala d’Exposicions municipal de Premià de 
Mar 30 obres de David Collantes. L’exposició duia per títol “La dificultat de ser”, i en el 
catàleg de la mateixa s’explicava el títol: “Amb aquest títol, [Collantes] rendeix tribut a 
un dels seus referents, Jean Cocteau i al seu llibre, “La dificultat de ser” 1946, perquè re-
flexiona sobre temes essencials però minoritaris a través de breus capítols que plasmen el 
bàsic d’unes idees profundes per a ell. D’aquesta mateixa manera Collantes retrata d’una 
manera sòbria i elegant, les diferents reflexions que l’assalten durant el seu període inicial 
i d’aprenentatge ... La col·lecció consta d’un total de 30 peces, realitzades en diversos ma-
terials i utilitzant diferents tècniques, com la escultura en marbre i la fosa”.

Mario Molins a l’Espai 30 La Sagrera
Del 8 al 30 d’abril Mario Molins va participar a la segona edició de l’exposició orga-
nitzada per Andarte Arte “Equipatge no declarat” a l’espai de la Sagrera. L’exposició 
col·lectiva arribava, per fi, a la seva segona edició en format presencial després d’un any 
d’espera, a causa de la situació originada per la COVID-19.

La mostra, de caràcter col·lectiu, internacional i multidisciplinari conjuminava dife-
rents llenguatges artístics que poetitzaven el concepte de desarrelament o la deslocalit-
zació i les conseqüències que tot això comporta.

Andarte arte és una associació i plataforma de gestió cultural que articula estratègies i 
accions de difusió i didàctica en art, cultura i patrimoni.

 EMB  EMB

 Mony Núñez
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Pere Baguena exposa a Mataró
El 16 d’abril el soci de l’ICRE Pere Baguena va exposar les seves obres a la botiga de 
bosses, maletes i complements Alemany de Mataró (carrer de Barcelona, 6). Hi van ser 
durant tot el mes d’abril.

Al seu web, Pere Baguena ens diu: En un món on les emocions estan cada vegada més so-
terrades, tornar a les arrels esdevé un acte radical i rebel.. Cada escultura és un fragment, 
un record, un sentiment…, que deixa un rastre que sempre porta a mi.
La fusta m’arrela a la terra i alhora m’expandeix amb la seva brancada.
M’agrada pensar que les meves escultures realcen l’existència vegetal, eternitzant-ne la 
seva vida.

Exposició a Sant Lluc
El 22 d’abril el Cercle de Sant Lluc va inaugurar una exposició d’obres dels seus associ-
ats. La nostra companya Carme Gil hi va participar.

El Sant Jordi d’Eulàlia Monés
El dia de Sant Jordi, la llibreria Saltamartí de Badalona (carrer del Canonge Baranera, 
78) va exposar en els seus aparadors l’obra “Sant Jordi” d’Eulàlia Monés.

Es tracta d’un retrat del fill de l’escultora, de mida natural i fet íntegrament de paper 
amb una pàtina imitació del bronze.

Les il·lustracions de Mercè Bessó
El dia de Sant Jordi es va presentar el llibre L’Ànima i la flor, vivències poètiques, amb 
poemes de Mercè Mestre i il·lustracions de l’escultora Mercè Bessó, sòcia de l’ICRE. El 
llibre es va presentar el dia 16 d’abril a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus 
(Baix Camp).

Javier de Mendoza va estrenar nou taller
El 20 d’abril, el company Javier de Mendoza va publicar a Instagram:
Abans i després. Quasi acabat el nou estudi i galeria oberts. Ara podeu passar per veure 
tota la meva feina a l’Avinguda de Rius i Taulet, 120, 08173 de Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona.

Visita guiada a la galeria Lasinnombre
El 24 d’abril, el company Andreu Ponsirenas va organitzar una visita guiada a la seva 
exposició Mas allà del velo de la realidad per a tots els socis de l’ICRE. Hi van assistir 
11 companys.

La galeria és al carrer de la Concòrdia, 15 de Barcelona.

Sant Jordi, d’Eulàlia Monés

Carme Gil a Sant Lluc

L’ànima i la flor, amb il·lustracions de Mercè Bessó

El nou taller de Javier de Mendoza
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La dansa de Dionís
Rafael Amargo interpretat per Jorge Egea
Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa 2021 (29 d’abril), el MEAM va presen-
tar aquesta exposició, que es va clausurar el 30 de maig. La mostra incloïa escultures, 
apunts realitzats in situ, dibuixos d’estudi, part del vestuari i fotografies.

La presentació del MEAM deia: Quan Rafael Amargo apareix en l’escenari es transmuta 
en el semidéu Dionís. Ell no és ja un home, sinó un personatge que atreu els nostres desit-
jos, les nostres mirades i ens subjuga. D’aquesta possessió de Dionis-Amargo, neixen una 
sèrie de treballs en els quals Jorge Egea recrea plàsticament la dansa nascuda del ball que 
tota la companyia escenifica sobre el Teatre Romà de Mèrida. El conjunt es complementa 
amb reflexions a posteriori, imatges en les quals Egea plasma mitjançant el dibuix i l’es-
cultura moments del pathos universal latents en la dansa de Rafael Amargo.

El nou local de Siesta, art i objectes
A finals d’abril, la Galeria d’Art Siesta va obrir un nou local a la plaça de Narcís Oller de 
Gràcia. El nostre company Pere Baguena hi té obres exposades.

El web de Siesta històrica, del carrer de Fernlandina, explica: Siesta és la barreja per-
fecta entre botiga i galeria d’art: un càlid i petit espai que passa gairebé desapercebut 
a la ciutat comtal, en l’intens, colorit i multicultural barri del Raval a pocs metres del 
Museu d’Art Contemporani (MACBA). Siesta Art i Objectes persegueix la creació d’ob-
jectes únics, autèntics i de qualitat. Dóna suport, des de l’any 2003, a artistes donant-los 
visibilitat i difusió a les seves obres. Té un clar compromís en preservar oficis, allunyant-se 
de la producció en sèrie.

 Ayo Cabrera

 EMB

Escultura de Pere Baguena  EMB
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Maig
Visita guiada al MEAM 
El 7 de maig, l’ICRE va organitzar una visita guiada pel propi Jorge Egea a l’exposició 
La Dansa de Dionís. Rafael Amargo interpretat per Jorge Egea. En Jorge va explicar la 
gènesi de l’exposició i va presentar les escultures -més de dotze- i els dibuixos esbor-
ranys -una trentena- dels actors de la companyia de Rafael Amargo.

A la visita hi varen assistir uns quants socis de l’ICRE: Anna López Roger, Joaquim 
Hernández, Juan Gutiérrez, Ramon Pons, Mari Carmen García, Montserrat Balleste-
ros, Àngels Badia, Genny Murià, Maria Peñato, Carme Sánchez, Enric Morera, Nuri 
Bofill, Eulàlia Monès i Élvia Cor.

L’entrevista de Jose Abellàn a Diego Guirao
El 12 de maig i amb el canal d’Instagram arteNmartes, la nostra companya va entrevis-
tar a l’artista -pintura, escultura i gravat- Diego Guirao (Mataró, 1956).

Univers en femení
Del 13 de maig a l’11 de juny es va presentar, al Centre Cívic Pere Pruna (carrer de 
Ganduxer, 130, Barcelona), l’exposició Univers en femení, a càrrec de la nostra compa-
nya Sandra Molina i de la pintora Fina Solé.

L’exposició comptava amb nou escultures femenines, de petit format, fetes en terraco-
ta, bronzes i resines, on Sandra Molina podia expressar els sentiments, i també amb els 
gravats i pintures de Fina Solé.

 EMB

 EMB  CSO  EMB

Anatomías urbanas (2009-2013)  https://www.diegoguirao.com
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La Tropa de babuinos, de Cova Orgaz
Del 15 al 23 de maig es van presentar els babuïns de la nostra companya a La Termi-
nal, la fàbrica d’indústria Cultural i creativa (Carrer del Pintor Ignazio Zuloaga, 3, de 
Bilbao).

La Terminal és l’antiga fàbrica d’“Estampacions i Caldereria” que ha estat rehabilitada 
al llarg de dos anys (2018/2020) per l’Associació Haceria Arteak en el marc del seu 
emblemàtic projecte del mientras tanto urbano (Meanwhile) Zorrotzaurre Art Work 
in Progress ( ZAWP) a l’illa de Zorrotzaurre (Bilbao).
 
La Terminal acull la Fàbrica d’Indústria Cultural i Creativa (FICC) que impulsa, pro-
mociona i s’obre a l’intercanvi i convivència entre les diverses manifestacions artísti-
ques que conviuen en el mateix edifici al mateix temps.

Andreu Ponsirenas a ARTIST EXPERIENCE
Del 26 al 30 de maig es va celebrar la III edició de la Fira d’Art Contemporani a la 
Fundación Carlos de Amberes de Madrid. Tal com deia el web de presentació AR-
TIST ofereix un nou horitzó per a artistes que volen fer visible la seva obra en els cir-
cuits de l’art nacional i internacional de forma autònoma, prescindint de qualsevol tipus 
d’intermediació. D’aquesta manera, facilitem al col·leccionista i públic general l’accés a 
la seva obra sense els límits o barreres existents en els espais tradicionals. Una opor-
tunitat perquè la seva obra pugui ser reconeguda i valorada sense cap tipus de límits. 
ARTIST està orientada tant a artistes consagrats com als nous valors que tracten d’obrir-
se camí en l’esfera artística en un escenari versàtil i plural ... així com també a les galeries 
d’art que volen potenciar als artistes.

El company Andreu Ponsirenas va participar a la Fira i va disposar d’un estand sencer 
a la Sala de la Cúpula.

Jose Abellàn al restaurant Nou Fusión
El 21 de maig es va inaugurar una exposició d’escultures de Jose Abellán al restaurant 
Nou Fusión de Palau-saverdera (Alt Empordà). Es van poder veure durant tot l’estiu. El 
text d’inici del web del restaurant diu: Nou Fusión és una barreja de cultures, tècniques, 
productes, olors, espècies, sabors i filosofies, reunides en un sol concepte. Una aventura 
en l’art de cuinar, nous descobriments en sabors, memòries de llocs remots i viatges, en 
definitiva una experiència única.

La idea de la fusió també es reflecteix en el disseny del restaurant i la seva cuina creativa. 
L’interior modern es combina amb els seculars murs de pedra de l’antiga masia catalana. 
També l’exposició d’art contemporani afegeix matisos i enriqueix l’atmosfera particular 
del nostre establiment.

Ramon Pons presenta els seus lectors
El 23 de maig, la llibreria de baix cost Re-Read de Vilanova i la Geltrú (Garraf), al car-
rer de la Llibertat 18, va presentar la col·lecció de lectors d’en Ramon Pons.

Escultura de Jose Abellán  EMB

 https://www.instagram.com/
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Sant Jordi, de Jorge EgeaSense títol, d’Àngels Badia Pas de dansa, de Mercè Bessó El pensador, d’Albert Ferrer

A flor de piel, de Juan GutiérrezEstocada lateral, de Genny Murià Cubic, de Josep Tomàs

Seminari a la Biblioteca Clarà
El dimecres 2 de juny, a les 6 de la tarda, l’ICRE va presentar, a la Biblioteca Clarà 
de Barcelona, un nou Seminari que duia per títol “Una reinterpretació de l’escultura 
clàssica: Léo Caillard i l’Art “Neo-Antique”, a càrrec d’Isaac Candelario (historiador, 
actualment responsable dels Espais Volart de la Fundació Vila Casas). Simultàniament 
es va inaugurar l’exposició de vuit obres de socis de l’ICRE.

Donademar, d’Eulàlia Monés

Juny

Mario Molins a
A Binéfar (Osca), de l’1 al 6 de juny, es va celebrar el festival de titelles Imaginaria. El 
nostre company Mario Molins deia a Instagram: Tinc el plaer de anunciar-vos que el 
@festival_imaginaria ha seleccionat el meu projecte “Mentre tot es mou” que es durà a 
terme el dissabte 5 de Juny a les 19:00 al Parc de Los Olmos de Binéfar (Osca), al costat 
de l’estany.
“Mentre tot es mou” és un projecte de performance interdisciplinar, una obra d’Art di-
nàmica que aprofundeix en la relació entre la Naturalesa i l’ésser humà, portant-nos de 
manera metafòrica al concepte de la llavor com a element inicial d’una consciència en 
connexió amb tot allò que es mou dins i al voltant de nosaltres i que semblem allunyar 
per aconseguir desnaturalitzar-nos.
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Una reinterpretació de l’escultura clàssica:
Léo Caillard i l’art “Neo-Antique”
Isaac Candelario, Historiador de l’art

Recientemente se ha producido un retorno radical al pasado, una especie 
de “Neorenacimiento” donde artistas e intelectuales, recurren a las culturas 
clásicas para recuperar sus fuertes raíces acompañado de una nueva forma 

de pensar, todo ello,  gracias al uso de la ciencia y la tecnología.1

D’aquesta manera en Léo Caillard (París, 1985) planteja quina és la situació actual 
referent a tots els artistes que han trobat en l’art clàssic la inspiració per a desenvolupar 
la seva obra. Damien Hirst, Xu Zhen, Theo Mercier, Jeff Koons o Daniel Arsham, son 
alguns d’aquests artistes, dels quals treballen avui dia amb el referent clàssic com a 
fonament de la seva obra, i per tant de la seva reinterpretació. 

Caillard pertany aquesta nova generació d’artistes que treballen sobre els canvis signi-
ficatius que s’estan produint des de la dècada dels 2000 amb l’aparició de la tecnologia 
digital. De formació científica i amb una obsessió per l’estudi del temps, va decidir 
traduir aquesta passió a través de l’art  i gravar en marbre aquest temps, per tal que 
sigui perdurable.

Observant la seva obra, l’artista ens permet jugar amb la nostra relació amb el temps. 
Ho fa mitjançant una barreja de diferents períodes i anacronismes ens convida a refle-
xionar sobre el nostre present a través de la relació amb el nostre passat. 

L’any 2010, l’artista va produir les seves primeres obres, amb les quals va obtenir els 
primers reconeixements dins del panorama artístic.  La seva primera sèrie plantejava 
la qüestió del lloc del digital entre les col·leccions d’art clàssic dels museus mitjançant 
uns curiosos fotomuntatges. Art Game (2010), serà doncs, on per primera vegada Léo 
mostra, mitjançant el retoc fotogràfic, com cada vegada més allò digital s’imposa a la 
mirada del visitant dels museus. Amb un punt d’ironia, i jugant amb la simulació d’allò 
real i allò virtual com a part essencial del muntatge, l’artista composa un camí idíl·lic 
per a donar la benvinguda a les noves formes de relacionar-nos amb l’art fins a trans-
formar-lo en quelcom quotidià del nostre dia a dia.

Posteriorment arribaria la sèrie que el consagrà i li donà visibilitat dins del món de 
l’art. Es tracta de Hipsters in Stone (2012). En aquest cas també a partir de la fotografia, 
vestint les icones clàssiques exposades a les grans col·leccions europees, l’artista plan-
teja la qüestió dels nostres codis socials i de la nostra representació com a individus. 
Segons explica el propi artista, la idea d’aquesta sèrie sorgeix després d’una estada de 
dos anys a Nova York, un cop va retornar a París i en un moment de crisi (2009), es va 
adonar que el món estava canviant més ràpid als Estats Units que a Europa, sobretot 
per l’arribada de les xarxes socials i altres plataformes, acompanyat d’un nou estil que 
cridava molt l’atenció: els hipsters (barba i cabells llargs, culte al cos...). En aquell mo-
ment en Léo va descobrir que el temps cada cop tenia un paral·lelisme més gran amb la 
cultura clàssica i d’aquesta manera sorgí la idea de vestir les grans icones antigues per 
a mostrar la semblança que tenen amb nosaltres.

1 Artista de la semana: el artista Léo Caillard explora el cambio cultural en la era digital. 
Entrevista del 8 de març de 2013. Arte y diseño. Katelyn Harrington.

Hipster Marcellus (Sèrie Hipsters in Stone), 2014. 
 Léo Caillard

Neon Discobolus (Sèrie Light Stone), 2018.
 Léo Caillard
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Un cop presentada la sèrie fotogràfica, a partir del 2013 l’artista inicià la investigació 
del mateix treball sobre guix, marbre i bronze. Les escultures en aquest cas ja incorpo-
ren tots aquells elements que el defineixen com a hipster.  Caillard, amb aquest treball, 
s’acaba preguntant si una escultura antiga vestida amb roba actual és encara realment 
antiga o bé és una persona contemporània que ens fa qüestionar sobre la nostra relació 
temporal amb el món clàssic. I, encara més, acaba provocant que, vestides així,  gairebé 
perdin les seves propietats mítiques. Ara deixen de ser déus per a convertir-se en mo-
dels que se situen al davant d’una càmera i esdevenen, en certa manera, més humanes. 
Podríem dir que la roba profana la pedra?

Més endavant presentà una sèrie fotogràfica anomenada Heroes in stone, on immor-
talitzà  superherois com si fossin escultures clàssiques exposades a les sales del museu 
del Louvre de Paris. A la nostra era ens trobem saturats d’imatges que veiem a les 
pantalles i visitar un museu sovint representa veure obres ràpidament  en un esforç per 
consumir la major part d’ estímuls com sigui possible. És per això que en aquest tre-
ball l’artista treballa el fet de com la gent comença a perdre la capacitat de reflexionar 
sobre el que està observant. Així doncs, seguint amb el fotomuntatge, Caillard situa els 
bustos de Superman o IronMan al costat de bustos d’emperadors clàssics i filòsofs gre-
co-romans. La familiaritat que crea entre unes figures escultòriques aparentment tan 
diferents i la sensació que els bustos dels superherois estan fora del lloc que pertoca, 
crea confusió en els visitants.

Al fusionar a la perfecció allò contemporani amb allò històric, d’una manera tan in-
esperada i lúdica, l’artista ens pregunta sobre l’estatus mitològic de la cultura pop i el 
lloc de l’art en la societat moderna, exigint amb aquesta proposta, que el  visitant es 
replantegi les seves idees sobre el seu entorn cultural i social.

Actualment en Léo treballa en noves sèries, centrant-se en l’escultura en marbre i bron-
ze on hi incorpora elements contemporanis com els neons, creant així un nou diàleg 
entre llum i pedra, presència i absència o una afinitat entre allò material i immaterial. 
Light in Stone, és el resultat d’aquest estudi on el seu segell meticulós i científic s’exposa 
en unes obres poètiques i subtils cercant emfatitzar el diàleg entre la matèria sòlida 
(pedra) i allò abstracte (llum).

Aquesta sèrie, no deixa de ser una al·legoria del nostre propi món on el digital ens 
obliga a mirar l’antiguitat d’una manera diferent. La llum en aquest cas simbolitza la 
modernitat i el coneixement, mentre que la pedra -representada per l’escultura clàs-
sica- és el símbol del coneixement original, la font de la nostra saviesa. Entre el pas-
sat i el present, l’artista qüestiona la nostra relació amb les noves tecnologies. Un cop 
encenem els llums, l’escultura desapareix. La pregunta que ens fa, doncs, és: Què en 
quedarà, d’aquí uns segles, de la nostra era digital?

Seguint amb aquesta idea, Caillard, segueix investigant amb la matèria en un dels pro-
jectes més recents, Waves stone, on la idea de crear una pertorbació en forma d’ondu-
lacions, quasi com si es tractés de física quàntica presenta la introducció d’allò virtual 
a la realitat de la pedra. Una escultura que originalment és figurativa, a través d’una 
onada “virtual”, es  transforma fins a convertir-se  en una obra abstracta. En Léo, apas-
sionat de la física fa que ens preguntem  amb aquestes obres: És possible treballar en 
l’abstracció sense caure en l’abstenció total de la forma?

D’aquesta manera hem fet un breu recorregut per la trajectòria artística d’en Léo Cai-
llard, un artista que no deixa d’investigar sobre la nostra relació amb el temps, això si, 
sempre amb la seva peculiaritat visió de l’art clàssic i presentant les seves escultures on 
temps i espai en són els veritables protagonistes.

Artemis with mask (Artemis Covid), 2020.
 Léo Caillard

Wave stone, 2017  Léo Caillard

Heroes in stone, 2015. Fotomuntatge al Museu 
del Louvre de Paris  Léo Caillard



22

Fili Plaza va exposar a la Samarkanda
de Sant Feliu de Guíxols
Des del mes de juny, i durant tot l’estiu, la botiga Samarkanda de Sant Feliu de Guíxols 
(Mossèn Cinto Verdaguer, 23), va tenir exposades joies de la nostra companya Fili 
Plaza.

Exposició ICRE a la Sala Calisay d’Arenys de Mar
Del 4 al 27 de juny es va celebrar una exposició d’escultures dels socis de l’ICRE al 
Centre Cultural Calisay, ubicat a les instal·lacions de l’antiga fàbrica de licor Calisay 
d’Arenys de Mar, situat a la part central de la riera. L’any 1996 l’Ajuntament d’Arenys 
de Mar va adquirir l’immoble amb la idea de crear un centre cultural que fos el motor 
dinamitzador de l’activitat cultural del poble, així com la seu de diversos serveis que 
estaven de forma precària en altres indrets de la població.

Es van presentar 49 obres de 27 escultors, tots de l’ICRE, i es va publicar el catàleg 
corresponent.
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Obra d’Abel Pruñonosa censurada a Instagram
A finals de maig, l’Abel Pruñonosa va publicar a Instagram una imatge d’una peça seva   
que representa un escrot. El cantant del grup Ratpenat li va encarregar l’obra perquè te-
nen una cançó, que normalment la deixen pel final del concert, que es diu “Menjeu-me 
els ous” i és una crítica a tot el poder i la corrupció d’aquest país. Ratpenat és un grup 
heavy-punk i les lletres són explícites, però sempre amb un punt còmic i estrafolari.

Doncs bé, Instagram va censurar la peça i les fotos del cantant del grup exhibint-la!.
És ben sabut  que els “censors” d’Instagram són uns robots que només analitzen les imat-
ges i, així, les treuen totalment de context.

Josep Tomàs i Una finestra per seduir
A principis de juny, va sortir publicat el llibre de Josep Tomàs Una finestra per seduir. 
Es tracta d’un recull fotogràfic dels aparadors que el dissenyador i escultor va fer a la 
seva botiga JOSE TOMAS (Mallorca, 242, de Barcelona), en el període comprès entre 
l’any 2009 i 2020.

Anna López Roger publica el seu Dossier Escultòric
El 4 de juny, la nostra companya Anna López Roger va presentar al públic el Catàleg 
de la seva obra. La publicació, realitzada pel fotògraf Ayo Cabrera, conté fotografies 
d’altíssima qualitat d’una selecció de les obres de l’escultora.

Ramon Pons a la revista ArtNobel
El 9 de juny va sortir publicat el núm. 18 de la revista Art Nobel. A la pàgina 136 hi 
havia una extensa ressenya sobre l’obra “Perquè em pesa tant?” d’en Ramon Pons. La 
ressenya anava signada per ell mateix.

Artnobel, que te la seu al passeig d’Amunt, 7, de Barcelona, es defineix com una plata-
forma especialitzada en Art Contemporani. El seu web diu: Descobreix artistes, exposi-
cions, articles. Gaudeix de la millor revista d’art contemporani... El arte vive en internet. 
Ya no se expone, se divulga para inspirar a los que tienen la capacidad de apreciarlo. 
ARTNOBEL desde 1999 da visibilidad al arte y a los artistas contemporáneos.

 EMB
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Jorge Egea ven el seu Sant Jordi
El dilluns 21 de juny, en Jorge Egea va retirar l’escultura de Sant Jordi, que havia pre-
sentat a la Biblioteca Clarà (el 2 de juny), perquè la va vendre. La va substituir per la 
peça “Attitude”.

II Concurs Internacional d’Escultura ICRE
El desembre de l’any 2020, l’ICRE va convocar el II Concurs Internacional d’Escultura, 
amb l’objectiu de promoure la creació escultòrica, en aquesta ocasió amb el tema del 
“SILENCI”. El període de presentació de les imatges de les obres i la inscripció es va fer 
entre 1 i el 16 de maig del 2021. El 25 de maig del 2021, un jurat independent format 
pel Sr. Gerard Mas (escultor), la Sra. Judit Subirachs (historiadora de l’art) i el Sr. Àlex 
Susanna, (director d’art de la Fundació Vila Casas), després d’una intensa deliberació, 
va arribar a la decisió unànime de seleccionar, d’entre un total de 72 participants, es-
cultors i escultores de 9 nacionalitats, 24 finalistes.

Del 17 de juny al 18 de juliol, l’ICRE va exposar les 24 obres seleccionades pel concurs 
al Claustre del Monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona. La inauguració, amb l’as-
sistència de poc més de 100 persones (aforament màxim permès per la COVID) es va 
celebrar el 17 de juny a les 8 del vespre. L’acte inaugural es va fer dins l’Església de Sant 
Pau del Camp, juntament amb un concert de música barroca interpretat per Christina 
Köch, soprano, César Femenia, trompeta i Lluís Avendaño, orgue. Després es va poder 
visitar l’exposició d’escultures al claustre, de les quals se’n va publicar un catàleg.

La convocatòria va ser un èxit, varen veure l’exposició més de quatre-centes persones.

Javier De Mendoza a la Plaça de la Catedral
El dilluns 14 de juny, a les 17.00 hores, Javier de Mendoza va realitzar, a les escales de la 
Catedral de Barcelona, la instal·lació artística de una escultura a mida natural.

L’obra, titulada “L’altra cara”, forma part d’un ambiciós projecte d’àmbit euro-
peu, que té per objectiu donar visibilitat i cabuda en el món artístic i cultural a 
les persones més desfavorides de les grans ciutats actuals, aquelles que sovint pateixen 
un major rebuig i exclusió, fins al punt de perdre el seu dret inalienable a ser con-
siderats veritables ciutadans a causa de la seva situació personal. L’obra reflecteix la 
decadència i la marginació de molts col·lectius de la població que pateixen: drogoad-
dictes, malalts sense recursos, captaires i persones sense sostre, alcohòlics que ho han 
perdut tot, immigrants a la recerca d’un futur o personatges marginals que han fet de la 
violència la seva forma de vida.

La primera instal·lació artística d’aquest projecte d’àmbit europeu la va realitzar Javier 
De Mendoza a Roma, el juny del 2020, amb la col·locació de tres escultures (Borni, 
Porter de discoteca i Dona de la pastilla) en tres localitzacions diferents del barri de San 
Lorenzo, de dilatada història de moviments culturals, socials i estudiantils.

 @ egea.sculptures

L’altra cara, escultura a la Catedral de Barcelona

Borni Porter de discoteca Dona de la pastilla
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En boca cerrada no entran moscas, Guillem Salas.
L’escultura més votada pel públic

Totes les  Ayo Cabrera

El silenci de la dona, d’Aaron Pérez. Primer Premi

Jorge Egea presentant els premis El jurat amb els dos guanyadors. Monika Majer i Aaron Pérez

El jurat i tots els artistes seleccionats

Without further ado (light), d’e Mónika Majer. Segon Premi Christina Köch, soprano i Lluís Avendaño, orgue
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Escultura de Ricard Mira
El 22 de juny va sortir a Instagram que el nostre company Ricard Mira va fer entrega 
d’una obra, “Odissea mental” (2021), al Dr. Josep Rebordosa, el seu psiquiatre, “com a 
agraïment al treball que ha realitzat amb mi, que no podria ser més satisfactori”.

L’obra Odissea mental representa el vaixell que el doctor Josep Rebordosa ha capitanejat 
navegant pel món i portant a bon port els pacients de salut mental durant tota una vida 
dedicada a millorar el benestar de tantes persones a qui ha alleugerat el patiment.

La base de l’obra representa el vaixell, el disc de la part central de l’escultura és el món, 
la part superior que baixa fins al vaixell simbolitza les persones a qui ha atès, i la part 
lateral uneix les persones amb el món i amb el vaixell formant una unitat que el doctor 
ha propiciat.

Mario Molins a Moledo, Portugal
El 26 de juny es va presentar una nova edició de Calhau, Mostra de Arte. La primera 
edició d’aquesta iniciativa cultural, que té lloc en plena natura, va ser el 2019, també 
a Moledo, i ara s’estén a l’altiplà de Planalto das Cesaredas. Organitzat per l’Associació 
d’Amics de Planalto das Cesaredas, l’esdeveniment va comptar amb el suport del muni-
cipi de Lourinhã, la Unió de les Parròquies de São Bartolomeu dos Galegos i Moledo, 
el Consell Parroquial de Reguengo Grande, el “aspirant” Geoparque Oeste i GEAL - 
Lourinhã Museu, amb concepte i comissariat de Manuel d’Olivares. L’exposició també 
compta amb la col·laboració activa de diverses persones.

Al voltant de 30 artistes de Portugal, Espanya, França, Itàlia, São Tomé, Brasil i Xile 
participen en aquesta iniciativa, amb obres d’art efímeres, art del paisatge, instal·lació 
de vídeo, instal·lació de so, ceràmica, escultura, pintura i fotografia, presentades en 
diverses rutes. Durant el període en què es durà a terme l’exposició, diversos artistes 
residents realitzaran les seves obres en diferents llocs, promovent la relació entre els 
artistes, la població i els visitants, i compartint experiències.

Mario Molins va ser convidat a participar-hi: “Aquí estoy llevando a cabo unas escultu-
ras, unas semillas hechas a partir de pedazos encontrados de un árbol olvidado... Estas 
maderas han sido devueltas poéticamente al estado de semilla, en diferentes momentos 
de su vida, desde el inicio hasta el fin, y estarán conectadas entre sí”.

 @ mariomolinsescultor

 @ ricardmira
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Juliol
Ricard Mira a l’Internacional Institute of Welding 
Del 7 al 21 de juliol va tenir lloc l’exposició virtual 2021 de l’Institut Nacional de la 
Soldaura (IIW). A la mostra d’obres d’art fetes amb soldadura més rellevant del món, 
hi van participar quatre escultors catalans: Ricard Mira, Josep Plandiura, Lluís Pérez i 
Lola Corrales. En aquesta ocasió hi van participar prop de 800 professionals de la sol-
dadura, enginyers i científics que van tenir accés a un espai d’Internet on  es van poder 
veure les fotografies de les obres dels diferents artistes de tot el món.
L’IIW agrupa experts científics i industrials de 55 països que desenvolupen normatives 
internacionals de soldadura. Fundat el 1948, té com a prioritat avançar en la soldadura 
i unir-se a través d’una xarxa mundial. Ho fa assumint el lideratge mundial del sector 
que uneix la indústria, la investigació i l’educació en l’avenç de la soldadura cap a un 
món més segur i sostenible.

XXIème Festival de la Sculpture et du Marbre
Amaia Conde, sòcia del ICRE, va participar en el prestigiós festival de Sent Biat (Alta 
Garona, França). El Simposi es va celebrar del 10 al 30 de juliol. Cada dia, durant el 
festival, els artistes van esculpir les seves peces de marbre en públic.
També del 10 de juliol i fins al dia 28 d’agost, hi va haver una exposició d’obres, posa-
des a la venda, de 10 artistes contemporanis que van exposar les seves escultures de 
marbre, bronze, metall i fusta, a la Oficina de Turisme, al jardí de l’església i al Moulin 
des Arts.
I, finalment, el Festival es va completar amb una gran exposició d’escultures, del 12 de 
juliol fins al 19 d’agost, a la Casa del Curista de Banhèras de Luishon, i es van col·locar 
a l’exterior, per tota la ciutat, obres monumentals de l’escultor originari de l’Alsàcia 
(França), Emmanuel Kieffer.

La marqueteria de Joan Reguant
El 10 de juliol, el nostre company Joan Reguant va publicar a Instagram el seu darrer 
treball de marqueteria. Es tracta d’una màquina de cosir Singer, de pedal.
Les màquines Singer daten de mitjans del s. XIX, quan Isaac Merrit Singer (1811- 1875) 
va redissenyar les màquines de cosir que altres inventors ja havien patentat abans. El 
seu èxit es va fonamentar en que les seves màquines eren pràctiques, adaptades per l’ús 
domèstic i que es podien pagar a terminis.

L’ICRE a Ràdio Estel
El 14 de juliol, Ràdio Estel va entrevistar a Jorge Egea arran de l’exposició sobre el 
Silenci que l’ICRE va organitzar al claustre de l’antic monestir de Sant Pau del Camp.
Ràdio Estel és una emissora de ràdio en català inaugurada el 28 d’octubre de 1994 per 
l’Arquebisbat de Barcelona a través de la Fundació Missatge Humà i Cristià. La pro-
gramació inclou espais religiosos i d’actualitat eclesiàstica amb continguts generalistes 
d’informació general, cultura i música (Viquipèdia).

Reequilibri 2017, de Ricard Mira
 Judith Vizcarra
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Fili Plaza al Club 23
El dijous 15 de juliol, Fili Plaza va oferir un còctel al Club 23 Barcelona (Rambla de 
Catalunya, 23, Barcelona), per a presentar les seves col·leccions de joies.

El web del club, a la seva presentació deia: Club 23 Barcelona troba el seu origen en les 
reunions i esdeveniments d’un grup d’empresaris i professionals del sector financer, que 
té el seu inici el 1995, principalment a les ciutats de Madrid i Barcelona i tant a nivell 
privat com en esdeveniments organitzats en institucions públiques de reconegut prestigi, 
tant a nivell nacional com internacional. L’any 2000 la societat es constitueix oficialment 
augmentant la seva activitat i incrementant la participació en els seus fòrums d’altres 
membres actius, de la societat civil, com artistes, científics, esportistes ...
Les activitats combinen l’oci amb les oportunitats de negoci en un entorn emblemàtic del 
centre Barcelonès, cuidant el més mínim detall perquè els nostres socis i convidats trobin 
l’espai perfecte per als seus esdeveniments i presentacions d’empresa.

Ramon Pons a Santa Cristina d’Aro
Del 30 de juliol al 22 d’agost, en Ramon Pons va presentar “Moviments” a la Sala d’Ex-
posicions de “la Caixa” de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà). L’exposició, la seva 
primera individual, fou organitzada per l’ajuntament de Santa Cristina i es podia visi-
tar els divendres i dissabtes, de 18 a 21h i els diumenges d’11 a 13h.

Si es visitava l’exposició s’hi podia trobar una fitxa explicativa de la temàtica de les 
obres exposades, molt recomanable de llegir, així com un interessant article -titulat 
Transicions- sobre la trajectòria de l’obra de Ramon Pons, signat per Isaac Candelario, 
historiador de l’Art.

Posteriorment, a mitjans de setembre, part de les obres exposades a Santa Cristina 
d’Aro es van poder veure als Tallers Oberts Poblenou, a Barcelona.

 EMB
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Agost
L’ICRE a Maella
L’1 d’agost es va inaugurar a Maella (comarca del Baix Aragó-Casp, a la província de 
Saragossa) una altra exposició dels socis de l’ICRE. De fet, es va traslladar l’exposició 
sencera que es va realitzar durant part dels mesos de juny i juliol a Arenys de Mar (Ma-
resme), afegint-hi més obres i amb un major nombre de socis participants. Així com a 
Arenys es van presentar 49 obres de 27 escultors, a Maella es van col·locar un total de 
70 obres (alguna d’elles amb varies peces) de 37 escultors.

El lloc que es va triar per exposar va ser el Castell de Maella, un indret excepcional i 
mig enrunat d’origen medieval. Del segle XIII al XV va pertànyer a l’orde de Calatrava; 
posteriorment va passar per diferents mans i al segle XVI va ser convertit en palau, que 
correspon a les restes que es veuen avui. Actualment hi ha dues grans sales rehabilita-
des que és on es va celebrar l’exposició.

 EMB
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Glòria Coronas va exposar a Maulion de Varossa
El 4 d’agost es va inaugurar una mostra d’escultures de Glòria Coronas a la Maison des 
Sources, a Maulion de Varossa (en francès Mauléon-Barousse), municipi francès situat 
al departament dels Alts Pirineus i a la regió d’Occitània.

Situat en un gran parc boscós travessat pel torrent l’Ourse, la Maison des Sources (lite-
ralment traduït com la Casa de les Fonts) és un ecomuseu que mostra tot de riqueses 
de la vall de Barousse, modelada per l’aigua des de la prehistòria fins als nostres dies. 
Proporciona totes les claus dels seus recursos, del seu patrimoni local, dels seus ha-
bitants, així com dels recursos d’una xarxa d’aigua potable que és de les més grans de 
França. Organitza nombroses activitats i esdeveniments culturals i esportius.

Mario Molins exposa en una galeria virtual
Del 5 d’agost al 5 de setembre, Mario Molins va exposar fins a 18 de les seves obres 
a l’Art Gallery 118, en una exposició anomenada Hidden Growt (es pot traduir com 
Creixement Ocult).

El web d’Art Gallery 118 deia: ...Molins intervé els arbres in situ, es podria dir que l’arbre 
va intervenir despullat... Les formes resultants no es creen, sinó que es perfilen o es publi-
quen, com si es descobrís l’esperit de l’arbre, un procediment que es pot llegir (en termes 
ecològics) com una proposta per a una coexistència fructífera i “sostenible” entre l’home 
i el planeta...

Les escultures de Fili Plaza a Sant Feliu de Guíxols
Del 14 al 21 d’agost es varen poder veure a la botiga Samarkanda (carrer de Mossèn 
Cinto Verdaguer, 23) de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).
Fili Plaza ja exposava normalment les seves joies en aquesta botiga, on les tenia a la 
venda, però en aquesta ocasió va muntar-hi, a més, una exposició d’algunes de les 
seves escultures.
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L’estàtua de Luis Buñuel a Calanda
El 19 d’agost, l’Ajuntament de Calanda (Baix Aragó) va publicar l’anunci d’un concurs 
per a realitzar una escultura, a mida natural i en bronze, de Luis Buñuel. Un cop feta, 
durant la Setmana Santa del 2022, s’ubicarà a la plaça d’Espanya, molt a prop de la casa 
natal del cineasta i arran de terra perquè tot el que vulgui es pugui fer una foto amb ell. 
Segons les clàusules del concurs, la postura de l’escultura haurà de ser la mateixa que la 
que té en una fotografia seva, molt difosa, feta en una de les seves visites a la seva localitat 
natal per Setmana Santa.

Al concurs s’hi van presentar 10 artistes, entre els quals hi havia la nostra companya 
Mercè Bessó. 

Amaia Conde a l’Azken Muga 6a edició
Del 20 d’agost al 2 d’octubre es va celebrar aquesta exposició d’escultura, a Zaratetxea, 
al Coll de Zarate, entre Azkarate i Bedaio, en el marc del festival d’Azken Muga. Més de 
40 activitats obertes a totes les edats, en un entorn familiar i amb 200 artistes compartint 
i creant. A més, l’exposició es va completar amb una trobada d’escultors, que van trac-
tar sobre la problemàtica del sector.

Del 20 d’agost al 2 d’octubre es celebra l’Azken Muga, un festival d’Art i Cultura en 
plena natura. Tot just tres quilòmetres separen Bedaio d’Azkarate, el límit de terme 
municipal els divideix i una langa (tanca, porta) impedeix el pas. La langa que separa 
Navarra i Guipúscoa, impedint el pas dels veïns de les dues parts d’Aralar, va ser el 
detonant per crear Azken Muga, perquè Euskalherria pogués comptar amb un Festival 
anual, a l’aire lliure, en plena natura, en el qual es barregen tota mena d’arts plàstiques 
i escèniques, on tenen cabuda activitats culturals i esportives, amb un caràcter clara-
ment festiu, propi de l’estiu.

Joel Llopis, exposició a Menorca
Del 22 d’agost al 7 de setembre en Joel Llopis va presentar escultures seves a l’exposició 
Les Fauves, a l’espai Oximoron Art Hub de Maó (carrer de Josep Maria Cuadrado, 41), a 
Menorca. Es tracta d’un espai propietat de l’empresari Benito Esca, un edifici en desús 
que, abans de recuperar-lo, es posa a disposició perquè s’hi dugui a terme un projecte 
artístic: acollir exposicions d’art.

Les Fauves va ser una mostra col·lectiva d’artistes residents a Menorca: Més de 20 artis-
tes vinculats a l’illa van exposar en aquest espai efímer, mostrant així una petita part de 
tot el talent disponible a Menorca.

Setembre
Esther Tenedor al museu Haegeumgang Theme
L’1 de setembre es va inaugurar l’exposició d’Art Internacional “Peace Again” al Hae-
geumgang Theme Museum de Geoje. Es tracta d’un museu per a exposicions d’art 
modern, situat a la ciutat de Geoje, una ciutat situada a la província de Gyeongsang del 
Sud, a tocar de la costa de la ciutat portuària de Busan, Corea del Sud.

La nostra companya Esther Tenedor va ser seleccionada, juntament amb tres altres ar-
tistes calderins -Xavier Mallol, Quim Desquens i Ferran Fontanals-, per participar-hi 
amb dues pintures. L’exposició es va poder veure fins al 25 d’octubre.

...También, d’Amaia Conde

Tears of Mermaid, de Joel Llopis
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Del grafito a la tinta
Durant tot el mes de setembre el nostre company Juan Gutiérrez va exposar els seus 
dibuixos -i alguna escultura- a la Galeria Marcs de Badalona (Av. de Martí Pujol, 109).

Pere Baguena a Sant Andreu de Llavaneres
El 3 de setembre el Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) va pre-
sentar l’exposició “Origen” amb una nova sèrie d’escultures del nostre company Pere 
Baguena, realitzades conjuntament amb la Mireia Oliva d’Oxydum.

Oxydum és un taller rural situat al terme de Teià (Maresme) on “dissenyem i produïm 
artesanalment amb ferro. Creiem que tot el que està fet a mà, deixa empremta en aquest 
món. Apostem per un projecte sostenible i de proximitat entre el client i les artesanes. Som 
dues dones en un taller on el ferro és la nostra matèria primera. L’autenticitat dels nostres 
productes ha anat sorgint a poc a poc, gràcies a que tot el procés creatiu neix en la suma 
d’idees i cada creació passa per les nostres mans”.

Sandra Molina, també a Sant Feliu de Guíxols
Durant aquest mes de setembre Sandra Molina va tenir exposades algunes obres a la 
Galeria Nati Ramon de Sant Feliu de Guíxols (carrer de la Rutlla, 10).

 EMB
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Conductes vegetals, de Pere BaguenaBeauté, de Glòria Coronas Introspecció doble, de Joaquim Marsal

Serenitat, d’Esther Tenedor
Zaratustra, el profeta del superhome
d’Andreu PonsirenasTres, de Carme Riu

Nou Seminari de l’ICRE a la Biblioteca Clarà
El 8 de setembre es va impartir una nova conferència a la Biblioteca Clarà de Barcelo-
na. La va donar l’escultor Josep Bofill i Moliné (Barcelona 1942) amb el títol “Experièn-
cies i reflexions sobre l’escultura i la pintura”.

Aquesta vegada l’ICRE va trencar una mica la tendència que havia dut fins al moment 
quan a la temàtica de les ponències i el perfil dels conferenciants. Sempre s’havien fet, 
periòdicament, dos tipus d’esdeveniments: les Tertúlies i els Seminaris. Les Tertúlies 
es feien amb un moderador, normalment escultor, que departia sobre la seva pròpia 
obra i les seves tècniques, en un ambient distès i franc. Normalment es feien en bars 
o sales alternatives. Els Seminaris, al contrari, eren conduits per historiadors de l’art 
o persones estudioses, que parlaven sobre la vida i l’obra d’un escultor, en general, ja 
traspassat. Al final de la conferència hi havia un torn de paraules del públic. Sempre 
s’han fet a la Biblioteca Clarà.

Degut a la pandèmia, però, l’ICRE va haver de suspendre les Tertúlies i, per això, en 
aquesta ocasió, es va optar per convidar a un escultor en actiu per fer una conferència 
de tipus teòric.

Com sempre, es van presentar les obres que es mantindran en exposició durant tot el 
trimestre. Els escultors van ser: Cristina Álvarez, Pere Baguena, Glòria Coronas, Joa-
quim Marsal, Andreu Ponsirenas, Carme Riu i Esther Tenedor.

La Serenidad interior, de Cristina Álvarez
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Art plàstic; experiències i reflexions
Josep Bofill

Sense pretendre donar una lliçó magistral, intentaré explicar- vos algunes reflexions i 
experiències, resultat de la meva trajectòria artística com escultor i pintor.

També us he de dir que no crec que unes classes magistrals serveixin per fer una bona 
obra, sinó només per donar petites orientacions. Perquè com quasi totes les coses, tot 
és relatiu.

Per citar algunes de les meves experiències i reflexions començaria per dir, en un pri-
mer lloc, que per emprendre una obra cal tindre més o menys clar un concepte. En 
segon lloc, perdre la por enfront del buit o el blanc (escultura, pintura) que tens al 
davant i després, com diuen els andalusos, cal tindre “el dia del duende”. També és im-
portant un inconformisme constant amb un mateix, i al mateix temps, un entusiasme 
fort i intens. Cal sempre continuar buscant després d’acabar l’obra, tenir la sensació 
de no acabar mai de trobar el resultat totalment definitiu, ja que en el moment que 
un creu que l’ha trobat, la seva carrera com artista estarà bastant limitada, doncs serà 
difícil l’evolució.

Aportació de la tècnica a la creació
En tots els temps la tècnica ha sigut important, ens ha permès controlar més els ma-
terials i els colors al nostre capritx. Però no sempre és imprescindible, sobretot en 
l’escultura, que sigui el mateix artista que la realitzi en la seva totalitat sinó junt amb 
col·laboradors experts de les diferents tècniques, ja que la diversitat i complexitat dels 
materials que avui dia ens ofereix el mercat dificulten controlar tots els sistemes de ma-
nipulació. El que sí que és fonamental és que l’artista controli en tot moment el procés i
que el resultat final sigui el desitjat per l’artista.

La creació
Tota creació és una transformació i, com a conseqüència, d’aquesta apareix una visió 
diferent d’un volum (escultura) o superfície (pintura o textura) que li diem creació. Un 
cop dit això, vull deixar clar que un realisme també és una transformació.

L’estat d’ànim en el moment de començar el treball ha de ser com he dit abans de 
motivació i el més clarivident possible. Si no és així, potser millor deixar la feina per 
més tard. És necessari analitzar tot el treball després d’aquest estat d’eufòria, perquè 
de vegades un entusiasme excessiu en el moment de realitzar l’obra ens pot portar a 
apreciar uns resultats falsos.

Per les valoracions de les obres pròpies he preferit sempre deixar passar un temps, per 
poder reflexionar més tranquil·lament i amb menys influències emocionals.

En la valoració de les qualitats de les obres artístiques alienes a les meves, gustos a 
part, sempre m’ha sigut més fàcil distingir una mala obra que una de bona. Doncs els 
valors intel·lectuals, poètics i estètics que defineixen a una bona obra són més concrets, 
encara que també relatius i més en l’art.

Per aquest motiu i com anècdota us diré que quan per diferents circumstàncies he 
hagut de fer de jurat, en el moment de donar el meu veredicte, el meu judici és sempre 
dubitatiu i al mateix temps de sensació de no haver fet bé la meva feina, com també és 
el cas en aquestes quatre ratlles que us he escrit.

Joan Andreu, Josep Bofill i Abel Pruñonosa
 EMB
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Esther Tenedor a la Galeria d’Art Mar
El 7 de setembre es va inaugurar, a la Galeria d’Art Mar-Grup Escolà (Pau Claris, 120, 
Barcelona), l’exposició d’escultures d’Esther Tenedor -artista multidisciplinar, pintora, 
joiera, escultora- i sòcia de l’ICRE. Es podia visitar fins el 8 d’octubre.

Fili Plaza a la Capella Gòtica del Cercle Artístic
Del 9 al 17 de setembre Fili Plaza va tenir exposades moltes de les seves escultures a la 
Capella Gòtica del Reial Cercle Artístic.

 EMB

Taller d’escultura a Pedraza, Segòvia
Mer Jiménez (sòcia de l’ICRE) va dirigir el 4t Workshop d’Escultura amb el patrocini  
del MEAM (Museu Europeu d’Art Modern) que es va celebrar del 12 al 18 de setembre 
a Pedraza (Segòvia).

El centre de treball va ser a l’Hotel La Villa i es van dedicar 6 dies a la realització d’una 
escultura modelada en fang refractari, treballant als matins de 10h a 14h. Les tardes es 
van reservar per visitar els entorns de la província de Segòvia. Es va comptar amb una 
model que va posar pels alumnes, i així van poder observar l’anatomia del cos humà 
i la seva estructura, reforçant la capacitat d’observació de línies i formes, així com la 
creativitat personal de cadascun.

Fili Plaza a Bisutex
Del 16 al 19 de setembre es va celebrar el Saló Internacional de la Bijuteria i Comple-
ments en el pavelló 4 de la Feria de Madrid. S’hi podien trobar articles dels següents 
sectors: Bijuteria, ulleres de sol, bosses, cinturons, adorns de cabell, mocadors, barrets, 
petita marroquineria, articles de viatge, noves col·leccions de maletes, bosses, rellot-
geria de fantasia i complements de moda en general. Fili Plaza va presentar-hi les seves 
noves col·leccions.



36

Ramon Pons a TOP
La mateixa exposició que en Ramon Pons va presentar a Santa Cristina d’Aro durant el 
mes d’agost, després (17, 18 i 19 de setembre) es va muntar als Tallers Oberts Poblenou 
(TOP), al carrer Pallars, 304, de Barcelona.

Els Tallers Oberts del Poblenou són unes jornades en les quals els espais artístics del 
barri obren les seves portes al públic general i especialitzat durant un cap de setmana 
de setembre. Durant quatre dies, coincidint amb la Festa Major de Poblenou, els visi-
tants poden acostar-se als tallers i espais de creació per conèixer l’obra i el treball dels 
creadors del barri, a més de gaudir d’activitats culturals com tallers, exposicions, visites 
guiades o música en directe.

Alabastro in Itineri
Del 17 al 30 de setembre el CIDA (Centro integral para el desarrollo del alabastro) va 
presentar una exposició d’obres d’alabastre a la Facultat de Belles Arts de Terol. El  
CIDA té la seu a Albalate del Arzobispo (Terol) i depèn del seu ajuntament.

La mostra estava integrada amb obres de 18 escultors, entre els quals hi havia els nos-
tres companys, Jorge Egea, Joaquim Hernández i Adrià Arnau.

L’ICRE a Albalate del Arzobispo
El 18 de setembre es va inaugurar l’exposició col·lectiva d’obres dels socis de l’ICRE. De 
fet, aquesta exposició es va convertir, sense preveure-ho inicialment, en una exposició 
itinerant. Encara que amb alguns canvis -quan al nombre d’escultors i en les peces 
presentades- és la mateixa exposició que va néixer a Arenys de Mar, a la Sala Calisay 
(Maresme), després es va traslladar a Maella (Baix Aragó-Casp) i finalment va acabar 
a Albalate del Arzobispo (Baix Martín).
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Andreu Ponsirenas a la.sin.nombre.gallery
El 23 de setembre es va inaugurar l’exposició col·lectiva Calaix de Sastre vol2 a la Ga-
leria La Sin Nombre Art Gallery (carrer de la Concòrdia, 15, de Barcelona).

El seu web deia: “Calaix de sastre vol 2 arriba un any després amb el mateix esperit 
amb què va néixer, volent celebrar l’art en totes les seves expressions i també el recorregut 
d’aquesta jove empresa que, tres-cents seixanta i escaig dies i una pandèmia després (o el 
que queda d’ella) segueix oferint el seu espai a joves artistes i creadors.
Des de l’escultura mitològica a la instal·lació, passant per pintures figuratives que convi-
uen amb abstractes, tot hi cap en aquest calaix de sastre. La natura, en totes les represen-
tacions i estimulant més sentits que el de la vista, es troba també molt present en aquesta 
festa visual”.

Hi van participar els artistes Maria Prokhova, Jack Vickery, Gyuk, Juanito Sinalma,   
Emili Codina i el nostre company Andreu Ponsirenas.

ALMA 2021, Parc Escultòric
El 24 de setembre es va inaugurar, a Almacelles (Segrià), el II Congrès d’Escultura Mo-
numental. Al seu catàleg de presentació, l’Alcalde d’Almacelles, Josep Ramon Ibarz, va 
escriure: “Quan pensem en un museu, tanquem els ulls i al cap ens vindran sales d’edifi-
cis mítics, referents a nivell mundial. És cert, però, que de vegades aquestes obres no lluen 
el que haurien i que hi ha un overbooking de peces d’art que ens poden acabar generant 
ansietat... Aquest afany perquè l’art respiri és una de les motivacions que va esperonar 
que s’impulsés una iniciativa com ALMA, que en aquesta edició del 2021 torna a mos-
trar-se amb plenitud... Totes les peces escultòriques es poden gaudir en el Parc d’Europa”.

Degut a la pandèmia, van renovar el seu període expositiu les obres dels nostres com-
panys Mario Molins, Jorge Egea, Mer Jiménez i Adrià Arnau. I aquest any es va afegir 
l’obra d’Elvia Cor, Deessa de la Pau.

Aínsa, capital de les muntanyes
El 25 de setembre es va inaugurar a l’Aïnsa (comarca del Sobrarb, a l’Aragó) la 5a edició 
del Congrés de les Muntanyes, organitzat per l’Associació Espanyola de Municipis de 
Muntanya. Any rere any, la capitalitat de les Muntanyes va canviant de poble a poble. 
Així, l’any 2022, el congrés passarà a celebrar-se al municipi de Sobrescopio (conceyu 
del Principat d’Astúries).

En aquesta edició Mario Molins va presentar-hi dues escultures, una que es quedarà al 
poble de l’Aïnsa i una altra, semblant, que simbolitza el traspàs de municipis.

Miratges a la serena i acolorida natura
El 29 de setembre, Esther Tenedor va inaugurar la seva exposició al Casino de Caldes 
de Montbui. Amb paraules del crític d’art i periodista Josep Maria Cadena, Tenedor, 
amb un bon domini del pinzell, presenta uns quadres on les flors són grans protagonistes. 
Però no només presenta obra pictòrica, s’hi poden contemplar també escultures de forja 
representant el cos femení i unes peces de joieria on el seu estil modernista hi és ben pre-
sent. Per l’Esther Tenedor, que forma part del col·lectiu d’artistes que exposen al Casino i 
membre de l’Associació Cívica Calderina, presentar aquesta exposició té un fort compo-
nent emocional, exposar al Casino és on més nervis pateix tot i que s’hi troba com a casa. 
L’exposició es va poder veure fins a finals d’octubre.

Mario Molins. El paisaje en el interior del árbol
A finals de setembre, “revistart -revista de las artes-” va treure el seu número 206 amb 
un article dedicat a Mario Molins (pàg. 14 i 15) i signat per Fernando Alvira.

Goddess of Peace, resina patinada d’Elvia Cor
https://www.instagram.com

http://www.calderi.cat/
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Octubre
Primer llibre de Mario Molins
El 6 d’octubre, l’Editorial Circulo Rojo va editar, en la seva col·lecció de poesia, el pri-
mer llibre escrit pel nostre company Mario Molins. El llibre, escrit en castellà, es diu 
“La corteza del corazón” i, en la seva ressenya l’editorial deia: La sensibilitat de l’ésser 
humà està en dubte, sobretot quan aquest no mira cap al dolor aliè i es manté impassible 
davant l’atac a una Natura, cada vegada més oblidada. “La corteza del corazón” és un 
contundent però subtil missatge a través de quaranta-tres poemes, amb diversos nivells de 
lectura. Un text accessible a nivell conceptual, però que també pot arribar a aprofundir en 
la foscor de la nostra naturalesa, depenent de la sensibilitat de cada persona, ja que cal 
saber llegir entre línies per percebre la profunditat del dràstic missatge que Mario Molins, 
mitjançant la seva poesia, vol que sentim en les nostres entranyes, i així ser conscients de 
l’escorça que ens estem aixecant al cor.

Figurativas 2021
La Fundació Privada de les Arts i els Artistes va convocar Figuratives 2021, l’11è con-
curs de Pintura i Escultura. “Des de la Fundació es pretén promoure i difondre l’Art 
Figuratiu, i el seu principal propòsit serà encoratjar les iniciatives artístiques i patrocinar 
els artistes”.

La inscripció d’obres va finalitzar el 30 d’abril, i durant el mes de juliol el jurat s’havia 
de reunir per fer una selecció prèvia de les obres mitjançant les imatges enviades. Dotat 
amb un Primer Premi de Pintura de fins a 36.000€, un Fons d’Adquisició d’Escultura 
de fins a 40.000€ i un fons a determinar per a la adquisició d’obres de pintura.

El divendres 8 d’octubre, el MEAM va acollir la cerimònia de lliurament de premis i 
el jurat va atorgar el Primer Premi de pintura a l’artista Paco Lafarga per la seva obra 
«La nit darrere”.
La sòcia de l’ICRE Núri Bofill hi va presentar un autoretrat.

En la categoria d’escultura les Mencions d’Honor es van concedir als artistes Silvia Juez 
Linares, Hezhu Yin, Andrés Lasanta & Jose Manuel Martínez Pérez, Javier Martínez 
Pérez, Christophe Charbonnel, Maudie Brady i Gabrielle Trom.
El nostre company Joel Llopis va ser seleccionat amb la seva obra “Nuna (Menorca”, i 
Jorge Egea, Mercè Bessó i Ramon Pons van ser preseleccionats.

Mario Molins a Madrid
El 8 d’octubre es va inaugurar el “40 Certámen Pequeño Formato”, concurs organitzat 
per la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE), amb la presentació de les 
peces seleccionades per a exposar-les al Centre Cultural Casa de Vacas del parc del 
Retiro, a Madrid. L’exposició va durar fins el 28 d’octubre.

Mario Molins hi va presentar la seva peça “Expresión de un Roble”.

EMB
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Col·lecció Josep Ornosa Soler, circa 1960

Una obra de Mercè Bessó a Reus
El dissabte 9 d’octubre, a les 18:00 hores, es va inaugurar l’escultura “La venedora d’anis-
sos” al final del passeig de la Boca de la Mina de Reus. Mercè Bessó va dir: Per fer 
l’escultura necessitava una model adient i què millor que la meva tieta de noranta anys 
per fer-ho!... Es tractava de captar el seu esperit, la seva experiència de vida plasmada 
en el més profund d’ella mateixa. L’expressió del seu rostre, la seva força, el seu aplom, la 
seva bondat, la seva experiència dels anys viscuts... El més fidel a ella son les mans que he 
modelat, marcades per l’edat, deformades per l’artrosi i per les venes que transparenten, 
dibuixen i graven la seva pell. La venedora d’anissos te les seves mans i el seu esperit.”

L’escultura de Mercè Bessó és un bronze inspirat en fotografies antigues de les vene-
dores d’anissos.

Castelló d’Empúries
Els dies 9, 10, 11 i 12 d’octubre es va celebrar la 14 Ruta de l’Art a Castelló d’Empúries 
(Alt Empordà), amb exposicions d’obres per diferents espais expositius de la vila em-
pordanesa. Els nostres companys Xavier Moreras, Esther Tenedor i Abel Pruñonosa 
van exposar les seves obres al Convent de Sant Agustí, el Portal de la Gallarda i al 
Paller d’en Melino, respectivament. També hi va haver, per primer cop, un espai espe-
cífic ICRE, a Can Contreras, amb obres dels socis Àngels Badia, Adrià Arnau, Eulàlia 
Monés, Genny Murià, Ramon Pons i Jorge Egea.

EMB

Fili Plaza a Alella
El dissabte 16 d’octubre es va celebrar l’acte de commemoració del Dia Internacional 
del Dol Perinatal i Gestacional amb la inauguració de l’escultura “Ànimes que volen” de 
la nostra companya Fili Plaza al cementiri municipal d’Alella (Maresme).
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Genio y Figura
El 22 d’octubre es va inaugurar l’exposició col·lectiva “Genio y Figura” a la Galeria Dar-
teArte de Barcelona (carrer dels Pellaires, 33). Van presentar obres tretze artistes, entre 
els quals hi havia dos escultors, en Fernando de Blasi i en Ramon Pons.

Joaquim Hernández, amb la seva escultura del 
Pare Claret, a Ciutadella

Segon Premi, obra de Pere Baguena

36è Concurs d’Arts Plàstiques de Begur
El 23 d’octubre es van lliurar els Premis d’aquest concurs a la Sala d’Exposicions Muni-
cipal del Centre Cultural Escoles Velles de Begur (Baix Empordà).
Al concurs hi podien optar tots els artistes plàstics, majors d’edat, en qualsevol dels 
àmbits de la pintura, escultura, dibuix o suports i tècniques utilitzats per l’art contem-
porani.

El nostre company Pere Beguena va guanyar el Segon Premi

Figura de Sant Antoni Maria Claret
El 24 d’octubre es va inaugurar la imatge de Sant Antoni Maria Claret feta per en Jo-
aquim Hernández. Es va col·locar a la parròquia del mateix nom de Ciutadella (Me-
norca).

Orígens, a l’Espai Capgròs de Mataró
Del 28 d’octubre a l’1 de desembre es va poder veure l’exposició Orígens, dels escultors 
Pere Baguena i Mireia Oliva, a l’espai Capgròs de Mataró (Sant Benet, 16-18).
L’espai Capgròs és un centre d’exposicions que ja té més de divuit anys de vida. Des de 
la seva inauguració, l’any 2002, s’ha convertit en un espai expositiu de l’art mataroní i 
maresmenc. Peculiar, sí, ja que la seva idiosincràsia la fa diferent a la d’una galeria d’art. 
Petita i modesta, també. Però el balanç d’aquesta dècada i mitja mostra la importància 
que aquest espai ha tingut per a l’art local i els seus creadors, ja siguin novells o consa-
grats, desconeguts o ben famosos. Un total de 165 exposicions en són la prova.

Les gallines de Cova Orgaz
El 29 d’octubre es va presentar l’exposició individual Prefiero el ruido de Cova Orgaz a 
la Galeria Bea Villamarin de Gijón (Principat d’Astúries). El 2 de novembre, la mateixa 
Cova va transmetre per Instagram la cerimònia d’inauguració. Fins l’11 de desembre 
es va poder veure tota la fauna de cartró de la nostra companya.

Ramon Pons EMB Ramon Pons EMB Fernando de Blasi EMB
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Novembre
L’ofici d’escultor
El 2 de novembre va començar el taller “El Oficio de Escultor”, dirigit per Mer Jiménez 
al MEAM de Barcelona.

Les sessions es van desenvolupat, tots els dimarts, a les sales del Palau Gomis, de 15:00 
a 19:00 hores, amb la participació de models al natural. Els alumnes van treballar amb 
fang refractari, el material més idoni per a estudiar l’anatomia del cos humà.

Josep Clarà i l’univers mediterrani
El 4 de novembre es va inaugurar l’exposició comissariada per Cristina Rodríguez Sa-
maniego al castell de Vila-seca (Tarragonès). Centrada en la figura de Josep Clarà i 
Ayats (Olot, 1878 – Barcelona, 1958), la mostra obra una finestra a l’univers d’un dels 
artistes catalans amb més projecció internacional de la primera meitat del segle XX.

L’exposició, organitzada en col·laboració amb la Fundació Privada Vila-Casas, desco-
breix al visitant la producció d’un Clarà emblemàtic, essencialment mediterrani. Convi-
da a conèixer la trajectòria vital i artística de l’escultor, i alhora ens apropa a les tècni-
ques, materials, condicionants i espais propis de la producció i la recepció de l’escultura, 
tot traslladant-nos a una època d’esplendor d’aquest art, tan arrelat a la nostra cultura.

Jorge Egea a Bolonya
Del 29 d’octubre de 2021 al 9 de gener del 2022 es va poder veure l’exposició Minima 
Infinita al Museu Magi’900 de Bolonya (Emília-Romanya, Itàlia).

MAGI’900 neix d’una passió i una particular visió de l’art que Giulio Bargellini, funda-
dor del museu, sempre ha volgut compartir amb els visitants. Concebut com un espai d’es-
deveniments, relacions, conservació, contemplació i comprensió de l’art com a fenomen 
complex i contundent, el museu persegueix aquests objectius des de l’any 2000, any de la 
seva obertura, proposant-se com un gran espai obert a la confrontació i al canvi. (https://
www.magi900.com/museo/il-progetto-magi/).

Els artistes presents en aquesta exposició van ser més de 150, entre els quals en Jorge 
Egea, amb una peça inspirada en els gerros grecs que forma part de la col·lecció per-
manent.

Més Cova Orgaz. El arca (reciclada) de Noé
Del 30 d’octubre al 4 de desembre es va poder contemplar aquesta exposició a la Ga-
leria Mad is Mad (Pelayo, 48, Madrid).

Al text de presentació de l’exposició hi deia: “La nostra exposició de novembre està 
dedicada a l’art del reciclatge. Amb la col·laboració de Signus Ecovalor, hem reu-
nit cinc artistes de Madrid, Barcelona i Bilbao a El arca (reciclada) de Noè: Mi-
quel Aparici, Cèsar Fernández Arias, Cova Orgaz, Juan Vidaurre i Ángel Cañas. 
Perquè tot, fet amb compte i consciència, té valor.”.

Mad is Mad, un nou concepte de galeria. Un espai per a la creació contemporània, carac-
teritzat per la pluralitat de conceptes i formats i els preus assequibles: imaginatiu, obert, 
cosmopolita, lluminós i una mica boig, com ara Madrid, com Mad.
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El Josep Clarà més mediterrani
al Castell de Vila-seca
Cristina Rodríguez-Samaniego - Universitat de Barcelona

El Castell de Vila-seca presenta l’exposició Josep Clarà i l’univers mediterrani, fruit de la 
col·laboració entre aquesta entitat i la Fundació Vila-Casas. La mostra romandrà ober-
ta des del 4 de novembre de 2021 fins al 5 de juny de 2022, en un marc incomparable, 
el del castell vila-secà, documentat des del segle XII.

Ha estat un autèntic privilegi per a mi poder comissariar l’exposició, la qual em permet 
de nou reflexionar a l’entorn de l’obra d’un artista del tot imprescindible, referent cab-
dal per a l’escultura figurativa d’avui en dia. Protagonista de la nostra història de l’art 
més recent, Josep Clarà i Ayats (Olot, 1878 - Barcelona, 1958) és l’escultor català amb 
més projecció internacional del primer terç de segle XX. És un creador intuïtiu, culte, 
reflexiu i apassionat. La seva producció és harmoniosa, serena, de volums plens i línies 
regulars i equilibrades. Entronca perfectament amb la tradició escultòrica mediterrà-
nia, que ha perviscut a través dels segles; d’aquí el títol de la mostra, el qual suggereix 
i subratlla aquesta filiació.

L’exposició apropa al visitant a l’obra de Josep Clarà, a través d’una seixantena de pe-
ces, principalment escultures, que procedeixen del Museu de la Garrotxa d’Olot. Hi 
trobaran des de les creacions més conegudes i icòniques, com ara La deessa o Joventut 
(1928) de la plaça Catalunya de Barcelona, Puixança (1935) o Ritme (1916); però tam-
bé d’altres de més desconegudes, que poden sorprendre, com per exemple Pubertat 
(c.1929) o Gitanet (1932-34), que no es mostraven al públic des del tancament del 
Museu Clarà el 1995.

Però, a més, la mostra té la voluntat de dibuixar el perfil de l’home que s’amaga al 
darrera de l’obra, tot fent èmfasi en desvelar la part més íntima i humana de l’escultor. 
Nombroses fotografies i material audiovisual faciliten conèixer el tarannà i la biografia 
personal de l’artista, descobrint aspectes propis de la seva vida sentimental i del seu 
posicionament ideològic, entrar en la privacitat de la seva llar o veure’l seleccionar 
indrets per a situar-hi la seva obra pública. En aquest sentit, destaquen les pel·lícules 
Visita a Josep Clarà d’Àngel Vila (s.d.) i el fragment de Gent i Paisatge, joia inèdita de la 
filmografia catalana, de Josep Gaspar i Serra (1926).

D’altra banda, l’exposició vol explicar de forma didàctica les tècniques pròpies de l’es-
cultura. Malgrat ser procediments que requereixen materials i estris amb els que els 
membres de l’ICRE estaran sens dubte molt familiaritzats, es tracta d’una qüestió que 
queda molt lluny del públic en general. A través d’una sèrie d’obres, eines i material 
històric procedent de Ceràmiques Marcó de Quart, Girona, s’aborda aquest assumpte. 

A Josep Clarà i l’univers mediterrani hem volgut tractar alguns arguments que sovint 
queden fora dels discursos més convencionals de la història de l’art. L’èmfasi en els 
processos és un d’ells, però no l’únic. El recorregut de l’exposició ens permet també 
tocar altres idees que poden ser de l’interès dels membres de l’ICRE, atès que a través 
de l’escultura es reflexiona en temes com la disjuntiva entre l’espai íntim i el públic, les 
relacions humanes i socials, o la promoció i difusió de l’obra i el rol que en aquesta hi 
juga el col·leccionisme i l’encàrrec.

L’exposició s’estructura en set àmbits. El primer, “Vers la Mediterrània”, presenta un 
panorama de la producció de Josep Clarà, des dels seus orígens a l’Escola de dibuix 
d’Olot sota el mestratge del paisatgista Josep Berga i Boix, on aprèn i interioritza la 
importància del treball del natural, fins a les seves darreres composicions, com ara el 
marbre Dona jove (1958), de prop d’un metre d’alçada, que l’escultor deixa inacabat i 
en el qual treballa quan ronda els vuitanta anys d’edat. Aquest àmbit il·lustra l’evolució 
de la trajectòria de l’artista, des d’un simbolisme proper a Auguste Rodin i Paul Albert 
Bartholomé, als quals coneix personalment i freqüenta en establir-se a París el 1900, 

 Toni Giró
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fins al seu descobriment de l’estètica mediterrània, cap el 1910; una estètica que no 
l’abandonarà mai que és difosa arreu mercès a l’obra d’Arístides Maillol, escultor ori-
ginari de la Catalunya Nord i bon amic de l’olotí. En aquest àmbit dialoguen peces tan 
emblemàtiques com la simbolista Èxtasi (1903), amb el seu poder evocador, de bellesa 
evasiva i misteriosa, i el relleu Vida contemplativa (1917-18), amb les formes càlides i 
rotundes, i la manca de narrativa tan característiques del primer Noucentisme.

El taller, entès com a espai físic de treball però també com a espai social i simbòlic, on 
les idees prenen forma i els conceptes s’encarnen, és el nucli de “Clarà al taller”, el segon 
dels àmbits de l’exposició. El procés creatiu de l’escultor continua explicant-se a l’àmbit 
següent, en el qual es planteja una reflexió entorn del rol exercit pel model natural en 
la producció de l’autor, com a fonament indispensable sobre el qual construir volums 
i anatomies. Peces com Nen adormit (1947-1948) denoten que el treball de Clarà és 
sempre el resultat d’una ponderació entre concepte i model. Un esforç per a conjugar 
la bellesa òptima de la idea, perfecta però artificial, amb la singularitat del real, única 
i accidentada. Els i les models professionals amb qui treballa l’escultor, i les muses que 
l’inspiren són evocats aquí, amb un èmfasi especial en el rol desenvolupat per la dansa 
moderna i les seves protagonistes.

A “Constel·lació d’afinitats”, es convida al visitant a endinsar-se en l’univers social en el 
que s’inscriu Josep Clarà, una xarxa de relacions molt diversa que incorpora persona-
litats de la vida social, de la política, però també del món de la cultura i la intel·lectuali-
tat, entre els quals els protagonistes del Noucentisme ocupen una posició destacada. La 
manca d’idealització de l’efígie de Josep Puig i Cadafalch (1953), bon amic de l’escultor 
des de la joventut, palesa el grau de proximitat entre els dos homes, a diferència de 
l’estètica més convencional dels retrats de la pintora Maxa Nordau (1925) o dels pen-
sats per a monuments, com el d’Enric Granados (1916). El retrat, és un dels gèneres 
escultòrics més encarregats per la clientela a l’època de Clarà, a més de les maternitats 
i l’escultura d’infants. Aquestes consideracions s’exploren a l’àmbit “Col·leccionisme i 
encàrrec”, on es parla dels col·leccionistes de l’autor i de les estratègies i recursos que 
permeten a l’escultor satisfer la demanda.

La deessa i Joventut (1928) de la plaça Catalunya de Barcelona, i el Monument als vo-
luntaris catalans (1923-1925) o als Caiguts (1950) es troben al sisè dels àmbit de la 
mostra, “La poètica del monument”. Es busca contextualitzar aquesta vessant de la 
producció de l’escultor i, sobretot, entendre quina era la seva visió personal, tant a tra-
vés de les particularitats formals de la composició com de la descoberta del que n’escriu 
l’escultor als seus dietaris. En el cas particular del monument als Caiguts, tot plegat 
ens permet repensar el significat de l’obra, i situar-la fora de l’òrbita propagandística 
i grandiloqüent del franquisme. El darrer dels àmbits, titulat “El desaparegut Museu 
Clarà”, amb el que es tanca l’exposició, narra la breu història d’aquesta institució, oberta 
seguint els designis de l’escultor el 1969 i clausurada el 1995. Les circumstàncies que 
precipitaren la clausura del museu conviden a la reflexió sobre la posteritat de l’artista 
i, en una clau més general, sobre la protecció i promoció del nostre patrimoni cultural. 

L’exposició Josep Clarà i l’univers mediterrani al Castell de Vila-seca és una adaptació 
de la mostra que va tenir lloc el 2020 a Can Mario de Palafrugell, organitzada per la 
Fundació Vila-Casas. En aquesta ocasió, i tal i com palesa el títol, el fil conductor és la 
fascinació de l’escultor per la Mediterrània, erigida com a marc cultural de referència. 
Amb la incorporació de diferents fotografies i diverses obres noves, un recorregut mo-
dificat en harmonia amb l’espai i, sobretot, d’un catàleg nou, la mostra resulta atractiva 
fins i tot per aquelles persones que hagin visitat l’anterior. El catàleg inclou quatre capí-
tols en els que s’exploren aspectes relacionats amb l’obra i el periple vital de Josep Clarà: 
el seu vincle amb el Noucentisme, la seva relació d’amistat i creativa amb la ballarina 
nord-americana Isadora Duncan, les obres fetes amb motiu de l’Exposició Internacio-
nal de Barcelona el 1929, i el seu viatge a Grècia el 1930; i compta amb la participació 
de dues altres professores del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Bar-
celona, les Dres. Núria Aragonès i Irene Gras Valero.

 Toni Giró



44

VII Concurs Nacional d’Escultura Sebastià Badia
El diumenge 7 de novembre, a les 13:00 hores, a l’Espai d’Art del Casino de Caldes 
(carrer del Forn, 15, Caldes de Montbui) es va llegir el veredicte del jurat i es va lliurar 
el premi a l’autor de l’obra guanyadora, l’escultor Albert Jaime Batlle, amb Constel·lació 
99. El Premi d’Escultura Sebastià Badia té l’objectiu de promocionar i divulgar l’obra 
dels artistes de la comarca i del país.

Set companys de l’ICRE van optar al premi: Anna López Roger, Jorge Egea, Esther 
Tenedor, Coco Guilera, Eduard Varela, Pere Baguena i Maria Peñato.

Fili Plaza a la revista Contraste
El 8 de novembre va sortir als quioscs la revista Contraste. A la pàgina 40, dins l’espai 
Perfiles Protagonistas, hi sortia un article-entrevista a Fili Plaza amb el títol “He busca-
do siempre crear una joya de autor distintiva”.

La revista és una publicació del Grupo Duplex, “editorial española líder en el sector de 
la joyeria y relojeria”. Com editorial, el Grup edita actualment tres publicacions rela-
cionades amb el  sector joier-rellotger-bissuter: Contraste, Oro y Hora i Arte y Joya.

Els Sense sostre d’en Ramon Pons
El 10 de novembre va sortir publicat el número 7 de la revista art Sterna, Art, bellesa, 
natura, emocions... A la pàgina 10 hi havia un petit article, signat per en Ramon Pons, 
on explicava el nombre de persones que viuen al ras a la ciutat de Barcelona, el nombre 
de pisos buits i quin tant per cent estan en mans de bancs i de fons voltor, i la pujada 
que han sofert els lloguers de pisos en els darrers dos anys.

També explicava en Ramon que tots aquests fets l’havien motivat a fer una sèrie d’es-
cultures de denúncia.

Taller d’introducció als motlles
El 13 de novembre es va iniciar el taller impartit pels escultors Gerard Mas i Jorge Egea 
adreçat als alumnes de 1r Grau d’Arts Digitals a la Universitat Ramon Llull La Salle 
Bonanova.

El text de presentació al web de la Universitat deia: Al nou Grau oficial en Arts Digitals de La 
Salle - URL, inspirat en les Belles Arts tradicionals, hi hem incorporat l’aprenentatge d’eines 
digitals perquè els futurs artistes s’adaptin a les noves tendències artístiques i professionals. 
 
Aprendràs creativitat, cultura digital i producció perquè puguis crear obres d’art sense 
limitacions, des de la ideació fins a la producció i la gestió.
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David Collantes al centre Cotxeres-Casinet
Del 16 de novembre a l’1 de desembre, el centre cogestionat entre l’Ajuntament i el 
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, va presentar l’exposició d’obres 
de David Collantes “La dificultad del ser”.

Es tracta d’una col·lecció que engloba les escultures realitzades per l’artista durant la 
seva primera etapa compresa entre el 2011 i el 2021. La col·lecció consta de 30 pe-
ces realitzades en diversos materials i utilitzant diferents tècniques, com l’escultura en 
marbre, la fosa en bronze, la talla de fusta, porcellana o instal·lació.

Mario Molins al Drap-Art ‘21
Del 18 al 21 de novembre es va celebrar la 25a edició del Festival Internacional d’Art 
Sostenible de Catalunya. Un recorregut cultural pel barri Gòtic de Barcelona amb ex-
posicions d’obres d’art urbà i contemporani, mostra les infinites possibilitats del reciclatge 
creatiu i l’ús d’objets trouvés per reflexionar sobre la relació entre art i sostenibilitat i 
el potencial de l’art com a eina de transformació social. Mario Molins ens va dir “Vull 
compartir amb tots vosaltres la selecció de la meva obra ‘Tomorrowland’ en el Festival 
DrapArt’21!. S’exposarà en el Borsí del Gòtic fins al 21 de desembre”.

El Borsí és un emblemàtic edifici que està situat entre la plaça de la Verònica i el carrer 
d’Avinyó de Barcelona. D’estil neoclàssic, té dues escultures a la façana dedicades al 
comerç i a la indústria. Va ser construït l’any 1881 com a seu del Casino Mercantil; 
l’any 1915 es va reconvertir en el Mercat Lliure de Valors; l’any 1940 va ser la seu de 
l’Escola de Belles Arts, i l’any 2009, a causa del deteriorament, es va esfondrar el sostre 
de l’edifici, que es va haver de desallotjar. Llargament reivindicat com a espai cultural i 
social, ara s’hi instal·larà una biblioteca i un espai de participació del barri.

Guardó d’Esther Tenedor
El 18 de novembre es va celebrar l’acte de lliurament del Premi Tenacitat que atorga el 
Rotary Club Sabadell. L’acte es va fer al Saló Modernista de la Fundació Antiga Caixa 
Sabadell 1859 i el guardó es va lliurar al Parc Taulí “per la seva activitat en la contenció 
de la pandèmia de la COVID-19 i especialment al Servei de Malalties Infeccioses de l’es-
mentat centre i en la persona del Dr. Manel Cervantes en representació de tot el personal 
d’aquesta institució”.

El guardó va ser fet per Esther Tenedor.

Palau Falguera, Sant Feliu de Llobregat
El 19 de novembre es va inaugurar el Saló de Tardor del Cercle de Belles Arts de Sant 
Feliu de Llobregat al Palau Falguera. L’exposició de les obres es va poder veure fins el 
28 de novembre.

Hi van participar els socis de l’ICRE Mony Núñez, Laura Hernández i Joaquim 
Hernández.

Un nou taller de Cova Orgaz
El cap de setmana del 20 i 21 de novembre va estar a Bilbao impartint el seu taller 
d’Escultura de Cartró. En aquest taller aprendràs a construir escultures amb un material 
que tens a mà, que és ecològic i molt més versàtil del que creus. Aprendràs a esculpir amb 
cartró.

El programa del taller incloïa el disseny de l’estructura, la construcció dels volums bà-
sics, l’esquelet de formes orgàniques, i l’aprenentatge dels diferents tipus de cartró, les 
eines, la manipulació del material i els acabats.

Instagram

Instagram

Eloi, mirada innocent, de Laura Hernández
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Visita al taller de Josep Bofill
El 20 de novembre, dissabte, uns quants socis - quasi una trentena- de l’ICRE i alguns 
acompanyants, van visitar el taller del company Josep Bofill, a Vilanova del Vallès (Va-
llès Oriental).

Cova Orgaz col·labora amb Ornamante
El divendres 26 es va inaugurar l’exposició Ornamante LIO21 a la galeria Canal Gallery 
del carrer del Palau, 4, de Barcelona.

Ornamante és un col·lectiu de dos artistes de Barcelona Francesc Aguilera, interiorista 
i artista plàstic, i Xavier Ferrer, també  interiorista i dissenyador. Al seu web expliquen: 
Som dos nois Barcelonins amants de la decoració, l’art i els animals que descobrim un dia 
casualment en un antiquari, unes carpetes amb documents antics, d’un projecte científic 
amb informació classificada, en els quals es narra com l’any 1916 un grup de científics 
de diferents països, es van associar i crear un projecte anomenat Ornamante, per a l’es-
tudi i la recerca de la fusió de l’ADN humà amb l’animal i així crear éssers humanitzats 
i evolucionats, amb característiques i trets humans, per tal d’evitar l’extinció de espècies 
en perill i, així mateix, desenvolupar tractaments per a malalties humanes incurables a 
l’època. L’estudi estava molt desenvolupat i detallat, però no van arribar a crear física-
ment aquests espècimens, o si més no, aparentment no ho van aconseguir, i el projecte 
va quedar paralitzat, arribant així a l’oblit. Quan desmembram i estudiem tots aquests 
documents quedem fascinats i amb una sensació entre admiració, curiositat i por i no 
parem d’imaginar com haguessin estat aquestes noves espècies si el projecte Ornamante 
s’hagués desenvolupat fins al final. Quina aparença haurien tingut? s’haurien desenvolu-
pat aquests éssers?, s’adaptarien al medi i a l’entorn humà?

Entre la col·lecció de peces que van presentar a aquesta exposició hi havia, també, 
l’obra Hipólito nº1 de Cova Orgaz.

Fins a Tres-cents
El dissabte 27 de novembre es va inaugurar, a La Destil·leria Espai Cultural de Mataró 
(camí Ral de la Mercè, 282), la mostra col·lectiva en la qual 36 artistes van exposar 
obres de petit format.
Una singularitat, absolutament inèdita, que vol posar a l’abast de tothom una obra di-
versa i extensa durant un període, el nadalenc, amb la voluntat d’oferir la possibilitat 
d’adquirir un dels millors regals possibles: art.

En Ramon Pons hi va participar amb dues peces.



47

Desembre
Seminari ICRE
L’1 de desembre es va impartir un nou Seminari ICRE, el número 23, a la Biblioteca 
Clarà de Barcelona. La conferència, amb el títol Àngels, figures alades i representacions 
de la mort en els cementiris catalans la va donar la historiadora de l’Art Montse Oliva, 
que ja havia fet una primera part sobre l’escultura als cementiris el 17 de març.

En aquesta ocasió va explicar: En la darrera conferència vàrem parlar sobre la icono-
grafia dels àngels en els cementiris catalans. En la propera, ampliarem alguns aspectes 
relacionats amb els àngels i també parlarem de la iconografia de figures alades com el 
“tempus fugit”, així com de la simbologia i les representacions de la mort com ara les 
escultures jacents. 

Com sempre, es va acompanyar la conferència amb la presentació d’escultures, aquest 
cop de vuit  socis de l’ICRE: Josep Bofill, Conxita Bori, Rosa Castellà, Luis Clúa, Anas-
tasia Khavaeva, Ignasi Lisicic, Raquel Toisón i Cristina Vázquez.

Repòs, d’Anastàsia Khavaeva La mà de Buda, de Cristina Vázquez

Modernista, de Conxita Bori

Identitat, de Raquel Toisón

Ones, de Josep Bofill Busto, de Luis Clúa

Banderillero, d¡Ignasi Lisícic

L’arbre de la vida, de Rosa Castellà

EMB

EMB
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Mario Molins a Binéfar
El 2 de desembre es va inaugurar l’exposició de Mario Molina, Naturae Profunditas, a 
la Sala d’Exposicions de l’ajuntament de Binéfar (Osca). Es va poder veure fins el 16 
de gener del 2022.

“Naturae profunditas” és el projecte expositiu amb què Mario Molins reflexiona sobre la 
relació d’escales i moviments entre la naturalesa humana i la naturalesa arbòria.
A través d’escultures i gravats, Molins ens revela la profunditat i la transcendència de la 
confluència de les diferents naturaleses.
Les escultures, instal·lades sobre miralls, ens mostren la seva interpretació dels ritmes i 
creixements dels arbres, aprofundint en el misticisme, ja que enllacen i donen sentit de 
manera metafòrica a dos mons, el tangible i visible i l’espiritual i invisible.
D’altra banda, els gravats “Lux In Tenebris” ens mostren un altre nivell de profunditat 
d’aquesta exposició, realitzats amb tinta xinesa, creada pel mateix artista, a partir de les 
restes de la creació de les escultures. Aquestes obres es relacionen entre si i amb les escul-
tures, poetitzant els moviments que es generen a l’interior de la matèria i es manifesten 
en la seva forma exterior, per això podem entendre que ens estan mostrant les forces que 
mouen la naturalesa arbòria en connexió amb l’interior de la nostra naturalesa”.

Col·lectiva de Nadal a la Sala Paüls
El 3 de desembre es va inaugurar l’exposició Col·lectiva de Nadal a la Sala Paüls, Espai 
d’Art de Terrassa (carrer Salvador Busquets, 18). Fins al 30 de desembre es van poder 
veure les obres de vint-i-dos artistes, entre els quals s’hi trobava la nostra companya 
Genny Murià.
La Sala Paüls va obrir, per primer cop, les seves portes el gener de l’any 2010. El seu 
creador, Jordi Paüls, amb esperit de mecenatge, deia: “És una iniciativa que emprenc 
exclusivament per amor a l’art, sense ànim de lucre. Perquè penso que a Terrassa hi ha 
artistes que fan coses interessants i no els coneix ningú, ja que no tenen llocs on donar a 
conèixer la seva obra”, recalca Paüls. Tant és així que la sala Paüls no cobrarà ni cinc als 
artistes que hi exposin, ni les obres que pengin de les seves parets estaran a la venda. “Si 
hi ha alguna persona interessada en una obra, li posaré en contacte amb l’artista”.

Venda d’obres solidàries d’Andreu Ponsirenas
El dijous, 2 de desembre es va celebrar el II Sopar de Gala Artístico-Solidària de la Fun-
dació HM Obra Social Nens a l’hotel H10 Marina Barcelona (Avinguda del Bogatell, 64, 
68, Vil·la Olímpica, Barcelona). Durant el transcurs de l’acte es va presentar, breument, 
l’activitat de la Fundació HM Obra Social Nens i es va poder veure l’exhibició d’obres 
d’art especialment muntada per a l’ocasió, amb artistes catalans i llatinoamericans.

Els artistes convidats van ser: Isabel Muñoz (Barcelona), Horaci French (Argentina),  
Tan Vargas (Xile), Eduardo Hoffmann (Argentina), Chu Doma (Argentina), Andreu 
Ponsineras (Barcelona), Jesús Hernández-Güero (Cuba), Pablo Martínez (Argentina) 
i Pedro Torres (Brasil-Barcelona).

Sandra Molina a Reus
El 4 de desembre es va inaugurar, a la CT Gallery Reus (carrer de Santa Anna, 6, Reus) 
l’exposició col·lectiva de Nadal “REGALART”. Van exposar-hi obres Adriani Exeni, 
Roser Oter i Sandra Molina.
CT Art Gallery és una acadèmia i galeria d’art, El seu web diu: El nostre objectiu és faci-
litar formes de trobada innovadores i integradores entre artistes i públic. El nostre major 
desig és posar l’art i la cultura a l’abast de tots. Oferim el nostre suport als nous creadors, 
al mateix temps que continuem apostant per l’obra d’artistes de renom, tant a nivell na-
cional com internacional. Una visió de l’art capaç d’estimular debats, i la dedicació del 
temps lliure a la cultura, són dues característiques fonamentals del nostre projecte. Confi-
em en els molts amics de l’art que ens presten el seu suport per assolir els nostres objectius.

 Instagram
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L’11 i 12 de desembre, en Ramon Pons va presentar algunes peces  de la seva sèrie “El 
Temps. Els Moviments” a l’aparador del nou espai/taller multidisciplinari d’investigació 
artística AquistARt (Pallars, 304, Barcelona).

Aprofitant les dates de Nadal, AquistARt va muntar un “petit mercat” d’art i artesania. 
En aquest espai també s’hi han fet sessions de dansa, teatre i “performances”.

Un altre guardó d’Esther Tenedor
El 4 de desembre, la sala de plens de l’Ajuntament de Caldes de Montbui va acollir la 
13a edició de l’acte de Lliurament als Guardons del Mèrit al Voluntariat de Caldes de 
Montbui (2019-2020). Els guardons van ser per M. Antònia Campdepadrós Garcia 
-coordinadora de la Comissió de Corpus, creadora de la Mostra Floral de Caldes-
flor-Corpus, per la seva dedicació al voluntariat cultural- i per Neus Fité i Nicasio 
-membre de la Junta del CN Caldes des del 1992, ara Secretària de Club, per la seva 
dedicació al desenvolupament esportiu i formatiu dels infants i joves, sempre des del 
voluntariat-.

El Guardó que se’ls va lliurar va ser una escultura de fusta d’Esther Tenedor.

Mercat de Nadal a DarteArte
Del 10 de desembre fins al 6 de gener es va presentar el Mercat de Nadal de DarteArte, 
la galeria del carrer de Pellaires de Barcelona. Sota el lema “Regala Art per Nadal” van 
exposar obres originals a preus populars, de 10 a 150 euros. 
Hi van participar Fili Plaza i Ramon Pons.

 Instagram

Alfons Gil participa a la Fireta de Via Europa
L’11 de desembre es va inaugurar la Fireta de Nadal, a la plaça d’Itàlia, i als carrers de 
Xipre i Alemanya de Mataró. Es tractava d’una Fireta d’Artesania on s’hi podien trobar 
embotits, joies, vitralls, roba pintada, espelmes, cuir, teules decorades... El nostre com-
pany Alfons hi va participar.

Pere Baguena a la botiga ARTESANA
També aquest mes de desembre i durant totes les festes de Nadal es van poder veure 
obres d’en Pere Baguena a la botiga Artesana del carrer de Teixidor, 4, de Premià de 
Dalt.

Jorge Egea al Museu Marès
El 12 de desembre, en Jorge Egea va oferir una visita guiada als seus estudiants de grau 
al sorprenent Museu Frederic Marés.

Cova Orgaz a Animalarios
El 17 de desembre es va inaugurar l’exposició Animalarios a la Galeria ArteA2 de Zizur 
Nagusia, Navarra (Idoia Kalea, 9). Es clausurarà el 29 de gener del 2022. Cova Orgaz 
va presentar una petita col·lecció anomenada Tres pichones azules.

Mario Molins participa a l’Atelier Güell
El 29 de desembre es va inaugurar l’exposició Portal’22 Group Exhibition a la Galeria 
d’Art Atelier Güell del carrer de les Penedides, 8, de Barcelona. La mostra col·lectiva es  
va perllongar fins el 16 de gener del 2022.

Hi participaren els artistes següents: Todd Thomas Brown, artista interdisciplinari; Ce-
baqueva, artista dissenyador de deixalles; Indira Urrutia, artista visual; Edgar Masse-
gú, escultor; Marc Hors, fotògraf i Mario Molins, escultor.

 Instagram
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L’Instagram de l’ICRE
L’ICRE disposa, des de ja fa temps, d’un compte institucional d’Instagram, @escultu-
raicre, on s’anuncien tots els esdeveniments en els quals l’ICRE participa o organitza.

A finals del mes de febrer del 2021, l’ICRE va anunciar que començava una nova cam-
panya de publicació, a Instagram i Facebook, de fotografies d’obres dels socis “per om-
plir aquest món virtual d’escultures!”. La iniciativa va durar uns tres mesos. Des d’ales-
hores i fins finals de maig, es van anar editant les fotos que els diferents socis d’aquell 
moment van anar enviant.

Després, els diversos esdeveniments organitzats per l’ICRE - el Concurs Internacional 
d’Escultura i exposició a Sant Pau del Camp, el Seminari a la Biblioteca Clarà i l’Expo-
sició dels socis a l’Espai Calisay d’Arenys de Mar - van “copar” l’atenció de les notícies 
de l’instagram.

David Collantes

Mercè Bessó

Élvia CorAmaia Conde

José Luís Ansón

David CentellesRosa Bertran
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Anna López Roger

Javier De MendozaIna Creixell Vidal-Quadras

Santiago Martí

Mari Carmen García

Juan Gutiérrez Mer Jiménez

Dàmaris Llaudis

Geny Murià
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Ferran SantiagoJoan Reguant

Andreu PonsirenasRamon Pons

Josep Tomàs

Maria Peñato

Núñez, MonyEulàlia MonésMario Molins
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Monument dedicat a Mossèn Cinto (Joan Borrell i 
Nicolau, 1924)  EMB.

Gener

Monument a Mossèn Cinto Verdaguer
Les obres de construcció d’un col·lector a la Diagonal de Barcelona, entre el carrer de 
Girona i el passeig de Sant Joan es van iniciar a finals del mes de novembre del 2020 i 
està previst que finalitzin el mes de gener del 2022. A més de tenir tallada tota la cal-
çada central de la Diagonal, pels cotxes i vianants, com a mesura de precaució és va 
protegir totalment el monument a Verdaguer, a la cruïlla amb el passeig de Sant Joan.
Encara que el concurs públic pel monument es va fer l’any 1912, la primera pedra no 
es va posar fins el 29 de maig de 1914. Trigaria encara, però, deu anys a inaugurar-se. 
S’inaugurà el 14 de maig de 1924, amb un projecte de l’arquitecte vigatà Josep Maria 
Pericas i amb l’escultura del poeta i les tres escultures del basament de l’escultor Joan 
Borrell i Nicolau (1888-1951). Els relleus foren obra dels escultors germans Oslé.
La columna central del monument du una dedicatòria que diu: A Mossèn Jacinto Ver-
daguer. 1845-1902.

CVIII Exposició Anual Col·lectiva
Del 3 de desembre del 2020 fins al 8 de gener es va presentar l’exposició anual de 
l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya. El col·lectiu d’aquarel·listes va presentar els 
treballs de diversos artistes que van poder oferir diferents versions i gèneres de la tèc-
nica de l’aquarel·la. Sensibilitats heterogènies que convidaven a la contemplació i d’en-
tre les quals va obtenir la Medalla d’Or Joan Coch.
La sòcia de l’ICRE, Anna López Roger, escultora i pintora, va obtenir una Menció Ho-
norífica per la seva aquarel·la Roba estesa.

La Asociacion Española de Pintores y Escultores 
(AEPE)
Va convocar el VI Salón de Arte Abstracto. La inscripció va començar l’1 de gener i es 
va perllongar fins al 12 de març. Es van donar dues Medallas: la Medalla de Pintura José 
Maria López Mezquita i la Medalla d’Escultura Ángel Ferrant i Vázquez.

Jordi Diez a Villa del Arte Galleries
L’escultor Jordi Diez (Valladolid, 1966), establert a Centelles (Osona), va presentar 
obres a aquesta galeria del Passeig de Gràcia de Barcelona.
“L’expressió figurativa, especialment la figura humana, és l’eix en el qual gira la seva obra. 
En les diferents etapes del seu treball destaca la utilització de materials diversos i el seu 
maneig: pedra, ferro, fusta i terracota. Per a Jordi Díez, aquests materials són l’avantsa-
la de treballar exclusivament l’acer inoxidable, un metall que aporta lluminositat, entre 
moltes altres qualitats, i que converteix les seves creacions en una novetat artística, ad-
mirada per experts en art figuratiu i contemporani.”
“La seva obra es troba repartida en museus, temples, espais públics i col·leccions parti-
culars de tot el món. Actualment està immers en projectes escultòrics a San Francisco, 
Barcelona,   Aràbia Saudita, l’Iraq, Abu Dhabi, Singapur, Tailàndia i Taiwan, on va as-
sistir com a artista convidat a l’ART, Art Revolution Taipei 2015. Està considerat un dels 
escultors espanyols amb més projecció internacional”.

L’Ajuntament de la Roda
Va convocar el I Certamen Internacional de Escultura “Rafael Canogar”. El termini 
per a presentar les maquetes de les obres es va obrir el 7 de gener i va durar fins el 22 de 
febrer. Es van donar dos Premis dotats, respectivament en 5.000 i 3.000 euros.
Podien participar-hi qualsevol artista que ho volgués, amb independència de la seva  
edat, nacionalitat, origen o residència, amb un màxim de dues obres originals.

Anna López Roger davant de la seva aquarel·la

Altres notícies
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Art a peu de carrer
A finals de l’any passat es va posar en marxa la setena edició del Manlleu Galeria d’Art 
(MGA), amb les obres de setze artistes - emergents i reconeguts - col·locades en locals 
comercials desocupats de la ciutat. La mostra es va allargar fins al 10 de gener.
Manlleu Galeria d’Art va néixer amb l’objectiu de dinamitzar els espais de les artèries 
comercials que havien quedat sense activitat a causa de la crisi immobiliària de l’última 
dècada. Per fer-ho, es va proposar d’exhibir obres d’art en aquests locals i així donar-los 
visibilitat.

En aquesta edició del MGA, la tercera, es van ocupar 9 espais d’art amb les 27 obres 
de 16 artistes d’art contemporani. Entre tots aquests artistes hi havia les obres dels 
escultors Anna Viñas (Vic, 1992), Marcel Camps (Barcelona, 1973), Mercè Iglesias (La 
Garriga, 1975) i Samuel Salcedo (Barcelona, 1975).

Susana Ruiz i l’Anís del Mono
A mitjans de gener, l’escultora Susana Ruiz va publicar aquesta nota a Instagram: Con-
tenta y orgullosa de que Anís del Mono, para dar distinción y categoría a su marca en 
su celebración de 150 años, haya optado por reinterpretar su etiqueta con la cara de la 
escultura, que a su vez, en su momento también busqué reinterpretar para la comisión de 
la obra. Una retroalimentación que evoluciona. Gracias y felicidades!!!

René Lalique i The Age of Glass
A mitjans de desembre del 2020 es va inaugurar aquesta exposició “L’era del vidre” a la 
Fundació Caloueste Gulbenkian de Lisboa. Estava dedicada íntegrament a René Lali-
que i incloïa 100 objectes creats per l’artista, la majoria dels quals van ser adquirits per 
Calouste Gulbenkian entre 1899 i 1927, quan els dos es van fer amics. Va estar oberta 
fins l’1 de febrer.

Les joies, vidres, gerros i objectes d’ús i disseny quotidià es van exposar cronològica-
ment, traçant les diferents etapes de la carrera de Lalique, des dels seus dies de joieria 
fins al moment en què es dedicava exclusivament a treballar amb vidre.

Encara que René Lalique (París, 1860-1945) fou un orfebre i vidrier, la seva vessant 
d’escultor és innegable. Donava als seus materials, or i esmalts, formes sinuoses fe-
menines, vegetals o d’animals fantàstics. Va ser un dels principals responsables de la 
introducció de l’Art Nouveau a la joieria.

Inma Femenía a l’exposició Infralleu
Inma Femenia (Pego 1985) era l’artista més jove de la Col·lecció Per Amor a l’Art. A 
Bombas Gens - el Centre d’Art valencià -  va exposar fins el 31 de gener, “Infralleu”, 
amb obres creades específicament per a l’espai perquè poguessin dialogar amb altres 
ja existents. 

L’artista es va situar en els límits d’allò perceptible, des d’on podia investigar les formes 
derivades de la incidència de la llum, la natural i l’artificial.

Restauració del monument de Juan de Mesa
El 12 de gener va començar la restauració del monument dedicat a Juan de Mesa y 
Velasco que està situat prop de l’església de Sant Pere, a Còrdova (Andalusia).

El monument el va realitzar l’any 2004 l’escultor José Manuel Belmonte i, des d’alesho-
res ençà no ha parat de patir actes vandàlics, sobretot pintades, L’escultor comentava 
que “les pintades de l’escultura no han estat fetes d’un sol cop sinó que es vénen acumu-
lant des de fa temps sense que l’Ajuntament de Còrdova prengui mesures”.

World Leaders, de Samuel Salcedo

Anis del mono, de Susana Ruiz

Una joia de René Lalique
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Sant Antoni al Museu de Lleida
El 19 de gener, i durant un mes, es va presentar al públic una escultura gòtica de Sant 
Antoni Abat. La Generalitat de Catalunya la va dipositar al Museu de Lleida després 
d’haver-la comprat, a instàncies de la pinacoteca lleidatana per 64.000 euros, al col-
leccionista i antiquari londinenc Sam Fogg, que l’havia adquirit a la casa de subhastes 
Christie’s de Londres el 2016.

Es tracta d’una escultura en pedra policromada, ben conservada, sense pèrdues im-
portants de material, que conserva, a més,  la seva policromia original datada a l’últim 
terç del segle XIV i atribuïda al Mestre d’Albesa. Les dimensions de la talla són consi-
derables: 123,5 x 35,5 x 24 cm. L’obra es va col·locar, per a la seva presentació, a la zona 
del cor de l’església del Museu, abans de la seva incorporació a l’exposició permanent.

Miquel Barceló. Metamorfosi
El 27 de gener -i fins el mes de setembre del 2021- el Museu Picasso de Màlaga va pre-
sentar l’exposició Miquel Barceló. Metamorfosis (pren el seu nom del cèlebre relat de 
Franz Kafka publicat en 1915), amb prop de cent obres realitzades entre 2014 i 2020. 

Després de més d’una dècada d’absència de Màlaga, l’artista va reunir, en exclusiva, 
una selecció d’obres realitzades en els darrers anys: trenta ceràmiques, tretze pintures, 
quaranta-dos aquarel·les, sis quaderns de viatge i una petita escultura; així com una 
instal·lació formada per set bronzes de grans dimensions que es van instal·lar al pati 
central del museu.

Núria Efe al terracotta Museu
A partir del 15 de gener, i fins l’11 d’abril, es va poder veure l’exposició Crisàlide, de 
Núria Efe, al Terracotta Museu de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà).

Núria Efe (Barcelona, 1957) és una escultora que treballa la terra cuita, la fusta, el ferro, 
el polièster, el vidre i molts altres materials. Actualment té la seva residència i el seu 
taller a Casavells (Baix Empordà). Va realitzar estudis de pintura a l’Escola Massana 
i, posteriorment, de gravat a Llotja. Més tard, de manera autodidacta, s’endinsà en el 
món de l’escultura. A partir d’unes formes antropomorfes que busquen noves línies d’ex-
pressió poètica, ha evolucionat cap a una escultura abstracta. Si mitjançant la pintura 
representava el seu món més íntim i personal, actualment adopta la tridimensionalitat 
conceptual com el reflex més pur de la seva ànima. De tant en tant, fa incursions en el 
camp de la performance i la instal·lació. Periòdicament, també les fa en joieria i dife-
rents objectes de disseny propi. Des de 1976 ha realitzat nombroses exposicions tant 
individuals com col·lectives.

El Fang dels Déus
El 15 de gener es va clausurar l’exposició inaugurada a mitjans de setembre del 2020 a 
la Galeria N2 de Barcelona, El barro de los dioses, escultura precolombina. Aquesta ex-
posició fou excepcional ja que, en general, N2 exhibeix artistes emergents i consolidats 
nacionals i internacionals i últimes tendències; entenent l’art des d’una perspectiva 
multidisciplinària que abraça pintura, escultura, collage, instal·lació, fotografia, vídeo.

Sant Antoni Abat (Mestre d’Albesa, s. XIV)
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Manolo Valdés (  EMB) Miguel Ortiz Berrocal (  EMB)

Maño, Carlos Martín (  EMB) Xavier Medina Campeny (  EMB)

Escultura a la Nau Gaudí
El 27 de gener es va inaugurar la nova exposició Col·lecció Bassat, Art contemporani 
de Catalunya, 1990-1999 (II) a la Nau Gaudí de Mataró, i va romandre oberta fins el 
17 d’octubre.

L’exposició comptava amb obres de Chillida, Saura, Barceló, Guinovart, Genovés, entre 
d’altes, i dels mataronins Josep Novellas i Perecoll.

Exposició virtual al Museo Tiflológico de la ONCE
Del 29 de gener i fins al 24 d’abril del 2021 es va presentar l’exposició virtual “Sentimi-
entos”, d’Alicia Rubio. El web del Museu de la ONCE oferia una visita virtual per totes 
les sales de l’exposició, amb imatges 3D giratòries, així com la visita amb ulleres de 
realitat virtual. L’exposició constava de 15 escultures.

Alícia Rubio (Madrid) va fer estudis a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de 
Madrid. Durant més de 30 anys, de forma autodidacta, va aprendre diferents tècniques 
de dibuix i pintura. Ha realitzat tallers de Gravat de la mà de José Fuentes, gravador de 
fama internacional i catedràtic de Dibuix i Gravat a la Universitat de Salamanca. L’any 
2013 es va incorporar al taller d’escultura de Sonia Cabellos, doctora en Belles Arts i 
professora de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Complutense de Madrid.

Desesperación, Alícia Rubio, 2020
 http://museo.once.es

Abrazo, Alícia Rubio, 2020
 http://museo.once.es
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Febrer
Parque Metropolitano Tres Presas
El 4 de febrer, es van col·locar en aquest parc de l’Estat de Chihuahua (Mèxic), tres 
grans obres de l’escultor mexicà Javier Marín. Es van muntar a l’aire lliure per inaugu-
rar l’exposició Javier Marín, Tres cabezas, que va romandre  oberta fins el 31 d’agost de 
2021.
Les escultures monumentals es van fondre en bronze a la cera perduda. S’anomenen 
“Cap Vainilla, Cap Còrdova i Cap Chiapas”, i van estar prèviament exposades a Puebla, 
Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciutat de Mèxic, Yucatán, Luxemburg i 
Vancouver.

Hipsters in stone a Les Bernardes
El 5 de febrer es va inaugurar a l’Espai de Cultura Contemporània Les Bernardes (Salt, 
Gironès) l’exposició “Hipsters in stone” de Léo Caillard. Es va clausurar el 30 d’abril.

En aquesta exposició l‘artista presenta tot un seguit de fotografies i escultures on rein-
terpreta els clàssics sota la mirada de la contemporaneïtat: Déus i deesses mitològiques 
ara es presenten com a persones que podrien caminar entre nosaltres. Els pantalons curts, 
les ulleres de sol i les camises de quadres transformen les figures de pedra i marbre en 
personatges vestits  la moda. 

Léo Caillard (París, 1985), pertany a aquesta nova generació d‘artistes associats amb els 
canvis significatius... que s‘estan produint amb l’aparició del digital i les noves preocupa-
cions de la societat. És un gran defensor de les noves tecnologies i la ciència i el seu interès 
radica en l’exploració del temps i la física quàntica... Graduat a l‘École des Gobelins 
l‘any 2008, va continuar estudiant història de l‘art i va practicar la fotografia mentre 
realitzava investigacions en el camp del 3D i els nous mitjans audiovisuals. Al 2010 va 
començar a produir les seves primeres obres per obtenir així el reconeixement dins el món 
de l‘art... A partir del 2013, l‘artista va iniciar la seva investigació a través de l‘escultura, i 
va reproduir en bronze i marbre les obres dels clàssics... Escultures i bustos es modifiquen 
afegint-hi accessoris contemporanis.

Jordi Diez al restaurant l’Àbac
El 7 de febrer, l’escultor Jordi Diez Fernández va anunciar a Instagram que una obra 
seva, Miralcel, seria presentada aviat al restaurant Àbac de Barcelona -del prestigiós 
cuiner d’estrelles Michelin Jordi Cruz- i més tard al Frieze Art Fair de Londres.
Segons Viquipèdia, Frieze Art Fair és una fira d’art internacional contemporani a Lon-
dres, Nova York i Los Angeles. Frieze London té lloc cada octubre al Regent’s Park de 
Londres. Als Estats Units, la fira funciona a l’illa de Randall’s de Nova York des del 2012, 
i la seva edició inaugural de Los Angeles va tenir lloc al febrer de 2019... Frieze Art Fair 
inclou més de 170 galeries d’art contemporani i la fira també inclou projectes d’artistes per 
encàrrec especial, un programa de xerrades i un programa d’educació dirigit per artistes.

 https://www.instagram. Cortesia del Instituto 
de Cultura del Municipio de Chihuahua

Miralcel, de Jordi Diez, 2020.  Instagram.

 https://www.bernardes.cat/
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Galeria Marc Domènec
La galeria va presentar, del 8 de febrer al 31 de març, l’exposició Aquelles petites coses 
III. Entre moltes pintures i dibuixos d’artistes de renom - com són Antoni Clavé, Mo-
dest Cuixart, Joan Miró o Joan Hernández Pijoan-  hi havia escultures de Fernando 
Botero, Apel·les Fenosa, Pablo Gargallo, Baltasar Lobo, Henry Moore o Manolo Hu-
gué, entre altres.

Judit Subirachs-Burgaya
El 8 de febrer, El Temps de les Arts va publicar una entrevista, signada per Montse 
Frisach, que començava amb el titular següent: Judit Subirachs: “És absurd que la ge-
neració del meu pare no estigui prou representada ni al MNAC ni al Macba”. Seguia: La 
historiadora de l’art Judit Subirachs-Burgaya (Barcelona, 1959) és la directora de l’Espai 
Subirachs, un centre d’exposició i difusió de l’obra del seu pare, l’escultor Josep Maria 
Subirachs. En ple cor del barri del Poblenou i pocs metres d’on va néixer l’artista, l’Espai 
Subirachs, inaugurat el 2017, fa una labor de formigueta, des de la discreció i el rigor, 
que l’han convertit en un dels centres artístics monogràfics més singulars de la ciutat, 
fruit només de la dedicació i l’esforç personal. En el seu moment Subirachs-Burgaya es va 
especialitzar en escultura catalana del segle XIX, amb una tesi doctoral, L’escultura del 
segle XIX a Catalunya, editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat però amb els 
anys ha esdevingut tota una referència en l’obra del seu pare. L’Espai Subirachs està obert 
al públic les tardes de dijous a dissabte. Segur que us la trobeu allà.

Estàtua de la deessa Cihuatéoti
El 9 de febrer, a París, la prestigiosa sala de subhastes Christie’s va subhastar 33 peces 
pre-hispàniques, de les cultures asteca, maia i teotihuacana. L’Institut Nacional d’Antro-
pologia i Història (INAH) mexicà va reclamar els objectes, tot seguint amb la seva lluita 
per recuperar el patrimoni que s’exhibeix en col·leccions europees. A més va demanar a 
la Secretaria de Relacions Exteriors (SRE) accions diplomàtiques per recuperar-los. “Es 
va determinar que el catàleg de la subhasta inclou peces que corresponen a cultures originà-
ries de Mèxic, raó per la qual formen part de el patrimoni de la nació”, va explicar l’Institut. 
Tot va ser inútil, Mèxic va perdre la darrera batalla per a recuperar part dels seus tresors. 

Les peces corresponen a una sèrie de col·leccions que s’han exhibit en països d’Europa 
en l’últim segle. Hi ha escultures, atuells, màscares, plats i figures de les cultures aste-
ca, maia, tolteca, totonaca, teotihuacana i mixteca, provinents d’estats com Veracruz, 
Nayarit, Guerrero, Guanajuato, Colima, Chiapas i l’Estat de Mèxic. La majoria han 
estat tallats en pedra o elaborats amb fang.

Gerard Mas a la Jorge Alcolea de Madrid
La Galeria Jorge Alcolea de Madrid va presentar, del 10 de febrer al 7 de març, l’exposi-
ció Imágenes posibles, una antologia figurativa amb obres de: Álex Barros, José Borrell, 
Alejandra Caballero, Juan Escauriaza, Gabi Gallego, Miguel Macaya, Gerard Mas, Eloy 
Morales, Mònica Subidé i Miquel Wert.

Galeria Marc Domènech  EMB

Judit Subirachs-Burgaya  https://tempsarts.cat/

 Instagram

Estàtua de la deessa Cihuateoti, subhastada per 
més de 2,5 euros  https://elpais.com/

Masque d’homme, Pau Gargallo  
(1910-11) EMB

Jeune fille avec grappe de raisins, 
Juli González  (1914) EMB

Busto, Baltasar Lobo  (1967-68) 
EMB
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Dispersió de la primera pedra, 2010. Jordi Mitjà
 https://tempsarts.cat

Mor Alberto Corazón
El 10 de febrer va morir, a Madrid, Alberto Corazón. Va ser un artista clau del disseny 
i de l’art de les darreres dècades. Encara que la seva vessant com a dissenyador - realit-
zant centenars de logotips de moltes empreses com ONCE, Mapfre, RENFE, UNED, la 
Casa del Libro o Paradores - va conrear també la pintura i l’escultura (va dissenyar, per 
exemple, l’escultura amb forma de 5 per a una rotonda de Calvià, Mallorca).
Va participar en el moviment de “l’art conceptual” i en l’inici de la dècada de 1970 va 
organitzar les seves primeres exposicions en ‘espais alternatius’ i va continuar mostrant 
la seva obra per Europa (Itàlia i Alemanya); també va estar present a la Biennal de Ve-
nècia de 1976, juntament amb Tàpies i l’Equip Crònica. Dos anys després va ser con-
vidat a la Biennal de París per exposar al Petit Palais juntament amb Antonio Saura.

Enric Casanovas, escultor i amic
El 16 de febrer, l’Ateneu Barcelonès va voler retre un homenatge al gènere epistolar i a 
l’amistat. “Artistes, poetes i crítics d’art són convocats a perfilar, per carta, un entramat 
de relacions fascinants. La figura central és l’escultor Enric Casanovas (1882-1948) i el 
punt de partida, el mític París de començament del segle XX. De retorn a Catalunya, la 
concurrència a les tertúlies esdevindrà un punt d’ancoratge més per a l’amistat”.
La xerrada va estar a càrrec de la historiadora de l’art Susanna Portell Soldevila i Ber-
nat Puigdollers, ponent de la secció d’Arts Visuals de l’Ateneu Barcelonès. L’acte va ser  
públic però amb l’aforament limitat, seguint les normes anti-covid. També es va poder 
seguir la retransmissió en directe pel web de l’Ateneu.

Bonaventura Ansón
El 16 de febrer va morir l’escultor de Tossa de Mar Bonaventura Ansón. Havia nascut 
l’any 1945, i va ser el 1968 que es va donar a conèixer guanyant el seu primer premi  al 
Premi Internacional de Tossa. L’any 1970 va fer les seves primeres exposicions indivi-
duals, a la sala de l’Ajuntament de Tossa i a la Casa de Cultura Lorenzana de Girona.
Des d’aleshores ençà no va deixar d’exposar mai: a Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols, 
Platja d’Aro, Girona, Vic, Bilbao, Madrid, Barcelona, etcètera. I va viatjar fent estades 
escultòriques a França -on va visitar a Marc Chagall-, va fer estudis de gravat a la Cité 
International des Arts de París, va viatjar a Carrara -on el marbre entra com a nova dis-
ciplina en l’obra creativa, al taller de Luigi Corsanini-, va participar en exposicions col-
lectives a Alexandria, etcètera. Va conrear l’escultura però també la pintura i el disseny.

Cossos sense òrgans.
Noves materialitats en l’art contemporani
El 19 de febrer l’historiador Albert Mercadé va publicar aquest article a l’espai El Temps 
de les Arts: “L’article parteix de l’obra de David Bestué, Jordi Mitjà, Patrícia Dauder o Lu-
cia C. Pino per reflexionar entorn a la reterritorialització de l’escultura contemporània... 
I la reacció davant l’imperialisme digital, contra el qual s’hi han prodigat en els últims 
anys pensadors i literats, advocant per un retorn a “l’eròtica del coneixement del món” 
(Han), o a la comprensió de la realitat com “una amalgama d’escuma” (Sloterdijk)”.

Fabra i Coats, Centre d’Art Contemporani
Del 20 de febrer al diumenge 23 de maig, es va poder veure “Una exposició de debò” al 
Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats, muntada per l’artista Martí Anson.
Martí Anson (Mataró, 1967) és arquitecte, llicenciat en Belles Arts i, també, director 
de cinema. Té obra al Museu d’Art Contemporani de Barcelona i al Palais de Tokyo.
Montse Frisach, al Temps de les Arts, ens deia: Davant el fet que “no entenc res del 
que passa al meu voltant”, Anson ha decidit que ell també ara faria “coses que no s’en-
tenguin”. Ell, que durant la seva trajectòria s’ha dedicat a construir cases, un vaixell, a 
pintar i muntar exposicions a galeries i fins i tot a crear una botiga de mobles efímera, 
ara es defineix simplement com a “incitador” d’una proposta que anima a la participació 
i a l’acció principalment dels altres.

Alberto Corazón  https://elpais.com/elpais/

Susanna Portell i Bernat Puigdollers  EMB

 https://www.anson.cat/index.php
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Ricard Casabayó a arteNmartes
L’any passat, els escultors Eduardo Pérez-Cabrero i Jose Abellán, juntament amb el 
pintor Jacint Todó, van posar en marxa la plataforma d’entrevistes Arte en Martes, mit-
jançant la qual cada setmana es retransmetia per Instagram les entrevistes a diferents 
artistes, pintor, poetes, escultors...
El 23 de febrer del 2021, Eduardo Pérez-Cabrero (@eduardoperezcabrero) va retrans-
metre l’entrevista a l’escultor Ricard Casabayó (Barcelona, 1968), sota el lema “Escul-
piendo el alma”.

Biennal Internacional d’Art a Veneçuela
Del 23 de febrer fins el 23 de març es va celebrar a El Tigre, Veneçuela, la BIACHMA 
2021, la Biennal Internacional d’Art Contemporani Héctor Maicabares. S’hi van pre-
sentar, en forma de galeria virtual, 30 artistes de totes les nacionalitats, amb 90 obres 
de pintura, escultura, fotografia, instal·lacions i vídeo art.

La Biennal estava organitzada pel Taller Libre de Arte, amb la col·laboració de l’As-
sociació Cultural La Estacion del Arte, de Madrid, i La Ferretería, Estudio de Arte y 
Tecnología, de Sevilla.

Makebelieve Neuromancer
Del 23 de febrer i fins el 30 de maig es va poder veure, a La Capella (barri del Raval 
de Barcelona) aquesta instal·lació escultòrica immersiva en què s’explora la idea de la 
transitorietat i la seva capacitat de formació d’altres tipus d’existència i subjectivitat. Es 
va tractar de la primera mostra individual del programa Barcelona Producció 2021-
2022 dedicat a promoure la creació en les pràctiques artístiques contemporànies.
L’obra de Lucía C. Pino gira entorn de la recerca enfocada a la materialitat i la seva 
contingència, tot generant acoblaments escultòrics amb el desig d’explorar les esquer-
des de la distòpia en què estem immerses i el que en sorgeix com a potència resignifi-
cadora. Tot això, apostant per una presència física i ambiental a la recerca de reencan-
taments possibles.

Exposició Art Solidari al recinte de Sant Pau
El Recinte Modernista de Sant Pau va acollir l’Exposició “Art Solidari”, del 26 de febrer 
al 26 de març, a benefici de la recerca sobre la Covid-19.  Obres de Silvio Alino, Art is 
Trash, Carles Azcón, Balu, Lluís Cadafalch, Patricia Cancelo, Luisa Chaves, Josep M. 
Forcada,  Mª José Hernández, Mercedes Rogla i Valiente Creations.
La emprenedora d’aquest nou projecte va ser Patricia Cancelo, una escultora gallega 
establerta a Barcelona que va decidir fer del seu somni una realitat. Les seves escultures 
de ferro amb formes geomètriques en equilibri són obres que “transporten a explorar la 
bellesa imperfecta del món i la nostra connexió amb ell”, explica.

20 anys de la destrucció dels budes de l’Afganistan
El 26 de febrer del 2001 els talibans van destruir els anomenats Budes de Bamian, dues 
grans escultures de 38 i 55 metres d’altura que van ser excavades entre els segles VI i 
VII en un penya-segat prop de Bamian, una ciutat del centre de l’Afganistan.
Fanàtics musulmans van destruir no únicament aquestes dues enormes obres, sinó 
també totes les escultures no islàmiques del país. Del 2021 ençà -aquest febrer passat 
va fer 20 anys- s’han anat preservant les pedres i ara la UNESCO planteja reconstruir 
aquests budes gegants. El 10 de març del 2021 els afganesos van commemorar l’efe-
mèride amb diferents actes per mostrar la seva preocupació pel patrimoni històric del 
país. Entre els actes es va fer una projecció tridimensional de les estàtues.
Simone Weil (França, 1909 - Anglaterra, 1973), filòsofa, humanista, escriptora i acti-
vista política- ja va dir, en una altra ocasió: “La destrucció del passat és potser el més 
gran de tots els crims”.

 Pep Herrero. Vista general de la instal·lació 
Makebelieve Neuromancer

Patricia Cancelo  https://www.instagram
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L’escultor Naxo Farreras a la Vila Casas
El 27 de febrer el Museu Can Mario de Palafrugell va organitzar una jornada de portes 
obertes per inaugurar les exposicions Naxo Farreras o els ritmes interiors i Adalina 
Coromines, cicatrius. Les exposicions van estar obertes fins el 9 de maig.
A la presentació per internet el Museu Can Mario deia: [Naxo Farreras] Les seves es-
cultures neixen tant d’un diàleg amb el món orgànic i geològic com d’una intensa intros-
pecció que li ha permès d’anar alleugerint de matèria les seves obres fins a assolir un buit 
eloqüent: són les ‘catedrals’ amb què culmina la seva singladura. En temps d’un concep-
tualisme sovint pretensiós o d’un expressionisme aspre, l’escultura de Naxo Farreras ens 
proposa una obra que neix d’una meditada recerca d’un llenguatge plàstic plenament 
autònom.

Noves troballes a les ruïnes de Pompeia
El dissabte 27 de febrer, els responsables del parc arqueològic de Pompeia van anunciar 
que van trobat un carro cerimonial romà en perfecte estat de conservació entre les ru-
ïnes clàssiques de la ciutat italiana. Es tracta d’un vehicle localitzat a la zona de Civita 
Giuliana, al nord de Pompeia.

El carro és un vehicle de ferro, de quatre rodes i amb capacitat per a una o dues perso-
nes, gairebé únic en el seu gènere, segons els experts.  S’hi poden apreciar decoracions 
amb escenes eròtiques d’homes i de dones, i tot fa pensar que era per fer-lo servir en 
les cerimònies de l’elit. La troballa forma part d’un conjunt arqueològic que es va co-
mençar a descobrir fa uns anys en trobar restes de cavalls, encara amb les ferradures 
posades.

Our garden needs its flowes
La mostra es va poder veure des de dissabte 27 de febrer fins al 18 de juliol, al Centre 
d’Art Tecla Sala a L’Hospitalet.
L’exposició “Our garden needs its flowes.Fluxos i narratives artístiques al Districte Cul-
tural de L’Hospitalet” va proposar una lectura de l’actual context artístic del Districte 
Cultural a través de les arts visuals, la música i el disseny. El projecte, comissariat per 
David Armengol i Albert Mercadé, va anar acompanyat d’un programa d’activitats, 
concerts i exposicions temporals amb l’objectiu de posar de manifest la diversitat cre-
ativa de la ciutat.

Escultura monumental a Mèxic
“MONUMENTAL” és l’exposició que es va poder veure, fins al maig del 2021, al Museu 
d’Art Modern de ciutat de Mèxic.

En acabar-se la Revolució, Mèxic va ser seu d’un pròsper moviment creatiu que va 
buscar generar una nova identitat nacional, ancorada en “lo mexicà”, en la moder-
nitat i en els arrels prehispànics del país. I si bé el muralisme i la producció pictòrica 
van acaparar la majoria dels reflectors, aquesta exposició buscava posar el focus sobre 
l’escultura. De Mardonio Magaña a Luis Barragán, i de Ramírez Vázquez a Luis Ortiz 
Monestir, MONUMENTAL va revisar, de manera crítica, l’escultòrica mexicana que es 
va produir entre 1927 i 1979 des de la seva dimensió pública.

Eudald de Juana a Bèlgica
El cap de setmana del 27 i 28 de febrer es va inaugurar una exposició col·lectiva a la 
Gallery Ysebaert, de Sint-Martens-Latem (Bègica). Hi van participar Eudald de Jua-
na amb diverses escultures; André Navez, pintor (Bèlgica); Alain Winance (Bèlgica), 
pintor i dibuixant, però conegut sobretot pels seus gravats;  i el també escultor Sthepan 
Siebers (Alemania). El president Puigdemont va visitar l’exposició i va poder saludar 
a l’escultor empordanès.

 Europa Press (detall)

 https://tempsarts.cat/



B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

2
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra
B

ut
lle

tí
 I

C
R

E
  

  
2

In
st

itu
t C

at
al

à 
pe

r a
 la

 R
ec

er
ca

 e
n 

Es
cu

ltu
ra

62

Març

IX Saló Internacional d’aquarel·la, dibuix, escultura, 
gravat i pintura a l’aigua
El 5 de març es va fer la inauguració i el vernissatge del IX Saló Internacional a la 
Galeria BCM Art Gallery, del carrer de Bailèn de Barcelona. Les obres exposades es 
van poder veure fins  el 27 de març del 2021. En aquesta ocasió es van seleccionar 34 
artistes i la Convidada d’Honor va ser l’aquarel·lista Maria Navarro, Premi del Públic 
del 2020.

Maria Navarro he exposat la seva obra individual o col·lectivament a sales de Barce-
lona, Girona, Madrid, Saragossa, Màlaga, Bilbao, Segovia, Caudete, Gijón, París, Bé-
ziers, Carcassona, Aimargies, Gimont, Nimes, Forència, Cremona, Bellagio, Ambers, 
Colòmbia i Miami.

Dalí i Picasso junts a Moscou
Del 9 de març al 16 de maig van estar obertes les portes del Palau de Vasili III Iva-
novich, a Moscou, per poder veure la gran exposició de més de 250 obres de Picasso 
i Dalí. La mostra incloïa litografies, escultures, ceràmiques i gravats procedents dels 
fons del col·leccionista rus Alexandr Shadrin (en el cas de Dalí, es tracta de la major 
col·lecció privada d’escultures, feta entre 1960 i 1984).

Jordi Diez Fernández a Miami
La Galeria d’Art Carousel Fine Art (Miami Design District), especialitzada en Art Con-
temporani d’arreu del món, va inaugurar el 13 de març una nova exposició que va 
comptar amb una escultura de Jordi Diez. No només es tractava d’una exposició dels 
artistes emergents internacionals, sinó també d’una desfilada de moda.

El Camí dels 7 sentits i el Museu Pruna
Després de molts mesos sense activitat, degut a la pandèmia del COVID 19, el dilluns 
15 de març es van restablir les visites guiades al Camí dels 7 Sentits - un recorregut pel 
paisatge de les Garrigues per gaudir de la Natura i de l’art a l’aire lliure-. També es va 
tornar a obrir el Museu Marta Pruna de Cervià de les Garrigues.
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La Dcoop Societat Cooperativa Andalusa
Va convocar el VII Concurso de Artes Plásticas DCOOP. Les inscripcions online es 
van poder fer fins el 15 de març.

S’hi podien presentar tots els artistes majors d’edat, amb una sola obra de caràcter inè-
dit i original, de temàtica lliure. Els premis eren de 3.500 euros, per a cada categoria, 
Pintura, Escultura i Gravats artístics i ceràmica.

Quartet per l’esperança
Fins a finals de març es va poder veure l’exposició A quartet for hope a la Sala Fiol de 
Palma, Mallorca. Frank Gerritz, Umberto Manzo, David Nash i Gunter Umberg van 
presentar aquesta mostra amb aquest tan suggestiu títol de “Quartet per l’esperança”.  

Segons diu Pilar Ribal en el seu article d’El Temps de les arts Esperança que fa pensar 
no només en la fi del temps de la pandèmia i en la supervivència del sector galerístic, 
sinó també en l’espai que han de seguir ocupant els artistes que exploren els camins de la 
pintura o l’escultura en l’escena artística contemporània.

Mor Picanyol, el ninotaire de Moià
El 17 de març va morir el dibuixant Josep Lluís Martínez Picañol (Moià, 1948). Cone-
gut amb el nom artístic de Picanyol, va ser el creador d’un dels personatges del còmic 
més entranyables i populars de Catalunya, Ot el Bruixot, que va acompanyar la revista 
Cavall Fort durant 45 anys amb 1.500 tires còmiques del personatge fins al 2014.

El 1997, Moià va voler dedicar una estàtua «en homenatge al seu bruixot», al costat sud 
del parc municipal. Sobre quatre llibres tancats, de pedra artificial pintada de vermell, 
s’alça la figura d’Ot el Bruixot, en bronze. L’escultura és de Josep M. Molist i Molas, 
autor també dels monuments a Rafael Casanova (Moià, 1932) i a Mossèn Josep Esteva 
Deordal (Moià, 1997).

Visites guiades a Can Mario de Palafrugell
El dissabte 20 i el diumenge 21 la Fundació Vila Casas va oferir visites guiades a les ex-
posicions temporals del Museu Can Mario. El recorregut es va iniciar amb l’exposició 
Cicatrius d’Adalina Coromines –on es va fer palesa la relació de l’artista amb la natu-
ralesa i el paisatge que li són propers– i va finalitzar amb l’exposició Els ritmes interiors 
de Naxo Farreras, una antològica que va mostrar una de les trajectòries escultòriques 
catalanes més interessants i desconegudes dels últims temps.
El mateix diumenge 21 i el dissabte 27 el Museu Can Mario també va oferir un recorre-
gut guiat a la col·lecció d’escultura contemporània catalana de la Fundació Vila Casas, 
on es va comentar el treball d’artistes de diverses generacions, trajectòries i llenguatges, 
com per exemple Antoni Tàpies, Joan Brossa, Jaume Plensa, Mayte Vieta, Pere Nogue-
ra o Stella Rahola.

Guinovart després de Guinovart
A partir del diumenge 21, a les 12.30h, a l’Espai Guinovart d’Agramunt es va poder 
veure l’exposició “Guinovart després de Guinovart”, amb obres de diferents artistes en-
tre els quals hi havia els escultors: Jordi Alcaraz (Calella, 1963); Frederic Amat (Bar-
celona, 1952); Josep Maria Camí (l’Espluga Calba, les Garrigues, 1947); Tono Carbajo 
(Vigo, 1960); o Germán Consetti (Córdoba, Argentina, 1975).

Three descending Vessels (1992), de David Nasch
 https://tempsarts.cat/

 Viquipèdia
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Troballa del Temple del faraó Ptolomeu I
El 25 de març el Museu Egipci de Barcelona va comunicar la troballa de part del temple 
de Ptolomeu I Sòter (Regne de Macedònia, 367 aC - Alexandria, Egipte, 283 a C)

L’agència F recollia així la notícia: Com Howard Carter amb la tomba de Tutankamon, 
la missió arqueològica del Museu Egipci de Barcelona ha necessitat quinze anys per a 
trobar part de el temple de Ptolemeu I al jaciment de Kom el-Ajmar Sharuna, en una 
missió conjunta amb la Universitat de Tubinga.
 
Presentat aquest dijous en primícia mundial, el fragment del temple està integrat per una 
seixantena de blocs, “perfectament esculpits amb les seves divinitats i jeroglífics explica-
tius sobre la història del temple i dels déus als quals es consagra”, ha explicat el president 
del Museu Egipci, Jordi Clos.

Escultura de Susana Ruiz
El 25 de març es va presentar, a Puerto Rico, la iniciativa “45 años sin Chagui. Ayúdanos 
a conocer su história”.

L’escultora Susana Ruiz va aportar-hi una escultura seva. Va dir: Esta escultura es mi 
humilde aportación; mi talento y mi corazón al servicio de esta causa y de la familia 
Mari Pesquera, que también es mi familia, para ayudar a visibilizar y denunciar esta 
atrocidad, este vil asesinato cruel y cobarde, que no prescribe. Que cuenten su historia, 
que el mundo conozca la verdad, que el eterno joven Chagui sea honrado y se reconozca 
la injusticia cometida con él y su familia.

Museo de Ciencias Naturales, Madrid
Del 26 de març al 30 d’agost del 2021 s’hi va poder veure l’exposició Arte y Ciencia 
del siglo XXI, organitzada per la Fundación Arcilla. Per primera vegada, de forma ex-
cepcional i mitjançat 80 obres de 30 artistes diferents, l’exposició pretenia convertir el 
Museu Nacional de Ciències Naturals en un museu d’Art.

I ho va fer presentant obres d’importants noms de la pintura i escultura figurativa es-
panyola sobre diferents temàtiques, juntament amb la visió que científics del CSIC van 
donar sobre algunes d’elles des del punt de vista de la investigació. Així, les arts i les 
ciències van poder dialogar sobre temes comuns, des de diferents mirades, al mateix 
temps que es va poder presentar la ciència d’una forma nova i accessible.

L’escultor José Manuel Belmonte hi va participar amb els seus tres Hombres pájaro, que 
van compartir espai amb obres d’Antonio López i Eduardo Naranjo, entre altres grans 
artistes.

Oli Berg a la Víctor Saavedra de Barcelona
A finals de març la Galeria Víctor Saavedra de Barcelona va inaugurar una exposició 
sobre l’obra d’Oli Berg (Kíev, 1982).

Oli Berg, resident a Barcelona, és una artista pluridisciplinària que treballa amb diver-
sos materials - l’acer per l’escultura,  la ceràmica pels objectes petits, i l’acrílic per les 
teles-. Compta amb dues exposicions individuals i nombroses mostres col·lectives que 
han estat presentades internacionalment i exposades a tot el món a galeries de Nova 
York, Seül, Barcelona, i Florència.

Natura, paisatge, escultures monocromàtiques que s’han disposat a l’espai formant un 
jardí. Les pintures mostren paisatges i elements florals on les formes es combinen i 
omplen la superfície del llenç i creen una totalitat com la vida i la natura.
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Art Dubai
La 14a edició d’Art Dubai va tenir lloc a l’emblemàtic Gate Building del Dubai Inter-
national Financial Center (DIFC) del 29 de març al 3 d’abril de 2021, garantint tots els 
protocols de seguretat pel COVID-19. La Fira va comptar amb 50 galeries de 31 països  
diferents, amb la prioritat en l’art modern i contemporani de l’Orient Mitjà, el nord 
d’Àfrica, el sud d’Àsia i el sud global, incloses les deu principals galeries de Dubai.

Dins totes les activitats que es van preveure per la Fira hi havia l’Sculpture Park, un 
parc d’escultures amb instal·lacions a gran escala al llarg dels dos camins aquàtics que 
envolten l’emblemàtica porta DIFC. El parc d’escultures comptava amb obres de deu  
artistes: Mohamed Ahmed Ibrahim, Rachid Koraïchi, Rashed Al Shashai, Goncalo 
Mabunda, Hussain Sharif, Dia Al-Azzawi, Costas Varotsos, Tarik Currimbhoy, Bernar 
Venet i Pablo Reinoso.

L’rtista català, Eduardo Pérez-Cabrero, va tenir l’oportunitat de muntar-hi una exposi-
ció de les seves obres.

Simple Talk, Pablo Reinoso  https://www.artdubai.ae/sculpture-park/

L’escultor xinès Xu Hongfei a Salamanca
Del 4 de març fins al 4 d’abril es van exposar un total de cinc escultures de l’escultor 
xinès a la ciutat de Salamanca (Castella i Lleó). Es van ubicar a la Plaza Mayor, la Plaza 
del Liceo i el Patio de la Salina. No era el primer cop que Xu Hongfei exposava a Sa-
lamanca. Ja el 2019 va posar tretze obres a diferents espais de la ciutat i va obsequiar  
al municipi amb una escultura que porta per títol “Ballant de felicitat a Espanya”, re-
alitzada específicament per a Salamanca i que està ubicada al parc de la Alamedilla. 
Xu Hongfei va néixer a la ciutat de Yangjiang (província de Guangdong, Xina). Es va 
graduar a la facultat d’escultura de l’Acadèmia de Belles Arts de Guangzhou l’any 1990.
Es dedica a l’escultura des de fa més de 20 anys. Destaca el seu estil artístic personal, en 
el qual combina els aspectes dinàmics i els estàtics esculpint escenes de vida favorites 
de la gent amb un llenguatge escultòric graciós i humorístic.

Stefan Rinck a la Galeria Alegria
Del 20 de març fins el 15 de maig, la Galeria Alegria de l’Hospitalet de Llobregat va 
presentar l’exposició “Abstracció bàrbara a la casa dels excèntrics” amb les obres d’Ste-
fan Rinck (Alemanya, 1973).
Acompanyat per la seva característica cohort de figures de pedra i ídols inescrutables, 
l’artista s’apodera del nostre espai expositiu principal amb una nova col·lecció d’escultures 
que mostren una originalitat impactant i un atrevit orgull central. Aquesta exposició 
reforça encara més la posició de Rinck com a veu única en l’escultura internacional con-
temporània. En aquest nou espectacle, Stefan Rinck explora el concepte que anomena 
“abstracció salvatge”, un terme que utilitza per intentar identificar aquella àrea fosca on 
convergeixen la història, la psicologia, el ritual, la fantasia, la màgia, l’estètica i l’habilitat 
manual, els diferents enfocaments que treure a la superfície totes les descendents mutants 
i les bèsties meravelloses que hem intentat amagar als racons del nostre subconscient 
col·lectiu.

Dues obres d’Eduardo Pérez-Cabrero
 https://www.instagram.com/p/CNJjMP6Itc6/

 Europa Press, 2020

 http://www.galeriaalegria.es
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Llorenç Ugas Dubreuil al Museu d’Art de Sabadell
Del 25 de març al 27 de juny del 2021 al Museu d’Art de Sabadell es va presentar l’ex-
posició Tot el que no mires desapareix. L’exposició proposava un recorregut a través de 
part de la producció més recent de l’artista Llorenç Ugas Dubreuil (Sabadell, 1976), 
que permet situar i evidenciar algunes de les qüestions que travessen de manera cons-
tant la seva pràctica artística. El cos central dels seus projectes s’articula al voltant de 
l’estudi de la ciutat i el paisatge.

Llorenç Ugas es va formar com a fotògraf l’Escola Illa de Sabadell i l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya i ha rebut diferents premis i beques, com el 1r Premi d’Escul-
tura de la Biennal d’Art de Tarragona (2019).

Noves escultures pel Castell de la Trinitat
El 25 de març es van col·locar tres noves escultures al Castell de la Trinitat de Roses 
(Alt Empordà). Un artiller, el comandant militar de la fortalesa i una fornera són els 
nous habitants del fort. No són fantasmes apareguts en els racons ombrívols del vell 
castell sinó les noves escultures que, envoltades d’una acurada escenografia, se sumen a 
la museïtzació del fort.

Les realistes escultures que s’ha col·locat ara, i que se sumen a la de Thomas Alexander 
Cochrane (1793-1860), pertanyen a una època diferent,  ja que corresponen a perso-
natges del segle XVI i principis del XVII. Són obra de la mateixa escultora, Mar Her-
nàndez Pongiluppi, una artista especialitzada en temàtica militar i que gaudeix d’una 
àmplia experiència en treballs vinculats a la Guerra Civil o la Guerra de Successió.

L’escultor Nei Albertí a Creativa’t 2021
Un any més, torna a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) el ‘Creativa’t’, la innovadora 
proposta impulsada per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament en la qual alumnes de Bat-
xillerat Artístic de l’Institut Sant Elm fan el comissariat de l’exposició d’un artista de la 
ciutat. Enguany, el protagonista va ser Nei Albertí. La mostra es va poder veure del 26 
de març al 6 d’abril de 2021 a la Rambla del Portalet (un espai a l’aire lliure adaptat a 
la situació sanitària).
Nei Albertí, artista ganxó nascut el 1975, va estudiar també a l’Institut Sant Elm. Poste-
riorment va decidir dedicar-se a l’art. L’any 1988 va fer un canvi radical a la seva vida i 
es va endinsar en el món de l’escultura a través d’uns cursos de forja i foneria, i va anar 
experimentant amb noves tècniques fins a realitzar la seva primera exposició. Al 2009, 
Albertí comença a representar la capacitat física, el color o la llum en l’escultura. Tam-
bé s’interessa pel factor temps i, a través de les teles i el fil com a un nou suport creatiu, 
reinventa el seu concepte d’escultura.

El misteriós monòlit de sa Conca
El 30 de març, al matí, va aparèixer un monòlit a la platja de sa Conca (Castell-Platja 
d’Aro), similar al que va aparèixer al desert d’Utah (EUA) a finals de l’any passat i que 
han anat apareixent en altres indrets del món (a Espanya, per exemple, va aparèixer en 
el municipi d’Ayllón, a Segòvia). L’estructura, de més de dos metres d’alçada, és metàl-
lica i amb un efecte mirall que permet veure les diferents zones de la platja. Està situat 
just al centre, a l’altura de l’illa de roques, i fa uns tres metres d’altura. És semblant al 
que es va poder veure a la pel·lícula “2001: Una odissea a l’espai”. Pel que fa a la seva 
procedència, el diari As publicava que un grup d’artistes que es fan dir “L’artista més 
gran del món” van deixar entreveure que podien ser els autors de les intervencions. 

Un grup de joves va tombar el monòlit quan era a la platja, per la qual cosa l’Ajunta-
ment de Platja d’Aro (Baix Empordà) el va instal·lar al parc dels Estanys –no se sap si 
de forma permanent- aprofitant que al parc ja s’hi exposen escultures del fons d’art 
municipal.

 premsa@guixols.cat

L’escultora treballant en la figura de l’artiller
 https://elpais.com/espana/catalunya/

 https://www.arteinformado.com/

 https://www.elnacional.cat/
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Abril
Leonora Carrington
El 6 d’abril es va commemorar el 101 aniversari del naixement d’aquesta pintora, di-
buixant, escultora i escriptora (Chorley, Anglaterra, 1917 - Ciutat de Mèxic, 2011) que 
avui és una figura clau del surrealisme i de la cultura. La casona del carrer Chihuahua, 
194, a la Colònia Roma de Ciutat de Mèxic, lloc on hi va viure més de 60 anys, ha estat 
rehabilitada per a convertir-la en un nou museu dedicat a Leonora Carrington.
D’esperit rebel, de joveneta va ser expulsada diverses vegades de les escoles de monges 
i dels ensenyaments de diferents institutrius. Finalment, als quinze anys, va aconseguir 
que la inscrivissin a l’Escola d’Art de Chelsea. El 1932, els seus pares accedeixen a que 
Leonora assisteixi a  una acadèmia a Florència, Itàlia, on hi descobreix la Galeria dels 
Ufizzi. Als vint anys va conèixer a Max Ernst, qui la va introduir en el moviment sur-
realista i amb el qual va començar una intensa història d’amor. L’any 1939, Ernst va ser 
empresonat pels alemanys nazis (ell era alemany amb idees anti-faixistes). Carrington 
va fugir a Espanya on va tenir un col·lapse nerviós i va ser ingressada en una clínica de 
Santander. En sortir de l’hospital va demanar asil polític a l’ambaixada mexicana, on va 
conèixer a Leonardo Leduc, amb qui es va casar. Van viure a Nova York per retrobar-se 
amb tot el cercle d’artistes surrealistes a l’exili. El 1942, finalment va arribar a Mèxic, es 
va separar de Leduc i es va casar, l’any 1948, amb Emérito “Chiki” Weisz, un fotògraf 
hongarès amb el qual hi va tenir dos fills.

Samuel Salcedo a Madrid
Del 6 al 18 d’abril es van poder veure tres obres de Samuel Salcedo (Barcelona, 1975) a 
la placeta del davant de la joieria madrilenya Suárez (Serrano, 47).
Tres cabuts de formigó, de més d’un metre d’altura i 200 quilos de pes; tres figures oní-
riques que es basen en la figura d’Alícia al país de les meravelles (llibre de Lewis Carroll, 
1865) i que parteixen d’una col·laboració inèdita entre el creador i el seu mecenes i 
inspirador, la casa joiera madrilenya Suárez.

Visita virtual al taller de Javier Marín
El dimecres 7 d’abril, a les 18 h de Mèxic (1 de la matinada a Catalunya), va tenir lloc 
una visita virtual a l’estudi de Javier Marín. L’esdeveniment es va transmetre en directe 
des del facebook del Hudson River Museum de Nova York.

Javier Marin és un dels artistes més influents i controvertits que treballen a Mèxic ac-
tualment, amb un ampli treball desenvolupat al llarg de més de trenta anys, reconegut 
constantment per institucions artístiques internacionals. Durant aquesta rara visita 
virtual al seu estudi de Ciutat de Mèxic, parlarà sobre el seu procés de treball, les seves 
escultures i obres monumentals per a espais públics, amb èmfasi en el seu nou projec-
te, el Centro Cultural Fábrica de San Pedro, a Uruapan (estat de Michoacan).

Edició especial d’Estampa
Del 8 a l’11 d’abril es va presentar, dins el recinte d’IFEMA de Madrid, l’exposició 
Recorreguts de col·leccionistes, organitzada per Estampa, la fira d’Art Contemporani. 
Es tractava de la seva 28a edició, amb un programa general i seccions comissariades 
que van reunir més de 80 galeries (de Barcelona, s’hi van presentar, la 3Punts, Artika, 
Calzada i Servera, David Cervelló, Mayoral, Pigment Gallery i Victor Lope Arte Con-
temporáneo).
Estampa, conscient de l’extraordinària i urgent situació del mercat artístic nacional, i de 
la necessitat de dinamitzar aquest teixit, va dissenyar una edició amb l’objectiu de reac-
tivar la presència del galerisme a Espanya i garantir una experiència de visites segura i 
satisfactòria amb uns programes específicament pensats per donar confiança i eficàcia a 
compradors i col·leccionistes.

 https://www.lavanguardia.com/

Burnt idol, Gerard Mas (2021)
 https://www.instagram.com
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Exposició Escultura Expandida
Del 9 d’abril del 2021 fins al 8 de maig del 2022 es pot veure l’exposició situada al 
Claustrón Norte del Centro Andalúz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla. S’hi 
presenten obres de vint-i-sis artistes, entre les quals cal destacar a Louise Bourgeois 
(París, 25 de desembre de 1911-Nova York, 31 de maig de 2010).
L’any 1979 la teòrica nord-americana Rosalind Krauss va publicar l’assaig “L’escultura en 
el camp expandit”, on afirmava que “en els últims deu anys una sèrie de coses bastant 
sorprenents han rebut el nom d’escultures”. Al mateix temps escrivia que, com a cate-
goria, l’escultura havia estat “pastada, estesa i retorçada en una demostració extraordi-
nària d’elasticitat...”.
.... Doncs bé, aquesta exposició es va idear a partir de les obres de la col·lecció del CAAC, 
i segueix aquesta estela de l’escultura expandida, una expressió que ha assolit la seva 
consagració gairebé com un gènere, i que viu un auge en l’última dècada, especialment 
en una nova generació d’artistes de diverses procedències. En aquest sentit, l’escultura 
expandida ha tendit cada vegada més cap a la instal·lació...

Patricia Cancelo a Empremtes de Catalunya
La botiga Empremtes de Catalunya és un projecte de la Generalitat de Catalunya, mit-
jançant Artesania Catalunya del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) que 
neix el 2006 basat en els signes d’identitat catalana i que treballa amb l’objectiu d’ex-
posar i vendre els productes elaborats per empreses artesanes de diferents oficis de 
Catalunya. Patricia Cancelo hi va exposar a partir del 9 d’abril.

Non Finito. L’art de l’inacabat
Del 9 d’abril fins al 15 d’agost, CaixaForum de Palma va acollir una exposició amb 85 
obres que van quedar sense acabar o que van ser concebudes inconcluses.
La mostra estava produïda pel Museu Nacional d’Escultura i comissariada per la seva 
directora, María Bolaños, que va aconseguir reunir en un mateix espai peces d’autors 
de totes les èpoques com El Greco , Alonso Berruguete, Antonio López, Francisco Sal-
zillo, Eduardo Chillida i David Hockney. El British Museum, el Centre Pompidou o el 
Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia van cedir les peces que es podien contemplar 
a Palma.

Portes obertes a Llotja
El dissabte 10 d’abril hi va haver la Jornada de Portes Obertes 2021 a Llotja. S’hi van 
poder veure les obres de Damià Campeny -amb la seva famosa Lucrecia morta-, Salva-
dor Gurri, Nicolau Traver, Antoni Solà, Francesc Bover i Manuel Oliver.

Sessions d’escultura a Sant Lluc
El 14 d’abril, van tornar les sessions especials d’escultura, dirigides per Montse Cufí, al 
Cercle de Sant Lluc. Hi podien participar socis i no socis.
Montse Cufí Jover es llicenciada en Belles Arts en l’especialitat d’escultura. És artista i 
professora associada. Ha col·laborat amb escultors com Antonio López García, Victor 
Ochoa, Lluís Cera, Lluís Llongueres,...entre d’altres. És membre de l’equip d’assesso-
rament e investigació aplicat en el camp de projectes escultòrics de Jordi Vila Collde-
forns en la restauració del Palau Centelles.

Mendiburu. Matèria i memòria
Del 14 d’abril al 5 de setembre es va exposar l’obra de Remigio Mendiburu (Hondar-
ribia, Guipúscoa, 1931 - Barcelona, 1990) al Museu de Belles Arts de Bilbao (Museo 
Plaza, 2, Bilbao). Comissariada per Juan Pablo Huércanos (sotsdirector de la Fundació 
Museu Jorge Oteiza, d’Alzuza, Navarra) i especialista en l’obra de l’escultor basc, l’ex-
posició Mendiburu. Matèria i memòria, que pren el seu títol de l’obra homònima del 
filòsof Henri Bergson, aprofundeix en la personalitat d’aquest creador a través d’un 
centenar de peces, entre escultures i obres sobre paper,

Cell (Arch of Hysteria), Louise Bourgeois (1992)
 http://www.caac.es/

Lucrecia morta, Damià Campeny

Diverses de les obres de l’exposició ‘Non finit’.
Entre elles ‘El tors de Belvedere’, a la dreta

 Fundació La Caixa.
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Pablo Leonardo a Art Enllà
Dijous, 15 d’abril, va ser el Dia Mundial de l’Art. Es tracta d’una celebració comme-
morada internacionalment cada 15 d’abril que va ser declarada per l’International As-
sociation of Art (IAA), organització no governamental de Belles Arts i una de les ONG 
en col·laboració oficial amb la UNESCO.

La Galeria de Barcelona Art Enllà va inaugurar l’exposició Conversaciones espaciales, 
de l’escultor Pablo Leonardo Martínez (La Habana, Cuba, 1961). Format a Barcelona, 
Pablo Leonardo va fer els estudis de “Procediments escultòrics” a l’Escola Superior de 
Disseny i Art Llotja. Ha participat a diferents fires (a Miami i Nova York) i les seves 
darreres exposicions individuals han estat: el 2015, Cartografies Paral·leles, a la galeria 
Context de Sant Cugat del Vallès; el 2014 a la Karry Gallery de París;  el 2013 The shor-
test distance al The Cuban Museum de Miami i el 2009 Escultura per els premis de “La 
Unió Patronal Metalúrgica”.

Mona Hatoum a l’IVAM 
Divendres, 16 d’abril, es va inaugurar l’exposició a l’IVAM (Institut Valencià d’Art Mo-
dern) comissariada per José Miguel G. Cortés. La mostra es va clausurar el 12 de juny.  
L’IVAM va dedicar aquesta  retrospectiva amb motiu de la concessió del premi Julio 
González 2020, amb 31 escultures, obres sobre paper i grans instal·lacions que volien 
convidar a una experiència física a l’espectador.

L’exposició dedicada a l’artista britànica d’origen palestí Mona Hatoum (Beirut, 1952) 
va reunir una selecció d’escultures, grans instal·lacions i obra sobre paper realitzades en 
la seva major part al llarg de les últimes dues dècades. Aquesta mostra volia retre home-
natge a una obra de gran diversitat i significat, i oferir al públic una experiència física i 
directa de l’amplitud i diversitat de la producció d’aquesta artista a través d’un conjunt 
d’obres clau, algunes de les quals han accedit ja a l’estatus d’icona de l’art contemporani.

Una escultura dedicada a Joseph Vaughn
La primavera de 1968, Joseph Allen Vaughn (1946) es va graduar cum laude a la Fur-
man University de Carolina del Sud (EUA). Va ser el primer estudiant negre, uni-
versitari, i  un activista contra la desigualtat i la injustícia, i defensor de l’educació, la 
inclusió, la justícia i la igualtat per a tothom.

El 16 d’abril del 2021 es va presentar aquesta escultura de Joseph Vaughn, a la plaça 
del davant de la Biblioteca Duke. L’escultura es va encarregar a l’escultor  Steven Whyte 
que va dir: L’estàtua serà el punt central d’una nova plaça fora de la biblioteca. El paisat-
gisme i els seients acabaran l’homenatge i crearan espai per a la reunió i la reflexió i on 
es puguin reconèixer altres pioners que van fer de Furman un lloc més divers i inclusiu.

Whyte es va formar en escultura figurativa al Regne Unit, on va néixer. La seva obra es 
troba a la Cambra dels Comuns de Londres; a Seül, Corea del Sud; a la Smithsonian’s 
National Portrait Gallery; a tot San Francisco i al nord de Califòrnia; i al Jimmy Carter 
Center, per citar només alguns llocs. Ha realitzat més de 50 escultures de mida real o 
més grans.

Composición, fusta d’iroco, 2018
 http://pablomartinez.es

Relieve, nº 14, fusta de roure i acer, 2019
 http://pablomartinez.es

 https://www.ivam.es/

Germen, fusta d’iroco i acer inoxidable, 2018
 http://pablomartinez.es



B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

2
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

70

Dia Mundial de l’Art a Sant Feliu de Guíxols
El 18 d’abril es van engalanar els Jardins del Monestir de Sant Feliu de Guíxols per aco-
llir les obres de més d’una vintena d’artistes locals. Durant tot el dia, des de les 11h del 
matí fins a les 20h del vespre, es va dur a terme una exposició -amb obres de tot tipus 
de tècniques: videoart, escultura, pintura, aquarel·la-, que pretenia esdevenir un diàleg 
entre les obres artístiques i l’espai.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Núria Cucharero, va 
dir que “serà un espai amb una ambientació artística única pel que fa a nombre de parti-
cipants, qualitat artística i implicació dels artistes en designar-se un espai i intervenir-hi”. 
El Dia Internacional de l’Art volia acostar a tota la ciutadania les creacions dels artistes 
locals, amb les seves peces, i també apropar els seus tallers.

Els artistes participants van ser: Ester Xargay, Mònica Pallí, Ana García Royo, Val-
jep,  Alberto de Udaeta, Carles Piqueras, Trevor Skinner, Anaïs Skinner, Mascanada6,  
AFIC, Adela Picón, Ricardo Campos-Rosa Rosell, Ana Gutiérrez, Gerardo San Martín 
Prats, Montse Lozano Esteban, Xavi Lloses, Àlex Pallí.

Richard Serra
Del 22 d’abril al 16 de juliol, la Galeria Guillermo de Osma de Madrid (Claudio Coello, 
4) va presentar una dotzena d’escultures -dels anys setanta i vuitanta- i obres en paper 
d’un dels escultors més importants de l’actualitat.

Richard Serra (San Francisco, Estats Units, 1939), segons explica Guillermo de Osma, 
és “un dels artistes més rellevants des de la meitat de segle XX i d’aquest segle. Ha obert 
nous camps a l’escultura, dimensionant-la amb l’arquitectura”. Poeta de l’acer i el buit, 
va començar a dibuixar sent un nen, però per les seves grans peces d’acer corten mai 
ha utilitzat esbossos sinó maquetes. El galerista destaca del conjunt de l’obra de l’artista 
“l’atractiu geofísic i la bellesa visual sempre en tensió que tenen les seves peces d’acer”.

Exposició Pedra amb pedra
El 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, la plaça dels Apòstols de la Seu Vella de Lleida va aco-
llir un acte institucional on l’art, la literatura i la cultura van ser els protagonistes d’un 
espectacle multidisciplinari amb dramatúrgia, música i plàstica sobre textos literaris 
d’autors de les Terres de Lleida.

L’actuació va comptar amb Jaume Belló i Ares Piqué a les veus, música de Jordi Gasión 
i la participació de la pintora Alba Santacreu. En representació del món sanitari i edu-
catiu, Glòria Miranda i Iolanda Dolcet van llegir uns textos literaris.

Posteriorment, es va inaugurar al claustre de la Seu Vella l’exposició ‘Pedra amb Pedra’, 
amb 37 obres de l’escultora Marta Pruna, lligades al fet de llegir i escriure.

Sou davant d’una dona i busqueu un quadre
Aquesta exposició ubicada a l’Espai Art l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses (Ripo-
llès) és la segona proposta expositiva d’un cicle de tres amb què la Fundació Vila Casas 
vol donar visibilitat al seu fons d’art. Si bé la primera entrega se centrà en la disciplina 
pictòrica, enguany ens hem proposat atorgar a l’escultura i les seves múltiples i heterogè-
nies cares el principal interès.

Del 24 d’abril fins al 30 de juliol es van poder veure obres del fons d’escultura de la 
Fundació Vila Casas ...Així, mitjançant una selecció de treballs d’artistes de diferents 
posicionaments estètics i cronològics, hem traçat una mena d’assaig visual on cada una 
de les peces estableix una filiació concreta amb les seves companyes de viatge.

Step, Richard Serra (1983)  https://elpais.com/
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Toro, Museo Arqueológico Necional
  Alberto Rivas Rodríguez

Maig

Picasso Ibero
L’1 de maig, el Centro Botin de Santander (Muelle de Albareda s/n, Jardines de Pereda) 
va inaugurar  l’exposició i es va clausurar el 12 de setembre. Picasso Ibero va reunir, 
per primera vegada, més de 200 peces arqueològiques que van permetre descobrir la 
diversitat de l’art iber, valent-se tant d’escultures de pedra de gran format, com d’objec-
tes culturals de bronze i ceràmica pintada. Explora la influència de l’art iber en l’obra 
de Pablo Picasso.

Organitzada en col·laboració amb el Musée National Picasso-Paris i comissariada per 
Cécile Godefroy, es tractà d’una original confrontació, tan estimulant com espectacular, 
per brindar al visitant la possibilitat de reflexionar sobre com el descobriment d’un art 
autòcton i “primitiu” va contribuir a la formació de la identitat i el llenguatge artístic 
d’un dels majors artistes de el segle XX.

XII Premio de Expresión Plástica
La Fundación Ramón J. Sender i la UNED de Barbastre (Osca) van organitzar la XII 
convocatòria d’aquest Premi amb la intenció de proporcionar estímuls a la creació ar-
tística.

Les inscripcions es podien fer entre el 3 i el 16 de maig, i podien participar-hi qualsevol 
artista major d’edat i resident en qualsevol dels països de la Comunitat Europea. Podi-
en presentar-hi un màxim de dues obres no majors de 2 metres d’alçada ni superiors 
als 50 quilos de pes. El Primer Premi estava dotat amb 3.000 euros i el segon amb 
2.000. L’autor o autora de l’obra guanyadora amb el primer premi podria realitzar una 
exposició individual a la Sala del Centre de la UNED de Barbastre.

Tors Workshop, per Eudald de Juana
Del 10 al 14 de maig, l’escultor empordanès Eudald de Juana va impartir un taller sobre 
talla de pedra. I el 13 de maig va anunciar a Instagram que una obra seva “Ritorno in 
Aria” (es pot traduir com Retorn a l’aire) es fonia en bronze i aniria a formar part del 
Cimitero Monumentale di Milano, el gran cementiri de la ciutat de Milà.

Nova escultura al Cementiri de Badalona
El 14 de maig es va inaugurar una escultura de Susana Ruiz i Núria Torres, de l’equip 
@artlab21, al Cementiri municipal de Sant Pere de Badalona.
A Instagram deien que després de molts mesos de treball ens sentim pletòriques, orgu-
lloses i molt satisfetes del camí recorregut, de la feina feta i del resultat final. Art, mort 
i transformació, altres formes de transitar pels camins difícils i inevitables. La nostra 
gratitud és immensa. 

L’European Stone Festival 2021 posposat
Malauradament, el desenvolupament del coronavirus no va deixar cap altra opció que 
cancel·lar l’edició d’aquest any del Festival Europeu de la Pedra. S’havia de celebrar entre 
el 15 i el 17 de maig,  a Salzburg (Àustria), però la organització, durant el mes de febrer, 
ja va optar per posposar-lo. Si tot va bé es celebrarà l’any 2022 a Halifax (Anglaterra).

La idea d’un Festival Europeu de la Pedra va sorgir el 1997 quan un grup de picape-
drers de Friburg va participar al concurs anual francès Rencontres de la Pierre, a Junas, 
prop de Nimes, França. Dos anys més tard, del 25 al 27 de juny de 1999, més de 90 
aprenents, picapedrers i tallistes de pedra es van reunir al primer Festival Europeu de 
la Pedra a la ciutat de Friburg, al sud d’Alemanya.

Ritorno in Aria, Eudald de Juana
  https://www.instagram.com
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El Rapte de les Sabines, de l’artista suïs Urs Fischer
 https://elpais.com

Escultura MOUVNT, 1972
 https://www.museoreinasofia.es/

Josep Maria Camí exposa al Celler Mas Blanch 
A mitjans de maig, l’escultor de l’Espluga Calba (les Garrigues) va exposar les seves 
obres al Celler Mas Blanch i Jové (la Pobla de Cérvoles).
El web del celler diu: La Vinya dels Artistes és una idea del Guinovart. Es va fer realitat 
gràcies a la bogeria d’una família que s’ha permès somniar i apostar per Les Garrigues 
com a escenari pintoresc i privilegiat d’un projecte únic, un museu a l’aire lliure.
La Vinya dels Artistes fusiona art i vi en una sala d’exposicions oberta a tothom. Aquí 
es troben escultures i instal·lacions de grans proporcions, nascudes gràcies a artistes com 
Carles Santos, Guinovart, Joan Brossa, Susana Solano, Evru (Zush) o Frederic Amat, 
entre d’altres. Aquestes peces úniques conviuen en llibertat entre ceps i oliveres. I el celler 
es converteix en el punt culminant d’aquest particular itinerari artístic, última etapa d’un 
recorregut que es converteix en una experiència extraordinària per qualsevol visitant.

Jordi Diez al restaurant Àbac
Finalment, el 15 de maig l’escultor Jordi Diez Fernández va col·locar una gran escultu-
ra al jardí de l’Àbac restaurant (3*** Michelin) del guardonat cuiner Jordi Cruz (Avin-
guda del tibidabo, 1, Barcelona).
Ja ho va anunciar durant el mes de febrer passat. No és la primera escultura que col-
loca al jardí d’aquesta preciosa casa, antiga residència de l’alta burgesia de Barcelona.

Nou museu d’Art Contemporani a París
El 17 de maig, les obres d’art de la Col·lecció Pinault es van exposar a l’antic edifici 
de la Borsa de Comerç de París, inaugurant així un nou Museu d’Art Contemporani. 
L’empresari François Pinault, que és una de les grans fortunes de França i propietari 
d’un conglomerat de marques de luxe (Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta, etc.), va 
reunir en quaranta anys prop de 10.000 obres.

L’obra de molts dels artistes de la col·lecció surt dels cànons en què es movien fins fa 
pocs anys els artistes més coneguts: són d’origen africà o asiàtic, han estat poc expo-
sats a Europa i llancen una crítica des dels marges de la societat: Xinyi Cheng, Mar-
lene Dumas, Anonio Obá, Kerry James Marshall, Thomas Schütte, Tatiana Trouvé o 
Lynette Yiadom-Boakye, entre d’altres. En un context global d’immediatesa i creació 
digital, Pinault diu apostar per exposar escultures i pintures pel seu caràcter subjectiu 
i, precisament, pel temps que requereixen. En elles, la figura humana està en el centre 
de l’obra de tots els debats, ja sigui una crítica cap al racisme, el patriarcat o la discri-
minació sexual.

Mor José Luis Alexanco
El 17 de maig va morir, a Madrid, l’artista plàstic José Luis Alexanco (Madrid, 1942). 

Va ser una figura clau en la col·laboració entre l’Art i la Tecnologia, a Espanya i a la 
resta d’Europa. L’any 1968 va començar a treballar amb programes de generació es-
cultòrica des del recentment creat Centre de Càlcul de la Universitat Complutense 
de Madrid, en col·laboració amb l’empresa americana IBM. Entre 1968 i 1970, ajudat 
pel matemàtic José Barberá i per un sistema basat en la topometria, va desenvolupar 
MOUVNT, programari dissenyat per a generar formes automàtiques que després es 
materialitzarien en escultures antropomòrfiques.
Aquestes escultures es dividien en 20 capes/estrats a les quals se’ls assignava una posi-
ció numèrica, aquesta informació era introduïda en MOUVNT i posteriorment, im-
presos els diferents plans de la figura, es construïa l’escultura a força de capes de resina 
seguint l’ordre numèric del programari.

La seva obra forma part de col·leccions com les del Victoria & Albert Museum de Lon-
dres; The Chase Manhattan Bank de Nova York; MNCARS, Madrid; MACBA, Barce-
lona, o la Fundació Joan March.
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Society of Portrait Sculptors
A mitjans de maig es va inaugurar la cinquanta-setena exposició anual de The Society 
of Portrait Sculptors (SPS). Aquesta exposició va comptar amb una meravellosa gamma 
d’escultures de retrat, belles i emocionants. Malgrat la pandèmia, van rebre un nombre 
de participants més elevat que mai, amb més del cinquanta per cent procedents de 
països fora del Regne Unit. Això va permetre al SPS proporcionar una experiència 
molt àmplia, rica i diversa del que està passant pel que fa a l’escultura de retrats de tot 
el món.
The Society of Portrait Sculptors (La Societat d’escultors de retrats) representa a escultors 
professionals compromesos a fer accessibles a un públic més ampli el retrat i l’escultura 
figurativa. Els seus objectius són avançar en l’art del retrat en tres dimensions i en baix 
relleu; mantenir, promoure i fomentar els estàndards més alts; desafiar pre-concepci-
ons sobre l’escultura de retrats i estimular un interès creixent per una forma d’art que és 
atemporal però contemporània. Per aconseguir-ho, la Societat treballa de diverses ma-
neres, però principalment mitjançant la seva Exposició Anual Oberta i buscant fomen-
tar l’educació i la formació en l’art mitjançant conferències, premis i classes d’escultura

Escultura infinita
El 21 de maig es va inaugurar l’exposició a l’IVAM de València, reunint el treball de 
quaranta-dos artistes de nacionalitat espanyola per mitjà de noranta-dues obres proce-
dents, fonamentalment, de les col·leccions de l’IVAM, el Museu Nacional Centre d’Art 
Reina Sofia, el Museu Patio Herreriano d’Art Contemporani Espanyol i la Fundació 
Antoni Tàpies. Aquesta exposició proposa una mirada sobre l’escultura espanyola en el 
nucli central del segle XX. Plantejada des d’un delimitat marc cronològic (1930-1997) i 
restringida a un país (Espanya) o una nacionalitat (l’espanyola), ens proposa un apro-
pament a la incontenible irrupció de l’estil modern en l’àmbit de l’escultura. També al 
procés que va determinar que l’escultura deixara de ser exclusivament estàtua i d’obeir 
lleis antigues; d’abandonar el pedestal per a instal·lar-se a terra i així ocupar o buidar 
l’espai; d’oblidar la seua materialitat per a fer-se fràgil o fugaç per a ser cos, escenografia 
o registre; fer-s’hi present i abraçar l’espectador o també lliurar-se a les lleis de la llibertat 
i l’experimentació, abandonada definitivament de les seues pròpies certeses.

L’escultor TCamí i l’exposició Ovoide
Del 26 de maig fins al 19 de juny es va presentar, a la Sala Ronda de Barcelona (Consell 
de Cent, 382), l’exposició Ovoide, amb escultures de Ramon M. Teixidó i Camí.

El web de la galeria deia: Ramon Teixidó i Camí és llicenciat en Belles Arts per la Facul-
tat de Belles Arts, Secció d’Escultura de la Universitat de Barcelona (1981). Va obtenir 
el títol de professor de Dibuix a l’Escola Superior de Belles Arts de Barcelona (1977) i el 
títol de Professor Agregat de Batxillerat en l’assignatura de Dibuix (1981). El 1989 obté el 
títol d’Arquitecte/Dissenyador d’Interiors del Col·legi Nacional de Dissenyadors d’Interi-
ors de Madrid. Les seves obres són de format petit i mitjà. Naturalesa, sentiment i forma 
s’entrellacen per recrear nous volums que donen personalitat i singularitat expressiva a 
cadascuna de les seves obres, que podríem definir com antropològiques, de textura suau 
i sensible a el tacte... Sovint introdueixen antigues eines i estris usats en l’agricultura fa 
anys, a més de peces de procedència industrial i mecànica. La fusta d’ametller, olivera, 
alzina, faig, roure ..., el ferro i la pedra són els materials que empra.

Ref.1186, Joan Cardells, 1977
 https://www.ivam.es/
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Julian Opie a València
El 27 de maig, la Fundación Hortensia Herrero (C/Arquitecto Mora, 3-14, València) va 
portar l’obra de l’artista internacional Julian Opie (Londres, 1958)a València. Fins al 19 
de setembre, la plaça del Col·legi del Patriarca i el Centre Cultural La Nau van acollir 
setze de les seves obres, entre les quals hi havien escultures monumentals, pantalles 
LED i caixes de llum, que se centren en la figura humana en moviment, caminant per la 
ciutat, a soles o enmig d’una multitud; passejant, corrent per a agarrar un tren o esperant 
a la plaça de braços plegats.

Bart Calero a la Farinera del Clot
Fins al 22 de maig l’escultor va presentar l’exposició Capitalisme, Ego i Ésser, formada 
majoritàriament per instal·lacions escultòriques, sent l’asfalt fos el material principal i
utilitzant-lo com a sinònim de capitalisme.
Bart Calero és un escultor barceloní d’orígens andalusos, que als seus 36 anys va re-
soldre deixar una vida que ell defineix com “exigències d’una societat capitalista” per 
dedicar-se de ple a el món artístic Va cursar periodisme i psicologia. Ha participat en 
festivals artístics i ha estudiat a l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja, Barcelona. La 
seva obra, incipient en el món artístic català, se centra majorment en el capitalisme, la 
identitat, el condicionament.

ART MADRID’21
Del 23 al 30 de maig es va celebrar, a la Galeria de Cristal del Palacio de Cibeles, la 
Fira d’Art Contemporani Art Madrid 2021. Aquesta 16a edició va reunir 33 galeries 
nacionals i internacionals (de Barcelona, la 3 Punts Galeria, Alzueta Gallery, Inéditad, 
Pigment Gallery, The Art Büro i Víctor Lope Arte).

Ídols, de Gerard Mas a Art Madrid’21   https://www.instagram.com/

Bene Bergado Irreversible
Del 27 de maig fins al 25 de juliol La Sala Alcalá 31 de Madrid va presentar l’exposi-
ció “Irreversible”, de l’escultora Bene Bergado, una reflexió des de diferents perspectives 
sobre com ens afecten les decisions que es prenen en la indústria alimentària, química i 
farmacèutica. Una col·lecció de peces de gran format i diverses instal·lacions que posen en 
relleu el compromís creatiu de l’artista sobre un model social que camina impassible cap a 
la destrucció dels territoris en què la terra desapareix sota els nostres peus.
Bene Bergado (Salamanca, 1963) viu a Bilbao. Es va llicenciar en Belles Arts a la Uni-
versitat del País Basc l’any 1985 i va ser professora de Belles Arts en aquesta mateixa 
universitat durant 10 anys. Des de 1998 viu i treballa a Madrid.

 https://www.bartcalero.com/

 https://www.fundacionhortensiaherrero.org/
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Julio González al Centre Pompidou de Màlaga
Del 27 de maig fins al 17 d’octubre, el Centre Pompidou de Màlaga (Pasaje Doctor 
Carrillo Casaux, s/n) va presentar l’exposició Julio González. La mostra procedeix del 
Musée National d’Art Moderne de París.

Al llarg del recorregut es poden descobrir les grans etapes d’una carrera inicialment cen-
trada en el treball del metall, amb els nus classicistes i retrats figuratius de coure repujat 
de les dècades de 1910 i 1920, o els relleus retallats i les primeres escultures de ferro forjat 
i soldat. Aquestes obres preparen les grans escultures esquemàtiques dels anys 1930 que 
materialitzen el seu concepte de «dibuix en l’espai», aprofundit durant la seva col·labora-
ció amb Pablo Picasso entre 1928 i 1932. Els dibuixos preparatoris reunits al voltant de les 
escultures permeten valorar el procés tècnic i la diversitat formal de les escultures metàl-
liques lineals, com Femme es coiffant I de 1931 o l’Ange, L’Insecte, La Danseuse de 1935, 
i apreciar el dinamisme de les figures metamòrfiques i líriques de finals dels anys 1930. 
Fent ressò del primer Autoportrait de 1914-1918, els últims autoretrats dibuixats o gra-
vats reflecteixen la personalitat, ascètica i forta de Julio González, considerat el pare de 
l’escultura en ferro de segle XX.

Antoni Llena als Espais Volart
El 28 de maig es va presentar, als Espais Volart de Barcelona, l’exposició Antoni Llena - 
En veu baixa, comissariada per ell mateix i pel director d’Art de la Fundació Vila Casas, 
Àlex Susanna.
Cada exposició de Llena se’ns lliura i presenta com un concert de signes plàstics amb què 
re-visita la pròpia obra bo i esbarriant-la i reordenant-la per calibrar quin és el seu grau 
de resistència i quina la capacitat d’associar-se i generar nous sentits, per dissonants o 
ambivalents que siguin.... Una obra plena d’estrips, trencs, plecs, doblecs, fissures i sutures 
amb què prova d’habitar el full en blanc –o la blancor del buit, quan es tracta d’obres 
tridimensionals–, reconstruir alguna cosa i fer del silenci una partitura significant.

L’Escola d’Olot.
Una “Fake News” amb 150 anys d’història
Del 28 de maig fins al 25 de juliol es va presentar l’exposició als Espais Volart de Bar-
celona (Casa Felip, Ausiàs Marc, 22). Comissariada per Xavier Palomo, la mostra re-
collia, a més de moltíssima pintura, algunes escultures de Jaume Martrús, Joaquim 
Claret, Pau Gargallo, Martí Casadevall Mombardó, Joan Rebull, Esteve Monegal, Josep 
Clarà, Leonci Quera, Carlos Mata i Josep Guinovart.
Al fulletó de presentació hi deia: Escola d’Olot? Mite o realitat? Pintura decorativa o 
reivindicació política i social? Natura o ésser humà? Aquestes i moltes altres preguntes 
són les que busquen resposta en aquesta exposició. Una mostra que vol ser un camí per 
on transitar cap a la desmitificació de la mal anomenada Escola d’Olot, per tal de retor-
nar les seves obres i els seus artistes a l’espai que els correspon. Una pintura que va molt 
més enllà de l’encarcarament i l’ensopida repetició de tòpics en què els interessos polítics, 
econòmics i ideològics l’han convertida.

Joan Rebull i Torroja  EMB Josep Clarà i Ayats  EMB

 EMB

Jaume Martrús i Riera  EMB
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The Morton Arboretum
El 28 de maig es va inaugurar una exposició d’escultura, Human + Nature, a l’arbore-
tum Morton de Lisle (Illinois, EUA). L’arboretum, un jardí botànic especialitzat, va ser 
creat el 14 de desembre de 1922 per Joy Morton, amo de la companyia Morton Salt. 
La finca de Joy Morton, que ja posseïa l’any  1910, va ser la base de l’àrea original de 
l’Arboretum. El seu pare,  Morton Julius Sterling Morton, va ser el fundador del dia de 
l’arbre als EUA.

L’artista multidisciplinari de Sud-àfrica Daniel Popper va treballar recentment en no-
ves obres escultòriques a gran escala. «UMI», que significa “la vida” en suahili i “la 
mare” en àrab, és una de les 5 noves obres de Daniel Popper a l’exposició. L’artista va 
intentar explorar noves tècniques, treballant amb escultures en 3D i al mateix temps 
experimentant amb nous materials i tècniques de construcció. Feta d’acer i GFRC (for-
migó reforçat amb fibra de vidre), l’escultura «UMI» mesura 6 metres d’alçada. Les 
peces de Daniel Popper s’exhibiran durant 1 any.

Curs de fosa artística a Llotja
El 31 de maig va finalitzar la preinscripció als cicles artístics de grau Superior a l’Escola 
Llotja. 

El web de presentació deia: Dota [el curs] l’alumne d’unes capacitats professionals que 
permeten la producció o reproducció de qualsevol tipus de peces artístiques, susceptibles 
de ser fetes amb les tècniques de fosa de metalls, especialment els bronzes.
Qui faci aquests estudis s’encarregarà, entre d’altres, de la selecció del procediment, les 
tècniques i els materials més adients per a la realització d’una fosa artística o bany gal-
vanoplàstic, assolirà l’ús amb competència dels materials tradicionals i innovadors de la 
fosa artística, el muntatge, desbarbament i la correcció d’imperfeccions i poliment de les 
obres, i la selecció i condicionament dels motlles que s’han de conservar.

Cristina Iglesias al far de la Illa Santa Klara
Santa Klara és una illeta, de només 5,6 hectàrees, situada al centre de la badia de la 
Concha, a la ciutat de Sant Sebastià, a Guipúscoa. Assoleix els 48 metres d’altitud, i és 
força escarpada a causa de les seves reduïdes dimensions. A part del petit moll i les 
dotacions associades al període estival, l’única construcció de la illeta és un far que 
s’alça en el seu cim.

L’escultora basca Cristina Iglesias (Sant Sebastià, 1956) va excavar l’interior de la casa 
del far de la Illa Santa Klara per a instal·lar-hi Hondalea, una escultura-instal·lació per 
a reivindicar la protecció de la natura, el medi ambient i el mar, temes recurrents en la 
trajectòria de l’escultora. L’obra es va inaugurar el 5 de juny.

 https://mortonarb.org

 https://elpais.com

Porta d’entrada al Claustre de los Jerónimos
Museo del Prado

 https://artedemadrid.wordpress.com/
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Juny

El Museu Carmen Thyssen a Màlaga
L’1 de juny es va inaugurar la nova exposició temporal Pintar la luz. Maestros catalanes 
de la colección Carmen Thissen. En el seu desè aniversari, el Museu Carmen Thyssen 
Màlaga va retre homenatge a la col·lecció d’art català de la baronessa, integrada pels 
principals artistes pertanyents als moviments, corrents i estils pictòrics i escultòrics del 
període comprès entre mitjans de segle XIX i meitat de el XX.

A través de mig centenar de peces, entre pintures, escultures i dibuixos, la mostra va 
posar  en relleu l’extraordinari fons artístic que posseeix la baronessa Carmen Thyssen, 
on hi predomina, com en aquesta exposició, la pintura de paisatge, el costumisme i la 
figura femenina.

Museu Monogràfic Puig des Molins
El 2 de juny, després d’estar tancat temporalment degut a la pandèmia, va reobrir les 
seves portes el Museu Monogràfic Puig des Molins d’Eivissa (Via Romana, 31).
El web de presentació deia: L’exposició permanent del Museu Monogràfic del Puig des 
Molins és una immersió en la història del jaciment a través d’una acurada selecció dels 
seus fons arqueològics.

La visita de les seves cinc sales, que pot realitzar-se prèvia o posteriorment al recorregut 
habilitat a la Necròpolis, és un viatge per conèixer les societats que a la llunyana Antigui-
tat van habitar la ciutat d’Eivissa, des d’un punt de vista que en un primer moment pot 
provocar certs inconvenients, ja que s’aborda directament el tema de la mort. 

Monument de Rafa Nadal a Roland Garros
El dia 3 de juny es va presentar l’estàtua de Rafael Nadal a Roland Garrós. Situada al 
costat de la nova porta d’entrada del públic general i del jardí dels Mousquetaires, l’es-
tàtua va ser esculpida per Jordi Díez Fernández. L’escultura està totalment feta d’acer i 
gairebé fa 10 metres d’alçada.

És un homenatge inusual a un jugador actiu que encara està al capdavant del seu joc, 
però no hi ha res d’habitual en la cursa de Rafa a Roland Garros. A l’estàtua hi ha una 
inscripció on s’hi pot llegir: “Abandoneu l’esperança, tots els que hi entreu”.

Festival inund’ART
INUND’ART es va organitzar per un grup d’artistes i gestors culturals que cap al 2006 
volien exposar a Girona i crear una mostra d’art oberta i participativa, amb la idea de 
portar l’art al carrer.

Inund’ART és una plataforma cultural per a la promoció de la creació, la producció i 
l’exhibició de propostes artístiques centrada en les arts visuals dins l’àmbit de l’art con-
temporani.

La XVI Mostra d’Art Contemporani amb tots els sentits, es va celebrar, a Girona, del 4 
al 13 de juny. Es van preveure 7 modalitats expositives, on els artistes podien presentar 
les seves propostes: Exposicions d’Arts Visuals, Instal·lacions participatives i interacti-
ves amb el públic, Intervencions a l’espai públic, Recorreguts sensitius, Performances i 
accions, Propostes interdisciplinàries i Projectes artístics comunitaris.

 https://www.quehagohoyibiza.com/
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Escultures de Joan Pedragosa a la Vila Casas
A finals de març, la Fundació Vila Casas va rebre la donació d’un conjunt d’escultures 
del dissenyador gràfic i escultor Joan Pedragosa (Badalona, 1930 - Barcelona, 2005). 
El grup d’obres estava format per 53 prototips, 5 escultures de petit format i una obra 
monumental titulada Beta, que es van poder veure a l’exposició “Beta & Co” del Museu 
Can Mario de Palafrugell del 5 de juny al 4 de juliol de 2021.

Amb la incorporació d’aquestes obres a la col·lecció i la celebració de l’exposició, la 
Fundació Vila Casas va voler reivindicar el vessant escultòric del creador, així com 
recuperar la seva trajectòria tot posant la seva obra a l’abast del gran públic.

Premis d’Escultura 2021 al Museu Can Mario
El dissabte 5 de juny, el Museu Can Mario va realitzar l’entrega del Premi d’Escultura 
2021. El primer premi va ser per l’obra CO(NH2)2(sèrie) de l’artista Stella Rahola Ma-
tutes i el segon, per l’obra Desaparèixer cap endins de l’artista Anna Ill.

El jurat –format per Ana Mas, galerista; Bernat Puigdollers, historiador i crític d’art; Cè-
lia del Diego, directora del Centre d’Art Contemporani La Panera de Lleida; Antoni Vila 
Casas, president de la Fundació Vila Casas; Antonio Sagnier, vicepresident de la FVC; 
Àlex Susanna, director d’art de la FVC i Glòria Bosch, historiadora de l’art– han premiat 
l’obra guanyadora amb una dotació econòmica de 15.000 € i una exposició monogràfica 
al Museu Can Framis l’any 2022, i l’obra que ha obtingut el segon premi passarà a formar 
part de la col·lecció d’escultura de la FVC. 
La convocatòria del Premi d’Escultura 2021 de la Fundació Vila Casas ha tancat amb 
un rècord de participació de 401 inscripcions, que supera totes les edicions anteriors dels 
premis d’Escultura, Pintura i Fotografia. La selecció de les 40 obres finalistes es podrà 
visitar al Museu Can Mario fins al 4 de juliol.

Dani Karavan a la Casa Elizalde
Dilluns 7 de juny es va passar el documental Dani Karavan al Centre Cultural La Casa 
Elizalde de Barcelona. L’escultor israelià (Tel Aviv, 1930) va morir el 29 de maig del 
2021. Fou un artista plàstic, el primer estranger en rebre el Premi Nacional de Cultura 
atorgat per la Generalitat de Catalunya.

La ressenya de la Casa Elizalde deia: L’artista israelià Dani Karavan ha creat quasi cent 
instal·lacions ambientals a tot el món. Ha guanyat alguns dels premis internacionals d’art 
més prestigiosos i li arriben constantment peticions per fer conferències sobre la seva obra 
innovadora. Tot i això, Karavan no n’està ni molt menys satisfet. Les estructures monu-
mentals es deterioren ràpidament de la mateixa manera que ell es va fent gran. El clima 
polític del seu país el comença a tornar boig quan, de sobte, es veu embolicat en un greu 
conflicte polític i artístic per la seva última exposició.

Café Cabaret Voltaire
El 8 de juny es va clausurar l’exposició online organitzada per Blanco, Negro y Magenta i 
comissariada per Concha Mayordomo i Dora Román. ‘Cafè Cabaret Voltaire’ va ser un 
projecte que volia homenatjar a Emmy Hennings, co-fundadora del Cabaret a Suïssa, i 
a altres artistes menystingudes a l’hora de parlar del moviment dadaista.

Imágenes posibles a la Galeria Jorge Alcolea-Nonell
El 10 de juny es va fer la inauguració de l’exposició Imágenes posibles. Una antologia 
figurativa, a la galeria de Barcelona (carrer de Joan Sebastià Bach, 16). El mes de febrer 
d’aquest mateix any ja la van presentar a l’Alcolea de Madrid.

L’exposició de Barcelona es va clausurar l’11 de juliol i, com a novetat, es va afegir un 
artista que no va ser present a Madrid: l’artista visual i pintor Javier Erre.

CO(NH2)2 (sèrie) d’Stella Rahola Matutes
 enviaments@fundaciovilacasas.com

Dani Karavan al lliurament del Premi Nacional 
de Cultura  lavanguardia.com

Amazona I, de la serie Tres Reinas
Escultura d’Almudena Armenta

 Catalogo-Cafe-Cabaret-Voltaire-V.2_.pdf
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Antoni Tàpies al Museu Chillida Leku
El 10 de juny, el Museu Chillida Leku va iniciar una nova línia d’exposicions convidant 
a diferents artistes i bàsicament focalitzat en l’escultura realitzada per grans figures 
contemporànies a Chillida. El nou projecte va arrencar amb “Tàpies a Zabalaga”, una 
mostra en homenatge a l’excepcional creador català Antoni Tàpies (1923 - 2012), l’obra 
del qual, igual que la de l’escultor basc, va deixar una profunda empremta en l’evolució 
de l’art modern i contemporani.

L’exposició comptava per una selecció d’obres, de petit i gran format, fonamentalment 
escultures, datades entre els anys 80 i 90. Durarà uns sis mesos, ja que es preveu clau-
surar-la el 10 de gener del 2022.

Monument a la Truita de Patates
El 10 de juny es va inaugurar el monument homenatge a la Truita de Patates a la ciutat  
extremenya de Villanueva de la Serena (Badajoz). L’escultura, realitzada per l’escultor 
local Antonio Ramos, representa una porció de truita plena de lletres i punxada per 
una forquilla. Les lletres, segons l’autor de l’escultura, simbolitzen els textos dels docu-
ments en els quals durant molt temps va estar ocult l’origen de la truita de patates.
L’escultura fa uns 5 metres d’altura aproximadament, uns 4 metres la forquilla i un 
metre aproximadament la peanya, que és de granit.

Una vida propia. Antonio Samo
De l’11 de juny fins al 31 de juliol, la Galeria Set Espai d’Art de València (Plaça Miracle 
del Mocadoret, 4) va presentar Una vida propia, exposició comissariada per Daniel 
Silvo. La Imprenta en va editar un catàleg.

Al text de presentació ens deia: “Els objectes i figures que tenim davant nostre són ide-
alitzacions pures dels productes que consumim diàriament i que representen un estil de 
vida sa, satisfactori i complet, una imatge de la felicitat. Aquests grups escultòrics, acom-
panyats de fotografies que fan de teló de fons, són les escenografies de les nostres vides ... 
L’obra de Samo és, per tant, un compendi d’objectes i imatges de consum ràpid que, al ser 
recreats com a peces d’art, se’ns presenten amb una aura de quietud i bellesa que generen 
una aparent satisfacció”.

Empremtes de Catalunya a Fira de Barcelona
De l’11 al 13 de juny es va celebrar al recinte de Montjuïc (Palau 8) de Fira de Bar-
celona, el Saló de Turisme B-Travel. Empremtes de Catalunya, la botiga del Centre 
d’Artesania de Catalunya, hi va muntar un estand amb escultures de Patricia Cancelo,  
porcellanes de Núria Torres (Barcelona, 1976), talles de fusta de Jesús Reigosa (Mataró, 
1973), o vidres bufats de Ferran Collado (Barcelona, 1980), entre d’altres.

Biennal d’Art Diputació de Tarragona
El Museu d’Art de Tarragona va convocar la BAD, Biennal d’Art Diputació de Tarrago-
na, amb la finalitat de fomentar la creació i la recerca en qualsevol modalitat artística. 
S’hi podien acollir tots els artistes visuals, majors d’edat i residents a l’Estat Espanyol. 
El termini per presentar la documentació va acabar el 18 de juny.

Es van admetre únicament obres originals, que no haguessin estat mai ni seleccionades 
ni premiades en cap altra convocatòria. L’artista seleccionat s’havia de comprometre 
a lliurar l’obra finalitzada. La Diputació de Tarragona va destinar-hi la quantitat de 
18.000 €, per un premi únic de 6.000 euros i l’organització, coordinació, producció, 
muntatge i catàleg d’una exposició a l’artista guanyador, a les sales temporals del Mu-
seu en el termini d’un any, des de la seva concessió, i dos accèssits, dotats amb 3.000 
euros cadascun. L’obra passaria a formar part del Fons d’Art de la Diputació de Tarra-
gona.

 http://setespaidart.com/exposicion-nota
-prensa.php

 https://www.museochillidaleku.com



B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

2
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

80

Fenosa, l’escultor i el seu món, fotografiats
El Temps de les Arts va publicar, el 16 de juny, un article de Pere Antoni Pons sobre el 
llibre La casa de l’escultor, de Jean Marie del Moral. Editat per la Fundació Apel·les Fe-
nosa, el llibre recull fotografies –fetes entre el 1980 i el 1987, les del Vendrell, i entre el 
1980 i el 2010, les de París– que inclou retrats de l’artista i la seva esposa Nicole i imat-
ges d’algunes de les obres més rellevants de l’escultor, però que sobretot té com a eix o 
motiu central la Casa del Pardo –un preciós palau renaixentista del segle XVI, l’edifici 
més antic del Vendrell, la seu de la Fundació de l’artista– i la casa de Fenosa a París.

El llibre té, a més de les fotos de Del Moral, una emotiva carta apòcrifa del mateix fo-
tògraf a l’amic escultor, mort fa temps, i un breu i substanciós assaig de Josep Miquel 
Garcia, el director de la Fundació Apel·les Fenosa.

Mecanisme, de David Bastué a la Vila Casas
La Fundació Vila Casas va adquirir, aquest mes de juny. l’obra Mecanisme (2017) de 
David Bastué. L’escultura, que ja forma part del fons d’escultura del Museu Can Mario, 
està formada per una estructura metàl·lica motoritzada i objectes de tota mena en mo-
viment: una columna salomònica, un capitell, una talla de braç o un gerro, entre d’altres. 
Peces trobades o fragments que esdevenen una arqueologia d’objectes descontextualitzats 
per proposar noves narratives i reflexions a l’entorn, per exemple, de la transitorietat 
d’allò material o l’absència d’estabilitat.

Viquipèdia diu: David Bestué i Guasch (Barcelona, 1980) és un escultor barceloní que 
també ha format part de la formació Bestué-Vives, amb Marc Vives. Llicenciat en Belles 
Arts amb l’especialitat d’escultura per la Universitat de Barcelona, la seva obra sempre 
juga amb diversos formats com l’escultura, el vídeo i la fotografia... va exposar a la Bien-
nal de Venècia el 2009. Després va decidir exposar en solitari. Ha fet diverses exposicions 
individuals a Madrid, Barcelona, Londres i Estocolm.

Martin Lagares a Magase art Gallery
Del 17 de juny al 31 de juliol es va celebrar a Sevilla, a la Galeria Magase (C/ Cardenal 
Spinola, 12), l’exposició individual d’obres de Martin Lagares, NMNMA, Ni Miento ni 
Me Arrepiento.

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Conca, Martin Lagares va nàixer el 1976 
a La Palma del Condado (Huelva), on hi ha desenvolupat tota la seva carrera des de 
que es va llicenciar l’any 2000, aprenent de l’escultor Francisco Joaquín Moreno Daza.
Nombrosos monuments repartits per tota la geografia espanyola recolzen una obra en 
constant evolució que avui desenvolupa una tercera via més experimental, la seva llarga 
trajectòria amb escultures civils i religioses és ara completada amb una obra que recull 
totes les emocions, sentiments i vivències d’un artista genial.

Eudald de Juana a Nova York
Del 19 de juny fins l’11 de juliol es va poder veure obra d’Eudald de Juana a l’exposició 
Male of the Species de la galeria Arcadia Contemporary de Nova York. 

Arcadia Fine Arts es va fundar l’any 2001 amb la missió d’exhibir artistes representatius 
i altament qualificats. Situada originalment al centre de la creativitat de Manhattan, 
al districte de Soho, la galeria va assolir renom internacional al presentar obres que 
revelaven la capacitat dels seus creadors de pintar i dibuixar bé, amb estils únics i 
exclusius. L’any 2014, l’organització es va convertir en Arcadia Contemporary. Aquest 
canvi de nom i d’enfocament va estar motivat pel desig de la galeria de voler destacar 
artistes que, tot i utilitzar tècniques de pintura i dibuix atemporals, es centraven en 
crear imatges que reflectissin el món contemporani. https://www.instagram.com/
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Primers Premis El Temps de les Arts
El 20 de juny es van lliurar els I Premis El Temps de les Arts. L’acte de lliurament, dirigit 
pel director de cinema i guionista Lluís Danés, es va emetre, de forma conjunta, a TV3, 
IB3,  À Punt TV, TV Andorra i Alguer Catalan TV.

Els premis volen estimular la cultura d’innovació en tota la geografia de parla catalana 
i reconèixer el talent de creadors i projectes realitzats en cinc àmbits artístics: Arts 
visuals, Arts escèniques, Música, Arquitectura i Patrimoni. Els Premis es dirigeixen 
a persones, projectes i iniciatives, tant públiques com privades, del nostre territori, 
relacionades amb les arts visuals contemporànies en totes les seves disciplines i fa-
cetes. Entre els mesos de setembre i desembre del 2020 es van recollir les propostes i 
les candidatures d’artistes, comissaris, associacions, fundacions, entitats i institucions 
públiques, reunint  més de 500 projectes: 39 d’arquitectura; 66 de patrimoni; 182 d’arts 
visuals, 114 d’arts escèniques; 56 de música clàssica, i 75 de música popular.

A cor fantasma. Proposta de Mònica Planes
De finals de maig fins al 26 de juny, la galeria Àngels de Barcelona (Pintor Fortuny, 27) 
exposa l’obra de Mònica Planes (Barcelona, 1992).

La investigació escultòrica de l’artista rau en la relació que s’estableix entre el nostre cos 
i els llocs que habitem. Concep l’art com una experiència que té lloc en un espai de-
terminat: els objectes i els espais que ens envolten obliguen el nostre cos a moure’s i a 
interactuar-hi d’una determinada manera... Les peces que es presenten a l’exposició A 
cor fantasma han estat produïdes a l’espai2 de la galeria àngels barcelona... El procés de 
treball va consistir en abocar una muntanya de sorra damunt la qual es va vessar una 
fina capa de morter de ciment per esfondrar-hi el propis cos de l’artista i endegar així una 
experiència física amb el material.

The Florence Academy of Art
Del 28 de juny fins el 23 de juliol, la prestigiosa acadèmia va celebrar un nou taller 
d’estiu d’escultura Écorché (un écorché és una figura dibuixada, pintada o esculpida que 
mostra els músculs del cos sense pell, normalment com a estudi de figures per a una 
altra obra o com a exercici per a un artista estudiant).
L’Acadèmia d’Art de Florència és una escola d’art nord-americana situada a Florència, 
a la Toscana (Itàlia). Va ser creada per Daniel Graves, pintor nord-americà, el 1991. 
L’ensenyament és a l’estil tradicional dels antics mestres.

La beca d’Steven Whyte
La National Sculpture Society va atorgar la beca commemorativa Stanley Bleifeld 2021 
a l’escultor Steven Whyte. Els membres de l’SNS Tom Silveroli, Meredith Bergmann i 
Jim Licaretz van ser els jurats d’aquest any. Bergmann va dir que “el treball de Whyte, 
des dels retrats en baix relleu fins als monuments, és impressionant i, com el de Stanley 
Bleifeld, transmet l’amor de l’escultor pel seu mitjà i explora les formes en què l’escultura 
pot contribuir a la comprensió i la compassió del públic”.
Steven Whyte (Amesbury, Regne Unit, 1969) va estudiar a Anglaterra i va donar clas-
ses al Stafford College, on va impartir el primer curs d’escultura figurativa validat al 
Regne Unit. El 2000 es va traslladar als Estats Units i poc després va fundar els estudis 
d’escultures Steven Whyte a Califòrnia. Whyte, des d’aleshores, ha fet quaranta-tres 
figures públiques de bronze de mida natural o més grans, inclòs el War Hymn Monu-
ment per a la Universitat de Texas. La seva darrera figura és la de Joseph Allen Vaugh, 
el primer afroamericà a assistir a la Universitat de Furman.
Stanley Bleifeld (1924-2011) va ser membre emèrit de la National Sculpture Society 
i va exercir de president del 1991 al 1994. La beca ha estat possible gràcies a una ge-
nerosa donació de la seva vídua, Naomi Bleifeld, i s’atorgarà anualment a perpetuïtat. 
Consisteix en un premi en efectiu de 5.000 dòlars i un anunci de quart de pàgina a la 
revista Sculpture Review.

http://angelsbarcelona.com/
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Artur Ramon i Fina Miralles guardonats
L’artista Fina Miralles i el galerista Artur Ramon Picas van rebre els Premis Honorífics 
– Fundació Banc Sabadell a la trajectòria, durant la catorzena edició dels Premis GAC, 
que es va celebrar el 28 de juny, organitzats per Galeries d’Art de Catalunya (GAC) i 
l’associació Art Barcelona, en un comitè presidit pel galerista Benito Padilla.
Els Premis GAC són la cita més rellevant del món del galerisme a Catalunya i un dels 
esdeveniments de major prestigi de l’univers nacional de l’art. Aquesta catorzena edició 
va ser en un format híbrid, ja que va contemplar la realització de la gala de lliurament 
de premis, però amb l’assistència de públic limitada als homenatjats i a les institucions. 
La cerimònia va ser retransmesa en directe a través de YouTube i les xarxes socials.

John de Andrea a la Two Art Gallery de Múrcia
El 30 de juny es va clausurar l’exposició Esculturas 1986-2009 de la galeria de Múrcia 
(carrer d’Acisclo Díaz, 7).
Iniciada el 23 de març, l’exposició va presentar un resum de la trajectòria de l’artista 
nord-americà John de Andrea (Denver, Colorado, 1941), considerat per la crítica in-
ternacional com el pare de l’Hiperrealisme en el camp de l’escultura, figura clau que ha 
marcat les pautes essencials en el desenvolupament de l’escultura hiperrealista, mestre de 
mestres, i inqüestionable defensor de la bellesa en el seu estat més natural. Un resum que 
abasta vint anys de producció de l’escultor a partir de deu obres, 9 dones i, de manera 
excepcional, un home, que ofereixen a l’espectador una retrospectiva del seu treball ana-
litzant tant l’evolució tècnica com de materials i iconogràfica.

Guardar a fora, a quatre espais artístics
El mes de juny, l’artista Perejaume va presentar diferents propostes, en format d’instal-
lacions, una a cada població (Alella, el Masnou, Mataró i Caldes d’Estrac), basades en 
accions artístiques sota un mateix eix comú. Aquest lligam volia fomentar l’interès per 
visitar la totalitat de l’obra en un recorregut que, lluny de suposar una dificultat, s’integra 
com a singularitat que ofereix possibilitats enriquidores.
I si a aquesta col·laboració hi afegim unes peces de gran calatge, amb una reflexió sobre el 
territori, com són les instal·lacions que ha presentat Perejaume, el projecte es converteix 
en un dels més reeixits i destacats que s’han mostrat aquests últims anys.

Escultura de John de Andrea  EMB (juliol 2016)

Femer daurat, Perejaume
 Pau Llibre, https://www.vilaweb.cat

 https://elpais.com

Moais, de Toni Cruz  https://tempsarts.cat/

Juliol
Escultura de Lady Di
L’1 de juliol la princesa hauria complert 60 anys, i per commemorar l’aniversari es va 
col·locar l’escultura de bronze al jardí Sunken del palau de Kensington, a Londres, on 
ella hi vivia amb el seu marit Carles de Gal·les. La van inaugurar els seus fills Guillem 
i Enric. Durant quatre anys, l’escultor Ian Rank-Broadley va aconseguir mantenir en 
secret els treballs de realització de l’escultura. Des del 2018 ja estava feta, però diversos 
esdeveniments polítics van retardar la seva inauguració. Rank-Broadley és el respon-
sable de la imatge de la reina Isabel II que apareix a totes les monedes.

L’AndArt 21
De l’1 de juliol fins al 15 de setembre del 2021 es va presentar la 4a Bienal Internacional 
Andorra L’AndArt al llac d’Engolasters i el seu entorn, a Andorra. Les propostes artísti-
ques que es van poder veure volien respondre la pregunta “Què passaria si ens hagués-
sim de confinar a la muntanya?”. Un tema actual a causa de la COVID-19, que afecta la 
nostra espècie arreu del planeta. Les obres de L’Andart 21 pretenien fer reflexionar el 
visitant, ja sigui posant en valor la natura com a font de salut o amb propostes crítiques 
sobre el llast que genera la humanitat sobre els fràgils ecosistemes naturals. Conceptes 
com solidaritat, solitud i aïllament també hi tindran espai.
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L’exposició Claroscuro de Javier Marin
El 2 de juliol es va inaugurar l’exposició al Museo de Arte de Baja California (MU-
ABCS) a la ciutat mexicana de La Paz. Està previst que finalitzi el 24 de gener del 2022.

Quan l’exposició es va presentar al Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan 
Soriano (Cuernavaca, Mèxic), la seva introducció deia: L’exposició reuneix obres de di-
versos materials que donen a conèixer els diferents moments en la producció de Javier 
Marín, des dels inicis com a escultor, les investigacions i propostes que han forjat el seu 
llenguatge tècnic i estètic. Aquest conjunt inclou peces medul·lars que materialitzen i 
complementen el discurs de l’artista, obres que funcionen com un laboratori d’anàlisi i 
experimentació de les seves preocupacions formals i conceptuals. Es mostraran més de 60 
obres, majoritàriament de gran format, que van des de l’escultura fins a la pintura en la 
qual es revelen més de 30 anys d’art a materials tan diversos com el bronze, la fusta o les 
resines, barrejades amb alguns materials orgànics.

Adéu a Severiano Grande
El dissabte 3 de juliol va morir l’escultor Severiano Grande als 82 anys (Salamanca,  
1937 - 2021). L’any 1953 es va traslladar a Barcelona on va treballar primer al taller de 
Carlos Salazar, després amb Josep Clarà, Xavier Corberó, Joan Rebull i Eudald Serra. 
Reprodueix algunes obres seves en pedra, la qual cosa li serveix per adquirir coneixe-
ments i experiència i per anar-se fent un lloc entre els artistes catalans. L’any 1963 es 
trasllada a un altre taller propietat de Sebastiá Adell, encara que de manera simultània 
treballa en diversos tallers de Barcelona. Un any més tard realitza, per al pòrtic de 
l’Església de Badalona, una Mare de Déu en pedra de Montjuïc.

Va retornar a Salamanca i, posteriorment, de 1974 a 1977 va viure a Corcà (Baix Em-
pordà) treballant amb Marcel Martí. L’any 1976 va exposar al Palacio de Cristal de 
Madrid i al Museo de Arte Contemporáneo.

Eudald de Juana al Gran Convent de Gramat
Del 3 de juliol al 18 de setembre de 2021, Eudald de Juana, l’escultor català guardonat 
a l’Acadèmia de Florència, va exposar en la que era la seva primera exposició a França,  
juntament amb el pintor japonès Kouta Sasai, que exposava les seves obres més expres-
sives, Valerie De Sarrieu -paisatgista-, Jean François Gambino, un dels escultors més 
importants de l’art animal actual, i John i Hilary Hoyland, els pintors del departament 
del Lot (Gramat és un municipi francès, del departament de l’Òlt -Lot, en francès-, a la 
regió d’Occitània).

Actualment, Le Grand Couvent és un hotel i centre d’allotjament que es troba dins del 
Convent de Gramat, casa mare de la Congregació de les Germanes de la Mare de Déu 
del Calvari, on resideix una comunitat de germanes.

Les lletres toves de Girona
L’Ajuntament de Girona té previst reparar dues de les peces de l’escultura Les lletres 
toves que van ser malmeses accidentalment el passat dia 30 de juny, durant les tasques 
de neteja dels vidres de l’edifici de la Seu de la Generalitat de Catalunya a Girona. 
Concretament, una grua va topar amb les lletres “c” i “b”, que van quedar fracturades 
i abonyegades.

Aquest conjunt escultòric, obra de Francesc Torres Monsó, situat a la Plaça d’En Pom-
peu Fabra, davant l’edifici de Santa Caterina, consta de quatre lletres de ferro pintades 
cadascuna d’un viu color diferent: taronja, blau, groc i vermell. Les lletres es varen 
realitzar amb motiu de l’Any Internacional del Nen amb la col·laboració de la Banca 
Mas Sardà i va ser la primera escultura que es va posar al carrer per iniciativa de l’Ajun-
tament democràtic dins la Campanya d’Escultures al Carrer de 1980.
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Xenoficción, a Càceres
Del 7 de juliol a finals d’agost es va celebrar l’exposició dels escultors Emiliana Pérez 
i Juan Gila a la Sala d’Art El Brocense (C/ San Antón, 17) de la Diputació de Càceres.
Juan Gila (Zafra, Badajoz, 1964) és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Sevi-
lla, especialitat Escultura, i actualment exerceix com a professor d’aquesta especialitat 
a l’Escola de Belles Arts Rodrigo Alemany de Plasència. Des del 2007 és coordinador 
del Museu Tiflològic de Plasència i des de 2016 és membre de AVAEX (Artistes Visuals 
i Associats d’Extremadura). Emiliana Pérez (Hervás, Càceres, 1965) és diplomada en 
escultura per l’Escola de Belles Arts Rodrigo Alemany de Plasència, amb formació 
també en pintura i gravat. Ha estat productora executiva del documental “Recorridos” 
i del llargmetratge “Garantia Personal”, realitzats per Rodrigo Rivas, i actriu principal 
del Curtmetratge “Marina”, realitzat per El Auriga Producciones.

Gerard Mas a Ex Abrupto
El 10 de juliol es va inaugurar, a Moià, el Festival Ex Abrupto. El seu web de presentació 
deia: Ex Abrupto és un festival de creacions contemporànies multidisciplinàries. Els epi-
sodis que engendrem no són només una mostra de diverses peces sinó espais de trobada, 
coneixença, rebel·lió artística i connexió amb el territori. Treballem amb corrents crea-
tius, entitats i col·lectius locals, amb creadors contemporanis emergents i consolidats. El 
festival s’organitza en espais no formals amb l’objectiu de fusionar els artefactes culturals 
amb la materialitat de l’entorn. El festival va programar quatre línies de participació; 
l’Espai expositiu, Accions, Arts sonores i Mercat d’autoedició. L’escultor Gerard Mas va 
participar-hi amb la seva peça  Antroporcí II.

Maurizio Cattelan a Milà
A partir del 15 de juliol i fins al 20 de febrer del 2022, l’escultor va presentar la seva 
exposició Breath, Ghost, Blind a l’Hangar Bicocca de la Fundació Pirelli. Maurizio Cat-
telan és un artista italià (Pàdua, 21 de setembre de 1960). Conegut principalment per 
les seves escultures i instal·lacions hiperrealistes, la pràctica de Cattelan també inclou 
el comissariat i les publicacions. El seu enfocament satíric sobre l’art ha donat lloc a 
que sigui freqüentment titllat de bromista del món de l’art. Al Temps de les Arts del 
13 d’agost Albert Mercadé ens deia: Maurizio Cattelan és potser l’artista italià viu més 
popular, si més no el més referenciat, des que el 2019 presentà el famós plàtan penjat amb 
cinta americana a l’Art Basel de Miami (Comedian, 2019) o el vàter d’or (America, 2016), 
que el Museu Guggenheim de Nova York va oferir com a present a Donald Trump...

Concurs de Peça Única
A finals d’abril, l’Ajuntament de Navarrete (La Rioja) va presentar les Bases del 13è Con-
curs de Peça Única emmarcat en la Feria Nacional de Alfarería y Cerámica (N.A.C.E.) 
2021, que es va celebrar els dies 16, 17 i 18 de juliol. El tema d’aquesta edició va ser 
IKIRU = VIVIR , i s’hi podien presentar obres amb la única condició de que fossin fetes 
en material  ceràmic. El premi, únic, va ser de 2.500 euros.

Una cripta on enterrar una olivera mil·lenària
L’escultor Enric Pladevall tenia un somni des de feia anys: crear una cripta dedicada a 
un arbre. El 20 de juliol, per fi, ho va aconseguir: una olivera mil·lenària de dues tones 
i mitja ja presideix la cripta de l’Olivar. En aquesta finca d’oliveres de Ventalló, a l’Alt 
Empordà, Pladevall fa anys que crea i exposa les seves creacions. Aquí, hi té també la 
seu de la seva fundació. La cripta és un cilindre de ferro de vuit metres de diàmetre, 
onze d’alçada i cinc de diàmetre a la part superior. Està soterrada enmig de la finca 
i caminant per l’exterior se’n veu únicament el cercle de ferro de cinc metres de dià-
metre. Hi ha inscrit el text “Arbre del món”, del poeta Lluís Solà, amic de l’escultor. Al 
mig d’aquest cercle, un vidre de 90 cm de diàmetre permet veure l’olivera suspesa amb 
cables. Aquest vidre és també l’única entrada de llum natural a l’interior.

 Agostino Osio - https://tempsarts.cat/
Breathe, Maurizio Cattelan, 2021, marbre Carrara
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Santiago Gimeno a Castell-Platja d’Aro
El dissabte 24 de juliol, l’escultor Santiago Gimeno va exposar a Platja d’Aro (Baix Em-
pordà), el conjunt de tretze escultures de gran format anomenat “Huellas II”. La mostra 
es va poder veure  fins el 13 de febrer del 2022 al Parc dels Estanys, un espai a l’aire 
lliure que acull una selecció d’obres de diferents creadors com José Luis Pascual, Emili 
Armengol, Alberto Gómez Ascaso, Manel Álvarez o Rosa Serra.
Santiago Gimeno Llop va néixer a Nonasp (Baix Aragó-Casp, província de Saragossa) 
l’any 1952. Va estudiar a l’Escola d’Arts i Oficis de Saragossa, de la qual és, a partir del 
1989, professor de Talla en Pedra i Fusta. Becat per la Diputació Provincial de Saragos-
sa el 1988, participa al Taller d’Escultura en Pedra de Calatorao, i obté el 1992 el Premi 
Isabel de Portugal.

II Concurs Internacional de Escultura de la
Fundición Capa
El 20 de desembre de l’any 2020 es va convocar aquesta edició del Concurs de la Fun-
dició Capa (Arganda del Rey, Madrid), i es va resoldre el 31 de juliol de 2021. La ins-
cripció era gratuïta.
El web de presentació del Concurs deia: La finalitat del concurs és, a través d’un projecte 
escultòric en qualsevol de les escales triades, apropar l’escultura a la societat, com s’ha fet 
amb la fotografia, per formar part de l’espai urbà, landart, interiorisme, i col·leccionisme. 
En resum, l’escultura ha de comunicar-se amb l’ésser humà, podent-se realitzar les seves 
creacions a través de foneries com la Fundición Capa.
Els quatre premis -1r, 2n, 3r i especial- consistien en la reproducció de l’obra, a dife-
rents mides i per diferents imports, i, a més, els tres guanyadors vàren rebre també un 
trofeu.
El nom d’Eduardo Capa està estretament associat a l’escultura contemporània espanyola. 
Des de fa dècades, l’artista treballa perquè la gent sigui conscient d’aquesta disciplina 
artística. També col·labora estretament amb alguns dels escultors i institucions més relle-
vants de la perspectiva nacional i internacional.

V Bienal do Sertão de Artes Visuales
Durant el mes de juliol es va celebrar aquesta V edició. La biennal té lloc a diferents 
ciutats que estan connectades pel Sertão Brasileiro. El sertão (en portuguès significa 
lloc aïllat i remot) és una zona del Brasil caracteritzada per la seva semiaridesa i les 
secades. Està al nord-est del país, comprenent parts dels estats d’Alagoas, Bahia, Per-
nambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará i Piauí.
La Biennal és una exposició col·lectiva d’arts visuals en la qual es poden veure diferents 
formes d’expressió artística, com ara: escultura, fotografia, pintura, performance, vídeo 
art, dibuix, instal·lació, gravats, nous suports, a més de projectes artístics.
Aquest any va destacar-hi la presència de l’obra de l’escultora Renata Andrade. Al seu 
web (www.artesandrade.com) hi diu: “Llicenciada en arts escèniques i visuals, actual-
ment està fent el doctorat en Arts a la Universitat de Lille, a França... Andrade va comen-
çar a treballar al Brasil i ja ha dut a terme projectes a l’Argentina, la Xina i actualment a 
França, el país on viu i desenvolupa la seva feina”.

 http://ciutada.platjadaro.com/
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Agost
Eudald de Juana a França
Del 21 al 25 d’agost, Eudald de Juana va exposar al Castell de Vouzeron (al municipi 
francès de Vouzeron, situat al departament del Cher i a la regió de Centre - Vall del 
Loira). Es tracta d’un castell neogòtic de finals del segle XIX que també té molts ele-
ments d’inspiració renaixentista, la qual cosa el fa molt original.

L’exposició va ser organitzada per Mapstone Studio (va ser fundat el 2012 per Nina 
Edalatpour com un lloc informal perquè els escultors es reunissin per compartir un model 
i practicar les seves habilitats. Des d’aleshores ençà ha evolucionat fins a convertir-se en 
un petit “taller” informal centrat en l’escultura figurativa. Els tallers tenen una durada 
d’entre cinc i deu dies i són impartits per escultors practicants, oferint una atenció perso-
nalitzada en un entorn relaxat).

Marta Pruna al Santuari del Miracle
El divendres 26 d’agost, Marta Pruna va presentar les seves escultures a la Casa Gran 
del Santuari del Miracle (municipi de Riner, al Solsonès). El santuari del Miracle és un 
conjunt en el qual hi ha integrats l’església, la Casa Gran i el monestir. La Casa Gran 
(s. XVI-XVIII) és l’antic alberg per l’acollida dels pelegrins. Constitueix un notable 
exemplar d’arquitectura civil renaixentista i barroca.

L’escultura de la Cinta a la Catedral de Tortosa
El 30 i 31 d’agost es va col·locar la imatge de la Mare de Déu de la Cinta a la façana 
central de la Catedral de Tortosa.

L’obra és de l’artista Marco Augusto Dueñas (Còrdova, 1971) i va ser sufragada gràcies 
a l’aportació individual de persones, empreses i institucions públiques.

 Joan Revillas, Diari de Tarragona

Primavera 2020. Homenaje a la ancianidad,
José Manuel Martínez Pérez

http://apintoresyescultores.es/56-premio-rei-
na-sofia-de-pintura-y-escultura-2021/

Setembre

XXV Concurs d’Escultura Pere Jou
Es va convocar juntament amb el XXXV Concurs de Pintura Sanvisens, Les inscripci-
ons als concursos es van poder presentar de l’1 de setembre fins l’1 d’octubre i, tant en 
pintura com en escultura, el tema i la tècnica van ser lliures. El termini de presentació 
de les obres seleccionades va finalitzar el 9 de novembre i es va programar una exposi-
ció de les mateixes del 18 de desembre al 13 de febrer del 2022.

El lliurament de premis va coincidir amb la inauguració de l’exposició, que va tenir 
lloc el dissabte 18 de desembre de 2021 a les 6 de la tarda, al Miramar Centre Cultural 
(Carrer Bernat de Fonollar 19) de Sitges (Garraf). Els guardons dels premiats van ser 
lliurats durant la celebració de l’esdeveniment de la “Nit de Premis Sitges 2021”.

56è Premi Reina Sofia
La Asociación Española de pintores y Escultores va convocar el 56è Premi Reina Sofia. 
Les més de 400 obres es van presentar a partir del 2 de setembre a la Casa de Vacas del 
parc del Retiro, a Madrid, i es van lliurar el premis el dia 15 de setembre. El primer pre-
mi es va concedir a l’escultura de resina i fibra de vidre anomenada “Primavera 2020. 
Homenaje a la ancianidad”, de José Manuel Martínez Pérez.
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Carlos Purroy a la Sala Parés de Barcelona
Del 2 de setembre fins al 9 d’octubre es va poder veure a la Sala Parés de Barcelona 
(Petritxol, 5) l’exposició “Contrastes” de Carlos Purroy.
“Ens endinsem en una exposició plena de contrastos, produïts per escultures de ferro for-
jat a mà i fusta. La inspiració de les obres ve de la pròpia naturalesa i de diverses accions 
realitzades per l’home. Aquestes escultures són fruit de mirades passades en el meu camí 
com a escultor, i on intento que l’espectador gaudeixi del contrast paral·lel de la fredor 
del ferro amb la calidesa de la fusta... Tot es fon en un ambient abstracte i figuratiu on 
intento expressar idees simples, difícils de realitzar però rematades amb una plàstica final 
que sigui elegant per a l’espectador.”

Més Carlos Purroy
Del 3 de setembre al 3 d’octubre es va presentar l’exposició Retrospectiva Escultura 
Carlos Purroy a la Sala Gòtica del Palacio del Condestable de Pamplona (C/ Mayor, 2).
Carlos Purroy diu: “Vaig néixer a Pamplona (Navarra), el 1957. Vaig estudiar Art i Dis-
seny a Bilbao i sempre he tingut un gran interès autodidacta dins el món de l’art. Acabada 
la meva etapa com a futbolista professional, vaig començar la meva nova professió com 
a escultor. Sóc un escultor conceptual que a poc a poc vaig endinsant-me en l’abstracció. 
Estic molt lligat al món natural. Em sembla fonamental la llum, el color i les formes de 
cada escultura. Són tres conceptes que si els barreges bé, pots treure la pols a les passions, 
sensacions i emocions artístiques amagades i adormides en l’espectador.”

Apel·les Fenosa a la Marc Domènech
Del 15 de setembre al 5 de novembre es va poder veure l’exposició a la Galeria Marc 
Domènech de Barcelona. La galeria va editar un complet catàleg amb la catalogació de 
les obres, un llistat exhaustiu de les exposicions individuals de Fenosa - des del 1928 
fins l’any passat- i un interessant article signat per Josep Miquel Garcia titulat “L’escul-
tor estimat per Picasso i pels poetes”.

Fundació Vallpalou
El 16 de setembre es va inaugurar l’exposició Metafísiques de la fragilitat. De l’avant-
guarda a l’art conceptual a la Fundació Vallpalou (Roger de Llúria, 2, Lleida). Comissa-
riada per Pilar Parcerises, l’exposició es clausurà el 4 de desembre.

El text de presentació deia: L’escultura pobra és una línia de treball recurrent durant el 
segle XX amb una menor preocupació per la “forma” que pel “concepte” i la seva evolució 
ha conduit a la seva desmaterialització. Hi participen 18 artistes de quatre generacions 
diferents, representats amb la presència de 63 obres que il·lustren el pas de l’evolució de 
l’escultura des de la fragilitat i pobresa dels materials fins arribar a la idea: Leandre Cris-
tòfol, Moisès Villèlia, Antoni Tàpies, Antoni Llena, Pere Noguera, Benet Rossell, Benet 
Ferrer, Àngels Ribé, Jordi Pablo, Jaume Xifra, Ricardo Calero, Pep Duran, Jordi Colomer, 
Ramon Guillén-Balmes, Joan Rom, Marga Ximénez,  Aureli Ruiz i Xavier Déu.

Tres imágenes o cuatro
Del 18 de setembre al 30 de gener de 2022, Patio Herreriano, Museo del arte Contem-
poráneo Español (C/ Jorge Guillén, 6, Valladolid) va presentar l’exposició commemo-
rativa dels 20 anys de la mort de Juan Meñoz.

“Tres imágenes o cuatro. Juan Muñoz, veinte años” és una exposició dedicada a qui 
s’ha de considerar una de les figures essencials per entendre l’art a Espanya de les últimes 
dècades. El seu camp va ser l’escultura, disciplina que va renovar radicalment des de 
mitjans dels anys vuitanta, si bé Muñoz és conegut per haver impulsat insòlites formes 
de mirar en al camp de lo plàstic, lo espacial i lo emocional. Organitzada amb fons de 
col·leccions institucionals i particulars, l’exposició vol ser un homenatge a Muñoz quan es 
compleixen vint anys de la seva mort.

 http://salapares.com/

 EMB
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Y/O Javier Marín actualmente
Del 20 de setembre al 23 d’octubre l’escultor Javier Marín va presentar la seva exposi-
ció Captura, registro, documentación, corte, inventario a la Galeria Terreno Baldio Arte 
(Orizaba, 177, Colonia Roma, Ciutat de Mèxic).

Entelequia
Del 23 de setembre al 30 de novembre, l’escultor de Huelva Martín Lagares va exposar 
a l’Hotel Eurostars Torre Sevilla (carrer Gonzalo Jiménez Quesada, 2, Sevilla).
El web de l’hotel ho va anunciar amb aquestes paraules: una mostra on l’espectador  pot 
trobar tota l’acció, la força i l’habilitat de la petjada de l’artista en cadascuna de les obres. 
L’exposició és una trobada entre les mans de l’escultor i la matèria primera del fang.

Marta Pruna a la Vall de Boí
El divendres 24 de setembre, a les 19 hores, es va inaugurar l’exposició Trascendir, 
de l’escultora Marta Pruna, a l’església romànica de Santa Eulàlia d’Erill la Vall (Vall 
de Boí, Alta Ribagorça). Les 13 obres de l’exposició van estar exposades fins al 20 de 
desembre a les esglésies de Sant Feliu de Barruera i Santa Eulàlia d’Erill la Vall. L’expo-
sició culmina l’itinerància que es va iniciar per a l’abril a la Seu Vella de Lleida i va estar 
els mesos d’estiu al Santuari del Miracle.

De Terre & d’Ocre
El 28 de setembre, es va inaugurar l’exposició del pintor Panphile i de l’escultor Renald 
Pierre a la Galeria d’Art Sylvie Platini de Lió.
Rénald Pierre va néixer el 1988 a Châtillon-sur-Seine. De petit, ja modela-
va la terra amb el seu pare terrissaire. Després d’haver après la talla de pedra, el 
gravat i l’ornamentació, Rénald Pierre va aprofundir en diferents tècniques escultòri-
ques alhora que estudiava una llicenciatura en història de l’art.
L’escultor borgonyó troba la seva inspiració al món animal i a la natura. Amb una afini-
tat particular pels animals, Rénald Pierre presenta un fascinant bestiari, obres poderoses 
que et contemplen i captiven. Peces úniques en terracota.

Betty
El 29 de setembre es va inaugurar l’escultura dedicada a Betty Campbell a Cardiff (Gal-
les, Regne Unit).
Betty Campbell (6 de novembre de 1934 - 13 d’octubre de 2017) va ser una activista 
de la comunitat gal·lesa, i va ser la primera mestra negre de Gal·les. Nascuda en una 
llar pobra de Butetown, va guanyar una beca a l’escola secundària de noies Lady Mar-
garet de Cardiff. Campbell es va formar més tard com a professora, convertint-se en 
la primera directora negra de Gal·les, icona de la comunitat i pionera defensora de la 
igualtat i la diversitat. Eve Shepherd, l’autora de l’escultura, va néixer a Sheffield (Reg-
ne Unit) el 1976. Va començar la seva carrera com a escultora als 17 anys, treballant 
com a aprenent del conegut escultor d’animals Anthony Bennett. Al cap d’uns mesos, 
després de reconèixer el talent únic d’Eva, Bennett la va recomanar a la companyia 
escultòrica i patrimonial més gran del Regne Unit, l’Scenic Route.

Soria·Arte
Del 30 de setembre al 9 d’octubre es va celebrar a la Casa de Montenegro d’Almarza 
(Sòria) el I Simposi Internacional d’art Soria.Arte, amb artistes de tot Europa i d’Amè-
rica Llatina. “Durante estos días los artistas trabajarán en sus talleres, a los que podrán 
acercarse visitantes y curiosos, y presenciar cómo poco a poco van creando su obra. Vela-
das musicales, viajes por la provincia y una gran exposición final en la galería Cortabi-
tarte de Soria completan el programa”.
Entre els divuit artistes participants hi havia els escultors Hugo Wirz, Elena Blanch, 
Manolo Sáenz-Messía i Eloy Velázquez.
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Octubre
Un exercici de violència. Guillermo Ros
El 7 d’octubre es va inaugurar, a l’IVAM de València, l’exposició sobre l’obra de Gui-
llermo Ros (Vinalesa, País Valencià,1988). Es preveu clausurar-la a començaments de 
febrer del 2022.

Guillermo Ros actualment viu i treballa a Alboraia. Va obtenir la seva llicenciatura en 
Belles Arts per la Universitat Politècnica de València, on posteriorment va realitzar 
el Màster de Producció Artística. El seu treball, principalment escultòric–instal·latiu, 
s’ha exposat en l’àmbit nacional a ciutats com València, Barcelona, Mallorca o Madrid, 
i en l’àmbit internacional a Bogotà, Lisboa, Viena i, pròximament, a Porto i Londres. 
Entre altres premis, l’any passat guanyà el Premi Senyera d’arts visuals i la seua obra 
forma part de col·leccions tant privades com institucionals, d’àmbit nacional i inter-
nacional.

IV edició d’Sculto
Del 7 al 10 d’octubre es va celebrar la Fira Internacional d’Escultura Contemporània 
Sculto, a Logroño (La Rioja).

Sculto va néixer l’any 2015 de la mà del galerista de la Rioja Enrique Martínez Glera, 
de l’escultora valenciana Beatriu Carbonell Ferrer i del periodista navarrès José María 
Esteban Ibáñez. Avui, Sculto ha estat seleccionada per l’Observatori de la Cultura a 
Espanya en el “TOP 100” dels esdeveniments culturals més importants d’Espanya; i és 
una de les dues úniques Fires, juntament amb ARCO, que van ocupar aquest destacat 
paper de les més del centenar de Fires que es celebren cada any.

L’Almanach dels noucentistes
El 8 d’octubre es va inaugurar l’exposició “L’Almanach dels noucentistes: la consolidació 
d’un moviment” a la Casa Masó de Girona (Carrer de les Ballesteries, 29). Coincidint 
amb els 110 anys de la publicació de l’Almanach dels noucentistes, aquesta exposició va 
explorar els continguts i la transcendència d’aquell projecte editorial que va aglutinar 
alguns dels principals artistes, escriptors i intel·lectuals del Noucentisme. Rafael Masó 
també hi va prendre part, no com a arquitecte sinó com a poeta.

La mostra, comissariada per Aleix Catasús i Bernat Puigdollers i produïda per la Fun-
dació Rafael Masó, inclöia pintures, escultures, dibuixos i gravats de tots els artistes 
que varen il·lustrar l’almanac, a més de fotografies i documents dels escriptors i els 
altres protagonistes d’aquell document històric: el filòsof Eugeni d’Ors i l’impressor 
Joaquim Horta.

Voices on Community through time and Space
El mes de juny es va obrir el termini per a presentar les comunicacions per a la prime-
ra conferència virtual 2021 del International Sculpture Centre (Centre Internacio-
nal d’Escultura), “Veus sobre la comunitat a través del temps i l’espai”.

La trobada, aquesta tardor del 2021, va permetre a la comunitat mundial d’escultors 
dialogar sobre el passat, el present i el futur del camp de l’escultura contemporània.

Els temes per les comunicacions de la conferència virtual 2021 van ser: Paisatge alterat: 
literalment i figurativament; L’educació i el futur de l’escola escultòrica; La perspectiva 
com a acció; Programació del món de l’art: escultura 2.0; Espai i representació. 

Les presentacions estaven obertes a tothom.

 https://www.ivam.es/

Francesc Pujols (1913) i Joaquim Folch i Torres 
(1911), de Joan Borrell i Nicolau (1888-1951)

 EMB
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Condol per la mort de José Manuel Infiesta
El 8 d’octubre va morir José Manuel Infiesta, arquitecte, director del Museu Europeu 
d’Art Modern (MEAM) i president de la Fundació de les Arts i els Artistes. Fou un gran 
impulsor de l’art, mecenes i col·laborador de molts projectes expositius que han marcat 
la darrera dècada cultural de Barcelona. El seu suport a l’art, i en especial a l’escultura, 
va ser sempre incondicional. El nostre màxim respecte a tots els seus familiars i amics.

El dia 20 d’octubre el MEAM va publicar, a Instagram, una nota que deia: El passat di-
vendres 8 d’octubre, dia en què es lliurava el Premi Figurativas 2021, moria el seu creador 
als 72 anys d’edat, José Manuel Infiesta Monterde, un gran de l’art, un visionari excepcio-
nal en el món de l’art. José Manuel es va proposar com a meta en la seva vida encoratjar, 
promoure i treure el millor de tots els artistes del món, des de mestres contemporanis fins 
a estudiants d’art. Per honrar i continuar l’obra i el llegat de José Manuel, Jordi Díaz Ala-
mà, director de l’BAA, assumirà el càrrec de director del museu i titular de la Fundació 
per a l’Art i els Artistes juntament amb el suport de José Enrique González, director de 
la Galeria Artelibre. Gràcies José Manuel per defensar els artistes figuratius a tot arreu i 
crear una institució tan meravellosa on tots podem sentir-nos com a casa.

 https://www.ccma.cat/324/

 Josep Losada. El punt Avui 11/4/2013

 http://www.cotxeres-casinet.org/

Homenatge a Pau Donés
L’11 d’octubre, veïns de Montanui (la Ribagorça, Osca) i els sanitaris que el van tractar 
durant la seva malaltia, van homenatjar Pau Donés al poble d’origen del seu pare. Du-
rant l’acte es va inaugurar una escultura i una placa que recorden el cantant de Jarabe 
de Palo el dia que hauria fet 55 anys. L’escultura mostra la passió del cantautor en una 
abraçada amb la guitarra, companya de professió i de vida. L’obra és dels artistes Rafael 
Arzuaga, d’origen cubà, i Jordi Ricart, artista ribagorçà, i la van situar al mirador de la 
localitat.

Desapareguda la casa de Manuel Pereda de Castro
L’11 d’octubre, l’erupció del volcà Cumbre Vieja de La Palma (Canàries) va sepultar la 
casa-estudi de l’escultor Manuel Pereda de Castro (Santander, 1946, La Palma, 2018).
Manuel Pereda de Castro vivia a La Palma des de 1998, on era conegut com el “pare de 
l’Art al carrer”. Va fer molts monuments de gran format per tota la illa com el Monu-
ment a la Natura (El Paso), el Monument a la Mare (Los Llanos de Aridane), el Salt del 
Pastor (Tijarafe) o el Nus gordià (Los Llanos de Aridane).

Bart Calero a l’espai Cotxeres-Casinet 
Del 13 d’octubre al 13 de novembre, l’espai Cotxeres-Casinet (entitat impulsada pels 
centres cívics Cotxeres de Sants i Casinet d’Hostafrancs, al carrer de Sants, 79, de Bar-
celona) va oferir l’exposició “Capitalisme. Ego i Ésser”, amb obres de l’escultor Bart Ca-
lero. Es va inaugurar el dijous 14 d’octubre.

“L’obra presenta el capitalisme com la zona de confort de l’ego, dibuixant una societat oc-
cidental desconnectada de si mateixa. Diferents condicionaments nostres són analitzats 
sempre des de la perspectiva de l’alliberament de l’ésser davant de la condemna de l’ego”.
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Marta Moreu, Escultures
Del 13 d’octubre al 14 de novembre la Galeria Jorge Alcolea de Barcelona (Johann 
Sebastian Bach, 16) va presentar les escultures de Marta Moreu, escultora figurativa.

Marta Moreu es va llicenciar, el 1985, en Belles Arts a la Universitat Sant Jordi de Bar-
celona. Ha estat visquen i desenvolupant la seva carrera per diversos llocs, Barcelona, 
Minneapolis, Dusseldorf, París, Madrid, Miami i Mèxic i ha realitzat en diverses ga-
leries d’Estats Units, Europa i Canadà.

Plensa, a Nova York
El 14 d’octubre Nova York va matinar amb una nova escultura a la vora del riu Hudson, 
just al davant de Manhattan. Es tractava de “Carlota”, un retrat d’una nena real, de 24 
metres d’alçada, obra de l’escultor Jaume Plensa. En realitat, l’obra es titula “Water’s 
soul” (L’ànima de l’aigua).

Plensa va dir: “Volia retre homenatge a l’aigua, convidar a escoltar el seu so, perquè sem-
pre mirem a l’horitzó, al cel, però ignorem la profunditat de l’aigua“.

El sentit de l’escultura
El 15 d’octubre es va inaugurar, a la Fundació Miró de Barcelona, l’exposició temporal 
(fins al 6 de març del 2022) comissariada per David Bastué amb la col·laboració de 
Martina Millà.

El sentit de l’escultura ofereix un recorregut per la pràctica escultòrica moderna i contem-
porània des d’una perspectiva asincrònica i heterogènia que inclou també obres antigues 
i objectes sense autoria. La mostra parteix de l’ambició de l’escultura del segle xx d’anar 
més enllà de la representació i la generació d’imatges i també vol explicar la gran trans-
formació d’aquesta disciplina al llarg del segle xxi, amb l’aplicació de noves tècniques i 
l’aparició de nous imaginaris i sensibilitats.

Miró i l’escultura en bronze
Del 15 d’octubre al 6 de març de 2022 també es va poder veure aquesta exposició a la 
Fundació Miró.

Els objectes quotidians que Miró tresorejava al seu taller són el punt de partida de tot 
un procés tècnic i creatiu, sovint desconegut, que acaba en l’obra final. La mostra revela 
detalls d’aquest laboriós camí a través dels dibuixos preparatoris, els objectes, els seus 
models i motlles en guix, l’assemblage i, finalment, la fosa del bronze de les peces amb el 
procediment de la cera perduda.

Aquesta exposició divulgativa obre una finestra a les formes de treball de Miró posant 
en valor la creació com a procés i com a resultat del treball col·laboratiu entre l’artista i 
els artesans. Així mateix, l’espai basteix un pont entre la sala d’escultures que culmina la 
presentació de la col·lecció i l’exposició El sentit de l’escultura.

Amen, de la materia al espiritu
El 15 d’octubre es va inaugurar l’exposició d’obres de l’escultor Gabi More al Col·legi 
Sant Vicenç de Paül de Benavente (Zamora).

Gabi More va néixer a Bilbao (1964), ciutat on va estar vivint durant 21 anys i on es va 
formar com a delineant. Després es va traslladar a Benavente, la terra dels seus pares, 
treballant en diverses empreses d’enginyeria i arquitectura durant 25 anys. Recentment 
va entrar al Registre d’Artesans de Castella i Lleó com artesà en talla de pedra.

https://www.fmirobcn.org/

https://www.traveler.es

https://www.fmirobcn.org/
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Premi AGBAR Ciutat de Barcelona 2021
El 19 d’octubre es va obrir l’exposició de les obres pre-seleccionades pel jurat del Con-
curs Internacional d’Art convocat pel Reial Cercle Artístic de Barcelona. Una vegada 
vistes físicament, el jurat va emetre la llista de la selecció definitiva de les obres que 
podien optar al Premi que es va lliurar el dia 27 d’octubre.
El primer premi estava dotat de 10.000 euros, més un Curs complet de Panorama d’Art 
que va impartir l’Institut Barcelonès d’Art del Reial Cercle Artístic de Barcelona.

Sculpture Show North
Del 22 al 31 d’octubre es va presentar una exposició d’escultures a l’emblemàtic edifici 
Corn Exchange, al bell mig de Leeds (comtat de Yorkshire, al nord d’Anglaterra). Cen-
trada exclusivament en l’escultura, l’exposició va mostrar l’obra de 16 escultors locals, 
nacionals i internacionals. Sculpture Show North va néixer el 2017 de la mà de David 
Iredale i Johnny Sunter. Ambdós van forjar una relació de treball i amistat a través 
de la seva passió compartida per fer escultura. El 2021, el Regne Unit estava sortint 
lentament del Covid-19 i la comunitat artística intentava recuperar-se del fort impacte 
que va tenir al seu sector. Poder reunir-se amb altres artistes i mostrar les seves obres 
d’art per a un públic amb fam de cultura en viu va ser la millor manera de celebrar-ho.

El concurs per l’escultura dedicada a Luis Buñuel
El 25 d’octubre es va donar a conèixer el resultat del concurs que va endegar l’Ajunta-
ment de Calanda (Baix Aragó), a mitjans d’agost, per aixecar un monument al cineasta 
Luis Buñuel. Segons El Heraldo de Aragón, l’escultura titulada “Luis Buñuel tocando el 
tambor” va ser la guanyadora del concurs per escollir l’obra que ha de ser instal·lada 
a la plaça d’Espanya de Calanda, seleccionada d’entre les deu propostes presentades.
La proposta guanyadora va ser la de l’escultor Daniel Elena Bueno, escultor saragossà 
resident a Alcanyís. Té diversos reconeixements, com el segon premi de la XXVIII 
Biennal d’Escultura Jacinto Higueras (Jaén); el Premi Ars del Certamen José Lapayese, 
de la Comarca del Jiloca; o el Primer Premi d’Escultura de la II Biennal d’Arts Plàs-
tiques de la Comarca d´Andorra-Sierra de Arcos. També és autor del Monument al 
Tamborilero i del Monument als Pares de la Constitució de 1978, tots dos a la ciutat 
d’Alcanyís.

Escultures al Rockfeller Center, a Nova York
El 27 d’octubre es van instal·lar dos alebrijes de la cultura zapoteca (civilització que 
es va desenvolupar al territori que avui dia comprèn l’estat d’Oaxaca) al gran com-
plex d’edificis destinats a usos comercials, d’oci i de negocis situat al Midtown, entre la 
Cinquena i la Sisena Avinguda. També s’hi van instal·lar altres escultures al·lusives a 
la tradició del Dia dels Morts, que van formar part de l’exposició que va inaugurar la 
Setmana de Mèxic als EEUU.
Un alebrije és un animal totèmic, una figura típica del folklore mexicà, que encarna un 
esperit-guia, una mena d’àngel de la guarda o dimoni benèvol que assisteix a la vida 
d’una persona, portant el seu destí predeterminat. Els alebrijes han permès el desenvo-
lupament d’un art florent que es representa en formes d’animals fantàstics, amb tècni-
ques de paper maixé, amb colors molt vius.

 https://www.heraldo.es
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Novembre
Gallery Weekend Mèxic
El cap de setmana del 5 al 7 de novembre es va poder veure la 8a edició del Gallery We-
ekend Mèxic, on s’hi van reunir galeries de gran trajectòria, galeries més joves i espais 
gestionats per artistes. En aquesta edició hi van participar galeries inaugurades durant  
el 2020 i 2021 i, per primera vegada, galeries especialitzades en disseny col·leccionable.  
Durant set edicions, el format Gallery Weekend ha permès a les galeries mostrar el seu 
programa, reforçar la seva identitat i enfortir l’enllaç amb el seu públic i amb la ciutat. 
L’escultor Javier Marín, mitjançat la seva Fundació, hi va participar amb unes peces 
anomenades Reflex.

Los viernes del Blue
El divendres 5 de novembre es va fer una sessió de modelat en directe al bar Blue Ox, 
al Centro Comercial Aqualon, de la ciutat de Huelva (els senyals d’identitat del local són 
l’Art contemporani, el diseny, la gastronomia, la música i el bon tracte).

L’escultor Martin Lagares va modelar el bust del reconegut xef guardonat amb diverses 
estrelles Michelin, Xanty Elias.

Escultures de TCamí al Castell del Remei
El dissabte 6 de novembre es va inaugurar l’exposició Seixanta-NO+1 al Celler del 
Castell del Remei, a la Sala Lucilla Atilia, amb escultures de TCAMÍ.
Ramon M. Teixidó Camí (l’Espluga Calba, les Garrigues, 1951) és llicenciat en Belles 
Arts per la Facultat de Belles Arts, Secció Escultura de la Universitat de Barcelona 
(1981). Va obtenir el títol de professor de Dibuix a l’Escola Superior de Belles Arts de 
Barcelona (1977) i el títol de Professor Agregat de Batxillerat en l’Assignatura de Di-
buix pel Ministeri d’Educació (1981). L’any 1989 obté el títol d’Arquitecte/Dissenyador 
d’Interiors del Col·legi Nacional de Dissenyadors d’Interiors de Madrid.

XIII Simposi Internacional d’Escultura en Alabastre
Del 15 al 28 de novembre es va celebrar aquesta tretzena edició del Simposi a Albalate 
del Arzobispo (Terol) amb caràcter biennal.
El Simposi Internacional d’Escultura en Alabastre va néixer amb la vocació de conso-
lidar aquesta genuïna pedra ornamental, vinculada a la Història de l’Art des de l’anti-
guitat. Amb un enfocament inclusiu i obert, el Simposi té com a objectiu facilitar l’in-
tercanvi de coneixements artístics i experiències entre artistes de diferents cultures, 
així com promocionar i potenciar el treball artístic en alabastre. Aquest esdeveniment 
estava dirigit a escultors professionals que se sentin atrets per aquest mineral, ja sigui 
per la pràctica professional, la recerca o formació, o per l’interès a experimentar les 
qualitats escultòriques de l’alabastre.

Naxo Farreras o els ritmes interiors
El 16 de novembre es va inaugurar l’exposició Naxo Farreras o els ritmes interiors -que 
es va poder veure a Can Mario de Palafrugell entre febrer i maig de 2021- al Centre 
d’études catalanes de París de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. L’exposició, 
comissariada per Àlex Susanna, presentava la trajectòria escultòrica de Naxo Farreras, 
una de les més personals, depurades i tanmateix desconegudes d’aquest últim mig se-
gle.
Una obra que, bo i partint de la joieria, va prescindir dels cànons de la retòrica clàssica 
a fi de reconquerir una ‘vitalitat’ pròpia i extreure el ‘dèmon’ de la matèria amb què 
treballa. Una obra que se’ns lliura nua –a flor de pedra, fusta, marbre, àgata, alabastre 
o porexpan–, desbastada, polida i afinada fins a l’exhauriment. Una obra innominada, 
al·lèrgica a la paraula, amant de la intempèrie. Una obra plenament autàrquica.
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El MEAM a Còrdova
El 19 de novembre es va presentar l’exposició El renacer de la Figuración a la sala Vim-
corsa (carrer Ángel de Saavedra, 9) de Còrdova (Andalusia). Hi serà present fins al 28 
de febrer del 2022.

El web de Vimcorsa deia: El Museu Europeu d’Art Modern de Barcelona (MEAM), ubi-
cat al barri Gòtic de la capital catalana, compleix el desè aniversari. Amb aquest motiu, 
la Fundació de les Arts i els Artistes, entitat sense ànim de lucre que promou aquesta 
pinacoteca, ha decidit impulsar en col·laboració amb l’Ajuntament de Còrdova l’exposició 
“El renaixement de la figuració”, on es pot veure una selecció de les 1.500 obres d’artistes 
internacionals que componen els fons del Museu, que és l’únic que avui existeix a Europa 
dedicat a la figuració actual i que està agermanat amb institucions similars dels Estats 
Units i el Japó. La idea de la Fundació és acostar la tasca als espectadors de tot el Sud 
d’Espanya. I Còrdova es dibuixa com un escenari ideal tant per la seva llarga tradició 
artística com pel seu gran patrimoni i ubicació.

Exposició al Centre d’Art Santa Tecla
El 25 de novembre es va inaugurar l’exposició Redonda redonda, d’Albert Peral, al cen-
tre de l’Hospitalet de Llobregat (Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44) on hi serà 
fins el 15 de maig del 2022.

La mostra ‘Redonda redonda’ d’Alberto Peral proposa un recorregut on les escultures 
s’integren per dialogar amb l’arquitectura de l’espai. «És una d’aquelles exposicions que 
et transporta a un altre lloc i a un altre temps, a un temps i un espai més silenciós, més 
perfecte i harmoniós, on tot concorda i té sentit», diu Gisela Chillida, al Temps de les 
Arts, en un article del 4 de desembre.

Julià Riu Serra i l’escultura catalana de postguerra
El 30 de novembre es va celebrar, a l’Ateneu Barcelonès, l’acte en commemoració del 
centenari de la naixença de l’escultor J. Riu Serra, per tractar de la seva obra i de la 
renovació de l’escultura catalana de postguerra. L’escultor, durant els anys cinquanta, 
hi va jugar un paper destacat.

Aquesta commemoració ens serveix de pretext per reivindicar l’obra dels artistes d’aques-
ta generació -sovint oblidada o menystinguda- i reflexionar al voltant del seu paper en la 
nostra història de l’art i de quina manera hem de conservar el seu llegat.

Eduard Riu Barrera, Arqueòleg i historiador del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la 
Generalitat de Catalunya; Àlex Mitrani, Conservador d’Art Modern i Contemporani del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, i Judit Subirachs, Historiadora de l’Art i directora 
de l’Espai Subirachs de Barcelona. Presenta: Bernat Puigdollers, ponent de la Secció.

 https://vimcorsa.com/

 https://tempsarts.cat/
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 https://www.sergioroger.com

 https://museumeam.wordpress.com/
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El despertar de l’Aurora. Postal de l’època (1929)

Desembre
Nou director al MEAM
Poc després del traspàs de José Manuel Infiesta, la Fundació Privada de les Arts i els 
Artistes va nomenar, com a nou director del Museu Europeu d’Art Modern, a José 
Enrique González. Amb una dilatada experiència, tant en l’àmbit cultural com en el 
panorama de l’art figuratiu internacional, va treballar amb José Manuel Infiesta durant 
els darrers mesos per garantir una bona transició i ha anunciat que emprendrà nous 
reptes professionals.
Jose Enrique González, nascut a Saragossa (1961), és pintor, editor i galerista. Actual-
ment dirigeix la Galeria Virtual Artelibre que ha fundat el 1999 com una entitat cultural 
que té com a finalitat principal donar a conèixer el món de l’art figuratiu en tota la seva 
extensió. Organitza anualment el concurs de retrat modern ModPortrait i dirigeix l’Estu-
di de Dibuix i Pintura Clàssic Artelibre a la ciutat de Saragossa.

El despertar de l’Aurora
L’1 de desembre la televisió pública de l’ajuntament de Barcelona, betevé, va entrevistar 
a l’historiador Bernat Puigdollers en relació al desaparegut monument de l’escultor 
Joan Borrell i Nicolau que havia estat als Jardinets de Gràcia de Barcelona. L’entrevista 
s’emetrà, properament, pel conegut espai Va passar aquí.

La font monumental El despertar de l’Aurora va ser un projecte de Nicolau Rubió i Tu-
durí, arquitecte i dissenyador de jardins (Maó, Menorca, 1891 - Barcelona, 1981) amb 
escultures de Joan Borrell i Nicolau (La Pobla de Segur, 1888 - Barcelona, 1951). Es 
va inaugurar el 13 de juliol de 1929 i de seguida va caure malament als graciencs, que 
deien que “els donava el cul”. Sembla que a finals de l’any 1931 la font ja es va començar 
a desmuntar: havia durat 2 anys i mig !!!. En Borrell havia previst fer-hi fins a 18 escul-
tures. Actualment, als Jardinets de Gràcia només en queda la rotllana de la font, i totes 
les escultures han estat repartides per diferents indrets de Barcelona.

Sergi Roger a Londres
Del 3 al 7 de desembre es van exposar a les galeries Christie’s King Street de Londres 
les obres de l’escultor Sergi Roger (Barcelona, 1982). “Utilitzant tècniques de confecció 
i brodats, l’artista barceloní realitza escultures de tela inspirades en obres de bronze i 
marbre de l’antiguitat”.

Des que es va graduar a l’Acadèmia d’Art de Berlín, Roger ha guanyat diversos premis 
i beques, com ara el premi d’art Generation 09-Caja Madrid i el Meisterschülerpreis des 
Präsidenten.

Escultures de PJ Donnelly
El 3 i 4 de desembre, l’escultor anglès va presentar l’exposició To Be... amb les seves 
obres d’escultures de ceràmica a l’Oasis School of Human Relations (Boston Spa, com-
tat de Yorkshire, Anglaterra). 

Ell mateix ens diu: sóc un escultor resident a Yorkshire i treballo en una varietat de mit-
jans diferents, com ara fosa de resina, tècniques mixtes i art ceràmic. La meva escultura 
es basa generalment en la forma humana, però sovint manipulo aquesta imatge per tal 
de servir temes moderns, sobretot la salut mental i la complexitat de la condició humana. 

V Premi d’Escultura Manuel Batlle (2021)
Les obres finalistes es van exposar, del 10 de desembre de 2021 al 9 de gener de 2022, a 
la sala d’exposicions de Granollers (Vallès Oriental). El mateix dia 10, data de la inau-
guració, es va donar a conèixer el veredicte del jurat. https://www.instagram.com/p/CWba63boJo_
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Jaume Plensa, català de l’any 2021
El 15 de desembre es va celebrar l’acte de lliurament dels guardons que el diari El 
Periódico atorga a les personalitats més destacades del món cultural, polític, científic i 
social. Degut a la pandèmia feia tres anys que no es celebrava el premi.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, present a l’acte, va centrar la seva in-
tervenció en la projecció internacional de l’obra de l’escultor, a qui va definir com “un 
ambaixador de Catalunya al món”, i en la seva condició d’artista que gaudeix d”un gran 
reconeixement popular”, un perfil, va afegir, que encaixa a la perfecció en un premi “tan 
popular” com el Català de l’Any.

“Avui l’Art és més necessari que mai per construir eines que ens permetin veure amb altres 
ulls i parlar amb paraules noves”, va assegurar l’escultor barceloní, que va subratllar la 
importància de “crear ponts entre totes les cultures i tots els éssers humans” i va invocar 
la necessitat de “construir espais de retrobament i silenci on abraçar l’origen invisible dels 
nostres somnis”.

Realismo eres tú
El 17 de desembre es va inaugurar l’exposició “Realismo eres tú”, organitzada per 
Proyecto Diez, a la ciutat de Ceuta, al Museo de las Murallas Reales. Amb més de 170 
obres dels millors artistes de l’hiperrealisme internacional, es va presentar obra de 34 
artistes espanyols. En l’especialitat d’escultura hi havien noms tan destacats com: José 
Manuel Belmonte (Còrdova) o Pedro Quesada (Madrid).

Canova tra innocenza e pecato
El divendres 17 de desembre es va inaugurar aquesta exposició (Canova, entre la inno-
cència i el pecat) al Museu Mart. Es perllongarà fins al 18 d’abril del 2022.
Fundat l’any 1987 com a organisme de la Província Autònoma de Trento, el Mart, Mu-
seu d’art modern i contemporani de Trento i Rovereto, opera en tres ubicacions diferenci-
ades: a Rovereto, la seu principal del Museu, en un gran conjunt arquitectònic inaugurat 
l’any 2002; també a Rovereto, a la casa d’art futurista Depero; i a Trento, a la Civic 
Gallery, que es va incorporar al Mart l’octubre de 2013. Nascut amb la vocació d’àgora 
contemporània, el Mart és un museu especial en un context excepcional.

Amb motiu del segon centenari de la mort de l’artista, el Mart celebra el llegat d’un 
dels mestres de l’escultura més importants de tots els temps: Antonio Canova (1757 - 
1822). Una gran exposició que explora la rellevància de la seva obra en els llenguatges 
contemporanis, des de la fotografia fins a les experiències escultòriques més recents, 
destacant connexions, diàlegs, continuïtats i contrastos.

El darrer record de la massacre de Tiananmen
El 23 de desembre, la Universitat de Hong Kong va retirar el memorial de les víctimes 
de Tiananmen.
El diari Ara recollia la notícia: Era un dels pocs recordatoris que quedaven de la massa-
cre que hi va haver el 1989 durant la violenta repressió dels manifestants pro democràcia 
en una de les places més emblemàtiques de la capital xinesa. Els fets d’aquella nit encara 
són tabú en gran part del país. L’escultura feia 25 anys que estava exposada a la univer-
sitat i la seva retirada ha coincidit amb la victòria electoral dels candidats partidaris de 
Pequín davant els patriotes de Hong Kong. També coincideix amb la intensificació de les 
persecucions de dissidents polítics a Hong Kong per part del govern central des dels inicis 
de la pandèmia. Segons els testimonis, el monument es va treure de nit i, per fer-ho, es va 
tapar per complet. Van ser els sorolls i el resultat final els que van fer entendre què estava 
passant.

L’escultura, anomenada el Pilar de la Vergonya, és obra de Jens Galschiot i consistia en 
50 cares d’agonia i dolor, i cossos torturats apilats.

Endimió adormit (detall), Antonio Canova, 1819
 https://www.mart.tn.it

 @jmbelmontecortes

 Jerome Favre
https://www.diariodeleon.es/
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Una descoberta
Enric Morera

El sensesostre de bronze
Moltes vegades, per anar cap a la Catedral o a la plaça de Sant Jaume des de la plaça de 
Catalunya, passo pel carrer de Rivadeneyra, i per sota l’edifici de La Caixa fins la plaça 
de Ramon Amadeu, on s’hi amaga l’església de Santa Anna (la veritat és que d’aquesta 
placeta de Ramon Amadeu tota la vida n’havia dit “la plaça de Santa Anna”), per agafar  
després el carrer de Santa Anna i, finalment, el Portal de l’Àngel.

És un itinerari que m’agrada, pel seu sabor a poble antic, i encara que normalment està 
plegat d’indigents i sensesostre, no em fa cap mena de recança fer-lo. Això si, vaig amb 
un “parell d’ulls ben oberts”, com sempre faig quan passejo per quasi tota Barcelona.

Des de l’any 2019, en aquesta placeta hi sorprèn una figura humana de bronze, tapada 
amb una manta, que dorm en un banc al davant de la porta de la parròquia de Santa 
Anna. És una escultura titulada “Homeless Jesus”, obra de l’artista canadenc Timothy 
Schmalz, que la va esculpir inspirat per la pregunta “Què passaria si Jesús fos un sen-
sesostre?”.

La parròquia de Santa Anna és un exemple de l’ajuda als sensesostre de Barcelona. Du-
rant l’hivern, obre les seves portes a les nits per oferir recer a les persones que dormen 
al ras. Només el 2018, als carrers de Barcelona van morir 46 persones sense sostre. En-
titats que treballen amb aquesta problemàtica han denunciat que s’ha produït un efecte 
crida que ha atret a la ciutat a un major nombre de persones sense llar en els últims 
anys - en moltes ciutats no deixen a les persones sense llar seure o dormir als bancs-.

Sembla que Timothy Schmalz va regalar l’escultura al director de teatre i cinema mexi-
cà Paco Arango, qui, al seu torn, l’ha regalada a la parròquia de Santa Anna.

Paco Arango és conegut per les seves obres filantròpiques: ha escrit obres (Maktub) 
inspirades en un nen malalt de càncer, va fundar la Fundació Aladina que proporciona 
voluntaris, construeix habitacions per a adolescents als hospitals i ajuda a finançar les 
despeses per als nens i les seves famílies, i va dedicar els beneficis per construir un dels 
centres de trasplantament de medul·la òssia més avançats d’Europa.

Timothy P. Schmalz (Ontario, Canadà, 1969) ha esculpit escultures a gran escala. És 
un artista figuratiu que ha col·locat les seves peces més conegudes en esglésies histò-
riques de Roma i del Vaticà. Tot i que la major part de la seva obra es basa en un tema 
espiritual, també ha fet escultures públiques monumentals en bronze.

Àngels Unawares, 2019, Timothy Schmalz
 https://www.sculpturebytps.com/portfolio

Adam i Eva
 https://www.sculpturebytps.com/portfolio

Agonía al jardí (detall)
         https://www.sculpturebytps.com/portfolio

Memorial Gordie Howe d’Alzheimer
 https://www.sculpturebytps.com/portfolio
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El petit reportatge
Enric Morera

El Museu Einar Jónsson
L’any 2015, durant el mes de juliol, varem tenir el privilegi de poder fer un viatge a 
Islàndia, amb uns amics. La veritat és que al llarg de la meva vida he pogut viatjar 
bastant, sobretot per Europa, però també per diferents països de l’Orient Mitjà, el nord 
d’Àfrica o, ara més recentment, per la Xina. També he tingut la sort de poder creuar 
l’Atlàntic i visitar Xile, des del desert d’Atacama, al nord, fins a les gèlides terres de 
Magallanes, al sud. Incloent-hi, com no, un dels somnis de la meva vida, la famosa illa 
dels moais, la mítica Rapa Nui, l’Illa de Pasqua.

Doncs bé, a Reykjavik, durant aquells dies de juliol del 2015, varem poder visitar el 
Museu Einar Jónsson, el Listasafn Einars Jónssonar en islandès. És un petit museu on 
dins de l’edifici es recullen les obres més petites, però fora, al jardí, s’hi poden veure les 
obres de més dimensió. Lamentablement, no vaig aconseguir cap catàleg, ni al mateix 
museu ni a cap llibreria de la ciutat.

És obligat, però, fer un breu resum de qui era Einar Jónsson: va néixer un dia del 
mes de maig de 1874 i va morir a meitats del segle passat (1954). Se’l considera el 
primer escultor d’Islàndia. Va estudiar a la Reial Acadèmia Danesa de Belles Arts, a 
Copenhaguen i, després de viure quasi vint anys fora del seu país, el 1902 el parlament 
islandès (Althing) li va atorgar una beca per estudiar a Roma durant dos anys. El 1909, 
Einar Jónsson va regalar totes les seves obres al poble islandès amb la condició que es 
construís un museu per allotjar-les. El museu es va construir sota el disseny del propi 
Jónsson -hi ha qui diu que és la seva escultura més gran- dalt d’un turó, aleshores als 
afores de la ciutat de Reykjavik. Val molt la pena!.

Elli Og Þor (es pot traduir com Tor lliutant contra 
l’edat),  1939-1940.  EMB.

Vor (Primavera),  1935-1936.  EMB.Sorg,  1926-1927.  EMB.

El Museu Einar Jónsson
 http://www.lej.is/en/museum/
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Recordant...
Visita al Museu Abelló de Mollet del Vallès
El 31 de gener de l’any 2015 es va fer la primera visita col·lectiva organitzada per 
l’ICRE. Es aquesta ocasió, la sortida oferia dues bones oportunitats, per una banda, la 
visita a les importants col·leccions d’objectes i pintures del Museu Abelló, i per l’altra, 
retre homenatge a l’exposició d’obres del nostre bon amic Ricard Mira, que s’exposaven 
al vestíbul d’entrada del museu de Mollet.

Com és sabut, la col·lecció del Museu Abelló està formada pels diferents fons del pin-
tor i col·leccionista d’art Joan Abelló i Prat (Mollet del Vallès, 1922-2008). L’exposició 
permanent permet veure obres d’artistes com Ramon Casas, Modest Cuixart, Salvador 
Dalí, Pablo Picasso o Antoni Tàpies. També es pot visitar la Casa Museu del pintor, on 
va nàixer.

Al tren: d’esquerre a dreta, Eduard Varela, Ramon 
Pons, Mer Jiménez i Jorge Egea  EMB.

Amb “Horte mirant-se al mirall”, obra de Ricard 
Mira  EMB.
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