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2020 ens va lligar els peus, ens va cobrir la boca
i ens va vestir de dol

 Escultura de Coco Guilera (2022)

Gràcies escultura.

Sempre has estat aquí, al meu costat, en silenci i esperant-me.

M’has ajudat a passar moments dolços i també moments dolents. A gaudir del poc 
temps personal, a compartir, a experimentar, a conèixer artistes magnífics i les seves 
obres, a fer difusió de l’escultura a través de l’ICRE. A deixar aflorar les meves necessi-
tats d’expressar-me, d’imaginar, de cridar, de dir moltes coses, de solitud i de perseguir 
somnis i dimonis. A poder plasmar en tres dimensions les meves particulars “captures” 
de la realitat, però sempre al costat del mar.

Gràcies escultura.

Coco Guilera
Barcelona, 17 de novembre de 2022
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Editorial
Jorge Egea, President de l’ICRE

El 2022 ha estat un any d’una certa renaixença. Finalment sembla que el desastre cau-
sat per la pandèmia de la COVID-19 va minvant. Però cal dir que la tornada a la nor-
malitat està essent una tasca col·lectiva intensa.

Amb aquesta idea vam començar l’any amb l’exposició al centre Pere Pruna de Barce-
lona. Sota el títol ‘Retrobament Escultòric’ volíem expressar dues actituds molt pròpies 
de l’escultura, per part dels artistes i de la obra mateixa. L’escultura com a espai de 
retrobament espiritual de l’ésser humà. En l’escultura ens sentim identificats, veiem 
més enllà de la matèria i arriben a una experiència estètica profunda des del material 
a l’immaterial. Aquesta part física, material, de pes i textura que tan ens fascina a les 
obres, ens omple de poesia la mirada.

Però el segon retrobament a què ens porta l’escultura, és un retrobament convivial, 
conjuntiu, associacionista. L’escultura no és un acte individual, com ara succeeix a al-
tres manifestacions artístiques. Com en el teatre o la dansa, l’escultura fa congregar 
diversos esforços individuals. El col·lectiu d’escultors ens fa créixer individual i com 
a grup.

A més a més, en aquest Butlletí podreu llegir com l’ICRE va fent la seva història a 
partir de fets, de petits però incansables passos: de reunions, d’exposicions, de propos-
tes que, des de les nostres limitacions, van creant un camí pel qual val la pena lluitar. 
Els ja 85 socis i sòcies de l’ICRE troben el recolzament del companys i companyes, 
fan exposicions ininterrompudament, participen a cursos, a simposis... es crea una 
sinergia imparable i aquesta és la passió que ens mou a treballar per aquesta causa. El 
moviment d’uns encoratja els altres.

Aquest moviment és molt necessari. Molt més que abans podríem afirmar. Perquè hem 
de doblar els esforços per a aconseguir arribar als mateixos objectius. La nostra tasca 
sempre és donar suport, estudiar i promocionar, i, en la mesura del possible internaci-
onalitzar l’obra escultòrica dels nostres associats.

Voldria també destacar una nova variant de les exposicions socials: les mostres que 
neixen a partir d’un tema que desenvolupem amb la col·laboració d’historiadors/es de 
l’art. En aquesta ocasió, i en l’entorn meravellós del claustre romànic de l’antic mones-
tir de Sant Pau del Camp, vam comptar amb el comissariat de la historiadora Montse 
Oliva, i vam realitzar una exposició titulada ‘Els Àngels de l’ICRE’. Aquest format i, la 
relació amb Sant Pau, generen una sintonia on la bellesa de l’arquitectura romànica i la 
bellesa de l’escultura contemporània, creen un diàleg incomparable.

La Biblioteca Clarà ja s’ha convertit en una prolongació de l’ICRE... és la nostra casa 
pels Seminaris d’Escultura i les exposicions que els acompanyen. Ara Sant Pau està 
esdevenint la seu de exposicions temàtiques i comissariades, així com del Concurs 
Internacional que esperem tindrà continuïtat...

Ha estat un any apassionant, però ens esperen nous reptes que confiem podrem afron-
tar amb tota aquesta gran família de l’escultura que no som només nosaltres, sinó totes 
les persones que ens envolten i que, d’una o d’altra manera col·laboren siguin o no 
socis o sòcies per a fer possible aquesta meravella. Penso en tants espais i llurs res-
ponsables, que es converteixen en germans inseparables de l’ICRE: el CIDA d’Albalate 
(Terol); el castell de Maella (Saragossa) o el Comú de Particulars de la Pobla de Segur 
(Lleida) i... tants altres que ens queden per descobrir.

Voleu acompanyar-vos i revisar-nos en aquesta aventura? Doncs llegiu el Butlletí del 
ICRE!

1 de febrer del 2022, exposició al Centre Cívic 
Pere Pruna de Barcelona (  EMB)

7 d’abril, Seminari a la Biblioteca Clarà  EMB)

5 de febrer, visita a la Fundació Miró de Barcelo-
na (  EMB)

8 de març, una de les “Juntes” celebrades al taller 
d’en Jorge Egea (  EMB)



El paper cabdal de les entitats sense ànims de lucre a Catalunya és cone-
gut i reconegut per tothom. La generació de cohesió social, la impregna-
ció de valors solidaris i democràtics en la societat i la seva vocació per a 
millorar la qualitat de vida de les persones, promoure la cultura, la llen-
gua o l’esport i tenir cura del medi ambient, entre d’altres, han deixat la 
seva empremta als nostre pobles i ciutats. És per aquesta tasca incessant 
i imprescindible del sector associatiu que es fa necessari conèixer-lo en 
profunditat per tal de poder treballar per al seu enfortiment i millora.

Ajuntament de Barcelona, Torrejussana, Centre de Serveis a les As-
sociacions. Dossier Barcelona Associacions, 2a època, núm. 4.

El Panoràmic, 2017.



5

B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

3
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

Gener
Cova Orgaz a Animalario
Des del 21 de desembre del 2021 i fins al 29 de gener del 2022 Cova Orgaz va presentar 
els seus Tres pichones azules a la Galeria ArteA2 de Zizur Nagustia , Navarra (Idoia 
Kalea, 9).

Una exposició composta per les obres de diferents autors i creades amb diferents tècni-
ques artístiques: Ainhoa Sánchez, Ullate, Mikel Muruzabal, Celia Eslava, Maria Azco-
na, Cristina Cidriain, Cova Orgaz, Iker Serrano, Leire Urbeltx i Alexandra Gapihan 
completen l’exposició que gira al voltant del món animal.

Mario Molins a l’Atelier Güell de Barcelona
Des del 29 de desembre del 2021 fins al 16 de gener d’aquest any 2022, Mario Molins va 
exposar a l’Atelier Güell Art Space (Penedides, 8, Barcelona) juntament amb els artistes 
Edgar Massegú, Luís Cebaqueva, Marc Hors, Indira Urrutia i Todd Thomas Brown.

Atelier Güell és un espai per a l’expressió artística multidisciplinària i punt de trobada 
per a tots aquells que estan connectats amb l’escena de l’art mitjançant pràctiques indivi-
duals, col·lectives i participatives. Localitzat al barri del Raval, aquesta antiga vaqueria 
de mitjans del segle passat, exerceix ara la seva activitat com a galeria d’art, incubadora 
de projectes col·lectius i interdisciplinaris que fomenten les relacions de reciprocitat entre 
artistes, obra i una audiència internacional i veïnal.

Ignasi Lisicic
A finals de desembre del 2021, la Galeria MundoArti va atorgar el Certificat Oficial al 
soci Ignasi Lisicic “en reconeixement per la seva participació en la X Exposició col·lecti-
va Internacional Museu Virtual MundiArti, especial Nadal”.

Sandra Molina a Reus
Del 4 al 30 de gener, Sandra Molina va exposar al CT Art Gallery (Santa Anna, 6, Reus, 
Baix Camp).

CT Art Gallery és una acadèmia i galeria d’art, on s’hi fan tallers i s’hi munten expo-
sicions, facilitant als artistes espais per a compartir les seves obres. En aquesta ocasió, 
Sandra Molina va exposar conjuntament amb la pintura de David Farrés i l’escultura 
d’Adriana Exeni.                   

Ramon Pons a la Galeria d’Art Mar
Durant tot un mes, de l’11 de gener fins a l’11 de febrer, en Ramon Pons va presentar 
la seva obra en una exposició a la Galeria d’Art Mar de Barcelona (Pau Claris, 120).

  https://www.artea2.com/galeria/

 https://atelierguell.com/

 @molina_escultura

Notícies de l’ICRE

 EMB
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Amaia Conde a Guarko Eskal eskultura
Gaurko Euskal Eskultura va ser una mostra itinerant que, partint de la localitat marine-
ra de Santurtzi, va recórrer els pobles i ciutats d’Euskal Herria al llarg del 2022. Del 14 
de gener al 16 de febrer es van presentar les obres de 94 escultors, la major part bascos 
-18 dones-, en la mostra de la Casa Torre Jauregia (Sabino de Arana, 5) a Santurtzi 
(País Basc).

Veinte, hogei, Vingt, fa referència al format màxim de les obres, de 20 cm en qualsevol 
dels seus eixos. L’obra d’Amaia Conde, de fusta de noguera, es titula No, i representa 
una dona encongida i protegint-se.

El 17 de gener es va emetre un vídeo al canal de YouTube.

Javier de Mendoza a Lògiques Il·lògiques
Del 15 de gener al 5 de març es va presentar a Can Castells Centre d’Art (carrer de Lluís 
Castells, 16, Sant Boi de Llobregat) l’exposició “Lògiques Il·lògiques: Metodologies de 
Creació Artística”. Javier de Mendoza hi va participar juntament amb Elisabeth Gili, 
Elisabet Giner, Anna Martínez, Fayna Nieves, Pablo de los Ríos i Julieth Rodríguez.

Un any més els artistes novells de la Universitat de Belles Arts de la Universitat de Bar-
celona, ens presenten una proposta expositiva: Lògiques Il·lògiques que posen el focus 
en el procés creatiu. El procés per sobre del projecte, com una manera d’apropar, facilitar, 
mostrar, ensenyar a tots els públics a generar confluències i complicitats, una forma d’au-
toconeixement compartida amb tothom, les entranyes d’una obra artística.
La mostra anirà acompanyada per unes jornades de recerca i docència artística, amb el 
títol «Methodo Vs Opus. Camins creatius, obra i societat»

Xavier Moreras, Reflexions i Formes
El 17 de gener es va inaugurar l’exposició Reflexions i formes de Xavier Moreras, amb 
tretze peces a la Biblioteca Central Gabriel Ferrater de Sant Cugat del Vallès (Avinguda 
del Pla del Vinyet, 40). L’esdeveniment es va clausurar el 20 de febrer.

  @amaiacondechiralt

Luigi, Javier de Mendoza, 2019
  Javier de Mendoza
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Andreu Ponsirenas a Madrid
El dia 21 de gener es va inaugurar la 1ª Expo Premio Invierno de la sala Santana Art 
Gallery de Madrid (Paseo de la Castellana, 190). L’exposició, col·lectiva, que es va per-
llongar fins el 4 de febrer, tenia com a finalitat el poder triar unes quantes obres per a 
dur-les properament en una altra exposició a Nova York. El 29 de gener el Jurat Quali-
ficador va atorgar el Premi especial del Jurat a Andreu Ponsirenas.

El web de la galeria diu: Som un espai multifuncional, dedicat a la difusió i promoció de 
les diferents manifestacions culturals, donem suport a la pluralitat de pensament expres-
sada en la creativitat dels artistes, brindant l’oportunitat de mostrar la seva producció a 
través del nostre espai ubicat a Madrid i traspassant fronteres amb els nostres associats 
als EUA, Brasil, Itàlia, França i Singapur.
 

Masterclass d’escultura de cartró
El cap de setmana del 22 i 23 de gener, Cova Orgaz va organitzar un taller d’escultura 
de cartró al seu estudi de Bilbao.

Amaia Conde a “Abraza tu Historia”
El 24 de gener es va publicar a YouTube l’entrevista realitzada per Beatriz Rubio Man-
zanilla a Amaia Conde i que duia per títol “Tallar tu historia a favor de la vida”.

Als 30 anys, Amaia Conde va decidir escoltar la seva veu interior i va deixar la seva feina 
com a economista per dedicar-se a la seva passió: la fusta. Actualment, compagina el seu 
treball com a professora d’escultura, els encàrrecs i la creació de la seva obra. Amaia ens 
explica des de Bilbao les claus de la seva reinvenció i de la seva relació amb l’autoconei-
xement, la creativitat i l’aprenentatge...

Carme Riu exposa a l’Associació de Ceramistes
Del 24 de gener al 25 de febrer es va celebrar l’exposició L’aigua, medi de vida a l’Asso-
ciació de Ceramistes de Catalunya (carrer del Doctor Dou, 7, Barcelona).

Carme Riu, sòcia de l’ICRE, i Mercè Tiana van presentar les seves obres conjunta-
ment. El projecte és fruit de l’estada de les artistes a Jingdezhen (al sud de la Xina, a la 
província de Jiangxi), una població molt coneguda perquè va desenvolupar una gran 
activitat d’exportació de porcellana a Europa durant l’Edat Moderna. El fet d’haver pogut 
fer una estada en aquell entorn, que té en l’actualitat uns 1.300 tallers i petites fàbriques 
de ceràmica, amb més de 26 tipus de porcellana els ha permès realitzar els treballs que 
ara presenten en aquesta mostra.

Es tracta de dues maneres de presentar la natura viva, és a dir les plantes i animals des-
tacant l’aigua com a mitjà que permet el seu desenvolupament. En primer lloc a partir 
d’una planta típicament oriental –el bambú-, de la qual s’ha realitzat un estudi compara-
tiu (Orient –Occident), aprofundint en la seva utilitat i estètica en dos tipus de societats 
diferents. I en segon lloc a partir d’uns animals marins –les anemones- que tot i el seu 
aspecte i les configuracions que adopten són considerats animals i no plantes.

 https://www.youtube.com/watch?v=b_OpOS-
4deCI

Obres de Carme Riu
 EMB
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Reversos de les obres d’Art
El 15 de desembre del 2021 es va celebrar la primera Jornada d’aquest “Workshop amb 
institucions museístiques: diàleg entre la restauració i la història de l’art” organitzat pel 
Grup de Recerca GRACMON de la Facultat de Geografia i Història de Barcelona. La 
segona i darrera jornada es féu el dimecres 26 de gener del 2022, a la Sala Jane Addams 
de la facultat.

Assemblea General de l’ICRE
El 27 de gener es va celebrar l’assemblea ordinària anual de l’ICRE a la Sala d’Actes de la 
Biblioteca Clarà de Barcelona. Degut a les mesures restrictives en l’aforament, tan sols 
varen poder assistir-hi dotze socis. La sessió, però, es va desenvolupar també per vídeo 
conferència, amb l’assistència de sis socis més. 

Durant una hora, el president de l’ICRE va anar comentant, amb l’ajut d’una presenta-
ció en Power Point, tots els punts de l’ordre del dia. Es van anar desgranant les actua-
cions ja fetes durant l’any anterior (2021) així com les propostes per aquest any 2022.

Mario Molins a París
Del 28 al 30 de gener es va celebrar a París (plaça de la Porte de Versailles, 1, pavelló 5) 
la Fira art3f Salon international d’Art contemporain. El nostre company Mario Molins 
hi va participar, amb la Galeria d’Art Le Petit Atelier, am una obra anomenada 5 de mis 
semillas.

  Ramon Pons

4 amics i un sol somni
El 29 de de gener tres artistes, i les seves obres, es van reunir al Taller-Galeria d’Art de 
Patricia Cancelo (Travessera de Gràcia, 315, Barcelona. Eren en Pau Carbonell, pin-
tor,  i tres escultors, la pròpia Patricia Cancelo, en Manel Rovira i el nostre company 
Andreu Ponsirenas.

Abel Pruñonosa modelant en viu
El diumenge 30 de gener, Abel Pruñonosa va participar en un happening multidiscipli-
nar d’artistes, modelant “in situ” una obra. L’esdeveniment es va fer al Museu de Pintura 
de Sant Pol de Mar (carrer del Consulat del Mar, 1) després de projectar la pel·lícula 
Letters to Morrisey (Armand Rovira, 2018). L’acte va comptar, també, amb la partici-
pació de Martí Guinovart de Tinta invisible, espai expositiu de Barcelona (carrer de 
Lleó, 6).

Armand Rovira es llança a la tasca de filmar cartes per enviar-les a Paul Morrisey, direc-
tor de ‘Trash’, ‘Flesh’ i ‘Heat’, col·laborador de Warhol i representant de la Velvet Under-
ground. Usant una càmera de 16mm, reuneix una sèrie de missives des de diferents parts 
del món i de persones dispars.

 @patriciacancelo_taller_galeria
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Febrer

ICRE Retrobament escultòric
El 3 de febrer es va inaugurar l’exposició col·lectiva ICRE Retrobament Escultòric al 
Centre Cívic Pere Pruna de Barcelona (Ganduxer, 130). 48 escultors, socis de l’ICRE, 
van presentar les seves obres en una exposició que pretenia aixecar una mica la moral 
després de tants mesos sense actes col·lectius. Com deia el text de presentació: Aquesta 
col·lecció d’escultures realitzades pels socis i sòcies de l’ICRE ens convida al gaudi, a la 
contemplació …. al retrobament. Retrobament en un moment en què tot allò que sem-
blava replegar-se, es reobre i, com ara la nostra associació, s’expandeix per assaonar la 
societat amb l’aroma de la bellesa escultòrica.

Com sol ser habitual l’ICRE va editar el catàleg complet de les obres presentades. L’ex-
posició es va clausurar el 25 de febrer.
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Jardí Somniant
Del 4 de febrer fins al 4 de març es va presentar la mostra Daydreaming Garden a la 
Gallery Monat de Madrid (Calle de los Estudios, 7). Esther Tenedor, sòcia de l’ICRE, 
hi va participar conjuntament amb 21 artistes internacionals més.

... Daydreaming Garden subjau a la identitat plural de la galeria, mantenint una con-
versa entre els enfocaments artístics contemporanis orientals i occidentals i fomentant el 
diàleg entre cultures, temporalitats i expressions artístiques. A través del concepte d’abs-
tracció, Daydreaming Garden pretén donar vida a un bosc d’art on les diferents peces 
cobren vida a través de l’ull de l’observador. Un autèntic bosc d’autoexpressió que convida 
a experimentar el flux d’energia que remou els llenguatges creatius dels artistes contem-
poranis seleccionats.

La inestabilitat i la irregularitat donen ritme de manera atractiva a aquest jardí abstracte 
alliberat de concepcions hermètiques mentre les obres d’art exploren nous paisatges a 
través de la complexitat de les seves construccions abstractes, desafiant les concepcions 
humanes i l’era moderna.

Curs de tornejat de la fusta
El 5 de febrer es va impartir un curs de tornejat de la fusta en una sola sessió, de les 10 
del matí a les 6 de la tarda, a Artallabcn (Passatge de Vilaret, 9, Barcelona).

Carles Espinar, escultor, soci de l’ICRE i alma mater d’Artallabcn, explica aquest curs:
Descobriràs i treballaràs els aspectes fonamentals del maneig del torn, amb les diferents 
tècniques, les eines i la maquinària específica de l’ofici. La utilització correcta d’aquestes 
resulten fonamentals per crear una bona base formativa i poder evolucionar en el dis-
seny de futurs projectes. Aquests projectes es concreten en la fabricació de diferents peces 
tornejades amb l’inici de les tècniques de tornejat a l’aire i entre punts. Coneixeràs les 
tècniques d’acabat i t’enduràs la peça acabada com a recompensa del teu aprenentatge.

Visita a la Fundació Miró
El dissabte 5 de febrer uns quants socis de l’ICRE, i alguns acompanyants, van anar 
a la Fundació Miró de Barcelona (Parc de Montjuïc) a veure l’exposició “El sentit de 
l’Escultura”, comissariada per David Bastué.

El sentit de l’escultura ofereix un recorregut per la pràctica escultòrica moderna i con-
temporània des d’una perspectiva asincrònica i heterogènia que inclou també obres anti-
gues 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 
transformació d’aquesta disciplina al llarg del segle XXI, amb l’aplicació de noves tècni-
ques i l’aparició de nous imaginaris i sensibilitats.

 @ esthertenedor

 @ artallabcn

 EMB
 EMB



11

Cinema ICRE
El 8 de febrer es van reprendre, després de quasi dos anys, les sessions de cinema a la 
Sala de Vídeo Instan (Viladomat, 239, Barcelona). En aquesta ocasió es va projectar 
la pel·lícula Michelàngelo Infinito, d’Emanuele Imbucci, 2017 (Itàlia). Es tracta d’una 
pel·lícula-documental que va guanyar el Premi David di Donatello l’any 2018.

Com és habitual, després de la projecció va haver-hi un soparet amb tots els assistents.

Genny Murià a TransformARTE
Fins el 9 de febrer es va poder visitar la 13a edició de TransformARTE al Centro Fun-
dación Caja Rioja Arnedo (Paseo de la Constitucion, 60, Arnedo, La Rioja).

Es tracta d’un certamen nacional, convocat per CaixaBank i la Fundació Caja Rioja, 
que premia les obres realitzades amb materials reciclats. El seu únic límit és la creativi-
tat i l’enginy de l’artista. A cada convocatòria es seleccionen una vintena de peces que 
conformaran una mostra itinerant per Arnedo,  Calahorra, Haro, Santo Domingo de 
la Calzada i Logronyo.

Genny Murià hi va presentar la peça “Carnevale”, que va ser seleccionada.

Glòria Coronas a Bossòst
Els dos caps de setmana de l’11, 12 i 13 i del 18, 19 i 20 de febrer, es van presentar les 
escultures de Glòria Coronas i les fotografies de Tim Bateman a la Sala d’exposicions 
de l’Ajuntament de Bossòst (Val d’Aran). L’esdeveniment el va organitzar l’Associació 
Transfronterera Innovació Comenges Aran (ATICA).

Comenge és una regió històrica d’Occitània, situada entre el País de Foix i Bigorra, a 
la regió d’Occitània. Aran és una vall pirinenca i una comarca situada al sud-est de 
la regió històrica i cultural de Gascunya, a la també regió històrica, encara més gran, 
d’Occitània.

Segons diu el web d’ATICA l’objectiu de l’associació és reforçar les sinergies emergents 
entre els dos territoris per tal d’enfortir les seves necessitats compartides i / o complemen-
tàries en els àmbits econòmics, culturals, lingüístics i en tots els sectors d’activitat idonis 
per promoure la cooperació transfronterera.

Esther Tenedor a FerroCalent
L’11 de febrer es va inaugurar l’exposició d’Esther Tenedor a FerroCalent (Mercaders, 
7, Sant Aniol de Finestres, la Garrotxa). Havia estat programada pel 22 de gener i, 
posteriorment, cancel·lada.

Ferrocalent és un projecte col·lectiu que neix l’any 2012 de la inquietud i la necessitat de 
desenvolupar la creativitat. Es tracta d’aconseguir els millors resultats de nosaltres matei-
xes a partir de la pràctica i l’autocrítica del nostre treball.

En aquesta ocasió Esther Tenedor va presentar les seves obres en col·laboració del 
poeta Josep Chueca.

Josep Checa i Falgà, neix a Caldes de Montbui (Vallès Oriental) l’hivern de 1962. Cursa 
els estudis primaris a l’Escola Pia del poble i després a l’escola pública, també de Caldes, 
on comença a compondre els seus primers poemes, primer en llengua castellana, fins a 
passar, ja entrada l’adolescència, a la seva llengua materna, el català. Escriu, principal-
ment, sonets i versos pautats a l’estil dels autors que en aquells moments llegeix i l’atra-
uen més. Alguns d’aquests versos apareixen reflectits a les pàgines del setmanari local El 
Montbui i a la revista cultural La Tortuga (Associació d’Escriptors en llengua catalana).

Carnevale https://www.instagram.com/genny-
muriasculpture/

https://www.instagram.com
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Prorrogada l’exposició de La Destil·leria
L’espai cultural La Destil·leria de Mataró (Camí Ral, 282) va inaugurar, el 27 de no-
vembre passat, l’exposició Fins a Tres-cents, amb obres de Ramon Pons. i ara l’han  
prorrogat fins al 20 de febrer d’enguany.

El 21 de gener, el programa Telenotícies Comarques de TV3 va fer una ressenya de 
l’espai cultural i, concretament, de l’exposició col·lectiva Fins a Tres-cents.

Jorge Egea i Adrià Arnau professors de La Salle
El divendres 25 de febrer, Jorge Egea i Adrià Arnau van retransmetre, en directe, un 
vídeo per Instagram per explicar les característiques de les classes que, durant tot el 
curs, van impartir a La Salle Universitat Ramon Llull, dins el Grau d’Arts Digitals. Van 
manifestar la voluntat de que aquestes transmissions fossin setmanals, durant tots els 
divendres del curs.

En Jorge Egea va explicar: la Salle Universitat considera molt important la nostra acti-
vitat, com a professors de modelat, per a la formació dels artistes digitals. Els conceptes 
de volum i de l’espai, són fonamentals per a l’aprenentatge i els alumnes s’hi endinsen a 
través d’aquestes classes de modelat.

The MEAM Hall
També el divendres 25, el MEAM (Museu Europeu d’Art Modern) (Barra de Ferro, 5, 
Barcelona) va inaugurar, a les 19:30 h, aquesta exposició col·lectiva que va durar fins el 
26 d’agost. Mer Jiménez i Jorge Egea, socis de l’ICRE, hi van participar.

El MEAM, en el seu interès a potenciar el treball dels artistes figuratius i la difusió de 
les seves obres, de manera que es facin accessibles al públic en general, va habilitar un 
nou espai al pati d’entrada principal del Palau Gomis, seu del MEAM, on es van poder 
descobrir l’obra en petit format (20 x 20 cm) de 119 obres de 107 artistes internacionals, 
tant emergents com a consagrats.

Anna López Roger, escultora i aquarel·lista
El 9 de febrer es va clausurar l’exposició col·lectiva “Aquarel·la als barris”. Iniciada el 13 
de gener, durant quasi un mes es van presentar les obres de trenta pintors aquarel·listes 
a la Biblioteca Can Fabra de Barcelona (carrer del Segre, 24-32).

La nostra companya Anna López hi va presentar, també, unes quantes escultures de 
petit format.

Emocions a la matèria
Del 18 de febrer al 12 de març en Joel Llopis va exposar a la Sala d’Exposicions Sant 
Antoni de Maó (carrer de s’Arraval, 32), Menorca.

 EMB
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Març
8 de març, el Dia Internacional de la Dona
Per celebrar el dia de la Dona algunes escultores de l’ICRE van participar en diferents 
esdeveniments:
Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya (Diputació, 423, Barcelona). Es va 
inaugurar la mostra “Una exposició de la Dona per la Dona”, on a banda de pintures 
amb diferents tècniques (aquarel·la, acrílic, oli...), s’hi van presentar, també, escultures 
d’algunes sòcies de l’ICRE: Susy llobregat, Carme Gil, Anna López Roger, Maria Peña-
to, Amaia Conde, Elvia Cor, Coco Guilera, Mony Núñez i Montse Ballestero.
L’ICRE hi va col·laborar aportant-hi les peanyes de les escultures. 

Casino de Caldes de Montbui. Aquest any varen presentar l’exposició “Dones 
en complicitat”, organitzada per l’associació Acció Cívica Calderina. Esther Tenedor, 
una de les organitzadores i sòcia de l’ICRE va dir: Fa 4 anys que varem començar i la 
veritat es que tenim molts participants. Es tracta d’una exposició col·lectiva que esperem 
poder portar-la l’any vinent a Portugal, i el proper any a Itàlia. Tenim el suport de la 
Generalitat de Catalunya.
Hi van participar 36 artistes, entre les quals hi havia les sòcies de l’ICRE: Esther Tene-
dor. Glòria Coronas, Coco Guilera i Raquel Toisón.

Euskal Emakume Eskultoreak
El mes de març, Amaia Conde, sòcia de l’ICRE, ens va presentar una nova iniciativa 
de la qual en forma part: el grup en formació (de moment són quinze escultores) E3 
Euskal Emakume Eskultoreak, de dones escultores basques que actualment estan en 
actiu. Segons explica el fulletó de presentació: La iniciativa parteix d’una necessitat 
comú entre nosaltres: que el nostre treball tingui visibilitat en un entorn històricament 
molt masculinitzat... Fins avui, el grup és heterogeni en temàtica, materials, discurs... És 
precisament el conjunt de tots aquests matisos el que ens parla de l’actualitat d’una part 
molt important de l’escultura basca.

Esther Tenedor a l’exposició LA DONA
El 5 de març es va inaugurar l’exposició a l’Espai Torre Mossèn Tor de Campdevànol 
(Ripollès). Hi van participar set artistes, entre les quals hi havia la sòcia de l’ICRE Est-
her Tenedor. L’exposició va estar oberta fins l’1 de maig.
L’octubre del 2021, l’Associació Campdevànol Cultura i Compromís va començar a  
restaurar la Torre modernista del Mossèn Tor, de l’any 1908, amb l’esforç dels treballs 
fets per voluntaris. Feia 38 anys que la casa estava deshabitada, i amb el suport de 
l’Ajuntament de Campdevànol i dels propietaris que han cedit l’espai, avui és un centre 
cultural i social obert al poble.
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Javier De Mendoza
Del 3 de març al diumenge 3 d’abril es va celebrar el 57è premi Reina Sofia de pintura 
i escultura, al Centro Cultural Casa de Vacas (Retiro, Madrid). El premi, organitzat 
per l’Asociación Española de Pintores y Escultores, el va guanyar el pintor Alejandro 
Martínez, amb un oli de gran format.

L’obra “Rico” del soci de l’ICRE Javier de Mendoza va ser seleccionada per optar al 
premi.

Ramon Pons a DarteArte
Del 4 al 20 de març es va poder visitar l’exposició col·lectiva temporal titulada La Mi-
rada Eròtica a la galeria DarteArte del carrer Pellaires, 33 de Barcelona. En aquesta 
mostra hi van participar els artistes següents: Xavier Medina-Campeny, Sofia Zuluaga, 
Pablo Bruera, José Antonio Sancho, Raffaella Freyre, Ramón Pons, Elena Camacho, 
Alba Romera, Ricard Casabayó, Miguel Rivas, Claudia Cañizares, José Conceptes, 
Gemma Pérez, Benigno Tierno i Josep Guindo.

L’objectiu d’aquesta mostra és fer que l’espectador s’impliqui i es connecti amb el seu propi 
erotisme, únic i personal, a través del sentit de la vista, tot cercant la seva complicitat 
amb la de l’artista.

Mario Molins
El 5 de març es van entregar els Premis Semilla de Binèfar (la Llitera, Osca) per ho-
menatjar les persones, les associacions, les entitats o els col·lectius que han sembrat la 
cultura i l’educació en algun moment de la seva carrera personal o professional.

En aquesta primera edició, celebrada en el Centre Cultural de Binèfar, el premi va ser 
atorgat al grup Proscritos, tot un referent del rock dels anys 80 i 90.

Mario Molins va dir: La meva participació a aquests premis ha estat molt emocionant, 
ja que he tingut l’honor i el plaer de crear l’escultura i els 8 gravats, un per a cada membre 
d’aquesta gran banda. Aquest guardó simbolitza aquesta llavor que els PROSCRITOS 
van plantar a casa nostra, donant lloc a una explosió de Música i Cultura.

Pere Baguena al Parc dels Roures
El diumenge 13 de març, es va celebrar a Vallcebre (Berguedà) el dia de les Dones. Des 
de l’Associació de Dones del poble es van organitzar una sèrie d’actes. En va destacar la 
inauguració del Monument a les Dones, que es va instal·lar al Parc dels Roures. Obra 
del nostre company Pere Baguena, que durant molts anys va residir a Vallcebre, i que 
ha donat aquesta estàtua al poble de Vallcebre.

 @ no_onionplease
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Cristina Rodríguez Samaniego i Luisa Granero
El 17 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, diverses persones de l’en-
torn familiar i artístic de l’escultora Luisa Granero (Barcelona, 1924-2012) i una espe-
cialista en escultura van aportar el seu testimoni i van valorar la seva trajectòria com 
a artista i docent de les arts en una taula rodona que va tenir lloc a l’Estudi-biblioteca 
de Frederic Marès.
Hi van participar: Enric Galcerà, fill de Luisa Granero; Joan Anton Maragall, galerista 
de la Sala Parés; Cristina Rodríguez Samaniego, professora d’Història de l’Art de la 
Universitat de Barcelona; i Jordi Vila, escultor i deixeble de Luisa Granero. Va moderar 
la sessió Anna Llauradó, periodista.

Mario Molins a La Gata Montés
El 19 de març es va inaugurar un nou espai d’Art a Buera, entitat de població del mu-
nicipi de Santa María de Dulcis, al Somontano de Barbastre, Osca. L’espai, anomenat 
La Gata Montés (“fuerte y sigilosa, da nombre a esta sala porque es uno de los últimos 
felinos salvajes de España y Europa en peligro de extinción”), va inaugurar amb una Jor-
nada de Portes Obertes per mostrar l’àmplia mostra col·lectiva d’autors, entre els quals 
hi havia el nostre company Mario Molins. 

Retrat de Picasso, en primer terme  EMB

Regreso al Origen, de Mario Molins
 @mariomolinsescultor

Juan Gutiérrez, Solo en blanco y negro
Del 25 de març al 15 de maig, l’ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oc-
cidental) va presentar, a l’espai 2 (Plaça de l’Era, s/n), l’exposició de dibuixos de Juan 
Gutiérrez, soci de l’ICRE.

L’exposició Solo en blanco y negro, és el resultat d’anys de dedicació i aprenentatge. El 
pas del temps ha estat per a mí un aliat essencial que m’ha permès aprofundir en el co-
neixement d’estris com el llapis, el carbó i el bolígraf, els principals protagonistes d’aquesta 
exposició. El darrer aprenentatge ha estat el dibuix a bolígraf... Aquest petit utensili de 
caràcter tan quotidià, em va captivar des del primer moment. Les seves tonalitats, els seus 
entremats i textures, m’han permès expressar, mitjançant matisos i sense color, tot el que 
vull reflectir a les meves obres.

Ricard Mira a la Fira del Ferro de Besalú
Els dies 26 i 27 de març es va celebrar la XXV Fira del Ferro de Besalú (Garrotxa), 
organitzada per l’associació Forjadors de Besalú ACUNÇ.
Es tracta d’una trobada anual de forjadors i artistes del metall, sobretot del ferro, de 
totes dues bandes dels Pirineus, amb un alt nivell artístic. A banda de l’exposició, el cap 
de setmana també inclou l’activitat de forja al carrer (on els visitants poden veure com 
els forjadors assistents realitzen una obra conjunta), la presentació d’un llibre, música en 
viu i dues visites guiades per la població: una del patrimoni industrial i una altra de les 
escultures de ferro públiques.

Ricard Mira hi va presentar el seu Retrat de Picasso, una escultura del 2018 inspirada 
en un autoretrat que va pintar Picasso en estil cubista. Es tracta del bust de ferro que ja 
va presentar al Centre Cívic Pere Pruna de Barcelona.
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El dia de l’arbre
El dissabte 26 de març, Biotopnatura va organitzar, a Can Vilallonga, unes jornades per 
celebrar el Dia de l’Arbre, amb el suport de l’Ajuntament de Cassà de la Selva (Gironès) 
i el Consorci de les Gavarres.

Hi van haver diferents activitats i xerrades, molt interessants, relacionades d’alguna ma-
nera amb la natura. A la tarda, Raquel Toisón, sòcia de l’ICRE, va dirigir un Taller 
familiar sobre l’Art i els Arbres, i va exposar, durant tot el dia, la seva obra “Glòria 
encadenada” recolzant la campanya “Els drets dels arbres”.

Visita al Taller BDN
El dissabte 26 de març, una quinzena de socis de l’ICRE van visitar el Taller BDN 
de Badalona (Montserrat Roig, s/n). La visita va ser conduïda pel director del Taller, 
Jordi Esteve i, posteriorment, l’escultor Camí, president de l’associació, va ensenyar i 
comentar la seva obra.

El tallerBDN és una entitat dedicada a la creació, producció i difusió d’escultura, pro-
moguda i gestionada per una associació sense ànim de lucre que gaudeix del suport de 
l’Ajuntament de Badalona i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. La seva ac-
tivitat es desenvolupa en dos àmbits, com a taller físic i com a xarxa professional per 
escultors i artistes tridimensionals.

Josep M. Teixidó Camí va nàixer a l’Espluga Calba (les Garrigues). Viu i treballa l’escul-
tura a Badalona. És professor d’Escultura a l’Escola Massana de Barcelona des de 1978. 
Graduat en Escultura a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona el 1976 i Llicenciat en Escul-
tura a la Universitat de Belles Arts de Barcelona el 1985. Coautor, amb Santamera, dels 
llibres d’escultura: La Talla Escultura en Madera (1996) i Escultura en Piedra (2000). 
Cofundador, amb Gustavo Suñer i Cinto Santamera del centre d’escultura tallerBDN de 
Badalona. La seva obra personal, treballada en sèries conceptuals com De Natura Mu-
tante, Letargies, Tylopsis, Volaverunt, Trobes i Memento, ha evolucionat d’un simbo-
lisme gometritzant a una sintaxi pròpia que imbrica ressons poètics, austeritat de formes 
i expressivitat de materials. Ara, amb Temps de Sibil·les, vol que la seva escultura sigui 
diàfana com la prosa.

Exposició d’Escultures Bori
Del 29 de març fins al 6 de maig, l’escultora Bori, sòcia de l’ICRE, va presentar les se-
ves obres a la Galeria d’Art Mar de Barcelona (Pau Claris, 120), aprofitant l’espai amb 
una exposició de Grans Mestres de la Pintura, amb obres d’Aguilar Moré, Francisco de 
Goya, Segundo Matilla, Picasso, etcètera.

Bètulo, monument de Josep Maria Teixidó Camí 
(1991). Conjunt de ferro i formigó format per 
unes planxes que representen la part frontal d’un 
vaixell i les veles. Al costat, una placa amb un po-
ema de Coloma Lleal, un plànol de Badalona amb 
diversos noms i l’escut de la ciutat.  EMB

Dos residents al Taller BDN

Raquel Toisón i la seva peça Glòria encadenada
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Abril
La mirada a les mans
De l’1 al 30 d’abril es va presentar l’exposició col·lectiva La mirada a les mans, comis-
sariada per Jose Abellan, sòcia de l’ICRE, al Centre Cívic Sarrià (Jardins de la Vil·la 
Cecília, carrer d’Eduardo Conde, 22-42, Barcelona).

Es van presentar obres de 22 escultors, entre les quals hi havia les peces de 6 socis de 
l’ICRE: Daniel Brazo, Llúcia Ballesta, Núria Anguera, la mateixa Jose Abellan, Rosa 
Bertran i Santiago Martí.

55 pintures originals d’Elvia Cor
El 31 de març, en motiu de la trobada internacional dels equips comercials -d’Alema-
nya, Itàlia, Anglaterra, França, Espanya i Portugal- de l’empresa Fedrigoni, Elvia Cor, 
sòcia de l’ICRE, va presentar les seves 55 obres originals, de 30 x 40 cm, realitzades una 
a una sobre paper Fabriano de 300gr.

Emotiva presentació de l’esdeveniment Fedrigoni. Empreses amb ànima que cuiden els 
seus i que valoren l’art. Inspiren i deixen empremta. Personalment, com a artista, crec 
que una obra d’art, més que un detall, és un gest d’alt valor propi d’empreses amb art, 
sensibilitat i ànima.

Fedrigoni és un gran fabricant de paper italià que posseeix 5 fàbriques a Verona, Arco 
di Trento, Riva del Garda, Fabriano i Pioraco, amb una capacitat total de 350.000 to-
nes/any.   @ elvia_cor_art

Jornades Omnia Vincit Ars?
L’1 i 2 d’abril es van celebrar les Jornades Omnia Vincit Ars? Realitat i virtualitat en l’art 
contemporani. El subjecte i l’objecte a l’Aula Magna del Centre de la UNED  (Universitat 
Nacional d’Educació a Distància) de Barbastre (Osca). Van ser coordinades per Mi-
guel Ángel Encuentra, artista del Somontano, i moderades per Manuel Martínez-Fo-
rega, doctor en Filologia Hispànica, poeta, assagista i traductor.

L’objectiu d’aquestes Jornades,... és “examinar com les tecnologies han transformat radi-
calment la fenomenologia de l’experiència estètica, esbrinar i mostrar quines són i com 
es desenvolupen aquestes estètiques capaces d’albergar una potència artística, política i 
social nova i com modifiquen, si ho fan el concepte convencional de l’art, les arts i la seva 
projecció dins una realitat que encara aposta per l’exclusivitat de mostres expositives, fires 
i biennals”.

Hi van ser presents diversos professors i estudiant de l’àmbit de les Humanitats, entre 
els quals s’hi trobava en Jorge Egea, que va presentar la seva “Meditativa” en bronze.  @egea.sculptures

Obra de Nuria Anguera  EMB Obra de Daniel Brazo  EMB  EMB
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Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa
Del 2 al 28 abril es va poder veure l’exposició col·lectiva d’aquest ant 2022, Ahir, Avui, 
Demà, dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa.
Genny Murià hi va presentar la seva escultura Eternity.
Cada any tots els artistes socis d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals són convidats a 
exposar una obra de producció recent. Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terras-
sa aplega, des de 1927, les persones compromeses amb la creació, la promoció i la difusió 
de la cultura en totes les seves formes i treballa per crear les condicions que propiciïn la 
participació activa en la creació artística i en el debat social.

Mario Molins participa en Contigo sigue la Historia
Del 2 al 9 d’abril es va poder veure l’exposició de recolzament al projecte de rehabilita-
ció de la volta de l’Església de Sant Pere Apòstol de Binèfar (la Llitera, Osca). El darrer 
dia de l’exposició, dissabte, es va fer una subhasta de les peces exposades, la quantitat 
obtinguda de la qual va servir per ajudar a restaurar el patrimoni històric i cultural de 
Binéfar.
Mario Molins hi va participar amb una escultura: Tinc el plaer d’anunciar la meva 
participació a la campanya “Contigo sigue la Historia”. Aquesta va ser llançada amb l’ob-
jectiu de donar suport a la rehabilitació de la volta de l’Església de Sant Pere de Binéfar. 
La meva aportació a aquest projecte és a través de la donació d’aquesta peça que serà 
exposada juntament amb obres d’altres artistes, que igual que jo, s’han sumat a aquesta 
campanya per tal de restaurar l’Església de Sant Pere, de Binéfar.

Els amics dels Museu de Badalona
Cada mes, els socis del Museu de Badalona -especialment els del grup de Belles Arts-  
fan una exposició de les seves obres en llocs diferents de la ciutat. En aquesta ocasió, 
el 3 d’abril, es van reunir a la Galeria Marcs (Avinguda de Martí Pujol, 109). El nostre 
company Juan Gutiérrez hi va ser.

Nostalgia punzante de un paisaje de ensueño
El 5 d’abril es va inaugurar el VII Saló d’Art Abstracte 2022, organitzat per l’Asociación 
Española de Pintores y Escultores (AEPE). Les Sales d’Exposicions Joana Francès i Pa-
blo Serrano, de la Junta Municipal de Tetuán (carrer de Bravo Murillo, 357, Madrid)
van acollir, fins al 28 d’abril de 2022, l’exposició de les 82 obres seleccionades (entre les 
més d’un centenar presentades).

Hi van participar reconeguts autors amb obres delicioses que sens dubte faran les delícies 
dels amants de l’art abstracte, entre els quals s’hi trobava el nostre company Ignasi 
Lisicic, amb la seva obra Nostalgia punzante de un paisaje de ensueño (2022, 84 cm x 
59 cm x 16 cm.).

 @gennymuriasculpture

 @mariomolinsescultor

 @juangutierrezsanchez1952

 @ilisicic
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Seminari a la Biblioteca Clarà
El 6 d’abril es va celebrar el 24è seminari de l’ICRE amb la ponència presentada per 
l’historiador Ricard Bru sobre Eudald Serra. Trajectòria artística d’un escultor inquiet.

Com és habitual, es van presentar també 7 obres d’alguns socis de l’ICRE: José Luis An-
són, Adrià Arnau, Nuri Bofill, Elvia Cor, Carlos Espinar, Alfons Gil i Daniel Da Silva.

Eudald Serra i Güell (Barcelona, 1911-2002) era un escultor català cabdal, pioner 
de l’avantguarda escultòrica catalana de postguerra. Deixeble d’Àngel Ferrant... D’estil 
surrealista, es mogué entre l’organicisme de Hans Arp i els muntatges de Juli González. 
Visqué un temps al Japó... Els anys 1950 conreà una escultura no figurativa d’estructura 
orgànica, amb superfícies guerxes amb gran profusió de buits. Treballà com a ceramista 
amb Josep Llorens i Artigas... També fou conegut per la seva col·laboració com a etnòleg 
amb el Museu Etnològic de Barcelona, pel qual feia escultures antropològiques, i la seva 
contribució a crear la col·lecció d’art no Europeu més gran de Catalunya [Viquipèdia].

Ricard Bru i Turull (Barcelona, 1981). Doctor en Història de l’Art. Professor d’Histò-
ria de l’Art a la Universitat Autònoma de Barcelona. És un gran especialista de la cultura 
i la història japonesa. Més enllà de la seva formació a Barcelona ha ampliat el seu camp 
de recerca amb llargues estades d’investigació a Tòquio i Kyoto. Destaquen els seus estudis 
i publicacions sobre les influències de l’art japonès sobre l’art occidental [https://ricardb.
wordpress.com/about-me/].

 Adrià Arnau  Nuri Bofill  Daniel Da Silva

 Carlos Espinar  Alfons Gil  José Luis Ansón

 Elvia Cor
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Eudald Serra, l’escultor inquiet
Ricard Bru (Historiador de l’Art)

Eudald Serra és un personatge difícil d’abastar. Va ser un home inquiet i fugisser, ansi-
ós de conèixer i de viure, i va viure amb passió la descoberta de l’escultura, la ceràmica i 
les cultures i tradicions d’arreu del món per, en última instància, créixer com a persona 
i com a artista. Tothom qui es vulgui acostar per conèixer la seva petja, descobrirà que 
la trajectòria que va forjar al llarg dels anys està plagada de vivències, de noms i d’in-
drets, que ens permeten presentar-lo com un artista irrepetible i únic del seu temps. 

Tal com destacava Joan Merli el febrer de 1934, en ocasió de la primera presentació 
d’obres d’un jove i encara desconegut Eudald Serra a la Sala Busquets, aquest va apren-
dre l’ofici d’escultor al taller del vell Enric Clarasó. De totes maneres, però, ja des d’ales-
hores l’artista es va voler presentar com a deixeble d’Ángel Ferrant. En efecte, a partir 
de 1929, les classes i el mestratge de Ferrant van descobrir a Serra un nou món, lluny 
del que li podia oferir Clarasó, ensenyant-li noves possibilitats formals, plàstiques i 
conceptuals, per créixer com a escultor. A través de Ferrant, així com de Joan Prats i els 
germans Gomis, a partir de 1933 Serra es va anar acostant al recent creat grup ADLAN 
fins a integrar-s’hi plenament el març de 1935, en ocasió de l’exposició de Tres escultors 
surrealistes organitzada a les Galeries d’Art Catalonia. Ben aviat, a través d’ADLAN, 
Serra va submergir-se en el món de l’avantguarda i el surrealisme, i en l’expressivitat 
dels objectes trobats dotats de nous significats, en les propostes de Ferrant, Miró, Arp 
i Dalí. Alhora, es va implicar en les activitats d’aquest nou grup. Fou en aquest precís 
moment, quan ADLAN preparava una nova revista que actués com a òrgan de difusió 
i de reflexió propis, que Eudald Serra va embarcar cap al Japó. Els motius que el van 
dur a deixar-ho tot i abandonar el món que s’havia anat construint van ser diversos: 
familiars, sentimentals i professionals. Necessitava nous aires i, al mateix temps, de-
sitjava conèixer món. Fins al moment havia tingut ja ocasió de recórrer amb els seus 
amics del Centre Excursionista de Catalunya tot el territori català, i ja havia viatjat per 
Europa arribant fins a Moscou i Sant Petersburg. A partir d’aleshores, el Japó va esde-
venir un pas més en la progressiva descoberta del món, un aspecte gens menor a l’hora 
d’entendre l’obra i la mirada artística de l’escultor.  

Serra va viure al Japó entre 1935 i 1948, tretze anys intensos. Van ser anys de lluita; des 
de Kobe va conèixer la mort de la noia catalana de qui havia fugit enamorat i també 
de la mare i, pràcticament sense recursos, va patir les notícies tràgiques de la Guerra 
Civil, seguides de la misèria i el terror de la Segona Guerra Mundial. Tanmateix, recor-
daria aquests com els millors anys de la seva vida, per les amistats i per la família que 
va formar, amb Edmonde Iba i la petita Isabel, i per les descobertes i les experiències 
infinites que van sorgir de l’esforç constant per viure amb plenitud com a artista. Amb 
els anys, es va anar integrant a la societat japonesa, va tenir ocasió de descobrir el país, 
conèixer les seves arts, fer amistats i créixer com a escultor i també com ceramista. Al 
Japó, va entrar en contacte amb nombrosos artistes, artesans, crítics d’art, historiadors 
i estudiosos de l’art, especialment del món de l’art popular japonès, des de Komenami 
Shoichi i Kawaii Kanjiro, a Yamanouchi Shinpu, Munakata Shiko o Hijikata Teiichi, i 
d’aquestes amistats i relacions, se’n va endur tota mena d’experiències i records, alhora 
que va formar el germen d’una extraordinària col·lecció d’art popular japonès i de 
cultures del món. Serra, a més, va lluitar per fer-se un nom i per viure plenament com 
a artista, i va aconseguir crear un corpus d’obres extens, divers i de gran qualitat. Va 
crear més d’una seixantena d’escultures, en fusta, terracota, pedra i bronze, dotzenes de 
dibuixos, centenars de ceràmiques, i va experimentar amb la tècnica del gravat i la laca 
japonesa urushi, alhora que va exposar en espais i galeries de prestigi, tant en mostres 
col·lectives com individuals. 

Eudald Serra pujant al mont Fuji, en una de les 
primeres excursions poc després d’arribar al Japó, 
1936.

 Successió Serra.

Retrat del poeta i escriptor equatorià Jorge Car-
rera Andrade, modelat per Eudald Serra al Japó 
entre 1939 i 1940. Col·lecció particular.

 Successió Serra.
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Serra va tornar del Japó l’estiu de 1948 i, tot just arribat a Barcelona, el setembre 
d’aquell any va posar-se a treballar encarregant la fosa en bronze d’alguns dels mot-
lles duts del Japó per exposar, a partir del 4 de desembre de 1948, a la Sala Busquets. 
Tota la seva vida va ser així, intensa, frenètica i sense pausa. En aquesta ocasió, va 
retrobar-se amb els germans Joaquim i Ricard Gomis, amb amics de joventuts i amb 
altres clients i empresaris. Va ser així que ben poc després, el 28 d’abril de 1949, Serra, 
juntament amb Joaquim Gomis, Joan Prats, Rafael Santos Torroella, Sebastià Gasch i 
Sitxe Yllescas van constituir el grup Cobalto 49; grup que, emmirallant-se en l’època 
d’ADLAN, es va fundar per emprendre activitats culturals d’art nou i modern. A més, 
l’encontre contemporani amb Santos Torroella i Sebastià Gasch, i el retrobament amb 
Ángel Ferrant, el va implicar de ple amb la primera setmana d’art de Santillana del 
Mar, del 19 al 25 de setembre de 1949 constitutiva de l’Escola d’Altamira. D’aquesta 
manera, els tretze anys del Japó van donar pas, ràpidament, a una nova etapa fecunda 
en què l’artista es va implicar plenament en les principals propostes d’avantguarda del 
seu temps. La seva participació en la majoria dels certàmens destacats de l’època, tals 
com les biennals de Venècia, Alexandria, São Paul, Madrid, Barcelona i la Triennal de 
Milà, a les exposicions municipals i nacionals, al Saló d’Octubre i al Saló de Maig, així 
com altres mostres més singulars i rupturistes com l’exposició Ferrant, Ferreira, Oteiza, 
Serra (Barcelona-Bilbao-Madrid, 1951) o bé la mostra d’art abstracte de Santander o 
les exposicions a l’aire lliure de Madrid i Sevilla, van fer d’Eudald Serra un escultor 
central, un dels més destacats i celebrats de l’escultura catalana de la dècada de 1950. 
La seva obra, aparentment dual, va anar prenent cos amb llibertat i va anar madurant, 
de tal manera que l’artista va explorar pràcticament tots els vessants de la figuració i 
l’abstracció, treballant l’expressivitat de les textures, les formes i els colors, jugant amb 
el buit i l’espai, amb la geometria i la biologia.

En paral·lel a la seva activitat més creativa, l’any 1953 va començar a treballar com a 
professor d’escultura a l’Escola Massana, on va tenir ocasió de retrobar-se amb Josep 
Llorens Artigas, membre de l’Escola d’Atlamira i amb qui entre 1952 i 1955 va produir 
una sèrie extensa i celebrada de ceràmiques populars, les ceràmiques AR-SE, sorgides 
dels contactes amb el moviment de recuperació de l’art popular japonès. Així mateix, 
poc després de començar a col·laborar modelant de retrats antropològics pel Museu 
Etnològic de Barcelona amb una primera expedició al Marroc l’any 1952, a finals de 
la mateixa dècada, l’amistat amb Albert Folch i amb August Panyella va fer que a poc 
a poc, i especialment a partir de 1960, anés deixant de banda el treball com a escultor 
al taller de Barcelona per començar expedicions i viatges arreu del món, als cinc con-
tinents, que li van atorgar un paper central en la formació de les col·leccions d’art i et-
nografia de cultures del món del Museu Etnològic de Barcelona i de la Fundació Folch. 
Serra, però, inquiet com era, va continuar actiu amb noves exposicions d’escultura i de 
ceràmica a les dècades de 1960, 1970 i 1980.

A l’espera de poder completar el catàleg raonat de la seva obra, amb més de tres-centes 
escultures catalogades, centenars de ceràmiques i abundant obra sobre paper, l’origina-
litat del seu art, l’amplitud dels seus interessos, així com la riquesa i la diversitat de les 
experiències viscudes, fan d’Eudald Serra un dels escultors més atractius i interessants 
de la Catalunya del segle XX.

Projecte de Monument al presoner polític des-
conegut, presentat per Eudald Serra l’any 1952 al 
concurs convocat per l’Institute of Contemporary 
Art de Londres

 Successió Serra.

Eudald Serra al taller de Barberí S.A. durant la 
fosa artística del Monument al treball (1961), 
inaugurat a l’avinguda Meridiana el febrer de 
1961. 

 Successió Serra.

Bisó (1952), escultura d’Eudald Serra presentada 
a la Biennal de São Paulo de 1953.

 Successió Serra.
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Perquè em pesa tant?, de Ramon Pons
Del 7 al 30 d’abril es va presentar l’exposició col·lectiva Exilis al Centre Cívic La Barce-
loneta (Conreria, 1-9, Barcelona). Una reflexió actual sobre els moviments migratoris i 
les seves causes a través de les mirades dels / les artistes.

Exili: el fet d’abandonar, voluntàriament o per la força, el territori que hom identifica 
com a pàtria. Generalment obeeix a motivacions polítiques, i es pot entendre com una 
forma de càstig o de vida en solitud.
Artistes: Clara Trucco, Paco Justicia, Pau González, Gloria Tormo, Xavier Marín, Xavier 
Martí, Isabel Valero, Ana Maria Beaulieu, Ramon Pons, Z@b, Inés Grosclaude, Nadie 
Fedhaly, Marion Tamme, Alejandro Antón, Anxo Baranga, Ester Santamaria, David 
Prats, Laura Castillo, Horacio Riveros, Ana Maria Cuatrocasas, Mònica Porta, Petra 
Vlasman, The Beit Project,  Laura Cid,  Santi González, Mar Morthe, Miki Comellas i 
Jaume Muelas.

Andreu Ponsirenas, en un local de Badalona
El 7 d’abril, el soci de l’ICRE Andreu Ponsirenas, va clausurar la primera mostra de la 
seva obra, que havia tingut exposada en un local de la ciutat. L’objectiu de l’exposició 
va ser presentar l’obra a diferents entitats de Badalona, i el propòsit fou de poder cele-
brar-ne més al llarg dels propers mesos.

Amaia Conde i la reivindicació de l’escultura basca
El 7 d’abril es va inaugurar la mostra d’escultura basca ‘Bigarrena’ a Barakaldo (Biscaia, 
Euskadi). Més de 70 artistes es van unir al voltant de l’escultura basca per recuperar 
el moviment expositiu, generat a Barakaldo entre els anys 1971 i 1973, quan s’hi van 
celebrar tres exposicions d’art rellevants. Al juliol de 1971 es va crear la I Mostra d’Arts 
Plàstiques amb l’objectiu de mostrar l’art basc i estatal en una ciutat industrial. Aquesta  
exposició no va ser ben rebuda per un nombrós col·lectiu d’artistes bascos i l’ajuntament 
biscaí va impulsar, del desembre del 1971 al febrer del 1972, una Exposició d’Art Basc 
que, al no estar comissionada per cap artista, es va conèixer com ‘La indiscriminada’... 
Prop de 200 artistes i més de 400 obres van donar forma a aquesta exposició que va 
comptar amb diferents fases a les sales d’exposicions de Barakaldo. Aquesta mostra va 
tenir una segona edició el 1973, en aquesta ocasió ja comissionada per diversos artistes 
bascos.

Bigarrena va voler actualitzar aquell context, fins al 17 de juny, presentant 74 obres 
de 74 artistes diferents, entre els quals s’hi trobava la nostra companya Amaia Con-
de. Tots els divendres, Amaia Conde va anar tallant una escultura en viu, de 2,20 m. 
d’altura, titulada ‘Bizitza, eskultura erakusketa gunean eraikitzen’ (Vida, escultura en 
construcció a l’espai expositiu).

Pere Baguena a Ca l’Antiga
Del 8 d’abril al 8 de maig, l’espai cultural Ca l’Antiga de Teià (Torrent del Doctor Barre-
ra, 84) va celebrar el seu 150è aniversari amb la exposició “La Muntanya” (després de 
la d”El Mar”, inaugurada el 25 de febrer passat).
L’espai cultural Ca l’Antiga és una associació sense ànim de lucre. Acollim exposicions, 
conferències, concerts, lectures, espectacles… Volem promoure noves idees artístiques, 
donar a conèixer artistes, autors, músics i llur obra i afavorir-ne la comprensió i difusió.
A Ca l’Antiga hem concebut el 150è aniversari com una mirada al passat i, tanmateix, 
amb una visió de futur. També hem volgut ultrapassar els límits de Ca l’Antiga i projec-
tar-nos al seu entorn, el poble de Teià, el Maresme, el mar, la muntanya, les seves gents, 
les seves obres. La vista actual des de Ca l’Antiga és, en molts aspectes, la mateixa vista 
que tenien els laietans, els romans…, Enfilats als turons, protegits per la muntanya, vi-
gilants i mirant al mar, aquest mar d’on, segurament, venia tot, gent de pobles llunyans, 
mercaderies, cultura…

Perquè em pesa tant?, de la sèrie Moviments de 
Ramon Pons

 @no_onionplease

 @pere_baguena_escultor

Vida, escultura en construcció a l’espai expositiu
 Amaia Conde

 Andreu Ponsirenas
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Taller de talla d’alabastre
De l’11 al 14 d’abril, dotze socis de l’ICRE van participar en un taller de talla d’alabastre 
a Albalate del Arzobispo (Baix Martín, Terol), organitzat pel Centro Integral para el 
Desarrollo del Alabastro (CIDA).

Genny Murià

Jorge Egea

Mari Carmen GarcíaJosé Luis AnsónCoco GuileraEsther ToisónQuim Bosch

Alfons GilJulio RomayLaura HernándezJoaquim MarsalJoaquim Hernández
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Sandra Molina a Univers en femení
Del 12 d’abril al 7 de maig del 2022, es va presentar l’exposició Univers en femení al 
Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs de Barcelona, a l’espai anomenat Aparador del Ca-
sinet (carrer del Rector Triadó, 53).

La confluència d’elements on la terra dona vida a la natura i la llum que els il·lumina 
forma prismes i geometries, llenguatge que utilitzen Fina Solé amb gravats i pintura i 
Sandra Molina amb escultura, ple de calidesa i una gran subtilesa, formant una atmos-
fera de serenor i passions.

Un Pas de Setmana Santa
El 15 d’abril, Divendres Sant, va sortir pels carrers de Tarragona el “Pas del Crist del 
Bon Amor” que fa alguns anys (1996) va fer Mercè Bessó, per encàrrec de la Cofradía 
del Cristo del Buen Amor y Nuestra Señora de la Amargura con San Juan Evangelista”. 
Es tracta d’una talla en fusta de cedre policromada, que representa Jesús coronat d’es-
pines, flagel·lat i escarnit pels soldats, assegut en actitud meditativa.
El pas o misteri és un grup de figures corpòries disposades damunt d’una peanya mòbil 
o d’una carrossa. Cada misteri és un quadre patètic que narra una estació de la  passió 
del Salvador. Va a poc a poc pels carrers, a l’hora vespral, a la llum de les atxes... La gen-
tada s’emociona, s’hi compenetra... La major part del públic assisteix a la processó com 
a un acte religiós, ni que, per a alguns, només és la  manifestació ciutadana d’un costum 
popular. A tots, però, els passos els recorden una celebració que ve del passat i que cada 
any es repeteix. Els passos de la Setmana Santa tarragonina són obres d’art que tenen la 
seva pròpia història [http://setmanasantatgn.blogspot.com/p/imatges-i-passos.html].

Guía de Arte Leonardo
El 15 d’abril es va tancar l’edició d’aquesta guia amb la presentació d’obres de més de 
350 artistes d’arreu del món, entre els quals hi havien els companys de l’ICRE David 
Centelles i Elvia Cor.

La Guia de Arte “LEONARDO” és un llibre d’art realitzat per artistes de tots els estils i 
tendències. Una finestra impresa, oberta a la participació de tots els artistes que vulguin 
formar-ne part, presentant els seus treballs en una edició de qualitat. La guia es fa en 
col·laboració amb www.artelibre.net, ModPortrait i un equip de persones amants de l’art 
i la cultura.

Les il·lustracions de Mercè Bessó
El 22 d’abril es va presentar el llibre L’ànima i la flor, vivències poètiques, de Mercè Mes-
tre, a la Sala Sant Roc de l’Institut d’Estudis Vallencs (carrer de Jaume Huguet, 1, Valls). 
Aprofitant l’acte es va inaugurar, també, l’exposició de les il·lustracions originals que 
acompanyen les poesies del llibre, obra de Mercè Bessó, sòcia de l’ICRE.

El 90 aniversari d’en Caco
El 24 d’abril, el nostre company Santiago Martí “Caco”, va complir uns 90 anys ad-
mirables, molt ben portats i al peu del canó. Els seus companys del Taller d’Escultura, 
dirigit per Jose Abellán, li van voler retre un homenatge celebrant-ho amb un vermut 
ofert el dilluns 25, al migdia.
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II Exposició col·lectiva Artistes de NEO FABRIK
Del 30 d’abril al 15 de maig es va presentar aquesta exposició dels artistes residents de 
NEO FABRIK / Factoria d’Art, a l’espai Josep Bota del recinte Fabra i Coats (carrer de 
Sant Adrià, 20). El nostre company Rafel Peinado hi va ser.

Els creadors residents a NEO FABRIK tenen dret a participar gratuïtament en exposici-
ons col·lectives periòdiques a Fabra i Coats, tertúlies obertes, debats sobre la situació de 
l’art en el context actual, els Tallers Oberts vinculats amb el Centre Cívic Baró de Viver 
i altres activitats.

Josep Clarà: Univers mediterrani
El dissabte 30 d’abril, diferents socis de l’ICRE van assistir a una visita guiada a l’ex-
posició “Josep Clarà: Univers mediterrani”, presentada per Cristina Rodríguez Sama-
niego, sòcia de l’ICRE i comissaria de l’exposició, al Castell de Vila-seca (Tarragonès).

... convida l’espectador a aprofundir en l’obra i el tarannà creatiu de Clarà a través de les 
seves obres més importants, així com d’altres menys conegudes que s’exposen per primera 
vegada. Alhora, també permet conèixer els processos i les tècniques pròpies de l’escultu-
ra. L’exposició presenta mirades múltiples i complementàries que es conjuguen, amb la 
voluntat de propiciar una reflexió més àmplia entorn de l’art i la bellesa, el patrimoni i 
la nostra cultura. La mostra està integrada per obres de diversos materials i tècniques, 
procedents del fons Josep Clarà dipositat Museu de la Garrotxa d’Olot (MCGO).

Mascara, Rafel, 2021  Rafel Peinado

Maig
Escultures al Parc, a Castellgalí
L’1 de maig el Museu de Castellgalí (Bages) va convidar als socis de l’ICRE a participar 
a la  tradicional trobada d’escultors “Escultures al Parc”, que organitza l’Associació d’Es-
cultors de Catalunya dins la Festa del Panellet de Castellgalí. Cada participant podia 
portar un màxim de 2 escultures, que s’havien de col·locar al mig del parc, per la qual 
cosa era molt important que tinguessin una mida adequada (mig o gran format).

La nostra companya Conxita Bori hi va ser. Al migdia hi va haver un dinar de germa-
nor. I al vespre, cap a les 18:00 hores, es van retirar les obres.
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Genny Murià, dissenyadora del premi
Gent de Terrassa
El dijous 12 de maig Diari de Terrassa va celebrar el primer aniversari del seu rellança-
ment amb la incorporació del Premi Gent de Terrassa que, en aquesta primera edició, 
va recaure a Pere Arquillué, Teresa Casals, Robert Cabeza, Teresa Puig, David Garrofé, 
Lildami i el Museu Tèxtil. Les persones guardonades per la seva activitat van rebre una 
escultura dissenyada per Genny Murià, amb la icona de la “T” de Diari de Terrassa, que 
està feta amb bronze patinat amb vermell.

Considerada una artista eclèctica i polifacètica [Genny Murià], es dedica a l’art des 
de sempre i la seva especialitat és l’escultura. “M’identifico molt amb aquest art perquè 
m’agrada el volum”. El desig per aprendre i innovar, però, ha estat constant i l’ha portat 
a estudiar altres materials, com la fusta, el vidre, la pintura, i els processos necessaris 
per a la seva transformació en peça artística. “Els coneixements et donen més habilitat i 
capacitat i també més solucions”.

XV Trobada Internacional de Forjadors
Els dies 20, 21 i 22 de maig es va celebrar, a Alpens (Osona), la 15a trobada de forja-
dors. La nostra companya Cristina Vázquez hi va ser i ens va enviar alguna foto.

... [Alpens] reivindica la seva capitalitat en el camp de la forja amb diverses exposicions, 
premis i demostracions de mestres forjadors. El divendres tindrà lloc la recepció dels fer-
rers i l’inici dels treballs a les fornals a la plaça dels Forjadors Miquel Xirau. Al llarg de tot 
el cap de setmana hi haurà demostracions dels mestres forjadors. La fira s’allargarà el dis-
sabte i el diumenge amb visites guiades per la ruta ‘Forja al Carrer’, l’espectacle de dansa 
contemporània ‘Forja’ i el concert de bandes musicals Escoles Heurom, entre d’altres.

Jorge Egea a Bari
Del 16 al 21 de maig Jorge Egea va estar a Bari (regió de la Pulla, Itàlia) per participar 
en la Settimana dei Workshop / Workshop Week organitzada per l’Accademia di Belle 
Arti di Bari.

Es van realitzar diversos Tallers de Pintura, d’Escultura, de Decoració, d’Escenografia, 
de Disseny de Moda, de Fotografia i Audiovisual i de Música, so i imatges en movi-
ment. Dins les activitats realitzades per als estudiants d’ERASMUS, en Jorge Egea va 
impartir la conferència “Dal marmo Alla Scultura Digitale”.

Amaia Conde entrevistada a La Korrala
El 22 de maig la nostra companya Amaia Conde va ser entrevistada a La Korrala, un 
bar de Bilbao (Carrer Barrenkale, 4), per Marian Puertas, dins la sèrie “La siguiente 
será peor”. ... este espacio que dirige y presenta Marian Puertas, una conversación puerta 
a puerta desde @LaKorrala con artistas, pero no para hablar de Arte, que también.. sino 
de lo que nos pasa en la vida.

 https://www.diarideterrassa.com/

Jorge Egea impartint una conferència.
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DESCOBRINT I COMPARTINT EXPERIÈNCIES
De Bari a Sant Severino Lucano
Jorge Egea (Escultor, President de l’ICRE)

Aprofitant les possibilitats que ofereix el programa ‘Erasmus+’, de mobilitat per al pro-
fessorat universitari, la setmana del 16 al 22 de maig vaig tenir la oportunitat de visitar, 
al sud d’Itàlia, dos indrets relacionats amb el món de l’escultura i de l’art.

La primera part de la visita va tenir un caire més acadèmic. Es tractava d’una interven-
ció a la Accademia di Belle Arti de Bari.

Bari és una ciutat mediterrània i marítima en la Apúlia italiana, molt coneguda per la 
Basílica de sant Nicolau, sant patró d’aquest ciutat. La seu de l’Accademia es troba al 
centre de la ciutat, a prop de l’estació. Allà va tenir lloc la trobada amb alumnes i pro-
fessors, amb la conferència “Dal Marmo allá Scultura Digitale” (del marbre a l’escultura 
digital). Però el més interessant va ser anar a visitar els tallers que l’escola té a Mola 
di Bari, en la seu d’un antic monestir dessacralitzat i convertit en tallers, gràcies a la 
col·laboració amb el professor i escultor Mauro Antonio Mezzina, amb la companyia 
de Federica Soldani (que va ser alumna i sòcia temporalment de l’ICRE), així com de 
Daniela Giglio, que també va tenir relació amb la nostra comunitat escultòrica.

Durant la segona part del viatge, va tenir lloc la visita a San Severino Lucano (Potenza), 
població de la Basilicata dins de l’entorn del parc natural del Pollino (aberració popular 
del déu Apol·ló, per tant, monticle dedicat al déu de les arts grecoromà). Allà es va 
crear el Museo Palafrido, un museu d’interpretació del parc natural on, des de fa dos 
anys s’hi ha integrat una secció dedicada a l’escultura en terracota, atès que gran part 
de l’economia local tradicional es basava en la producció en fang.

L’artífex d’aquest museu ha estat l’artista Vincenzo Patroni, professor jubilat de l’Acca-
demia di Belle Arti de Nàpols, qui també ha participat en els concursos internacionals 
d’escultura de l’ICRE. En aquesta ocasió vaig donar la conferència titulada “Approccio 
alla Scultura in Terracotta” (aproximació a l’escultura en terracota) tot revaloritzant 
aquesta matèria essencial per a la creació escultòrica i també comptant amb l’art com 
a element articulador del territori.
 
Això va propiciar una trobada amb autoritats i artistes de la zona, els quals es van mos-
trar molt interessats amb possibles propostes de col·laboració amb l’ICRE, com ara, la 
creació d’un “workshop” d’escultura en terracota que es pogués dur a terme allà mateix.

Tot plegat, una breu però molt bona experiència, i una ocasió per a conèixer indrets 
més autèntics d’Itàlia, més enllà d’una visita habitual als grans centres de producció 
d’art.
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Els Àngels de l’ICRE a Sant Pau del Camp 
El 26 de maig es va inaugurar l’exposició col·lectiva de l’ICRE al claustre de l’Antic 
Monestir de Sant Pau del Camp (carrer de Sant Pau, 99, Barcelona). L’espai “Agenda” 
de La Vanguardia del dimecres 25 se’n va fer ressò: ... Partint de la proposta conceptual i 
estilística pròpia de cada artista s’han creat un total de 29 escultures que responen a una 
gran varietat d’interpretacions del concepte “Àngel”. Escultures elaborades d’acord amb la 
temàtica dels àngels, amb l’objectiu de donar a conèixer l’obra dels artistes participants. 
La historiadora Montse Oliva Andrés s’ha encarregat del comissariat de l’exposició.

El pas al claustre per poder veure les obres va ser precedida per tres breus presenta-
cions, de l’Administrador de Sant Pau del Camp, Joan Cabot; del President de l’ICRE, 
Jorge Egea; i de la Comissària de la mostra, Montse Oliva Andrés. Durant tota la vet-
llada, dins el claustre va ressonar la música de saxofon interpretada per Pepe Quer.

L’ICRE, com és habitual en totes les exposicions que munta, va editar un Catàleg amb 
les fotografies de les obres, un breu currículum de cada escultor i les definicions con-
ceptuals que cada artista va fer de la seva obra. El catàleg també conté les fotografies 
d’àngels presentades pels fotògrafs Andrés Paredes i Carlos Montoro.

 Ayo Cabrera

 EMB

 Ayo Cabrera

 EMB
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Primavera 2022 al Palau Falguera
Del 27 de maig al 12 de juny es va celebrar el 34è Saló de Primavera del Cercle de Belles 
Arts de Sant Feliu de Llobregat. Com és habitual, l’exposició es va muntar al Palau Fal-
guera. Hi van participar els socis de l’ICRE Joaquim Hernández, Laura Hernández i 
Mony Núñez.

4a Nit de l’Art a Valldoreix
El 27 de maig es va celebrar la Nit de l’Art a Valldoreix (Sant Cugat del Vallès). Es 
tractava de la quarta edició i, per aquesta ocasió, hi van participar quinze escultors de 
l’ICRE (l’any 2017, Valldoreix va celebrar, per primer cop, aquesta proposta organitza-
da per Amicart Valldoreix i Cultura de l’ajuntament).

Entre altres actes, el programa de la festa incloïa un Homenatge Poètic per commemo-
rar els 100 anys del naixement de Gabriel Ferrater, un monòleg d’Empar Moliner i el 
muntatge audiovisual “Quan la Natura esdevé Art”.
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Juny

Queer Bodies Diverse Minds
Del 3 al 12 de juny es va presentar l’exposició Cossos Queer, Ments Diverses, organitza-
da per l’Associació LGTBIQ i Color Sitges Link, a la Sala d’Art municipal Estudi Vidal de 
Sitges (carrer d’en Bosc, 6). Entre tots els artistes convocats hi va ser el nostre company 
Eloi Biosca.

L’objectiu de “Cossos Queer / Ments Diverses” és reivindicar una visió diferent de la rea-
litat social, desvinculada dels cànons culturals i, a més, lluita contra les desigualtats en 
matèria d’orientació sexual i d’identitat de gènere que l’heteropatriarcat ha instaurat des 
de temps immemorials. Amb l’esdevenir dels temps, el sistema heteronormatiu ha donat 
un lloc determinat a aquestes manifestacions relegant-les a l’escena privada, i les teories 
queer es neguen destacant la següent màxima, recollida al Queer Manifest de 1990: “Ser 
queer no va del dret a la privadesa, sinó de la llibertat de ser públics, de mostrar-se exac-
tament tal com un és”.

Una obra de Marta Solsona
El 7 de juny es va inaugurar al Jardí de Sempronio, al barri del Putxet (Barcelona), el 
bust dedicat al doctor Moisès Broggi. Per a l’emplaçament de l’escultura es va escollir 
una zona verda situada al jardí de Sempronio que limita amb el carrer de Saragossa i 
la ronda del General Mitre, ja que el barri de Sant Gervasi va acollir al doctor Broggi 
durant molts anys.

El Dr Moisès Broggi va rebre la medalla d’or de l’Ajuntament de Barcelona pel seu com-
promís social i per l’impuls de la investigació medica. El 2010 se la va dedicar l’hospital 
de Sant Joan Despí, que avui dia porta el seu nom.

Cinema ICRE
El 14 de juny es va fer una nova edició de Cinema ICRE. Com sempre, es va fer a la sala 
de projeccions de Vídeo Instan (carrer de Viladomat, 239, Barcelona). La pel·lícula que 
es va projectar va ser La pasión de Camile Claudel, dirigida per Bruno Nuytten l’any 
1988, i protagonitzada per Isabelle Adjani i Gérard Depardieu en els papers principals.

Camille (Isabelle Adjani)... va sentir des de petita una gran passió per l’art i especial-
ment per l’escultura a què va dedicar gran part de la seva vida. L’escultor Auguste Rodin 
(Gérard Depardieu) va ser el seu mestre, i ella es va convertir en la seva musa. Entre 
tots dos va sorgir una tempestuosa relació amorosa plena de crisis i ruptures. L’escultora 
també va tenir una vida personal molt agitada: era una dona massa lliure i independent 
que no s’adaptava als costums i convencionalismes de la seva època. Al final de la seva 
vida, va viure com una captaire i va acabar sent internada en un psiquiàtric pels seus 
problemes mentals (Filmaffinity).

La meva millor obra a International Art Exhibition
El dia 28 de maig, Visual Art Site va distribuir pel seu Instagram els vídeos amb els 
participants acceptats durant l’any 2021, organitzats per països.

Visualarsite.com (Pàgina d’Art) es defineix com un lloc col·laboratiu i internacional de 
difusió de les Arts Visuals en tres idiomes, castellà, anglès i francès. Permet espais per-
sonals de cada artista, publicar mostres personals i exposicions col·lectives.  Els seus 
canals de difusió són un Web, Youtube, Facebook, Instagram i Whatsapp.

En aquesta edició han seleccionat i publicat obres dels socis de l’ICRE Pere Baguena, 
Amaia Conde, Ignasi Lisicic, Carme Riu, Esther Tenedor i Elvia Cor.

Què mires?, obra d’Eloi Biosca
 Eloi Biosca

Camille Claudel
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Mario Molins a Homo Natura
Del 18 de juny al 19 de setembre, l’ajuntament de Torremocha de Jarama (comunitat 
de Madrid) va organitzar el certamen artístic Homo Natura, la relación del ser humano 
con su entorno, al Centro Artesanal Torrearte.

Mario Molins va ser seleccionat per a participar-hi amb la seva obra Custodes Naturae.

El Centro Artesanal Torrearte és un espai de referència empresarial a la Serra Nord. 
Les seves 35 naus i tallers acullen els projectes de joves emprenedors i artesans de llarg 
recorregut que van inaugurar aquest centre fa 25 anys. A més dels espais productius 
d’artesans i artistes, el centre artesanal ha anat creixent i ampliant la seva oferta cultural 
amb la creació del Museu de l’Agricultura i les sales d’exposicions de Torrearte.

Abel Pruñonosa Incursions postapocalíptiques fallides
El 19 de juny, Abel Pruñonosa va inaugurar l’exposició de quadres i escultures a l’espai 
L’ombra d’un sifó de Sant Pol de Mar (Maresme. Carrer Riera 19): En aquesta ocasió 
mostraré en primícia el meu treball més recent, encara no publicat a cap lloc. Veniu i fem 
una copa de cava!.

L’ombra d’un sifó, en el seu web, es defineix com un Bar - exposicions - esdeveniments 
- musica i ... tu.

Joaquim Hernández a Crisolart Galleries
El 16 de juny la Galeria Crisolart (Villarroel, 43, Barcelona) va inaugurar l’exposició 
col·lectiva Grup Art Show. Joaquim Hernández, soci de l’ICRE, va presentar les seves 
obres.

Galeries Crisolart presenta art contemporani internacional. La nostra voluntat és mos-
trar noves tendències i expressions d’artistes internacionals molt reconeguts... El propòsit 
aquí és presentar art potent i visionari d’artistes futurs per presentar una programació 
dins del camp transversal d’un alt nivell tècnic de creacions. Els nostres artistes són se-
leccionats dins d’aquesta convicció, basant-se en la seva única línia conceptual i visual 
de treball.
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 https://www.tramuntanart.cat/

 Raquel Toisón  Javier de Mendoza

Mercè Pla al Port de la Selva
Del 25 de juny al 3 de juliol TramuntArt va organitzar l’11a Mostra d’Art Contempora-
ni del Port de la Selva (Alt Empordà). ... podrem fer una passejada per la costa del Port 
de la Selva i gaudir de les diferents disciplines artístiques que protagonitzaran la XI edició 
del Tramuntanart. Escultura de gran format, instal·lació i pintura mural, 43 participants 
repartits per diferents zones.

La nostra companya Mercè Pla va participar-hi amb l’obra Amarat de Tramuntana. Hi 
va haver una bona mostra d’escultors: Carles Arfelis, Carles Bros, Conxa Moreno, Emi-
li Armengol, Eudald de Juana, Joan Molins, Joan Priego, Mercè Riba, Núria Pallisera, 
Pilar Farrés, Samuel Salcedo, Santial, Sílvia Juez i Teresa Riba.

Escultura al Mercat
Del 29 de juny fins al 2 de juliol es van exposar les obres admeses a la II Exposició i 
Concurs d’Escultura al Mercat Abaceria Central,  al passeig de Sant Joan de Barcelona, 
a l’entrada pel carrer d’Indústria, al primer pis on hi havia la sala polivalent. L’exposició 
va ser organitzada pel propi mercat de l’Abaceria i l’Associació de Veïns i Amics del 
passeig de Sant Joan.

Es van admetre 20 escultors entre els quals hi havia els companys de l’ICRE Raquel 
Toisón i Javier de Mendoza.

Josep Tomàs a Art Enllà
Del 21 de juny fins el 15 de juliol, la Galeria Art Enllà de Gràcia (carrer de Sant Pere 
Màrtir, 15, Barcelona) va presentar l’exposició Josep Tomàs, la intemporalitat com a 
recerca, primera individual de l’artista, soci de l’ICRE.
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 Albert Tesifon

 Melchor Font

Juliol
Taller a Pedraza 
Del 4 al 10 de juliol, la nostra companya Mer Jiménez va organitzar un Taller d’Escul-
tura a l’Hotel La Villa, a Pedraza (Segòvia). Durant cinc dies seguits l’estada va com-
binar les classes d’escultura -tots els matins- amb les rutes per la ciutat de Segòvia i els 
pobles propers -els anomenats Pueblos Rojos y Negros de la Serra d’Ayllón-, Riaza, Real 
sitio de  San Idefonso, i la visita al Parc Natural de les Gorges del riu Duratón.

 Jaume González  Santiago Martí

 Rosa Puigcercós

 Joaquim Hernández

Seminari ICRE a la Biblioteca Clarà
El 6 de juliol es va celebrar un nou Seminari, organitzat per l’ICRE a la Biblioteca Clarà 
de Barcelona (carrer del Doctor Carulla, 22-24), a càrrec del Doctor en Història Ale-
jandro Acosta López. El títol de la conferència va ser “Una obra i nombroses vicissituds: 
Josep Clarà i el monument als voluntaris catalans de la Gran Guerra”.

Com és habitual es van presentar, també, set obres de set socis de l’ICRE. Aquest 
cop van ser Melchor Font, Jaume González, Joaquim Hernández, Santiago Martí 
“Caco”, Rafel Peinado, Rosa Puigcercós i Albert Tesifon.

 Rafel Peinado
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Una obra i nombroses vicissituds:
Josep Clarà i el monument als Voluntaris Catalans 
de la Gran Guerra
Alejandro Acosta López (Doctor en Història, Universitat de Barcelona)

Durant la Primera Guerra Mundial (1914-1918), malgrat la neutralitat oficial de l’Es-
tat espanyol, al voltant d’un miler de catalans es va allistar juntament amb soldats de 
moltes nacionalitats a les files de la Legió Estrangera francesa, de fet l’únic cos d’Exèrcit 
al que podien integrar-se degut a la seva condició d’estrangers. Els sectors aliadòfils a 
Catalunya van celebrar la participació d’aquests combatents i el novembre del 1918, 
un cop acabada la guerra, l’Ajuntament de Barcelona va decidir impulsar la creació 
d’un monument en homenatge als voluntaris catalans que en perpetués la memòria. 
Malgrat que es va pensar en Josep Llimona, l’encàrrec va ser concedit a l’escultor olotí 
Josep Clarà Ayats (1878-1958).

La elecció de Josep Clarà era lògica, ja que havia estat un decidit aliadòfil que havia 
firmat manifestos públics en suport de les potències de l’Entesa i fins i tot havia partici-
pat a un viatge d’intel·lectuals al front francès el desembre del 1917. Malgrat els dubtes 
de Clarà, qui recelava del compromís municipal a pagar degudament el seu treball, 
l’artista va començar a treballar en l’obra amb promptitud. No obstant, els recels de 
l’escultor es van demostrar fonamentats, ja que malgrat que l’any 1921 es va formar 
una Comissió Executiva per impulsar el monument, el projecte es va anar estancant i 
els problemes de finançament van ser constants, a despit dels titànics esforços del doc-
tor Joan Solé i Pla, qui havia estat el personatge més decisiu del Comitè de Germanor 
amb els Voluntaris Catalans. En bona part gràcies a ell fins i tot es va dur a terme el 
desembre del 1922 una exposició a La Pinacoteca de la Gran Via barcelonina que tenia 
per objectiu aconseguir diners per pagar a Josep Clarà i instal·lar definitivament el seu 
monument.

En la seva versió inicial, l’escultura de Clarà, feta en bronze, representava un home nu 
amb els braços alçats en gest dramàtic i portant una sèrie d’elements marcials com un 
casc M15 Adrian, casc emblemàtic dels soldats de l’Exèrcit francès a la passada guerra, 
un cinturó amb una beina, una espasa i un escut. L’escultura, a la qual la influència 
de Bourdelle era notable, oferia una visió encomiàstica de la guerra i representava al 
voluntari català com un nou almogàver. L’estàtua era la representació èpica d’un com-
batent idealitzat disposat a entregar la vida per una causa. 

Malgrat els avenços de l’artista, el projecte va continuar paralitzat pels problemes de 
finançament i també pels enfrontaments polítics al sí del Consistori municipal. No 
obstant, una nova situació política acabaria frenant la instal·lació del monument: l’ad-
veniment de la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930). Malgrat 
que en aquells anys l’escultura de Clarà va obtenir un clar reconeixement internacio-
nal, guanyant l’any 1925 el Grand Prix a la Exposition Internationale des Arts Décoratifs 
et Industriels Modernes de París, les noves autoritats municipals van descartar qualse-
vol iniciativa al voltant de l’escultura de Clarà per la seva orientació catalanista. Con-
tràriament, durant el règim de Primo de Rivera es va inaugurar una obra alternativa 
finançada en bona part per la colònia francesa a Barcelona: un obelisc, obra de Gustave 
Violet, que es va instal·lar al cementiri de Montjuïc i que rendia homenatge als soldats 
francesos i als voluntaris espanyols morts durant la Gran Guerra. La cerimònia d’inau-
guració, a la qual va assistir el mateix rei Alfons XIII, va ser un autèntic acte d’Estat 
carregat de pompa militar i de discursos patriòtics i d’amistat entre el Regne d’Espanya 
i la República Francesa. 

Monument als voluntaris catalans al Parc de la 
Ciutadella, obra de Josep Clarà.

  de l’autor.
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Després de la dictadura de Primo de Rivera i amb un nou alcalde, l’any 1930 es va 
reconstituir la Comissió Executiva del Monument als Voluntaris Catalans de la Gran 
Guerra, i malgrat que l’any 1932 se’n va formar una altra, tampoc s’aconseguí un im-
puls definitiu al projecte de manera veloç per dificultats polítiques i pressupostàries. 
Però, a més, amb l’establiment de la República i sobre tot amb el difícil context interna-
cional marcat pel desprestigi de la democràcia liberal i l’auge dels feixismes i dels au-
toritarismes, el projecte d’instal·lació de la obra de Josep Clarà també va estar sotmès 
a noves discussions i lectures sobre la guerra. Així, per exemple, el novembre de l’any 
1933 el regidor pacifista Josep Maria Bertran de Quintana va protagonitzar una in-
tensa discussió a l’Ajuntament de Barcelona reivindicant el valor de la pau i demanant 
que es destinés els fons per l’escultura de Clarà a ajuts pels fills dels voluntaris catalans 
morts a França. Aquell canvi dels temps i de la lectura de la guerra va afectar l’escultura 
de Josep Clarà, que no va ser inaugurada finalment fins el 14 de juliol del 1936, quatre 
dies abans de l’esclat de la Guerra Civil paradoxalment. La versió definitiva del monu-
ment, instal·lada al Parc de la Ciutadella, s’allunyava de la versió original, ja que Josep 
Clarà va decidir eliminar els elements marcials de la seva escultura primigènia i aquells 
elements que la identificaven amb la Primera Guerra Mundial per tal d’oferir una obra 
amb una lectura més àmplia en significat i temps. Fonamentalment, l’escultura buscava 
ser un símbol de la vocació dels catalans en defensa de la Llibertat i de la pau universal. 
D’aquesta manera, la estàtua definitiva de Clarà presentava al mateix home nu però 
portant només una espasa girada en posició d’entrega i no d’atac i un ram de fulles de 
roure com a símbol de pau.

Aquesta nova lectura de l’escultura de Josep Clarà com a símbol de la reivindicació de 
la pau va mantenir-se i va ser explotada al llarg dels anys de la Guerra Civil, ja que gai-
rebé cada 14 de juliol, Dia de la Festa Nacional francesa, i cada 11 de novembre, data 
de commemoració de la firma de l’armistici del 1918, l’escultura va acollir algun acte 
oficial de les autoritats catalanes amb representants de França. L’escultura recordava 
que alguns catalans s’havien sacrificat per França entre 1914 i 1918, i aquell record era 
políticament convenient en uns moments en els que es buscava persuadir les autoritats 
del Front Popular francès perquè s’impliquessin en l’ajut a la República Espanyola.     

Després de la Guerra Civil, malgrat el lligam de l’escultura de Clarà amb el relat cata-
lanista sobre la participació dels voluntaris a la Gran Guerra, les noves autoritats fran-
quistes van mantenir el monument i només van retirar-ne la inscripció, però no van 
destinar-ho a cap acte polític ni de cap mena. De fet, al marge de les connotacions ca-
talanistes originals del monument, aquest plantejava un dilema per la moral del règim 
nacionalcatòlic pel sol fet de presentar una figura masculina nua. Durant la celebració 
del Congrés Eucarístic de Barcelona de 1952 aquesta qüestió es va resoldre de manera 
ben senzilla: ocultant l’escultura darrere d’unes capses de cartró i teles. Les notes del 
propi Josep Clarà, aleshores ja ancià, traspuen l’amargor per aquest tractament, i de 
fet l’artista no va dubtar a escriure a l’alcalde de Barcelona per mostrar el seu disgust 
i reflexionar sobre l’absurd d’ocultar l’art nu. Un acte de vandalisme contra l’escultura 
i la manca d’agilitat de les autoritats municipals en reparar-la va ser motiu de noves 
queixes de Clarà tan sols sis mesos després.

Amb la recuperació de la democràcia, malgrat que es va instal·lar una nova placa als 
peus del monument, aquest continua al Parc de la Ciutadella, a la vista de milers de 
turistes i passejants diaris, però sense que s’hagi fet el suficient esforç institucional per 
explicar la interessant trajectòria d’una de les més destacables però injustament obli-
dades escultures de Josep Clarà. 
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Diploma a Mari Carmen García
El dia 6, després del Seminari de la Biblioteca Clarà, el president de l’ICRE va lliurar a 
Mari Carmen García el Diploma acreditatiu d’haver guanyat el Premi del Vot Popular 
a la millor obra de l’exposició “Els Àngels de l’ICRE” que es va celebrar durant els mesos 
de maig i juny a l’antic monestir de Sant Pau del Camp.

Després, vint-i-set socis de l’ICRE van assistir a un sopar de “fi de temporada” organit-
zat al Tres Torres Atiram Hotel (Calatrava, 32, Barcelona).

Nàstia Makinova a la Bisbal d’Empordà
La nostra companya va exposar aquest estiu a la botiga Fankfreak de la Bisbal d’Em-
pordà (carrer de l’Aigüeta, 130). Fankfreak és un projecte ceràmic que neix el 2018, in-
corporant elements singulars, juganers i frescos a objectes quotidians i escultòrics. Partint 
de joguines i objectes trobats, motlles de guix, pastes de colada de porcellana i modelat, 
Fankfreak configura un encaix de tots els elements constituents.

Nàstia ens explicava: bàsicament, el concepte aquí és la dicotomia de la creativitat hu-
mana, que se’n pot anar cap als Unicorns, que representen el contes de fades -tot allò bo-, 
o bé cap a la granada de mà, que representa tot allò que “no toca”.
La dualitat de la creativitat humana  és així.

Mario Molins, premiat al certamen Mario Saslovsky 
El 6 de juliol es va anunciar per Instagram que s’havia seleccionat i premiat amb un 
Primer Accèssit l’obra de Mario Molins “Haiku al comenzar de la primavera”, al IV 
Certamen Internacional d’Art Abstracte Mario Saslovsky 2022.

Mario Saslovsky (Buenos Aires. Argentina, 1949), creador d’una empresa d’Electrònica 
al seu país, home viatger, especialment per l’Extrem Orient, Beijing, Hong Kong, Taipei... 
viu entre les ciutats de Madrid i Buenos Aires. L’empresari va decidir crear un certamen 
internacional de pintura abstracta, en honor de la seva dona, la pintora del mateix estil 
Adriana Zapisek, per estimular i premiar els artistes que cultivin el camp de l’abstracció 
en sentit ampli. Mario Saslovsky és col·leccionista d’art i un bon fotògraf, alguns dels tre-
balls dels quals han estat exposats.

Genny Murià a Mrs. Toolip Ars Gallery
Del 7 al 13 de juliol, Genny Murià va participar a l’exposició col·lectiva Born Rosé or-
ganitzada per la Galeria d’Art Mrs. Toolip (Ausiàs Marc, 14, Barcelona).

Fundada per la pintora i galerista Mrs.Toolip (Auckland, Nova Zelanda), l’agost de 
2021, Mrs.Toolip Art Gallery s’ha posicionat com un referent en l’escena de les galeries 
d’art de Barcelona. Situada al centre de Barcelona,   on exposicions individuals, col·lectives 
i esdeveniments estan creant l’ambient perfecte per als amants de l’art i els artistes. La 
galeria està enfocada internacionalment per promocionar els nostres artistes i atendre els 
nostres convidats amb excel·lència.

 Nástia Makinova 

 Ayo Cabrera
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 Cristina Vàzquez

XII Fira del Ferro
Els dies 9 i 10 de juliol es va celebrar la XII Fira del Ferro a Alins, a la Vall Ferrera (Pa-
llars Sobirà). La companya Cristina Vázquez hi va ser.

La Fira del Ferro és un esdeveniment que explica les arrels i la importància històrica del 
ferro a la Vall Ferrera i pretén mostrar els secrets ancestrals que acompanyen el treball 
en aquest material. Demostracions de forja i elaboració d’un projecte de forja col·lectiu.
Any rere any, més de 80 forjadors i forjadores provinents d’arreu de Catalunya, de diver-
sos indrets de la península i també de l’altra banda del Pirineu, tornen a fer ressonar els 
martells a la Vall Ferrera. Entre totes i tots, elaboren un projecte de forja col·lectiu en el 
que treballen durant tot el cap de setmana als carrers d’Alins [https://www.firadelferro-
pirinenc.cat/queeslafiradelferro/].

Ricard Mira convidat a la
2022 WildThings NSW Digital Collection
L’escultor va estar convidat des d’Austràlia a participar del 17 al 20 de juliol en una 
exposició virtual d’obres d’art fetes amb soldadura. La mostra internacional va estar  
centrada en el tema de la biodiversitat. L’entitat organitzadora és una ONG de Sydney
(Austràlia) que té com a objectiu “promoure, protegir i millorar la biodiversitat a Ku-
ring-gai i l’estat de Nova Gal·les del Sud”.

Mira hi va participar amb una escultura de ferro, coure, llautó i acer inoxidable titu-
lada “Gall del Prat” feta el 2014 i fixada en una porta decorativa de ferro (també feta 
per ell). Segons l’artista, “l’objectiu era tapar un quadre de comptadors elèctrics d’un pis 
modernista de Barcelona d’una manera harmoniosa amb l’estil general de l’habitatge. Va 
ser complicat perquè a banda i banda hi havia una finestra i una porta que havien de 
continuar sent practicables. A més, la porta de ferro pesava molt i em van haver d’ajudar 
a instal·lar-la el meu germà i el meu fill. Els forats de la planxa tenen una funció estètica 
però també pràctica, perquè permeten accedir a les parts més importants dels comptadors 
sense haver d’obrir la porta”.

Curs de Retrat Escultòric 
Del 19 al 22 de juliol, la sòcia de l’ICRE Mer Jiménez va organitzar un curs de “retrat 
escultòric” al MEAM (Museu Europeu d’Art Modern) de Barcelona. Tal com deia el 
cartell de promoció del curs “s’apendrà a modelar una escultura de fang sota la supervi-
sió i consells de l’escultora...”.

Ricard Mira i els 25 anys de l’Institut Gallecs
L’escultor va realitzar una placa commemorativa dels 25 anys de l’Institut Gallecs de 
Mollet del Vallès. A més del rètol que informava de l’esdeveniment, retallat en una plan-
xa de ferro i amb un rerefons d’acer inoxidable amb efecte mirall, l’obra conté un conjunt 
de siluetes d’edificis emblemàtics de la ciutat i un arbre fet de filferro d’acer inoxidable que 
representa el logotip de l’institut.

 https://www.meam.es



38

Alfons Gil i Abel Pruñonosa a la Fira de Sant Pol
El 24 de juliol es va celebrar la 41a Fira d’Art de Sant Jaume al carrer Nou de Sant Pol 
de Mar (Maresme). Finalment hi varen participar vint artistes.

Després d’aquests anys de pandèmia iniciem una nova etapa de la Fira d’Art, tot tornant 
a l’esperit original d’aquesta: centrat únicament en les diferents disciplines artístiques. 
Així doncs, i sense desmerèixer el treball de ningú, queden excloses les parades d’artesania 
i gastronomia, que ja tenen cabuda en d’altres fires al poble.

Ferran Santiago per terres galegues
“La setmana del 25 al 29 de juliol va tenir lloc el Curs Intensiu d’Escultura que organitza 
Complementa Alternativa (www.complementaalternativa.com) i que comptava amb Pa-
blo Ardao (www.tenttoi.com) com a professor.

Durant el curs de nivell baix/mig es van tractar temàtiques bàsiques com el modelat de 
volums abstractes, evolucionant cap a models anatòmics i finalment l’estructura i mo-
delat del cap. El darrer dia varem encetar la construcció d’una estructura interna per 
modelar la figura humana. Durant tot el curs es van anar discutint temes com estils 
d’escultura, acabats, materials de modelat, conceptes bàsic de motlles, evolució artística, 
exercicis d’autocrítica i observació.

Han estat 5 dies (35 hores) en que en Pablo Ardao s’ha obert com a escultor i com a 
mestre, facilitant a cada alumne els recursos i ajuda que necessitava segons el seu nivell.
Com a cosa curiosa permetem apuntar que l’empresa on treballa en Pablo és la que talla i 
“modela” els blocs de granit que es fan servir per la Sagrada Família. Va ser tot un espec-
tacle veure com donen forma amb les serres radials i la feina que fan els picapedrers (que 
estaven de vacances)”. [Text: Ferran Santiago].

 Abel Pruñonosa

 Alfons Gil

 Ferran Santiago
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Jorge Egea Joaquim Hernández Adrià Arnau Mony Núñez

Amaia Conde als Encuentros 2022 Escultura
El 29 de juliol es va inaugurar una selecció de 81 obres del col·lectiu d’escultors bascos 
(Euskuahaldunak) Azken Muga al pavelló Mixtos de la Ciutadella de Pamplona (Av. 
del Ejército, s/n).

L’exposició s’emmarcava dins del programa Encuentros 2022, quan es van complir cin-
quanta anys dels anomenats Encuentros del 72, un festival d’avantguarda internacional 
que va donar protagonisme a les tendències més experimentals i minoritàries des de 
l’òptica de la interacció entre artistes i públic.

A l’actual exposició hi van participar 15 dones escultores. Amaia Conde, sòcia de 
l’ICRE i escultora bilbaïna, hi va  participar amb el seu relleu anomenat Asfixia. Ama-
ia defensa que “l’escultura no és un art d’homes com de vegades es fa veure. Les dones 
també tenim la força per manejar determinades màquines i eines i crear obres en aquest 
llenguatge”.

Paisanos al Castell de Maella
El 31 de juliol, l’associació Paisanos va inaugurar una exposició al Castell de Maella 
(Baix Aragó-Casp) amb la presència dels seus socis de Mèxic, Estats Unitats i Espanya.

El projecte Paisanos México va ser creat el 2014 per l’arquitecte Luis Alderete amb la 
intenció de poder canalitzar l’amor a la creativitat per part de molts artistes. Ell va 
escollir els 23 artistes inicials per formar part del grup.

En aquesta edició hi han participat els socis de l’ICRE Jorge Egea, Joaquim Hernán-
dez, Adrià Arnau i Mony Núñez.

 https://www.diariodenavarra.es

 Making of “Asfixia” d’Amaia Conde Chiralt

  EMB
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Agost
Albert Tesifon a Vallès Visió
El 4 d’agost la cadena de televisió Vallès Visió (Consorci Teledigital Mollet), va eme-
tre una entrevista, de quasi 24 minuts de durada, al nostre company Albert Tesifon 
[https://www.vallesvisio.cat/parlem-ne-destiu-albert-tesifon-escultor/].

La periodista Susanna Aguilera, que condueix l’espai Parlem-ne, va anar preguntant 
per les diferents tècniques escultòriques, fusta, metall, bronze, etcètera, i l’Albert va ex-
plicar que amb 7 o 8 anys va començar a fer objectes de fusta al taller del seu avi fuster.

En Francesc Corbera ens va deixar !
El dia 7 d’agost, de matinada, va morir en Francesc Corbera. Amb en Francesc (en 
Ciscu, per mi) ens unien moltes coses. Durant més de 30 anys (del 1971 fins la seva 
jubilació, el 2003) vàrem ser companys de feina, i en bona part ell va ser el meu mes-
tre. Tots dos treballàvem a la Diputació de Barcelona i, encara que en dependències 
diferents, ens vèiem molt sovint i teníem també contactes professionals: tots dos vàrem 
començar en el mon de la Cartografia; i el Territori, la Geografia i Catalunya, no ens 
van deixar mai al llarg de tots aquests anys.

Fèiem sortides junts. Recordo molt bé la de Sant Salvador de Terrades, amb la seva 
enyorada Agustina; les de casa seva, a les muntanyes de Ripoll; i també, la seva assis-
tència a les meves festes d’aniversari, la darrera l’any 2012 al Teatre de Sarrià. Més tard, 
un cop jubilats tots dos, ens va unir una altra passió, l’escultura.

Després d’aquell terrible accident, aquell ictus perllongat durant el qual en Ciscu va 
quedar mig invàlid en una cadira de rodes (crec que va ser el 2013), va tenir el coratge 
de fer-se soci de l’ICRE i de participar en diferents exposicions a la Biblioteca Clarà, i 
també en alguna de col·lectiva com la de Martorelles, a la Masia de Can Carrencà, o al 
Centre Cívic Pere Pruna de Barcelona. [Text Enric Morera i Borrell].

Mario Molins guanyador del premi Salvador Victoria
El 13 d’agost es va atorgar el premi del II Certamen Internacional d’Art Salvador Victo-
ria, a Albentosa (Terol), a Mario Molins. El certamen vol ser un homenatge a l’artista 
de Terol i la seva obra de projecció internacional, recolzant la cultura i l’art contempo-
rani actual.

Salvador Victoria (1928, Rubielos de Mora, Teruel - 1994, Alcalà de Henares, Ma-
drid). Pintor. Va estudiar a l’Escola de Belles Arts de Sant Carles, a València. El 1956 
s’instal·la a París on entra en contacte amb els ambients abstractes de l’època. Tota 
la seva obra gira dins de les constants de l’avantguarda. Abstracció gestual, materials 
nous i mitjans d’expressió.

Paisanos al Castell d’Albalate del Arzobispo
El 15 d’agost es va inaugurar l’exposició Paisanos en Aragón a Albalate del Arzobispo 
(Terol). Un cop finalitzada l’exposició de Maella, es va traslladar al Castell Palau Ar-
quebisbal d’Albalate.

L’ICRE, amb el temps, ha creat un cert circuït expositiu entre les dues poblacions, 
Maella, al Maestrat i Albalate del Arzobispo al Baix Martín. El nexe d’unió han estat 
els nostres companys Joaquim Hernández, nascut a Maella, i Jorge Egea, que encara 
que nascut a Saragossa ha estat molt anys visquen a Alcanyís, poble d’origen de Santi-
ago Martínez Ferrer, el Director de l’Escola Taller d’Alcanyís i Coordinador del Centro 
Integral para el Desarrollo del Alabastro d’Albalate del Arzobispo.

 Vallès Visió

En Francesc, el dia de la festa de la seva jubilació, 
el 28 de novembre del 2003.  EMB

Ja en cadira de rodes, el 2016, amb una obra que 
va presentar a la Biblioteca Clarà.  EMB

L’alcaldessa d’Albalate del Arzobispo amb, entre 
altres, Joaquim Hernández i Santi Martínez.

 Maria Peñato
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Adrià Arnau i el Curs de baix relleu en alabastre
Els dies 29, 30 i 31 d’agost, Adrià Arnau va impartir aquest curs a la seu del CIDA 
(Centro de Interpretación del Alabastro), a Albalate del Arzobispo (Terol).

El baix relleu és una tècnica escultòrica per a confeccionar imatges o inscripcions en 
els murs, que s’aconsegueix remarcant les vores del dibuix i tallant les figures, rebaixant 
lleugerament el mur, amb què sobresurt el fons al voltant de la figura i s’obté un efecte 
tridimensional. La diferència amb el mig relleu i l’alt relleu és el percentatge de la figura 
que sobresurt del seu suport: en el baix relleu, la figura sobresurt aproximadament una 
vuitena part del volum que tindria si es tractés d’una escultura; en el mig relleu, sobresurt 
entre una quarta part i la meitat, i en l’alt relleu acostuma a rondar les tres quartes parts  
[Viquipèdia].

Setembre
Curs intensiu de talla en fusta
Els primers dies de setembre, de l’1 al 4, Amaia Conde va impartir un Curs de Talla en 
fusta. Ho va fer al seu taller de Bilbao (Grupo Montaño, 6, bajo) i hi van assistir, entre 
altres persones, quatre socis de l’ICRE: Quim Bosch, Maria Carmen García, Rafel 
Peinado i Raquel Toisón.

El curs va durar 20 hores, i tot el material, fusta i l’us de les eines, estava inclòs en el 
preu. També van proposar algunes visites turístiques i gastronòmiques entre classe i 
classe.

 Adrià Arnau

 Amaia Conde



B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

3
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

42

Joaquim Hernández a la biblioteca Montserrat Roig
De l’1 al 30 de setembre es van presentar algunes escultures de Joaquim Hernández 
al Racó de l’artista de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat (Verge 
de Montserrat, 1-3).

David Collantes a la Sala Calisay d’Arenys de Mar
El 2 de setembre es va inaugurar l’exposició d’obres de David Collantes, Esculturas 
2012-2022, a la Sala Calisay d’Arenys de Mar (Maresme).

L’escultura, en el meu cas, és la manera de mostrar-me als altres, allà queden reflectides 
les meves pors, els meus gustos i les meves passions. No m’interessa decorar un espai, 
busco commoure els ulls de qui em miri. La curiositat per aprendre nous oficis, m’ha 
dut a conèixer diferents materials, eines i tècniques, permetent expressar-me de diferents 
maneres. Això dóna lloc a una col·lecció eclèctica de peces on el marbre, la fusta i el ferro 
són els protagonistes, materials nobles, amb caràcter propi i transmutables en el temps.

En aquesta exposició presento un recorregut de deu anys d’aprenentatge i cerca d’un llen-
guatge propi. Així es poden observar peces que barregen diversos materials fins a una 
escultura més depurada i sòbria. David Collantes.

Mer Jiménez i l’Ofici d’escultor
El dimarts 6 de setembre, Mer Jiménez va anunciar a les xarxes que s’inauguraven les 
sessions de modelatge dels dimarts:

Tots els dimarts en el MEAM, durem a terme sessions de modelatge en fang, sota la 
supervisió de l’escultora Mer Jiménez, l’obra de la qual forma part de la col·lecció perma-
nent Art Contemporani Figuratiu. Treballarem amb fang refractari, material més idoni 
per a estudiar l’anatomia del cos humà.
Les sessions tindran lloc tots els dimarts a les sales del Palau Gomis, seu del MEAM, des 
del 4 d’octubre de 2022 al 27 de juny de 2023 de 15:00h. a 19:00h. Comptarem amb la 
presència de model natural que ens servirà a l’hora d’estructurar les peces i exercicis de 
la classe.

Sandra Molina, Mercè Pla i Fili Plaza
La Galeria d’Art Mar (Pau Claris, 120, Barcelona) va fer la Presentació de la Temporada 
22-23 el 6 de setembre, a les 19:30 hores, amb la participació de tots els artistes que ex-
posaran aquesta temporada. Es sortejarà una obra entre el públic assistent.

Sandra Molina, Mercè Pla i Fili Plaza hi van participar.
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Reequilibri 2017, Ricard Mira
 Ricard Mira

 EMB

Ramon Pons va tornar a DarteArte
Del 9 de setembre, i fins al 25, la galeria ArteDarte del Poble Nou (Pellaires, 33, Barce-
lona) va presentar la seva nova exposició col·lectiva Festa Barcelona. Ramon Pons hi 
va participar amb varies de les seves escultures.

Ricard Mira i John Nash
El 15 de setembre va aparèixer publicat a Diario 16 digital (https://diario16.com/jo-
hn-nash-esa-mente-maravillosa/), l’article del nostre company Ricard Mira titulat 
John Nash: esa mente maravillosa.

En Ricard Mira pateix la malaltia de l’esquizofrènia: Amb 17 anys em van diagnosticar 
esquizofrènia paranoide precoç, i dels 17 als 21 em van fer electroxocs, a més del tracta-
ment farmacològic. Després de 50 anys medicant-me amb antipsicòtics, ara en porto més 
de 2 sense tractament per consell del psiquiatre. Cada setmana rebo seguiment psicològic 
i psiquiàtric per telèfon. Amb els anys he millorat a poc a poc i he anat aprenent a detec-
tar la pujada d’adrenalina a la sang que precedeix els brots psicòtics.

En aquest article, a banda d’explicar, sense embuts, com viu i ha viscut la seva malaltia, 
reivindica el paper positiu que ha jugat la pràctica de l’escultura en el seu desenvolupa-
ment: A la primavera del 2017 vaig fer una escultura que vaig titular «Reequilibri 2017» 
perquè la vaig fer durant un brot psicòtic, però va ser tan lleu que simplement tenint 
l’espai de la ment ocupat fent l’escultura (i mantenint la medicació) ja vaig recuperar 
l’equilibri mental. El del 2017 va ser l’últim brot que he tingut.

No va ser l’únic article de divulgació que en Ricard ha escrit: el 30 de juliol, també del 
2022, i també a Diario 16, en va escriure un, titulat Diagnóstico: esquizofrenia. 50 años 
después, on reivindicava: En qualsevol cas, cal parlar més de salut mental, deixar de con-
siderar-la un tabú. I més ara que hem passat per una pandèmia i tenim una d’aquestes 
situacions mundials que propicien l’aparició de problemes mentals, a més del consum de 
drogues que cada cop està més estès i darrerament és un dels desencadenants principals. 
Sé que corregir la mala informació és difícil, perquè costa més revertir que partir de zero, 
però cal fer-ho i entre tots ho aconseguirem.

David Centelles i Jorge Egea al The MEAM Hall
El divendres 16 de setembre es va inaugurar la segona edició de l’exposició organitzada 
per la Fundació de les Arts i els Artistes al MEAM (Barra de Ferro, 5, Barcelona). Es 
van lliurar els diplomes als artistes acceptats, entre els quals hi havia en David Cen-
telles i en Jorge Egea, socis de l’ICRE. La Fundació Privada de les Arts i els Artistes 
habilita 161 places a un nou espai a l’entrada principal del Palau Gomis, seu del MEAM, 
on l’artista podrà exposar obres en petit format (20 x 20 cm) seleccionant un dels 3 plans 
expositius. La mostra es podrà veure durant uns sis mesos, fins al 17 de març del 2023.

Genny Murià a Nature
El 16 de setembre es va inaugurar l’exposició “Nature” International Collective Exhi-
bition a Mrs. Toolip Art Gallery, al carrer d’Ausiàs March, 14 de Barcelona, amb la 
participació de 28 artistes, entre els quals hi havia la nostra companya Genny Murià.

Daila, David Centelles  David Centelles

Expanded, Jorge Egea  Maria Peñato
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Taller d’Escultura a Galícia
Del 18 al 24 de setembre la nostra companya Mer Jiménez va organitzar el 6è Taller 
d’Escultura. En aquesta ocasió les classes es van dur a terme al Pazo Libunca, un se-
nyorial i rústic pazo de principis del segle XX que està situat a Narón, entre la ria de  
Ferrol i l’oceà Atlàntic.

I, com és habitual, també es va aprofitar per fer turisme a San Andres de Teixido, A 
Coruña, Betanzos, El Ferrol i, fins i tot, una sortida en vaixell fins a Mugardos.

El Manifest del Superart d’Andreu Ponsirenas
El 18 de setembre, el company Andreu Ponsirenas va presentar a Instagram el seu ví-
deo, íntegrament en castellà, titolat El Manifiesto del Superarte: Presentación del nuevo 
vídeo que he realizado con muchas ganas e ilusión, que hace entender mejor mi obra y 
el sentido de ésta. Espero que os guste. Muchas gracias a @claudiadiazpines por el gran 
trabajo detrás de la cámara.

En aquest vídeo l’Andreu Ponsirenas explicava el seu concepte de SuperArt, i entre 
altres coses deia: és un terme inspirat en Nietzsche. És un tipus d’Art que va més enllà 
del Bé i del Mal... Hem d’eradicar tots aquells patrons que mitjançant la influència de 
l’Església i altres organismes religiosos han anat deformant i transformant l’inconscient 
col·lectiu i generant aquestes idees que ens han anat apartant de la realitat... Perquè creu-
re en un senyor que està a dalt el Cel és creure en quelcom antinatural, que no existeix...

Grup de Belles Arts de Badalona
El 18 de setembre es va inaugurar la 161a Exposició Col·lectiva de Pintura i Escultura 
del Grup de Belles Arts del Museu de Badalona. Hi van participar els companys Juan 
Gutiérrez, Genny Murià i Andreu Ponsirenas. Després de la inauguració es va fer un 
dinar de celebració.

Fili Plaza, joies i escultures en un nou local
El 27 de setembre Fili Plaza va inaugurar la seva nova botiga situada al carrer del Rec, 
32, de Barcelona. A la plata baixa s’hi podien veure, com és habitual, totes les seves 
col·leccions de joies d’autora i, a la planta soterrani una extensa exposició de la seva 
obra com escultora.

Com es senyala al seu web: Les col·leccions són fruit del seu estudi permanent de les 
formes, les textures i els materials. Són resultat d’un procés artesanal que ofereixen a 
cadascuna d’elles una entitat pròpia i única. El bagatge escultòric de Fili Plaza li permet 
transmetre en cadascuna de les joies una infinitat de sensacions, emocions i ànima, que 
tant en la seva escultura com en la seva joia, es veu reflectida.
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Solange Keschmann i la seva
Follia, un homenatge a Joan Carles Amat
L’any 2015, l’ICRE va organitzar el I Certamen Internacional ‘Música tridimensional’, 
Homenatge a la Guitarra, al Museu de la Música de Barcelona (Lepant, 150), en el 
qual s’hi van presentar 34 escultors de 9 països diferents. La nostra companya Solange 
Keschmann hi va presentar la seva obra Follia, un homenatge a Joan Carles Amat.

Solange deia: La música no té frontera. Per a aquesta obra d’art em vaig inspirar en 
la guitarra i en un dels temes musicals europeus més antics: “Folia”. Les notes de vidre 
acrílic de l’escultura representen simbòlicament la “Folia” i com deia Claude Debussy: 
“La música és l’espai entre les notes”. Aquesta “Folia” és un homenatge al metge, escriptor 
i guitarrista català Joan Carles Amat (1572-1642), el tractat de la guitarra del qual era 
conegut arreu d’Europa.

Set anys després, l’Associació Joan Carles i Amat va elaborar un dossier per tal de 
demanar a la Generalitat de Catalunya l’aprovació del projecte de recuperació de la 
figura del músic, de qui aquest any 2022 es va commemorar el 450 aniversari del seu 
naixement.

En aquest dossier es cita l’obra Follia...: ...Una ressenya curiosa que val la pena de no 
passar per alt és l’obra escultòrica Folia, tribute a Joan Carles Amat, de l’artista suïssa 
resident a Viena Solange Keschman, dins del portal Sculpture Network. El fet d’haver 
viscut un temps a Barcelona, pot explicar que aquesta inclassificable escultora hagués 
decidit realitzar aquesta bellíssima i imaginativa joia en homenatge al monistrolenc...

Les il·lustracions de Rodrigo Spinelli
Del 28 de setembre al 4 de novembre, l’Espai Putxet-Sarrià-Sant Gervasi (Marmellà, 
13, Barcelona) va presentar l’exposició “Crea Putxet. Col·lectiva d’artistes locals”, en la 
qual hi va participar el company Rodrigo Spinelli amb una sèrie de dibuixos surrea-
listes.

Aquesta 2a edició recull obres de 10 artistes que treballen les tècniques de la il·lustra-
ció, el collage, el gravat i les arts gràfiques, que reflecteixen l’estètica contemporània del 
moment: Adriana Katz (collage), Bea de Rivera (il·lustració), Cristina Sabaté (il·lustra-
ció), Jesús Morentin (obra gràfica), Júlia Solans (obra gràfica), Marta Rourich (collage), 
Marta Torres (gravat), Mitus Benejam (il·lustració), Rodrigo Spinelli (il·lustració) i Orsi 
Csoma (Collage).

Ramon Pons a Sant Andreu de Llavaneres
El 30 de setembre es va fer la inauguració de l’exposició Periples al Museu-Arxiu de 
Sant Andreu de Llavaneres (Can Caralt, carretera Sant Vicenç de Montalt, 14, Mares-
me). En Ramon Pons hi va presentar un total de 24 escultures, de fang, ceràmica freda,  
ciment i també una de metacrilat.

 https://www.instagram.com/rodrigospin/
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Octubre
Erosió, de Pere Baguena
El dissabte 1 d’octubre es va inaugurar l’exposició Erosió, amb obres de Pere Baguena, a 
l’Atelier de Vilassar de Mar (Sant Joan, 10). Peces de petit format amb preus accessibles.

L’Atelier de Vilassar de Mar és un estudi d’interiorisme i decoració gestionat per Cris-
tina Mayans.

Inici de curs del Taller d’Escultura de Jose Abellan
El 3 d’octubre la nostra companya Jose Abellan va obrir les portes del seu Taller d’Es-
cultura (Julián Romea, 18, Barcelona) per iniciar el curs 2022-2023.

Jorge Egea i la Casa Reial de Godenu
El 3 d’octubre, la delegació d’Espanya de la Casa Reial de Godenu va fer el lliurament  de 
l’edició especial limitada del Lleó de Godenu, una estatueta realitzada per Jorge Egea.

Godenu és una entitat subnacional tradicional de la regió del Volta, a la República de 
Ghana, a l’Àfrica occidental. Actualment, aquestes entitats representen, en general, a 
les diferents tribus que tradicionalment habitaven la regió, i estan dirigides per un 
“Rei”. No tenen cap representació política i es dediquen, bàsicament, a tasques socials.

El nom Godenu significa “Sigues ferm amb Déu”, i al seu territori, d’uns 18 km2 (pràc-
ticament com el districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona), hi viuen unes  13.000 
persones. El Rei de Godenu es diu Togbe Osei III. Està molt compromès a servir la gent 
de Godenu. Durant alguns anys ha construït escoles a la seva regió i ha iniciat molts pro-
jectes humanitaris en cooperació amb diverses ONG de tot el món. També és conegut per 
convidar els seus col·legues, altres líders subnacionals tradicionals, a treballar junts per 
al desenvolupament de les seves respectives regions. Aquest treball és part de Gbi Dukor, 
una organització que existeix per protegir les cultures d’aquestes àrees tradicionals i pro-
moure’n el desenvolupament a tota la regió.

Seminari a la Biblioteca Clarà
El 5 d’octubre l’ICRE va impartir un nou Seminari a la Biblioteca Clarà (Doctor Caru-
lla, 22-24, Barcelona), aquest cop a càrrec de l’historiador i crític d’art Bernat Puigdo-
llers. La conferència duia per títol L’arquitecte i pintor Ignasi M. Serra Goday (Barcelo-
na, 1916-1991), autor de l’ampliació del Museu Clarà.

Com és habitual, en el mateix acte es van presentar set obres de set socis de l’CRE: Mia 
Cristobal, Laura Hernández, Solange Keschmann, Mercè Pla, Ramon Pons, Rodri-
go Spinelli i Julio Romay.

 Solange Keschmann  Mercè Pla  Ramon Pons

 Mia Cristóbal  Laura Hernández

 Rodrigo Spinelli  Julio Romay

 Jorge Egea
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Ignasi M. Serra Goday: 
autor de l’ampliació del Museu Clarà
Bernat Puigdollers (Historiador i crític d’Art)

Ignasi M. Serra Goday (Barcelona, 1916-1991) fou arquitecte i pintor. Com artista 
plàstic desenvolupà la seva obra, sobretot, en el camp del dibuix -amb un gran nombre 
d’il·lustracions per a llibres i revistes- i la pintura mural, amb mostres rellevants arreu 
del territori.
Els seus orígens com a pintor es remunten a l’etapa de joventut. La seva mare, Dolors 
Goday Bordoy, havia conreat la pintura de temàtica floral i l’hi inculcà l’interès per 
les arts. Durant els primers anys de la dècada de 1930, es veu influït per l’ambient de 
la pintura dels anys de la República i, en especial, per Francesc Domingo mentre que 
en el dibuix, per Ferran Callicó: dibuixos precisos, tècnicament depurats, fidels a la 
realitat, a la manera d’Ingres. Participa en algunes exposicions col·lectives i rep un 
guardó en una exposició universitària. Amb el temps, anà perdent aquestes influències 
a mesura que anà coneixent l’obra dels grans mestres de la pintura italiana. És aleshores 
que comença a interessar-se per l’arquitectura i la pintura al fresc, que uneix les seves 
grans passions.
Els seus frescs, tots ells realitzats després de la guerra, ornen els murs de l’església de 
Gavà, de la col·legiata de Santa Anna de Barcelona, de la Cartoixa de Montalegre o −el 
seu conjunt pictòric més important− l’absis de l’església de l’Alegria de Tiana. A tots 
aquests cal afegir-hi encara obres murals de caire privat, com són les pintures que de-
coren els salons del Palauet Albèniz de Barcelona o els murs del seu domicili de Sant 
Feliu Sasserra, on passava els estius. La seva pintura és clara, ordenada, cercant l’auten-
ticitat dels primitius italians, immersa en una serenitat callada. Serra Goday recupera 
la tècnica del fresc per aproximar-se als seus admirats Giotto, Piero della Francesca, 
Bellini... I en part aquesta influència italiana ressona en la seva obra arquitectònica 
inicial, especialment quan es tracta d’intervencions en edificis religiosos. Tanmateix, 
quan es tracta d’edificis civils, el seu llenguatge es transforma i s’adapta als nous temps. 
Com arquitecte municipal de Sant Feliu de Llobregat, va dur a terme una important 
reforma urbanística, ordenant el centre històric i planificant el creixement notable de 
la ciutat a partir de la dècada dels seixanta. També és seva l’ampliació del campanar de 
l’església parroquial i nombrosos blocs d’habitatges.
Però el seu edifici més interessant és el Bloc C del complex d’edificis de Montbau. L’edi-
fici, dissenyat conjuntament per Joaquim Casamor, Enric Giralt, Manuel Dargallo i 
Serra Goday, representa la introducció de nous plantejaments urbanístics per part de 
les institucions franquistes, que adopten l’estètica d’avantguarda i una nova concepció 
arquitectònica i urbanística.
L’any 1969, juntament amb els arquitectes Ros de Ramis i Antonio Lozoya, van rebre 
l’encàrrec de dissenyar la Medina de Monastir, a Tunísia i de crear un gran palau per a 
Habib Bourguiba, un projecte en el que treballaren més de quatre anys fins la seva fi-
nalització. Sembla ser que el president de la República de Tunísia, després d’allotjar-se 
al Palauet Albéniz, ampliat pels arquitectes municipals, li agradà tant que demanà a 
Porcioles que li proporcionés els arquitectes per projectar el seu palau.
Tampoc és gens menyspreable la seva tasca als museus barcelonins on, a més de l’am-
pliació del Museu Clarà, treballà en la museografia del primer Museu Picasso, el Museu 
d’Art Romànic del Palau Nacional, etc. Segurament la seva sensibilitat pel patrimoni 
del país el feia una persona adequada per encarar aquest tipus de projectes. Ja en època 
democràtica, des del seu càrrec d’arquitecte municipal de Barcelona, esmerçà esforços 
per restituir alguns dels monuments públics retirats durant els anys del franquisme. És 
el moment en que es recuperen els monuments al Dr. Robert, a Rafael de Casanova, 
Francesc Layret... Pel mateix amor al patrimoni, s’embrancà amb intervencions des-
tacades promogudes pel SERPAC i s’implicà de manera activa a institucions com els 
Amics dels Museus de Catalunya, de la qual n’arribà a ser president.

Ignasi M. Serra Goday durant la dècada dels sei-
xanta, durant els anys de plenitud professional.

 Arxiu particular.

Murals al fresc per a l’absis de l’ermita de l’Alegria 
de Tiana, una de les obres murals més reeixides i 
ambicioses de la seva trajectòria, 1960-1973.

Ignasi M. Serra Goday, “La pintura”, 1984, tèc-
nica mixta sobre paper, projecte per als murals 
del Saló dels Atlants del Reial Cercle Artístic de 
Barcelona.

 Col·lecció particular.
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Durant els darrers anys de la seva trajectòria va viure una etapa agredolça. Malgrat la 
seva implicació en nombrosos projectes de pes, passà els últims anys de la seva carrera 
laboral bandejat al Palau Reial de Pedralbes. Tot i així, és durant aquest període que 
descobreix, gràcies a referències documentals, la font d’Hèrcules, projectada per Anto-
ni Gaudí per encàrrec de la família Güell. En paral·lel, és nomenat president adjunt de 
la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi -de la que era membre des de 
1975- conjuntament amb Frederic Marès, càrrec que ostentà fins la mort de l’escultor. 

Poc després, el dia 29 de juliol de 1991, morí a la ciutat de Barcelona i fou enterrat al 
cementiri de Tiana, a pocs metres de les seves pintures. Amb el temps, les seves in-
tervencions arquitectòniques i les seves pintures i dibuixos han anat caient en l’oblit a 
l’espera que, més tard o més d’hora, vagin sortint a la llum.

L’ampliació del Museu Clarà
La relació de Serra Goday amb Josep Clarà es remunta a l’any 1954, quan l’arquitecte 
li dedica un article a Cuadernos de arquitectura després d’una visita al seu taller. Tot i 
així, no va ser fins més d’una dècada després, un cop mort l’escultor, que Serra Goday 
participà activament de la remodelació del conjunt.

L’any 1964, l’Ajuntament de Barcelona va rebre de manera efectiva la donació que l’es-
cultor Josep Clarà i la seva germana Carme havien estipulat en el seu testament. El 
llegat acceptat pel consistori estava format pel domicili de l’artista, un gran habitatge 
amb jardí situat al xamfrà dels carrers Calatrava i Dr. Carulla, i el seu taller, un edifici 
dissenyat per l’arquitecte Duran Reynals inserit en el mateix solar. A més, rebé un total 
de més de vuit-centes escultures i uns deu-mil dibuixos amb la voluntat i condició que 
es fes un museu dedicat a la seva obra.

El 30 d’octubre de 1965, poc després d’haver rebut la donació, Joan Ainaud de Lasarte, 
Director General dels Museus Municipals d’Art, escriu al Servei d’Edificis Artístics i 
d’Ornat públic de l’Ajuntament alertant de l’estat deplorable de les cobertes de l’edifici i 
de la necessitat d’ampliar-ne la superfície per poder acollir les col·leccions del museu. 
És aleshores que, sota la direcció museogràfica del propi Ainaud, l’equip d’arquitectes 
municipals inicien el projecte de rehabilitació de l’edifici. Calia convertir un espai de 
treball per a l’escultura en un museu apte per ser obert al públic i rebre visites. Malgrat 
el projecte fou dirigit conjuntament amb Joaquim de Ros de Ramis i Antonio Lozoya, 
sembla ser que Serra Goday hi tingué una participació destacada.

La seva intervenció procura ser absolutament respectuosa amb l’edifici projectat per 
Raimon Duran Reynals l’any 1947 i consisteix, estrictament, a aixecar una nova planta 
a l’edifici i adaptar les estances a les noves necessitats de climatització i museografia. 
Per tal de fer-ho, decideix continuar l’obra tal com, a través d’un exercici deductiu, 
imagina que l’hagués continuat l’arquitecte Duran Reynals, mimetitzant-se amb l’edi-
fici original.

La planta annexionada, a la qual s’accedia a través d’una escala, afegeix només dues 
estances que -malgrat en algun moment s’havia sospesat que fossin sales expositives- 
serien destinades a oficines, unides entre sí a través d’una sala distribuïdora, situada 
al capdamunt de l’escala. Així ho testimonien els plànols elaborats l’any 1967, on ja es 
contemplen totes aquestes modificacions.

Les obres van ser executades pels contractistes Arturo López Morales, Francesc Clo-
sa Alegret i l’empresa Construccions Misca SL, que materialitzaren el nou edifici i el 
nou museu, que fou inaugurat l’any 1969. Posteriorment, Serra Goday signa diversos 
plànols alçats amb motiu de reformes i petites ampliacions per satisfer les necessitats 
de l’equipament, que es mantingué actiu fins l’any 1995, en que -incomprensiblement- 
tancà les seves portes. Anys més tard, l’any 1999, l’Ajuntament enderrocà la torre que 
havia estat habitatge de l’escultor i, poc després destinà l’espai de taller a la creació de la 
biblioteca que du el seu nom i que ha acollit aquesta conferència.

 Article d’Ignasi M. Serra Goday dedicat a Josep 
Clarà després d’una visita al seu estudi. Publicat a 
la revista Cuadernos de Arquitectura l’any 1954.

L’escultor Josep Clarà davant el seu nou estudi 
dissenyat per Duran Reynals l’any 1947.

L’antic estudi de Josep Clarà en l’actualitat, trans-
format en biblioteca, amb la remunta dissenyada 
per l’arquitecte Serra Goday.

  EMB
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Jorge Egea. Curs d’escultura amb model
El 5 d’octubre, Jorge Egea va començar un nou curs de modelatge amb model al seu 
taller del carrer de l’Om, 10, de Barcelona.

15a Ruta de l’Art a Castelló d’Empúries
Els dies 7, 8 i 9 d’octubre es va celebrar la 15a edició d’aquesta mostra de l’art contem-
porani a Catalunya.

El 2008 neix la primera Ruta de l’Art. La Ruta s’ha anat adaptant als canvis socials i ha
volgut expandir-se aportant novetats cada any. Des de ja fa sis anys... que hem anat 
incorporant diverses galeries per poder donar varietat amb les propostes de diferents ar-
tistes. Es mantenen els concursos de dibuix “rutaKids” i fotografia “rutaGram”, així com 
les visites guiades i la col·laboració de la Universitat de Belles Arts de Barcelona. Com 
cada any, es publica un catàleg, amb el qual s’obsequia a tots els artistes amb les imatges 
d’una obra de cada artista assistent a la Ruta... Actualment, amb la participació d’un 
centenar d’artistes, la Ruta es manté ferma en la seva marca, creant el seu propi nom i 
estil, sense caure en la temptació de perdre l’essència romàntica que la va fer néixer: la 
passió per l’Art.

13 companys de l’ICRE hi van participar: Luis Clua, Albert Ferrer, Alfons Gil, Coco 
Guilera, Javier de Mendoza, Mario Molins, Eulàlia Monés, Xavier Moreras, Mercè 
Pla, Andreu Ponsirenas, Abel Pruñonosa, Rosa Puigcercós i Esther Tenedor.

Luís Clúa Obra d’Albert Ferrer Obra d’Alfons Gil Coco Guilera Obra de Javier de Mendoza

Mario Molins Eulàlia Monés Xavier Moreras Mercè Pla Andreu Ponsirenas

 EMBAbel Pruñonosa Rosa Puigcercós Esther Tenedor
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David Centelles Joaquim Hernández Susy Llobregat Anna López Roger Maria Peñato

L’Anna López Roger ens ha deixat!
El 8 d’octubre va morir, sobtadament, l’entranyable companya Anna López als 85 anys 
d’edat.

Fen-nos ressò dels molts comentaris apareguts a les xarxes, en reproduïm alguns, tots 
ells de companys i companyes de l’ICRE: “Admirable la teva energia”, “referent per a 
tothom”, “exemple de vitalitat, bon humor i empatia”, “una dona vital, entusiasta i una 
artista de cor”, “el seu record i les seves obres seguiran vives en tots nosaltres”. 

El Saló de Tardor de l’Agrupació d’Aquarel·listes
De l’11 al 28 d’octubre, tal com va essent habitual, l’Agrupació d’Aquarel·listes de Cata-
lunya va presentar el seu Saló de Tardor. En aquesta ocasió, a banda de les aquarel·les, 
també s’hi van poder veure escultures de cinc socis de l’ICRE: David Centelles, Joa-
quim Hernández, Susy Llobregat, Anna López Roger i Maria Peñato.

Fili Plaza a la Galeria d’Art Mar
L’11 d’octubre es va inaugurar l’exposició d’escultures de Fili Plaza a la Galeria d’Art 
Mar de Barcelona (Pau Claris, 120).

“Ajut” “Reflexió” “Rescat” “Lectura

Javier de Mendoza a Valldoreix dels somnis 2022
Del 15 d’octubre al l5 de desembre es va poder veure la mostra de la III Biennal d’Es-
cultures de Valldoreix. Aquest cop es va anomenar Valldoreix dels Somnis 2022, i es va 
celebrar al Parc de Sant Cebrià, a la carretera de Vallvidrera,  entre l’avinguda Bilbao, el 
passeig Olabarria i el carrer Miranda del Vallès, davant del CAP de Valldoreix.

La Biennal està organitzada per AMICART VALLDOREIX, associació local sense afany 
de lucre, conjuntament amb la Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix. 
També amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès...

Un jurat especialitzat va escollir quinze escultures per a participar-hi, entre les quals hi 
havia la del nostre company Javier de Mendoza, que amb la seva obra “La otra cara”, 
va rebre una Menció d’Honor al Missatge. La otra cara, Javier de Mendoza
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Inauguració del monument a Lluís Companys
El 15 d’octubre -commemoració del 82è aniversari del seu afusellament- es va inaugu-
rar el monument dedicat a Lluís Companys, realitzat per Mercè Bessó, en un enjardi-
nat de la plaça de la Llibertat de Reus.

Es tracta d’un bust i una placa inscrita amb la frase “Tornarem a sofrir, tornarem a 
lluitar, tornarem a vèncer”. També inclourà unes petjades que simbolitzen “la petjada del 
president a la història”.

L’Ajuntament subratlla la importància del monument “perquè no n’hi havia, de dedicat 
a Lluis Companys, i per això hem decidit que com a president afusellat pel franquisme 
havia de tenir-ne un a Reus”. El monument ha estat un projecte finançat conjuntament 
entre el consistori, que ha aportat el cost del bust, i l’entitat, que ha finançat el peu del 
monument, la placa i la part de les petjades.

David Collantes, Premi ARTARDOR’22
El 15 d’octubre , a les 20:30 hores, es van lliurar els Premis d’ArTardor 2022 al Museu de 
l’Estampació de Premià de Mar (carrer de Joan XXIII, 2-8, Maresme).

El primer premi d’escultura se’l va endur el nostre company David Collantes, amb 
l’obre “Equilibri”. El segon i tercer premi van ser, respectivament per Lara Victory Lo-
zano (amb l’obra “Eterno”) i Lorena Luna, amb “Sense títol”.

Genny Murià a Albalate, amb Noemí Palacios
Del 17 al 23 d’octubre, Genny Murià va tornar a Albalate del Arzobispo (Baix Martín, 
Terol) a fer un altre taller, aquest cop amb l’escultora Noemí Palacios.

Noemí Palacios Domènech (Sabadell, 1982): Titulada a l’especialitat d’escultura a 
l’Escola Superior d’Art “La Llotja”, posteriorment va treballar durant anys al taller de 
l’escultor Mariano Andrés Vilella aprofundint l’ofici de la talla en pedra. Ha partici-
pat en més de 15 simposis internacionals d’escultura de pedra i neu a Colorado (EUA), 
Itàlia, Michigan (EUA), República Txeca, Saint Beat (França), Yukon (Canadà)... 
La seva obra pública la podem trobar a Espanya (Astúries, Almeria, Lleó, Lleida), Fran-
ça, Itàlia, República Txeca (Praga) o Suïssa. Ha estat premiada a diversos concursos i bi-
ennals com la Biennal de Bunyol (València), Premi San Piero a Sieve (Florència, Itàlia), 
Simposi d’escultura de Gijón, Lleó i Almeria.

Sandra Molina a la sala del Celler de Sant Just
Del 20 d’octubre fins el 26 de novembre es va poder veure l’exposició Mediterrani, Mar 
i Terra al Celler de Can Ginestar, a Sant Just Desvern (Carles Mercader, 17), amb les 
pintures de Fina Solé i les escultures de Sandra Molina.

El fulletó de presentació de l’exposició apuntava: Mediterrani “Mar i Terra”. On els 
colors, olors i vegetació abriguen la terra, deixant al descobert una obra de subtil bellesa 
femenina, captivant les mirades de l’observador.

Can Ginestar és una masia d’estil modernista, situada enmig d’un bell jardí en una fin-
ca tancada per un mur d’inspiració gaudiniana. S’hi troben l’arxiu històric municipal, 
la biblioteca, l’emissora municipal, els tallers d’arts plàstiques, espais per a les entitats, 
una cafeteria i la sala d’exposicions El Celler.
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Joaquim i Laura Hernández, i Mony Núñez
Del 21 d’octubre fins al 6 de novembre, el Cercle de Belles Arts de Sant Feliu de Llobre-
gat va presentar, al primer pis del Palau Falguera (Carrer de Falguera, 6), el seu Saló de 
Tardor 2022. Es va presentar l’exposició “Sensacions” de pintura i escultura, amb obres 
de vint-i-vuit artistes del Cercle, entre els quals hi havia els socis de l’ICRE Joaquim i 
Laura Hernández, i Mony Núñez.
La mostra, que aquest any està dedicada al 80è aniversari del bombardeig que va patir 
la població de Guernika, exhibeix una obra de cadascun dels artistes del Cercle. Entre 
les d’obres que s’exposen hi ha dibuixos, escultures i pintures de tècniques i estils diversos. 
Tots els treballs estan inspirats en l’atac aeri de la localitat biscaïna de Gernika que va 
tenir lloc el 26 d’abril del 1937 a mans de les autoritats franquistes.

Eulàlia  i Glòria Monés
El 22 i 23 d’octubre es van poder veure les escultures d’Eulàlia Monés, sòcia de l’ICRE, 
al costat de les pintures de la seva germana Glòria a l’Associació de Veïns del Centre de 
Badalona (carrer de Sant Miquel, 34).
L’Associació va néixer l’any 1976 i, des d’aleshores, treballa per aconseguir millors con-
dicions de vida al barri i a la ciutat. Això vol dir que ens preocupem i ens ocupem de la 
convivència, l’urbanisme, la gestió ambiental, la cultura, la sanitat, el lleure, així com 
l’atenció als col·lectius més vulnerables del nostre entorn. Treballem en col·laboració amb 
altres Associacions de Veïns i la seva Federació, amb els Consells Municipals i amb enti-
tats ciutadanes de tota mena, compartint recursos i fent xarxa per dur a terme projectes 
compartits. Promovem el protagonisme de la ciutadania en les festes populars.

Elisabeth, Joaquim. Hernández Primeres sensacions, Laura Hernández

Cristina Álvarez i l’Escultura de la llar
Cristina Álvarez, sòcia de l’ICRE, exposarà algunes de les seves escultures al costat de 
la també escultora Glòria Arrufat a la Sala d’Exposicions del Casal de Tiana (Avinguda 
d’Isaac Albèniz, 8). La mostra es va inaugurar el 27 d’octubre i es va poder visitar fins 
al 13 de novembre.
El Casal de Tiana és l’epicentre de la vida social i cultural de la vila. Situat en un lloc pri-
vilegiat, just al costat del Teatre Albèniz, s’ha convertit en un bar-restaurant de referència 
pels tianencs i amb parada obligatòria pels visitants. Us ofereix l’oportunitat de tastar 
les exquisides tapes i plats típics casolans amb un toc de modernitat, però conservant 
l’essència tradicional que els caracteritza. El seu propietari, en Paco, junt amb la seva 
família i el seu equip de professionals fan d’aquest encantador establiment un lloc familiar 
i acollidor.

Marina, Mony Núñez
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Eloi Biosca a la 4a edició de SX TECH
El 27 d’octubre es va inaugurar a Berlin (Provinzstraße 40-44), Alemanya, la 4a edició 
de la SX TECH. Fundada i dirigida per l’activista i feminista Ola Miedzynska, Sxtech és 
l’única conferència internacional de tecnologia sexual on el sexe es casa amb la tecnologia 
i és l’únic esdeveniment del món que promou i mostra el futur de la tecnologia i el plaer. 

L’artista i soci de l’ICRE Eloi Biosca, que treballa l’escultura digital i la impressió 3D, 
va exposar sis de les seves escultures homoeròtiques en el marc d’aquest esdeveniment. 

L’esdeveniment va adreçat a una comunitat global innovadora de professionals i empreses 
de la indústria del plaer que inclou les startups de la tecnologia sexual, els autònoms, els 
recursos humans, el màrqueting, els creadors de contingut, els artistes, els enginyers, els 
periodistes, etc.

Ignasi Lisicic al Museu virtual MundoArti
Del 29 de setembre al 30 de novembre l’obra Anhelo punzante de un silencio que me 
hable (2022), d’Ignasi Lisicic, va participar a la XIV Exposició Internacional Museo 
Virtual MundoArti Paraíso.

Abel Pruñonosa entre ombres i materialitzacions
El dissabte 29 d’octubre es va inaugurar l’exposició “Entre ombres i materialitzacions”, al 
Museu de Pintura de Sant Pol de Mar (Plaça de la Vila, 14, Maresme).

L’exposició, comissariada per Sandro Martín... recull diversos treballs de l’escultor Abel 
Pruñonosa, artista (o “transformador”, segons ell mateix) establert a Sant Pol de Mar 
des del 2016.

S’hi podrà veure el conjunt escultòric “Materialitzacions”, així com els darrers treballs 
“Objectes de poder” i “Sèrie cromàtica”. En aquesta exposició el paper de les ombres juga-
rà un paper molt important, convertint-se quasi en nous personatges eteris.

Mario Molins a #Hashtag4
Del 29 d’octubre al 16 de novembre, la Galeria Léucade de Múrcia (Jacobo de las Leyes, 
8) va presentar l’exposició col·lectiva #Hashtag4 amb obres de vint-i-quatre artistes, 
Mario Molins entre ells. Va presentar l’obra “Forgotten Seed III”.

Ignasi Lisicic, finalista al concurs Pere Jou
Del 29 d’octubre fins al 8 de gener del 2023 es van poder veure les obres seleccionades 
en el XXVI Concurs d’Escultura Pere Jou, Sitges 2022. La guanyadora del concurs va 
ser l’escultora Rayda Maria Guzmán González, de Tona, amb una peça de pasta de 
porcellana francesa fornejada i amb fils de coure.

 Eloi Biosca

 Ignasi Lisicic

 Mario Molins

 Ignasi Lisicic
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Novembre
Amaia Conde amb Israel Kislansky
A començaments de novembre el taller d’Amaia Conde (ACC Escultura, Montaño 
Etxaldea, 6, bajo, Bilbao) va acollir a Israel Kislansky per donar un curs de modelatge 
del cos humà durant tres dies.

Israel Kislansky (Salvador, estat de Bahia, Brasil), és un escultor brasiler que es va con-
vertir, a partir de finals dels anys 90, en un referent de l’escultura figurativa i de la fo-
neria d’obres d’art en metall al Brasil... Entre els anys 1996 i 2010 va desenvolupar una 
intensa activitat educativa, realitzant cursos i conferències sobre escultura figurativa als 
principals centres culturals i universitaris del país. El seu estudi va reunir estudiants i 
professionals a la recerca de la millora de les principals tècniques tradicionals de l’escul-
tura... Les obres de Kislansky estan, sobretot, fetes en ceràmica i fosa artística, utilitzant 
el procés mil·lenari de la “cera perduda”, on els metalls es fonen, es modelen i s’aboquen 
sobre motlles refractaris. [Viquipèdia].

Amaia Conde va explicar el seu procés creatiu
El 4 de novembre la nostra companya Amaia Conde va impartir una conferència que 
duia per títol “L’abans i el després del procés creatiu, de la pulsió a la idea, de l’objecte al 
subjecte”, a la seu de l’Escola d’Arts i Oficis de Pamplona ( Calle Tajonar, 14), escola on 
Amaia hi va estudiar un Grau Superior d’Arts Aplicades a l’Escultura.

Amaia va explicar com viu ella la creació d’una escultura en fusta, les seves reflexions i els 
seus sentiments respecte a aquest procés i el que va descobrir que hi pot haver més enllà 
de crear un objecte.

Genny Murià va tornar a la Mrs. Toolip Art Gallery 
El dissabte 5 de novembre es va inaugurar l’exposició col·lectiva “Black and White” a la 
Galeria Mrs. Toolip (Ausiàs March, 14, de Barcelona). 
Les bases de la convocatòria explicitaven: L’obra d’art ha de contenir majoritàriament 
colors blanc i negre, però pot contenir algun color. Una obra d’art per artista. Sense limi-
tació en cap disciplina artística.

Genny Murià hi va tornar a participar, després de l’èxit de la darrera convocatòria de 
la galeria, el mes de setembre passat (veure pàg. 42). L’exposició es clausurà el 18 de 
novembre.

Cinema ICRE
El 8 de novembre l’ICRE va convocar a una nova sessió de cinema a Vídeo Instan (Vi-
ladomat, 239), com és habitual. En aquesta ocasió es va tractar d’una doble sessió: Le 
sculpteur express, i un documental sobre Pau Gargallo La escultura luminosa.

Le sculpteur express, dirigida per Segundo de Chomón al 1907, és un petit curt de 4 
minuts de durada: Un cineasta únic i important. Aquesta és una de les més de 200 obres 
màgiques d’aquest artista molt inventiu i original. De Chomon no va ser un plagiari dels 
grans Melies, va ser influenciat per aquell original creador de cinema i va anar cap a 
moltes noves direccions amb les seves pel·lícules. Entre els seus talents hi havia una major 
sofisticació en les situacions i la narrativa, l’ús de llocs a l’aire lliure i més llibertat amb 
la seva càmera.

Pablo Gargallo. La escultura luminosa és un documental d’Emilio Casanova, realitzat 
amb la col·laboració del Museu Pablo Gargallo, Aragón TV i l’Ajuntament de Saragos-
sa. S’hi mostra l’evolució de l’escultor des dels seus començaments, recorrent les diferents 
etapes per les quals va passar (amb els seus problemes, plantejaments i processos), fins a 
esdevenir un referent de l’escultura contemporània universal.
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Esther Tenedor a Simbiosi d’Art
El 8 de novembre es va inaugurar l’exposició Simbiosi d’Art a la Galeria BCM Art Ga-
llery (carrer Mallorca, 438, Barcelona).

Dos artistes, una pintora Roser Arcarons, especialitzada en pintura al tremp, tècnica que 
practiquen molt pocs artistes actualment.
 
Una altra, escultora, Esther Tenedor, presenta obres de bronze amb tiratges limitats i 
algunes peces úniques. També joies fetes amb pedres semi-precioses, coure i plata.

VIII Concurs Nacional d’Escultura Sebastià Badia
El diumenge 13 de novembre, a les 13:00 hores, es va llegir el veredicte del jurat del 
concurs en memòria de Sebastià Badia, a l’Espai d’Art Casino de Caldes de Montbui  
(carrer del Forn, 15).

Sebastià Badia i Cerdà (Caldes de Montbui, 1916 - 2009), un dels deixebles més remar-
cables de Manolo Hugué, va pintar fins al seu últim dia de vida. L’escultura i la pintura 
van ser una via per comunicar-se i entendre la llibertat... [Viquipèdia].

Al premi s’hi van presentar divuit escultors, entre els quals hi havia els socis de l’ICRE 
Jose Abellán, Pere Baguena, Rosa Bertran, Glòria Coronas, Jaume González, Coco 
Guilera, Esther Tenedor i Raquel Toisón. El guanyador del Premi d’Escultura va ser 
en Pere Baguena.

Obra de Jose Abellán Obra de Glòria CoronasObra de Rosa BertranObra de Pere Baguena

Obra d’Esther TenedorObra de Coco GuileraObra de Jaume González Obra de Raquel Toisón

 EMB
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Una obra de Josep Bofill al Premi Miquel Martí i Pol
El dimarts 15 de novembre es va celebrar l’acte de lliurament del Premi Miquel Martí 
i Pol 2022 del Certamen Terra i Cultura a la seu de la SGAE (Passeig de Colom, 6 de 
Barcelona).

El cantant i compositor de Gandia Carles Dénia ha guanyat la 15a edició del Premi Mi-
quel Martí i Pol a la millor poesia musicada en català per “Oda apatxe a València” del 
poeta de Catarroja Ramon Ramon. El premi, atorgat pel Celler Vall-Llach i dotat amb 
cinc mil euros i una escultura de Josep Bofill, s’ha fet públic avui a la seu de l’SGAE a 
Barcelona. El jurat, presidit per Lluís Llach i integrat per l’actriu Sílvia Bel; el poeta, rap-
sode i promotor Eduard Escoffet; el sommelier de Can Roca, Josep Roca, i el director edi-
torial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, ha atorgat també el nou premi Accèssit Ramon 
Muntaner a Anna Andreu per Quietud, de Maria Antònia Salvà.[www.vilaweb.cat].

Mario Molins a la locaal
El 19 de novembre es va inaugurar l’exposició col·lectiva “Mires al teu voltant” a la sala 
la locaal del carrer de les Carretes, 13 de Barcelona.

Mario Molins hi va participar: És una mostra molt interessant en què diferents artistes 
abordem el concepte de la Natura des de diferents posicionaments.
En el meu cas participo amb la instal·lació “Seed’s Vibrations” que aborda el concepte de 
la Natura des del vessant transcendental.

Pere Baguena va guanyar a Torredembarra
El 19 de novembre es van lliurar els XXIV Premis Cultura Vila de Torredembarra al 
Pati del Castell renaixentista de la vila (Tarragonès). Els premis inclouen les modalitats 
de Pintura, Fotografia i Escultura.

El d’escultura, el X Premi d’Arts Plàstiques Josep Pujol i Montané, el va guanyar Pere 
Baguena amb l’obra Erosió 11, amb una dotació de 2000 €. El jurat estava format per 
Mercè Bessó - també sòcia de l’ICRE-, Fèlix Lozano, Ismael Lozano, Sibil·la Strodthoff 
i Pere Bruix.

Nova entrevista a Amaia Conde
El 24 de novembre, el canal de youtube Atrévete a contar tu historia después de los cin-
cuenta, en el marc del seu 2n aniversari, va emetre l’entrevista titulada Amaia Conde. 
Escultora y artista plástico de Bilbao.

El programa, para visibilizar historias de mujeres luz, va ser creat, i és dirigit, per Fita 
Henniq, mestra veneçolana jubilada, emigrada al país basc.

Ramon Pons a Fins a Tres-cents
El dissabte 26 de novembre es va inaugurar l’exposició Fins a Tres-Cents a l’espai La 
Destil·leria de Mataró (Camí Ral, 282-284). Ramon Pons va participar en aquesta 
mostra de pintura, escultura, dibuix, fotografia, gravat, joieria, ceràmica i collage.

La Destil·leria esta ubicada en un dels edificis emblemàtics en el centre històric de Mata-
ró, en el pictòric barri de l’Havana.
Amb el compromís de preservar l’arquitectura, La Destil·leria, ha aconseguit rehabilitar 
un espai que conserva una identitat i una història pròpies, ha mantingut i respectat les 
parets mestres, les rajoles i els mosaics, herència de l’antiga destil·leria de la família Mar-
tínez. Tot plegat, 511 m² adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, espais pensats 
per crear, gaudir, dialogar i generar pensament crític, en torn a les diverses manifestaci-
ons de les arts. A La Destil·leria hem creat un entorn agradable, confortable i adaptat per 
a cadascuna de les activitats que s’hi fan.

Anna Andreu i Carles Dénia
 www.enderrock.cat
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Desembre
David Centelles i Jaume González
L’1 de desembre, a les 7 de la tarda, es va lliurar el Premi Concurs Internacional d’Art 
Premi Ciutat de Barcelona Agbar 2022, organitzat pel Reial Cercle Artístic de Barce-
lona.

Les obres Strong Enough, de David Centelles, i Futocell, de Jaume González, van re-
sultar escollides per optar al premi, juntament amb altres cinc escultures.

Paisanos a la Pobla de Segur
El 3 de desembre es va inaugurar l’exposició Paisanos als Pirineus al comú de Particu-
lars de la Pobla de Segur (Pallars Jussà). L’exposició comptava amb obres de 19 artistes 
de Mèxic, 20 pintors d’Estats Units i 8 artistes catalans, entre els quals hi havia els 
escultors de l’ICRE: Adrià Arnau, Jorge Egea, Joaquim Hernández i Mony Núñez.

Strong Enough, David Centelles
 EMB

Futocell, Jaume González
 EMB

Ailitu-Space-Time, Jingpeng Xu
 EMB

Mar, Sofia Isus
 EMB

D’esquerre a dreta: Lara Verker, Valentín Lozano, Marc Baró (alcalde de la Pobla de Segur), Jorge Egea, Mony 
Núñez, Joaquim Hernández, José Luís Eguia i el President del Comú de Particulars Josep Castells

Obra d’Adrià Arnau Obra de Jorge Egea Obra de Joaquim Hernández Obra de Mony Núñez

 EMB
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Ramon Pons a Art Enllà
Del 5 de desembre del 2022 al 5 de gener del 2023 es va presentar Haikus, a la galeria 
Art Enllà (Sant Pere Màrtir, 15, Barcelona). “Haikus“ és una exposició col·lectiva en la 
qual hi participen més de trenta artistes vinculats a la nostra galeria. Cadascun d’ells pre-
senta diverses obres originals de petit format: escultures, pintures i collages, que nosaltres, 
sense gens de vergonya denominem haikus.

El haiku és una petita càpsula carregada de poesia capaç de fer saltar la realitat aparent.

Ramon Pons hi va participar juntament amb altres 36 artistes de la talla de Jaume de 
Córdoba, Pablo Leonardo Martínez, Eduardo Pérez Cabrero o Teresa Riba, per posar 
només quatre exemples d’escultors.

Genny Murià a Port Gallery
El dilluns 12 de desembre es va inaugurar l’exposició Xmas a la galeria Port Gallery 
(Josep Anselm Clavé, 13, bis, Barcelona).

Genny Murià ens va explicar que: Hi trobareu el conjunt d’escultures de Cossos viscuts 
des de la matèria. Cossos esquinçats, ferits i amb cicatrius on cada emoció ha deixat la 
seva empremta, a cada racó de pell. Un viatge fins trobar l’equilibri i la pau en un mateix.

Més de 25 Artistes !!!
El 13 de desembre es va inaugurar, a l’espai DarteArte (Pellaires. 33, Barcelona), el 
Mercat d’Art de Nadal, amb obres de més de 25 artistes. Entre totes elles, destacaven 
les esculturetes de petit format (i de baix cost) d’en Ramon Pons.

Josep Bofill envoltat d’Atmosferes i Perfils
Del 16 de desembre fins al 15 de gener del 2023, Josep Bofill va presentar Atmosferes 
i Perfils al Celler de la Fassina de Can Guineu (carrer de l’Hospital, 23, Sant Sadurní 
d’Anoia, Alt Penedès).

La Fassina de Can Guineu és un conjunt d’edificacions i cellers vinícoles a Sant Sadurní 
d’Anoia. Van ser construïdes el segle XIX per la família Mir i Porta per a l’elaboració de 
vi i aiguardent [Viquipèdia].

Jaume de Còrdoba  EMB Eduardo Pérez Cabrero  EMB Ramon Pons  EMB
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Mercats i Fires de Nadal
Joaquim Hernández, Susy Llobregat i Maria Peñato
De l’1 de desembre al 9 de gener del 2023, l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya 
(carrer de la Diputació, 423 de Barcelona) va organitzar l’exposició Col·lectiva de Na-
dal, totes les tècniques.

Amb un tema lliure, s’hi van presentar, bàsicament, pintures amb diferents tècniques 
- aquarel·la, oli, acrílic- i també algunes escultures dels companys de l’ICRE Joaquim 
Hernández, Susy Llobregat i Maria Peñato.

Àngels Badia i Genny Murià a Terrassa
Del 2 al 30 de desembre es va poder veure l’exposició “De l’artista per l’artista i per amor 
a l’Art” a la Sala Paüls de Terrassa (carrer de Salvador Busquets, 18).

Aquesta vegada acull una vintena de creadors, per fer la Col·lectiva de Nadal, amb dife-
rents artistes, uns de llarg recorregut i que conflueixen amb altres de menys trajectòria.

Les sòcies de l’ICRE Àngels Badia i Genny Murià hi van participar.

Mila Cristóbal i Mercè Pla
Del 2 al 16 de desembre... Com cada any, per Nadal, l’Associació Ceramistes de Catalu-
nya (ACC) [carrer del doctor Dou, 7, Barcelona] organitza una exposició col·lectiva de 
tots el socis. Aquest any però, serà diferent: El lema de l’exposició és PETIT FORMAT i es 
presenta com un mercat col·lectiu. Hi trobareu aquell petit regal de Nadal, que tots hem 
de fer i que tant costa de trobar. Tothom qui vulgui podrà emportar-se la peça triada al 
moment... Tan sols durarà quinze dies, així que preneu nota i no us ho perdeu.

Les nostres companyes Mila Cristòbal i Mercè Pla hi van participar.

Esther Tenedor i Jaume González a Caldes de Montbui
Del 3 de desembre fins al 8 de gener del 2023, el Casino de Caldes de Montbui (Vallès 
Oriental) va organitzar i presentar l’Exposició i Fira d’Art Col·lectiva d’Artsgrup d’Hi-
vern i Nadal 2022 on es podien veure obres de pintura, gravat, fotografia i escultura.

Un total de vint-i-cinc artistes, entre els quals hi havia els nostres companys Jaume 
Gonzélez i Esther Tenedor, van presentar les seves obres.

L’exposició i Mercat d’Art va coincidir amb el Mercat de Nadal d’alimentació, artesania, 
antiguitats i brocanteria, muntat per tot el nucli antic de Caldes. 

Albert Tesifon a Vic
Durant les festes de Nadal, del 8 de desembre al 3 de gener, la ciutat de Vic va oferir la 
Fira d’Artesans i Brocanters 2022, una oferta de productes d’el·laboració exclusivament 
artesanal.

Les voltes de la Plaça Major de Vic van tornar a acollir la Fira d’Artesans de Nadal. La 
Fira compta amb més de 30 expositors que comercialitzen peces elaborades de forma 
artesanal. S’hi poden trobar productes molt diversos com encens i espelmes, roba i com-
plements, pintura artística, titelles, joieria, vidre, peces de fusta, cuir i ceràmica, etc. 

La fira s’inicia coincidint amb el pont de la Puríssima i, posteriorment, es torna a instal-
lar durant les festes de Nadal. Un esdeveniment que, sens dubte, convida a viure l’esperit 
nadalenc de la ciutat.

El company de l’ICRE Albert Tesifon hi va estar venent els clauers de bronze i de fusta 
de la seva producció.
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Merce Pla a Artesania Catalunya
El 16 de desembre es va inaugurar, al Centre d’Artesania Catalunya (Banys Nous, 11, 
Barcelona), l’exposició “Mirades”, una proposta de la Federació Catalana de Pessebris-
tes de Catalunya.

Mercè Pla hi va participar amb la peça que porta el nom d“Inspirant Nadal”. L’exposi-
ció es podrà veure fins el 4 de febrer.

La marqueteria d’en Joan Reguant
Joan Reguant no exposa mai a sales. Però cada cop que fa una peça nova de marque-
teria ens l’ensenya a Instagram. Pot ser un retrat, una obra Art Nouveau o, com la 
darrera, l’anomenada “Arbre de la vida”.

Visita al taller d’Eudald de Juana, a Navata
L’ICRE va organitzar, pel dissabte 17 de desembre, una visita al taller de l’escultor Eu-
dald de Juana, a Navata (Alt Empordà). Hi van assistir quasi una trentena de socis 
i acompanyants que van ser atesos pel mateix Eudald de Juana i pel també escultor 
Alexander Yancee.

Després d’una llarga estada a Florència, Eudald de Juana l’any 2018 va decidir tornar al  
seu poble natal, Navata, al costat de Figueres, per muntar els Estudis Eudald de Juana 
Gorriz (Geode Arts Space), el lloc de creació per a ell i altres artistes, envoltat de natura.
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Abel Pruñonosa i Josep Bofill van tornar a Sant Pol
El dissabte 17 de desembre es va fer la segona visita guiada pel mateix Abel Pruñonosa 
a l’exposició Entre ombres i materialitzacions del Museu de Pintura de Sant Pol de Mar 
(Plaça de la Vila, 14, Maresme). L’exposició es va inaugurar el 29 d’octubre passat i 
durarà fins al 15 de gener de 2023.

Materialitzar una idea és reordenar matèria per donar-li forma i que s’assembli el més 
possible a aquella idea, és fer tangible i físic allò que està al pla eteri dels pensaments i 
els somnis.

L’esdeveniment, organitzat pels Amics de les Arts (som una entitat que treballa per pro-
moure la cultura i les arts plàstiques al Museu de Pintura de Sant Pol i que en gestiona la 
seva activitat), va comptar també amb una conferència de Josep Bofill titulada “L’Art 
com a expressió sensitiva i intel·lectual”.

Mario Molins a Saragossa
Del 21 de desembre fins al 19 de gener del 2023, la CTA (Carmen Terreros Andréu) 
Galeria (San Félix, 6, local, Saragossa) va presentar l’exposició col·lectiva de Nadal 
“Obra sobre papel”.

Una exposició molt interessant, que aborda, en aquestes dates significatives, la mís-
tica relació de la naturalesa de l’ésser humà amb ell mateix i amb la naturalesa real. 
En el meu cas, podreu veure una sèrie de monotípies i escultures de petit format que 
sorgeixen arran del meu poema ¿Por qué hay tanta oscuridad cuando los ojos están cer-
rados?.

Rodrigo Spinelli, guanyador del LI Saló anual d’Art
El Reial Cercle Artístic de Barcelona (carrer dels Arcs, 5) va convocar, com cada any 
des de ja en fa cinquanta un, el seu Saló Anual d’Art, una exposició col·lectiva de Nadal 
d’obres dels socis.  L’exposició de les obres presentades romandrà fins al 8 de gener del 
2023 a la Sala Gòtica del Cercle.

El 22 de desembre el jurat va atorgar el seu premi d’escultura al també soci de l’ICRE 
Rodrigo Spinelli per la seva obra “Gordelícia”: Una reflexió sobre els estàndards de 
bellesa.
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Gener

L’escultura solidària de Miquel Aparici
Aflote és un projecte que neix per ajudar a la integració social i contribuir a reduir l’im-
pacte mediambiental mitjançant el reciclatge dels taps de suro que recollim als restau-
rants de Barcelona. Convertint-los en objectes que es posen a la venda –una caixa, un 
llum, un gerro o un rellotge–, generem ocupació i recursos econòmics per a persones de 
col·lectius desafavorits. Amb això els ajudem a poder tenir una vida més digna.
En Lluís Morón, impulsor del projecte comenta: Però jo no volia que després se’n fessin 
posavasos, sinó peces d’art amb valor afegit. Per això vaig començar a buscar artistes 
que volguessin sumar-se al projecte desinteressadament”, continua Morón. I els va tro-
bar: Pepa Reverter, Jaime Hayon, Ramón Úbeda, Otto Canalda, els d’Octàgon i Miquel 
Aparici.

L’escultor Miquel Aparici (Barcelona, 1963) hi va contribuir, desinteressadament, amb 
l’escultura El Cambrer, realitzada amb aproximadament 75 kg de grapes metàl·liques 
reciclades per Aflote. Miquel Aparici va començar la seva carrera professional dibui-
xant animals amb una cullereta i les restes del cafè. Després va passar del paper a les 
tres dimensions per fer escultures aprofitant qualsevol cosa que anava trobant. La seva 
obra ha estat exposada en diverses galeries de Barcelona, a d’altres ciutats europees i 
també a Nova York. Té el do de veure la bellesa oculta dels objectes abandonats que ens 
envolten. Amb ells ha anat creant un bestiari propi d’animals i personatges fantàstics.

You, d’Eduardo Pérez Cabrero
A començaments de gener es va instal·lar, finalment, a les oficines centrals d’OCA 
GLOBAL, molt a prop de la ciutat de Barcelona, l’escultura You, d’Eduardo Pérez Ca-
brero. L’escultura celebra el 10è aniversari d’aquesta empresa tecnològica que es dedica 
al sector de la inspecció i la certificació industrial ECA, coincidint amb l’obertura de 
la seva nova seu.

L’escultor va dir: S’inspira en els 10 valors de l’empresa: Excel·lència, Innovació, Talent, 
Compromís, Integritat, Optimisme, Esforç, Passió, Empatia i Gratitud. Està fet de resines 
i pigments. Més de 5 capes de pintura ofereixen a “You” una transparència molt especial 
en el seu color vermell corporatiu.

Vuit escultors italians a Hangzou
El 7 de gener es va inaugurar l’exposició Gazing of Tranquiliy (Mirada de la Tranquili-
tat) al Zhejiang Art Museu d’Hangzhou, a la Xina oriental. Es van presentar 35 talles 
de fusta i set talles de pedra creades per vuit escultors italians contemporanis, entre els 
quals hi havia Aron Demetz, Bruno Walpoth i Gehard Demetz.

El 20 de febrer, després de Hangzhou, l’exposició continuarà fent una gira per les ciu-
tats de Wuhan, al centre de la Xina, i Guangzhou, al sud de la Xina.

Itàlia torna a Atenes un fragment del Partenó
L’11 de gener una part del fris occidental del Partenó va tornar al museu de l’Acròpolis 
d’Atenes.
Es tracta del fragment Fagan, una peça de marbre de 35 per 31 centímetres que mostra el 
peu de la deessa Àrtemis asseguda. Al llarg de dues centúries aquest fragment de l’Acrò-
polis ha estat al Museu Antonio Salinas de Palerm. L’acord entre Grècia i els responsables 
del museu italià ha fet possible el retorn al seu lloc d’origen d’aquesta peça del patrimoni 
grec i dona esperances al govern hel·lènic perquè els britànics segueixin l’exemple [https://
www.ara.cat/cultura/italia-torna-atenes-fragment-parteno.html].

Altres notícies

 https://aflote.org/cat/el-camarero

 @eduardoperezcabrero

 @aron_demetz

 https://www.ara.cat
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Caps, de Sara Leon
El 12 de gener, Sara Leon va fer publicitat a Instagram de l’exposició de una sèrie d’es-
cultures seves a la sala 4 Spaces Gallery (Breitensteinstrasse, 45, Zuric, Suïssa). 4Spaces 
Gallery neix de la voluntat d’animar els joves talents a crear peces d’art i disseny, i 
sensibilitzar amb punts de vista crítics i temes de tendència al públic.

“Caps” és el títol de la sèrie d’escultures creades per Sara León, una escultora amb un 
plantejament inquietant que barreja el figuratiu amb el surrealista. Sara León ens pre-
senta una sèrie de torsos, caps de dones i homes modelats amb molta cura, que decora 
amb plantes, bufandes i diferents tipus de roba, i que pinta de manera irregular, amb 
diferents tonalitats. Caps curiosos i inquietants amb els ulls totalment negres, com si esti-
guessin buits, la qual cosa dóna més fredor a les ja fredes escultures que l’artista modela. 

L’elecció fatídica
El 14 de gener es va presentar l’obra (The Fateful Choice) finalista de “Figuratives 2021”, 
de la Dra. Gindi, al Pati Central del Palau Pignatelli (Reial Cercle Artístic), al carrer 
dels Arcs, 5, de  Barcelona.
L’escultora germano-egípcia, Dra. Gindi, va passar tota la seva vida vagant per diferents 
cultures i experimentant diversos abismes emocionals. Educada com a doctora en medi-
cina, va centrar la seva vida a comprendre per què certs fenòmens apareixen com són i 
per què interactuem amb ells de la manera com ho fem.
“La Dra. Gindi és una de les escultores fonamentals del nostre temps. Les seves obres 
íntimes i especulatives són captivadores i una raresa en el món de l’art. Educada en 
l’Acadèmia d’Art de Florència, és més coneguda per combinar l’escultura figurativa amb 
l’abstracció progressiva per explorar l’infinit de la nostra existència. Les seves obres han 
estat àmpliament exposades, incloent-hi mostres a Espanya, Itàlia, Alemanya, Suïssa i 
la Xina.”

L’escultor Aron Demetz a Catanzaro
Del 15 de gener al 31 de març es va poder veure la obra d’Aron Demetz en una ex-
posició al MARCA (Museo delle Arti Catanzaro), a la Via Alessandro Turco, 93, de 
Catanzaro (Calàbria, Itàlia).
Aron Demetz va néixer el 1972, a Vitipeno, Tirol del Sud, Itàlia. Va estudiar a l’Istitu-
to d’Arte a Selva di Val Gardena, Itàlia i més tard, a l’Akademie del Bildenden Künste 
Nürnberg, Alemanya. Des del 2010 és professor d’escultura a l’Acadèmia di Belle Arti 
de Carrara, Itàlia.

Oier Iruretagoiena
Del 15 de gener a l’11 de març, la Galeria Ana Mas Projects (Isaac Peral, 7, l’Hospita-
let de Llobregat) va presentar Nervio y Limbo, l’exposició d’escultures i collages d’Oier 
Iruretagoiena.
Oier Iruretagoiena (Renteria, Guipúscoa, 1988) va començar fent música experimen-
tal, i posteriorment s’ha anat obrint a altres formats com l’escultura i el text. Ha expo-
sat individualment al museu San Telmo de Donostia-San Sebastià (2021), a la galeria 
Carreras Múgica de Bilbao (2019 i 2015), i a l’espai Halfhouse de Barcelona (2014), 
entre d’altres.

Enric Clarasó, escultor
El dimarts 18 de gener es va presentar a la Sala Parés de Barcelona (Petritxol, 5) el llibre 
Enric Clarasó, escultor, de la Dra. Isabel Coll Mirabent. L’acte es va fer en motiu de 
l’exposició Viatgers (1877-1950) comissariada pel Dr. Sergio Fuentes Milà.
Enric Clarasó i Daudí (Sant Feliu del Racó, 14 d’octubre de 1857 - Barcelona, 1941) 
fou un escultor modernista català l’estil del qual transita entre el costumisme i el sim-
bolisme. Va freqüentar els cercles de Rusiñol i Casas. El seu estil s’ha relacionat amb el 
de l’escultor Josep Llimona [Viquipèdia].

 https://www.4spaces.ch

The Fateful Choice, Dra. Gindi
 EMB

  @aron_demetz

 https://www.arteinformado.com
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Desafiando al olvido
El 22 de gener es va presentar el vídeo realitzat per Juanma Moreno  per a l’ajuntament 
de Bollullos Par del Condado (municipi de la província de Huelva) amb la intenció 
de  posar en valor la importància històrica i arqueològica del Convent de San Juan de 
Morañina (1396).

L’escultor Martín Lagares (La Palma del Condado, Huelva, 1976) hi va participar mo-
delant una obra “in situ”. A l’acte hi van col·laborar, també, els músics Antonio Jesús 
Árias (clarinet) i Ernesto Naranjo (pianista i compositor).

Domínica Sánchez a l’Espai Artur Ramon
Del 27 de gener al 4 de març es va poder veure l’obra actual, des del 2002, d’aquesta 
pintora i escultora barcelonina.

Domínica Sánchez (Barcelona, 1945) porta una llarga trajectòria d’exposicions, sobre-
tot a París i els Estats Units, però ha exposat relativament poc al seu país... fa llargs anys 
que perfecciona aquest llenguatge pictòric, la senzillesa del qual desmenteix la profun-
ditat de les emocions que els dibuixos comporten, i és important recalcar que no són 
esbossos per a les escultures, sinó obres pròpiament independents, realitzades amb un 
llenguatge individualitzat que comparteixen amb les escultures. Però és el dibuix allò que 
la va portar eventualment a descobrir les possibilitats de la tercera dimensió. Començant 
amb formes de cartró que ella retalla i doblega fins que li satisfà el resultat, Sánchez des-
prés les passa a fines planxes de ferro que manipula amb plecs, corbes i soldadures amb 
sorprenents resultats que recorden l’obra d’Oteiza, Nicholson o González.

Workshop de Laia Pla
Els dies 28 i 29 de gener, l’escultora Laia Pla va organitzar un taller sobre escultura.
Laia Pla (Badalona, 1973). Vaig estudiar escultura a l’Escola Superior d’Art i Disseny 
Pau Gargallo de Badalona (Barcelona) i disseny de moda a l’Escola d’Arts Aplicades i 
Oficis Artístics Llotja de Barcelona. Barrejo dues disciplines creant escultures tèxtils com 
a base de la meva feina. Utilitzo altres materials per crear diferents línies experimentals. 
El meu treball comença de manera clàssica amb el modelatge de l’argila. Quan es fa el 
motlle, experimento amb material tèxtil, paper, resina, guix, ciment i tot el que se m’acut.

Una escultura contra l’esclavisme a Barcelona
El dia 28 de gener va aparèixer una escultura contra l’esclavisme en el pedestal buit on 
hi havia hagut l’estàtua d’Antonio López, a Barcelona (Via Laietana, plaça d’Antonio 
López). Es diu ‘Humanitat’, és obra de l’artista James Colomina i representa un os de 
peluix abraçant un nen.

La instal·lació... s’ha fet sense permís municipal i, segons ha explicat l’artista, es trac-
ta d’una acció reivindicativa ara que s’acosta l’aniversari de l’abolició de l’esclavisme a 
Espanya, el 30 de gener. L’obra... presenta dues figures de color vermell que s’abracen i 
representen un os de peluix i el nen que hi ha a l’interior de cada adult [Sílvia Gutiérrez, 
betevé].

Les escultures de James Colomina (Tolosa, França, 1975) s’instal·len al carrer de ma-
nera teatralitzada per interactuar amb el públic. Sovint se situen en llocs emblemàtics i 
creen un contrast entre el lloc, l’obra i el missatge que transmeten. Hipersensible per natu-
ralesa davant les notícies que considera cruels, James va sentir la necessitat de crear obres 
significatives, i d’expressar a través d’elles la ironia de la condició humana. Deplora en la 
seva espècie una solitud inexorable, una facilitat per ser manipulat, una certa inclinació 
a l’autodestrucció i la intolerància; i li agrada pensar que les seves escultures molesten. 
Impactar d’una manera poètica constitueix, doncs, un mitjà de qüestionar, de provocar 
reaccions”.

 EMB

 @martinlagares

  https://www.elpuntavui.cat
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Febrer
Escultures de Miquel Samitier
De l’1 al 27 de febrer  es van presentar les “Escultures” al Museu d’Història de Catalu-
nya (plaça de Pau Vila, 3, Barcelona).
Amb motiu de la VII Marató d’Estalvi Energètic, el museu presenta la instal·lació tem-
poral ‘Escultures’ de Miquel Samitier. A través de deu peces, la instal·lació vol donar 
visibilitat de manera simbòlica a la lluita contra el canvi climàtic, l’aposta per les energies 
renovables, la gestió dels residus i les possibilitats de reutilització del material.
L’artista Miquel Samitier dóna una segona vida als materials per convertir-los en art. 
“Des d’una mirada sempre escultòrica i entenent l’art com un medi de coneixement, ex-
ploració i recerca, el meu interès s’ha centrat en idees de bellesa i evolució, d’una bellesa 
concreta que emana de la matèria i de com aquesta s’organitza en allò que anomenem 
forma. Utilitzo la matèria i el procés executor com a un recurs per a trobar un llenguatge 
propi i expressiu. Creo amb materials sostenibles, moltes vegades reciclats i utilitzo pro-
cessos artesanals.”

Eva Fàbregas a Bombon Projects
El 2 de febrer es va inaugurar l’exposició Vessels, de l’escultora Eva Fàbregas, a Bombon 
Projects-Art gallery de Barcelona (Trafalgar, 53, local B).
L’artista catalana establerta a Londres, Eva Fàbregas (Barcelona, 1988), exposa per pri-
mera vegada a Bombon Projects; una galeria fundada per Bernat Daviu i Joana Roda a 
Barcelona el 2017. El projecte és conegut per les seves audaces i exuberants exposicions 
que porten veus internacionals prèviament desconegudes a la ciutat, posant aquestes en 
diàleg amb artistes locals per compilar una programació altament variada i canviant.
Eva Fàbregas aborda l’afectivitat de l’objecte, la diversitat de relacions sensorials inspira-
des a partir d’aquest i els processos de gestació procedents de la fenomenologia natural del 
nostre planeta. Sol treballar en gran format per articular l’epicitat del microbiològic, o la 
immanència del molecular i l’íntim... el seu treball se sol percebre com a insinuacions o 
homenatges a la sexualitat, els genitals i la reproducció.

Paraula, matèria i imatge
Del 3 de febrer al 24 d’abril, la Factoria Cultura de Terrassa (carrer de Giralt i Serra, 18) 
va presentar l’exposició conjunta de tres artistes de renom: Arnau Puig, filòsof (Parau-
la); Agustí Penadès, escultor (Matèria) i Lluís Ivern, fotògraf (imatge).
Estem davant d’un important projecte que possibilita contemplar aquesta obra artística 
de forma única. És una invitació a sentir, amb tota la magnitud de la paraula, sense por 
a deixar-nos anar pel  suggeriment i la potència dels tres autors.
Agustí Penadés (València, 1935): És un pintor i escultor de llarga trajectòria amb 
nombroses exposicions arreu d’Europa que de ben jove, als vint anys, va traslladar-se a 
Catalunya. El 1966 inicia el seu interès per l’art després de treballar en l’àmbit industri-
al, aspecte aquest que es reflecteix en el conjunt de la seva obra amb la utilització dels 
nombrosos i variats materials que la integren: llimadures i escòries de ferro, planxes 
metàl·liques, carbó mineral, terra cassel, terra de foneria, ferro colat, fustes, resines, 
tintes, pigments i un llarg etc. Penadès ha treballat en pintures de grans dimensions i 
és notable la seva faceta com a escultor.

De la línea a la tercera dimensión
El divendres 4 de febrer es va inaugurar a la sala DarteArte (Pellaires, 33, Barcelona) 
l’exposició col·lectiva dels alumnes  de Pablo Bruera. Es tracta de les escultures de nou 
artistes, el nexe entre els quals és l’escultor uruguaià.
Pablo Bruera va néixer el 14 de novembre de 1972 a Montevideo, Uruguai. Del 1974 
fins al 1984 va viure a Veneçuela. Des de l’any 2001 viu a Barcelona. Fa tallers de cara al 
públic en general i estudiants de Belles Arts, on ensenya a treballar el metall.

 https://www.mhcat.cat

 https://www.lafactcultural.cat/
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Vandalitzada una escultura de Josep Reynés
El 13 de febrer els diaris de Barcelona es feien ressò de la notícia de la bretolada. La 
“Font dels nens”, l’escultura de marbre blanc situada a tocar d’un dels accessos al Parc de 
la Ciutadella pel passeig de Pujades (davant del Castell dels Tres Dragons), va aparèixer 
amb diverses pintades de diferents colors, tots molt vius, que cobrien pràcticament cada 
un dels elements que componen l’escultura.

Josep Reynés va fer aquesta escultura el 1893. Representa uns nens petits nus que 
escalen un gran gerro situat enmig d’un estany.

Gegant de Sal
El 14 de febrer, la monumental obra dels escultors Coderch i Malavia es va traslladar 
de la rotonda de les banderes de la Marina de València al municipi de Teulada Moraira, 
a la costa de la Marina Alta. No es va inaugurar, però, fins el 12 de març.

L’obra feta de bronze i de quatre metres s’inspira en la dansa Butoh, un ball japonés 
“summament expressiu i que transmet el dolor col·lectiu que se sent després d’una tragè-
dia i el ressorgir després d’aquesta”, pot “connectar molt bé amb la societat actual que ha 
de replantejar-se quin serà el seu paper en la reconstrucció social després de la crisi que 
està causant la Covid-19”.

Joan Coderch (Barcelona, 1959) i Javier Malavia (Guipúscoa, 1970) han aconseguit 
una projecció internacional que els ha portat a ser guardonats dues vegades en l’Interna-
tional ARC Salon, un dels concursos d’art més assenyalats dels Estats Units. Els artistes 
han exhibit les seues obres arreu del món, i han destacat galeries com el Sotheby’s de Nova 
York, el Context Art Miami o el Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) de Barcelona. 
També han estat premiats amb el Premi Reina Sofía de Pintura i Escultura en la 52a 
edició.

URVANITY ART FAIR 2022
Del 14 al 28 de febrer es van poder veure una sèrie d’escultures pels carrers de Madrid. 
Un any més la fira d’art UVNT Art Fair va transformar Madrid a través d’un recorregut 
d’art públic, traient els visitants del recinte firal per apropar-los a un art que a més de 
sorprendre, xoca i afegeix encara més emoció a la vida cosmopolita. La ruta apropa l’art 
a tots mitjançant escultures i peces d’art digital ubicades a punts estratègics de Madrid 
gràcies a la col·laboració de Madrid Capital de Moda.

Entre els artistes participants hi havia Samuel Salcedo (Barcelona, 1975) amb les seves 
obres de la sèrie “About Memories I, II, III i IV” a l’edifici Metrópolis, a la Gran Via 
cantonada amb el carrer d’Alcalá.

Bernat Puigdollers, col·leccionista
El 16 de febrer es va presentar l’exposició “Dones i artistes”, obres de la col·lecció Puig-
dollers, al Centre Jujol-Can Negre de Sant Joan Despí (Plaça de Catalunya, 1).

Can Negre és una masia situada a Sant Joan Despí. Fou transformada per l’arquitecte 
modernista Josep Maria Jujol i Gibert entre 1915 i 1930. És una obra declarada bé cultu-
ral d’interès nacional [Viquipèdia].

El mateix Bernat Puigdollers deia: Avui és un dia molt especial per a mi! Per primer 
cop surt de casa una selecció de les obres que he anat aplegant al llarg dels darrers anys. 
L’exposició s’inaugura aquesta tarda i es podrà visitar fins el 27 de març.

Hi havia una bona mostra escultòrica, amb obres de Tomàs Bel, Enric Monjo, Francesc 
X. Modolell, Enric Casanovas, Josep Viladomat, Jaume Otero o Josep Llimona.

https://beteve.cat/cultura/

 #coderch.malavia.sculptors

 https://franciscoposse.blogspot.com/

 EMB
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El monument a La Sardana de Montjuïc
El 16 de febrer es va començar a reparar el monument que va ser mutilat, mesos abans, 
amb les mans dels vuit balladors amputades i la majoria desaparegudes.

L’obra compta amb vuit balladors amb les mans entrellaçades, i va ser realitzada l’any 
1965 per l’escultor Josep Cañas (Banyeres del Penedès, 1905 - el Vendrell, 2001) amb la 
col·laboració de Carles Amadon. S’hi va col·locar la inscripció “La sardana és la dansa 
més bella”. Es va inaugurar el 19 de març de 1966, a l’entrada del Parc d’Atraccions de 
Montjuïc. El 1984 es va restaurar, el 2002 va desaparèixer una figura, i d’altres atacs 
vandàlics similars al que va patir el 2020 van obligar a rehabilitar-la igualment. El 25 
d’abril de 2009 se li va afegir una nova placa amb la inscripció “Barcelona a la colla 
sardanista Violetes del Bosc”.

L’escultor Abel Vallhonesta va fer les tasques a taller per reparar els dos conjunts de 
braços i mans originals que es van poder recuperar, i per reproduir els altres sis con-
junts que faltaven.

Samuel Salcedo a la galeria Villazan
El 17 de febrer es va inaugurar l’exposició Junkyard (ferralla), la primera exposició de 
la Galeria Villazan de Madrid (Orellana, 5 - Campoamor, 17) amb noves escultures de 
Samuel Salcedo. L’exposició es va clausurar el 9 d’abril.

Pablo Villazán és el fundador de Villazan Gallery, Villazan LAB i Pablo Villazan Foun-
dation amb ubicacions a Nova York, Madrid, Seül i Miami... Procedent d’una família 
molt respectada que ha contribuït al desenvolupament del món de l’art durant el segle 
XX. Des que van fundar la seva primera galeria d’art a París l’any 1890... El setembre de 
2015, va obrir la seva primera galeria d’art al centre de Manhattan amb una mostra amb 
una documentació gràfica de Keith Haring, Andy Warhol, Basquiat, Grace Jones i Robert 
Mapplethorpe anomenada “The Incredible Keith”... Des de llavors Pablo Villazán s’ha 
convertit en una de les galeries més respectades de l’escena internacional. Conegut per 
desenvolupar la carrera de molts dels artistes més reconeguts mundialment que treballen 
avui dia, ha construït i continua construint col·leccions d’art privades arreu del món.

Localismes Universals, Artistes de l’Empordà
Del 26 de febrer al 8 de maig, el Museu Can Mario de Palafrugell va presentar aquesta 
exposició amb les obres d’una trentena d’artistes residents a l’Empordà.

Partint d’aquestes dues premisses, això és, dels artistes que viuen i treballen de manera 
permanent a l’Empordà i del desig de teixir una xarxa de complicitats, ens ha semblat el 
més adient de començar el nostre recorregut amb el grup d’amics/artistes format a través 
dels trenta anys de feina de l’espai d’art Km 7, els quals han estat capaços de trencar l’ato-
mització actual per aconseguir una primigènia molècula al món de les arts plàstiques, 
que tot i no ser l’única de la nostra demarcació sí que ha estat la més duradora. Així 
doncs, ens faria molt feliços contribuir a potenciar aquest nostre patrimoni i, a la vegada, 
ajudar a vertebrar-lo de manera permanent. Fonamentalment, però, volem apostar per 
una nova manera de veure i de mirar casa nostra, un tresor que creix dia rere dia.

Hi van ser presents escultors com Pilar Aldana-Méndez, Alberto de Udaeta, Hiroshi 
Kitamura, Enric Pladevall o Xavier Medina Campeny.

 https://www.20minutos.es/

 https://beteve.cat/
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Març
Canvas Venice Internacional Art Fair 2022
El 3-4 de març es va celebrar, a Venècia (Itàlia), la Fira Internacional d’Art, amb la 
presentació de projectes col·lectius i individuals d’artistes internacionals destacats i emer-
gents.

L’ edició 2022 va representar un fòrum d’intercanvi directe d’idees i contactes entre col-
leccionistes, artistes, fotògrafs, dissenyadors i professionals de l’art. La fira d’art compta 
amb pintures, escultures, art fotogràfic, instal·lacions, videoart i actuacions en directe.

Margarita Oliva
Del 4 al 27 de març la Casa Municipal de Cultura, La Unió (Berenguer Raudors, 3, Teià) 
va ser l’escenari de l’exposició Elles, nosaltres, de Margarita Oliva, una artista d’Alella 
que dedica les seves escultures de fang a les dones i els seus cossos per parlar de la seva 
lluita i les seves problemàtiques.

A l’exposició s’hi van poder veure 15 obres de terracota, amb suport de ferro rovellat, 
que fan referència a aspectes relacionats amb la dona, com el masclisme, la feminitat, 
el càncer de mama, etc. I d’altres temes d’actualitat, política, covid i psicologia. Veurem 
aquestes qüestions tractades a través de la figura humana i algunes intervencions en ella 
per a desenvolupar aquest missatge reivindicador que es vol transmetre.

42a Mostra Internacional d’Art Contemporani
Del 5 al 27 de març la Diputació de Barcelona i Circuit Artístic van presentar, a la Ca-
banya del Parc del Castell de Montesquiu (Osona), la 42a Mostra Internacional i Mul-
tidisciplinària d’Art Contemporani: vol reflectir en cada edició un eix transversal entre 
diferents disciplines i el moviment artistico-cultural contemporani que es desenvolupa 
any rere any per artistes d’arreu. Reflexiona sobre l’exploració i la formulació de cada 
artista en la seva visió de l’art dins les tendències creatives.

Artistes participants: Carmen Aranda Jurado, J. L. Arce, bl.z, Balongo, Lisa Blanch, 
Barrachina Sanchís, Carme Cañete, Carrasco, Fátima Cortés, Emme Pons, Equipo 
Línea Viva, Pedro Formariz, Gasset, Rafaela Gómez-Casero, Josetxo, Mago Esal, Ge-
rard Martín, Claudi Martínez, Pablo Ríos, José Ruíz, Sergio, Mª José Vañó, Roberto A. 
Vargas, Pilar Viviente, Yin Bunker, Helena Zapke, Bea Zerolo.

Jaume Plensa a Ceret
El 5 de març, Jaume Plensa va viatjar de Nova York fins a Ceret, la petita capital del 
Vallespir, per inaugurar la seva exposició com a convidat d’honor del Museu d’Art 
Modern.

L’exposició, que duia per títol Jaume Plensa. Cada rostre és un lloc es va presentar fins al 
6 de juny, i incloïa peces inèdites de nova producció, dels últims tres o quatre anys. Va 
ser la segona exposició de l’artista al museu, des de l’any 2015, així que es va concebre 
com una mostra complementària a aquella i va arrencar amb la versió de dimensions 
reduïdes del marbre Macael, el cap monumental que va inaugurar a Nova Jersey a 
l’octubre del 2021.

Patricia Cancelo
El 7 de març es va inaugurar una nova exposició col·lectiva de l’escultora Patricia Can-
celo al carrer del Torrent de l’Olla, 106, de Barcelona. L’exposició va ser patrocinada per 
Lorens Partners, una immobiliària dedicada a la promoció i rehabilitació d’immobles 
de Barcelona, i la Galeria d’Art de la pròpia Patricia Cancelo.



B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

3
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

69

Aparadors Artístics
El 10 de març va començar l’anomenada ruta dels “Aparadors Artístics”. Aquest cop 
va presentar deu intervencions artístiques en diferents aparadors de botigues del Barri 
Gòtic.

Aquestes intervencions artístiques han estat realitzades per artistes de reconegut prestigi 
dels àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, el cinema i la literatura. La ruta s’inicia 
a la Sala Parés i continua pels aparadors d’establiments situats als carrers Petritxol, del 
Pi, de la Palla i d’alguns carrers adjacents. Les persones interessades la poden seguir amb 
el mapa i la informació que trobaran al web de la iniciativa. Hi participen els artistes: 
Lara Fluxà, Sok Kan Lai, Dominika Berger, Marcos Palazzi, Ari Gardiazabal, Alicia 
Kopf, Jaime Serra, Albert Serra, Joan Fontcuberta, Gino Rubert, Miquel Aparici, Montse 
Valdés i Albert Espona.

Canova
L’11 de març es va inaugurar l’exposició Canova e la Scultura contemporanea al Museo 
Gypsotheca Antonio Canova de Possagno (província de Treviso, a la regió del Vèneto).

L’edifici del museu va ser completat el 1836 i és una gran construcció on es conserven 
tots els models originaris en guix de Canova, autèntiques obres mestres d’art neoclàs-
sic. L’edifici va ser bombardejat durant la Primera Guerra Mundial, i alguns guixos van 
ser lamentablement destruïts o greument arruïnats. El 1957, el famós arquitecte Carlo 
Scarpa va construir un edifici més ampli. S’hi conserva la col·lecció dels petits models 
amb terracota al costat del model d’una de les obres més coneguda del mestre, Las Tres 
Gracias.

Exposició col·lectiva Silent Noise
Del 13 de març al 24 d’abril la Verduyn Gallery (Heerbaan, 10, Moregem, Flandes Ori-
ental, Bèlgica) va presentar l’exposició “Soroll silenciós”, amb les obres d’Ulrike Bolenz 
(fotògrafa i pintora), Steve Dean Mendes (fotògraf d’art), Thanh Long Lam (pintor), 
Chantal Pollier (escultora), Vadim Volders (pintor), Bruno Walpoth (escultor) i Lavely 
Miller (pintora).

Chantal Pollier (Gant, Bèlgica, 1965) és una escultora contemporània que examina la 
lluita humana bàsica, lluita contra la soledat i busca l’empatia. Formada com a psicòlo-
ga, les seves obres estan marcades per una exploració contínua de les grans dicotomies 
de la vida, que inclouen vida versus mort, bellesa versus fàstic o silenci versus soroll.

Bruno Walpoth (Itàlia, 1959). A Walpoth no només li interessa captar l’aspecte físic 
dels seus models, sinó que també pretén captar allò que hi ha sota la superfície. En les 
seves obres trobem no només la pura habilitat sinó també la bellesa, el consol, la quie-
tud i el nostre soroll interior.

Les escultures de Gil Gelpi a la Farinera
El 14 de març es va inaugurar l’exposició Rizomes a la Farinera del Clot (Gran Via de 
les Corts Catalanes, 837, Barcelona), i es va clausurar el 16 d’abril.

Gil Gelpi (Lisboa, 1985) i Bárbara Puigventós han unit dues disciplines a priori difícils 
de relacionar, com són la fotografia i l’escultura, per reflexionar sobre el cos i l’ésser. Si un 
cos està format d’òrgans i cèl·lules que tenen sentiments, emocions i desitjos, les persones 
són les cèl·lules que componen un altre tipus de cos: el barri. En aquesta exposició, Bárba-
ra Puigventós i Gil Gelpi faran una petita dissecció de cada barri on el projecte es desen-
volupi. Així, retrataran l’ànima de cada lloc, intentant endinsar-se al complex entramat 
d’arrels, experiències i memòries en transformació constant que mantenen l’organisme 
viu i donant gràcies als seus components més importants les persones.

L’escultor Miquel Aparici amb el galerista Bert 
Van Zetten

 # miquelaparici

 https://verduyngallery.com/
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L’escultor Lau Feliu a Sant Pere de les Puel·les
El 17 de març, i fins el 12 de juliol, el projecte Ars Viva, després de dos anys aturats per 
la pandèmia, va presentar l’obra escultòrica PIETAT MEDITERRÀNIA de l’artista Lau 
Feliu. Després, l’obra es va col·locar al monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona.

ARS VIVA, és un projecte de mostra artística i activitats paral·leles desenvolupada per 
l’equip O_LUMEN de Barcelona, dels monjos dominics, amb un equip format per ar-
tistes i frares. Vol promoure l’encontre, el diàleg i la interpel·lació per mitjà d’obres d’art 
contemporani a esglésies. Vol contribuir a educar la sensibilitat a partir de llenguatges 
artístics contemporanis tot vinculant-los al sentit de l’ésser humà.

Lau Feliu (Barcelona, 1957) és un escultor, pintor, il·lustrador i orfebre. Va estudiar a 
l’Escola Massana de Barcelona. Posteriorment va treballar al taller d’escultura de Cinto 
Casanovas, on es va especialitzar en aquesta disciplina. Des del 1979 es dedica també a 
la docència de l’art. Ha exposat la seva obra a diverses galeries i participat en diverses 
exposicions per tot Europa. El 2017 va començar a col·laborar amb el temple de la 
Sagrada Família amb varies escultures.

Grzegorz Gwiazda
Del 22 al 25 de març, l’escultor polonès Grzegorz Gwiazda va impartir un taller de 
retrat escultòric en el MEAM de Barcelona (Barra de Ferro, 5).
Grzegorz Gwiazda va néixer el 1984 a Lidzbark Warmiski (Polònia). Va estudiar a 
les escoles de Belles Arts de Poznan i Varsòvia, i posteriorment a l’Accademia di Belle 
Arte di Brera a Milà (Itàlia), gràcies a una beca. El 2009 es va graduar amb honors a 
l’Acadèmia d’Art de Varsòvia, on va estudiar escultura amb el professor Adam Myjak. 
El gener del 2014 se li va concedir el doctorat. Des del 2009 ha treballat com a assistent 
del professor Maciej Zychowicz al Departament Gràfic i d’Escultura a l’Institut d’Edu-
cació Artística a l’Escola d’Educació Especial,  a Varsòvia.

Miquel Samitier a la Galeria Art Enllà
Del 22 de març fins al 23 d’abril, la galeria Art Enllà (Sant Pere Màrtir, 15, Barcelona) va 
presentar l’exposició SPHAIROS, El viatge etern amb obres de Miquel Samitier.

Llorenç Isanda, Futurs Ignots
Del 31 de març fins al 24 d’abril, la Sala Marsà de Tàrrega (carrer de La Vilanova, s/n) 
va oferir l’exposició Futurs Ignots, amb les obres de l’escultor Llorenç Isanda.
Llorenç Isanda, nascut a Barcelona i format a l’Escola Massana i la Llotja. Treballa 
principalment amb talla de fusta, sovint incorporant altres materials. Els seus volums són 
molt estilitzats sense detalls superflus. Una idea de “dir” l’essencial des del suggeriment 
dels silencis i de la reflexió sobre les formes de la natura i dels seus moments més efímers: 
l’eclosió d’una flor o la caiguda d’una fulla, per exemple. Tot un nou alfabet callat però 
simètric de la matèria vegetal.

 EMB



B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

3
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

71

Abril
Belmonte, Luna i García Sevilla
De l’1 d’abril fins al 5 de maig es va poder veure l’exposició Trilogia en el Museu Anto-
nio López Torres de Tomelloso (Ciudad Real).

L’exposició va reunir les pintures de Fermín García Sevilla (Tomelloso, 1961) -al que 
anomenen El Mestre pel seu reconegut talent i per ser un dels artistes més premiats 
d’Espanya-; les també pintures de Manuel Luna (Sevilla, 1965) i les escultures de José 
Manuel Belmonte (Còrdova, 1964).

Aramis Justiz, a Sitges
Divendres 1 d’abril, es va inaugurar al Centre Cultural Miramar de Sitges (carrer de 
Bernat de Fonollar, 19) l’exposició dedicada a les obres de l’escultor Aramis Justiz. 
L’exposició es va clausurar el 8 de maig. Les 21 obres que l’artista cubà (l’Havana, 1964) 
-avui resident a Sitges- va presentar, són les darreres creacions dels últims anys.

Escultures voluptuoses que intenten capturar la vida i les seves contradiccions a través 
de materials com el ferro, el marbre i la pedra. La seva expressió artística es mou entre 
l’abstracció i la figuració amb un marcat domini dels volums i el moviment de les formes. 
Aramis Justiz remarca que “les escultures que formen part de l’exposició han estat inspi-
rades i creades entre els meus dos mars, el mar Mediterrani i el mar del Carib”.

Acrobacias, de Blanca Muñoz
El 2 d’abril es va inaugurar l’exposició Acrobacias a la Galeria Malborough de Madrid 
(Orfila, 5). 

Blanca Muñoz Gonzalo (Madrid, 1963), és una artista espanyola gravadora i esculto-
ra. Utilitza fonamentalment l’acer i la xapa perforada, tant a les seves obres monumen-
tals com a peces petites, incorporant també fils d’acer als seus gravats per convertir-los 
en escultures. Entre altres premis ha rebut el Premi Nacional de Gravat el 1999. El 2019 
va ser nomenada acadèmica de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando. El 
seu ingrés en aquesta institució va tenir lloc al maig de 2021 amb la lectura del discurs 
“El lado invisible de la luz” [Wikipedia].

Presentació del catàleg raonat de Elisa Arimany
El dimecres 6 d’abril, els Espais Volart (Ausiàs Marc, 22, Barcelona) van acollir la pre-
sentació del catàleg raonat de l’obra de l’escultora Elisa Arimany (Sant Vicenç de Cas-
tellet, 1946) editat per la seva filla Marta Sugrañes.
La presentació va comptar amb la participació de Francesc Miralles, Pilar Parcerisas 
i Txema Romero, grans coneixedors de l’obra d’Elisa Arimany, i amb la moderació 
d’Àlex Susanna.

Feia molt poc, el 12 de març, que el taller escultòric de l’artista Elisa Arimany va obrir  
les seves portes al públic en el marc de les activitats del Dia Internacional de la Dona. La 
visita del pròxim diumenge 20 de maig serà gratuïta i conduirà als visitants per l’espai de 
creació, durant més de tres dècades, d’una de les artistes de Cerdanyola amb més projec-
ció internacional.

Les escultures rectilínies d’Elisa Arimany, forjades a base de metall, pedra o argila i 
paper, decoren alguns punts de la ciutat de Cerdanyola del Vallès, com el “Monument 
a Europa” al Parc Tecnològic, el “Diàleg” a l’entrada del Museu d’Art de Cerdanyola 
o els plafons ceràmics del lateral de l’Ajuntament. La resta d’escultures de l’artista es 
conserven en el seu taller, a Cerdanyola Ceràmica, al Parc Tecnològic.

Escultura d’Aramís Justiz
 https://www.visitsitges.com/

Uroboro, Blanca Muñoz, 2020
 https://arsmagazine.com/
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Noemí Palacios a Impaktes Visuals
Del 6 al 30 d’abril, l’espai Impaktes Visuals (Sant Francesc, 15, de Sabadell) va presentar 
una exposició de l’escultora Noemí Palacios.

ImpaktesVisuals és l’aparador d’un corrent d’avantguarda artística sense precedents, 
l’StreetArt. Un espai on crear lliurement i mostrar propostes artístiques en un ambient 
distès, inspirador i eclèctic que aporta a l’artista medís tècnics i experiència.
Noemi Palacios Domènech (1982) és escultora i professora de cursos d’especialització 
en la talla de pedra a l’Escola Superior d’Arts Plàstiques i Disseny Pau Gargallo de Ba-
dalona. Amb 22 anys d’experiència en l’ofici de l’escultura en pedra, ha realitzat més de 
30 simposis internacionals d’escultura a tot el món.

Alamà i Grzegorz Gwiazda, Si volse a Retro
Del 7 d’abril fins al 26 de juny, el MEAM (Museu Europeu d’Art Modern) de Barcelo-
na (carrer de la Barra de Ferro, 5) va presentar aquesta exposició mixta, de pintures i 
escultures.

L’exposició Si Volse a Retro s’emmarca dins de la celebració del 700è aniversari de la mort 
de Dante Alighieri i ret homenatge a la seva obra més cèlebre, la Divina Comèdia, la 
tradició de la qual en la representació pictòrica és tan rica com inabastable i ens ofereix 
un món de referències i models icònics de gran importància. En aquesta exposició, es 
presenta de manera concreta i detallada les obres que formen part d’aquest projecte ex-
positiu creat pel pintor espanyol Jordi Diaz Alamà en col·laboració amb l’escultor polonès 
Grzegorz Gwiazda.

The Forms of Origin
Del 8 d’abril al 8 de maig es van exposar les obres de Natalie Clark a l’Oficina de Tu-
risme-Casa de Cultura del Masnou (Passeig de Prat de la Riba, 16). L’exposició mostra 
el viatge de dos anys i mig de l’artista explorant l’essència del diví femení, la geometria 
sagrada i la història de la vida expressada en el llenguatge tridimensional de l’escultura.  

Natalie Clark, és una escultora, col·leccionista, assessora d’art, educadora i autora de 
llibres infantils britànica-americana de formació clàssica. El seu treball actual inclou 
escultures a gran escala en una varietat de mitjans, com ara marbre, acer, materials 
naturals, ceràmica i neu.

Il Tempo e l’Ombra
Del 8 d’abril al 8 de maig, Federica Claudia Soldani, antiga sòcia de l’ICRE, va pre-
sentar les seves obres en una exposició celebrada al Palazzo Vives Frisari (Via Ottavio 
Tupputi, 13) de Bisceglie (regió de la Pulla, a les costes del mar Adriàtic, Itàlia), de la 
mà d’ArteVives.

ArteVives és una  associació de promoció social que va néixer l’any 2019 per dur a ter-
me projectes i esdeveniments encaminats a fomentar la cultura musical i artística amb 
activitats culturals de diversa índole.

Federica Claudia Soldani, jove, però ja amb una llarga experiència a Itàlia, i després  de 
treballar a l’estranger, amb col·laboracions importants... La seva sensibilitat va permetre 
que les obres interactuessin amb les sales del Palazzo Vives Frisari, per tal de crear un 
impacte emocional encara més disruptiu. La seva capacitat d’investigació a través de 
l’art en la fugacitat i la mutabilitat de la figura humana és el que em va impactar perso-
nalment i particularment. Estem molt contents d’haver creat una oportunitat per donar 
espai i reconèixer el talent d’una jove artista, donant-li l’oportunitat d’exposar a la seva 
ciutat natal, desacreditant el costum segons el qual “ningú és profeta a casa”.

 https://www.arteinformado.com
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Mediterrànea, d’Aristides Maillol
 https://www.vilaweb.cat

 @gerard_mas

https://www.santelmomuseoa.eus/

 http://www.galeriafernandopradilla.com/

Jorge Oteiza y Eduardo Chillida
Del 9 d’abril al 2 d’octubre es va presentar al Museu San Telmo de Donostia (plaça 
Zuloaga, 1) l’exposició Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. Diálogo en los años 50 y 60.

Organitzada pel Museu San Telmo amb la col·laboració de la Fundació Bancaixa... la 
mostra ofereix una fita en la història de l’art en presentar per primera vegada de forma 
conjunta l’obra d’Oteiza i Chillida. Aquesta exposició inèdita, que compta amb el consens 
i la col·laboració de les institucions legatàries dels dos artistes tant la Fundació Museu 
Jorge Oteiza (Altzuza, Nafarroa) com Chillida Leku (Hernani, Gipuzkoa), es presenta al 
públic gairebé vint anys després de la mort de dues figures clau a l’escultura europea del 
segle XX.

Visions of Catalonia
Del 10 d’abril fins l’1 de maig es va celebrar a Venècia (Itàlia) Visions of Catalonia. 
Crafting Art, una selecció d’obres contemporànies de 31 artesans i artistes catalans, que 
va acollir el centre The Room Contemporary Art Space en el marc del programa In 
Città d’Homo Faber, que va proposar conèixer la ciutat de Venècia a través d’una ruta 
immersiva per diferents espais expositius i tallers artesanals.
Entre els 31 artistes seleccionats per l’exposició hi havia els escultors: Jean Briac,  Brucc,  
Germán Consetti, Matilde Grau, Montferrer (forja i escultura), Laia Pla (escultura tèx-
til), Stella Rahola (escultura i instal·lacions) i Tura Sanglas.

Gaudí i Maillol van ocupar l’antiga estació d’Orsay
L’11 d’abril el Museu d’Orsay va inaugurar una exposició dedicada a Antoni Gaudí en 
coproducció amb el MNAC. La mostra incloïa unes 200 obres, que anaven de la fotogra-
fia al mobiliari, passant per dibuixos d’arquitectura i maquetes, que permetien entendre 
la investigació sobre el volum i l’organització de l’espai d’en Gaudí.

Paral·lelament a la inauguració de l’exposició de Gaudí, es va inaugurar l’exposició sobre 
Aristides Maillol, escultor, pintor i gravador català, nascut a Banyuls, i representant de 
l’escultura nord catalana de principis del segle XX.

Gerard Mas va tornar a Sant Feliu de Guíxols
El dia 14 d’abril, es va inaugurar l’exposició “Ciris”, amb obres de Gerard Mas, a la 
capella de l’antic Hospital de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). L’exposició es va 
clausurar el dilluns 18.

L’acte es va fer en el marc del nou festival de la llum LumLab, que Sant Feliu de Guíxols 
vol instaurar per fer-lo cada any, per Setmana Santa. La proposta va consistir en un fes-
tival artístic amb projeccions i jocs de llum vora el mar. Aplegarà artistes amb projecció 
internacional i també una representació important de talent artístic local, un projecte 
que “casa totalment amb el discurs que tenim com a ciutat cultural que aposta plenament 
per la cultura, el patrimoni i l’art”... Es tracta d’un festival on, a través de l’art i el joc amb 
la llum, pretenem que tothom que ens visiti recorri diferents punts de la ciutat, 12 espais 
on hi tindrem aquestes instal·lacions artístiques de diferent format, on la llum té un gran 
protagonisme”.

Fernando Botero. Homenatge als seus 90 anys
Del 20 d’abril fins al 7 de maig, la Galeria Fernando Pradilla, de Madrid (Claudio 
Coello, 20) va voler fer un homenatge per l’aniversari de Fernando Botero (Medellín, 
Colòmbia, 1932).

Artista versàtil i de gran reconeixement internacional, ha desenvolupat un extens reper-
tori en la seva dilatada trajectòria, iniciada als anys quaranta del segle passat. Pintor, 
escultor i dibuixant, ha consolidat un llenguatge que ha esdevingut iconografia universal.
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Font de l’esgotament, obra de Pavlo Makov al pavelló ucraines.  https://elpais.com

Rizomes
Del 22 d’abril fins al 2 de juny es va presentar l’exposició Rizomes al Centre Cívic Baró 
de Viver (carrer de Quito, 8-10, Barcelona) amb les escultures de Gil Gelpí i les foto-
grafies de Bàrbara Puigventós. Després, del 9 de juny al 24 de juliol, l’exposició es va 
traslladar al Centre Cultural la Farinera del Clot (Gran Via de les Corts Catalanes, 837, 
Barcelona).
Dues disciplines a priori difícils de relacionar, com són la fotografia i l’escultura, per 
reflexionar sobre el cos i el ser. Si un cos està format d’òrgans i cèl·lules que alberguen 
sentiments, emocions i desitjos, les persones són les cèl·lules que componen un altre tipus 
de cos: el barri. Bàrbara Puigventós i Gil Gelpi fan una petita dissecció de cada barri on 
el projecte es desenvolupa.

La Biennale di Venezia
Del 23 d’abril al 27 de novembre, es va celebrar la 59a edició de la Biennal de Venècia, 
amb un any de retard respecte al calendari previst degut a la pandèmia. Segueix essent 
una de les cites més importants de l’art contemporani, més d’un segle després de la seva 
creació l’any 1895.
L’Exposició Internacional d’aquest any va tenir lloc al Pavelló Central (Giardini) i a 
l’Arsenale, amb la participació de 213 artistes de 58 països, 180 dels quals hi van parti-
cipar per primera vegada, com són la República del Camerun, Namíbia, Nepal, Sulta-
nat d’Oman i Uganda; i aquest any també es van presentar els pavellons individuals de 
les Repúbliques de Kazakhstan, Kirguizistan i Uzbekistan.

Bestiari silenciós
El 27 d’abril (i fins el 21 de maig) es va inaugurar, a Ronda Barcelona (Consell de Cent, 
382) l’exposició d’escultures de Jordi Pallí. Quan contemplem una obra de Jordi Pallí, 
l’hem de veure com una nova espècie artística, una peça del seu bestiari silenciós, amb la 
qual –a partir de la ruralitat dels seus objectes trobats– ha sabut muntar una fauna di-
versa amb estil propi. El plomatge, la pell i les closques són un festival de textures que van 
des del rovellat a les aigües de la fusta desgastada, reinterpretats a través de l’ull avesat a 
la descodificació de noves formes que fa l’artista.

Jordi Palli: abans de crear el seu propi estudi de disseny, es va formar a l’Escola Eina 
de Disseny i l’Escola Massana. Com a docent, va impartir classes a Elisava, Escola 
Universitària de Disseny, durant una dècada. Al llarg de tres anys consecutius, va ser 
l’encarregat de dissenyar el pessebre de l’Ajuntament de Barcelona, aconseguint donar 
un nou estil als pessebres de la ciutat, proposant un llenguatge on es barreja a la perfec-
ció, tradició i modernitat. Però el mateix temps fruit de la seva incansable creativitat, 
treballa amb un projecte d’escultures que va cuinant entre objectes estàtics i dinàmics a 
partir de troballes i andròmines de ferro vell que va trobant en l’entorn rural.

The Brick House, escultura de Simone Leigh 
(2022)  https://elpais.com

 https://ajuntament.barcelona.cat/

Installation, obra de Virginia Overton a l’Arsenale
  https://universes.art/es/
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LEIGH, Jug (2022)  Carme Riu

Simone Leigh a la Biennal de Venècia (2022)
M. Carme Riu de Martin (Historiadora de l’Art)
carmeriu80@gmail.com

L’any 2022 s’ha celebrat la 59 edició de la Biennal de Venècia, una activitat artística que 
acostuma a tenir una rellevància internacional. El títol de la mostra era The Milk of 
Dreams, i tenia com a objectiu que els artistes reinterpretessin la vida des del punt de 
vista de la seva imaginació. Per aquest motiu, alguns havien escollit el futur i la manera 
com es construirà  el món, creant unes criatures fantàstiques, de característiques dife-
rents a les que en l’actualitat tenen els éssers humans.

Cal destacar, tot i que la seva temàtica no era la prioritària en la biennal, el projecte de 
Simone Leigh, en primer lloc perquè iniciava la mostra a l’espai de l’Arsenal amb una 
obra de grans dimensions: The Brick House (2022); es podia observar una escultura de 
bronze basada en una dona negra que no hi veia perquè no tenia ulls. De totes maneres 
amb excepció d’aquesta peça, tota la seva escultura es trobava a l’espai anomenat Giar-
dini, en el pavelló destinat a Estats Units.

En primer lloc, cal esmentar que la primera vegada que aquell país escollia una artista 
negra perquè el representés i també perquè Leigh havia decidit basar-se en la temàtica 
de la dona negra i havia volgut reconstruir la seva subjectivitat. Es a dir, tot i no ser un 
assumpte exclusiu en la seva obra,  ja havia mostrat en altres ocasions la problemàtica 
de la dona negra i aquest ha estat un dels motius -encara que no el únic- que ha carac-
teritzat el seu treball.

El repertori d’escultures que va presentar Leigh a la Biennal s’havia creat per aquella 
ocasió i es tractava d’un conjunt de peces  en bronze i ceràmica desenvolupades l’any 
2022. Aquesta tendència a generar obra nova acostuma a ser un factor que preval entre 
molts artistes a la Biennal de Venècia, salvant excepcions. Les mides de les escultures 
de Leigh eren força considerables, i se les podia definir com de gran format.

L’artista ha desenvolupat diversos procediments: escultura, vídeo, performance, si bé 
a Venècia només hi tenia escultura, basada en les antigues tradicions africanes i en la 
diàspora que han patit els africans des de fa segles. L’obra Sovereignty (2022) s’apropava 
als rituals i a les pràctiques dels pobles Baga de Guinea; al·ludia a la seva cultura ma-
terial i a la manera com aquesta s’havia projectat a Edgefield, un lloc situat al Sud de 
California (USA). També ens recordava el colonialisme i la forma com la raça negra 
el va patir. L’escultura suggeria que es tracta d’un col·lectiu que cal que es governi a si 
mateix i prengui determinacions. Es a dir, s’independitzi com a  grup i realitzi un es-

LEIGH, Sovereignty (2022)  Carme Riu
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LEIGH, Martinique (2022)  Carme Riu

forç a nivell individual per a poder protagonitzar la seva pròpia història, sense quedar 
supeditat a la dels altres.

Moltes de les seves escultures es referien a la diàspora dels africans i el colonialisme, 
concretament, a la funció que aquesta raça va tenir llavors, estant sotmesa i vivint en 
unes condicions precàries, sense llibertat, ni capacitat d’autodeterminació. Al llarg del 
temps les seves possibilitats s’han anat transformant. Leigh presentava uns personatges 
autònoms i autosuficients, idealitzats. En resum, no com són en aquest moment, sinó 
més be com caldria que fossin. Se centra sobretot en la dona negra i en la forma com ha  
hagut de superar les seves circumstàncies opressives, per consolidar la seva humanitat.

En altres escultures com a Sphinx (2022) mostrava una dona amb cos d’animal o lleó, 
però tot i així aquesta calia que fos venerada,  com les cultures anteriors havien fet 
amb l’esfinx; un ésser imaginari que plantejava enigmes, ideat per la cultura grega i que 
s’imposà a l’antic Egipte. Es a dir, en aquest cas emprava un símbol per a tractar sobre 
la  problemàtica de la dona negra i procurar solucionar-la. O bé a Martinique (2022) és 
podia observar una dona sense cap, una persona destinada a executar tasques pesades 
i ingrates, durant el colonialisme francès.  També tenia un doble sentit ja que l’illa tot i 
estar molt lluny de França no té capacitat per decidir la seva política.

Simone Leigh nasqué a Xicago el 1967 i des de fa 20 anys es dedica al món de l’art 
procurant compaginar-lo amb la denúncia i la lluita feminista de la dona negra. Ha 
creat nombroses escultures de gran format, que tenen un caràcter etnogràfic. Destaca 
en la seva obra el gest i la facilitat per construir formes simples. Treballa per a la galeria 
Mattheu Marks i ha exposat les seves creacions en destacats museus com el Guggen-
heim (Nova York), la Tate Gallery (Londres) o l’Hammer (Los Angeles).

La seva escultura parteix de  formes simplificades, que no aporten molts detalls. El seu 
contingut és clar i directe; fàcil de comprendre. Tot i ser una artista coneguda, amb pe-
ces que han tingut una repercussió internacional, i de no estar considerada una dona 
sotmesa, ens recorda els orígens del seu poble i denúncia els problemes d’abús que ha 
patit i pateix la dona negra.

Per tant, tenint en compte la proposta de la Biennal i el significat del seu projecte, 
Leigh plantejava un futur millor per al seu poble i emprava l’escultura com un mitjà de 
denúncia, per millorar una situació injusta, que caldria canviar. Considerava la pos-
sibilitat d’una dona diferent, que es pogués desenvolupar com a persona i assolir les 
fites que s’havia marcat. Una dona que tingués dret no solament a somniar, sinó a fer 
realitat els seus somnis.

LEIGH, Sphinx (2022)  Carme Riu



B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

3
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

77

Maig

Reinterpretacions, Taller de Marta Moreu
Del 2 de maig al 30 de juny, el Centre Cívic de Sarrià (Jardins de la Vil·la Cecília, carrer 
d’Eduardo Conde, 22-42, Barcelona), va presentar aquesta exposició dels alumnes del 
Taller d’Escultura de Marta Moreu.

Els artistes van escollit una obra d’art pictòrica d’un artista famós i reconegut i la van 
reinterpretar en volum utilitzant la tècnica del modelat en fang. Hi van participar una 
trentena d’artistes.

Marta Moreu (Barcelona, 1961): Soc una escultora figurativa que exposa la seva obra 
a diferents galeries d’art de tot el món. Aprofito el meu espai per impartir classes d’escul-
tura a alumnes de totes les edats. La meva escultura és figurativa i m´agrada modelar 
l´essència del ésser humà i transmetre les seves emocions. Porto 40 anys fent escultura i 
l´equilibri i el moviment segueixen formant part de les meves obres.

Rostres, de Natàlia Ferré
Del 5 al 27 de maig es va presentar l’exposició Rostres a l’Associació de Ceramistes de 
Catalunya (carrer del Doctor Dou, 7, Barcelona).

Natàlia Ferré (Tarragona, 1969), a més d’artista, és la fundadora i directora de la Ga-
leria Natàlia Ferré (a Montblanc). Es va formar artísticament en tècniques d’escultura, 
ceràmica i pintura en diverses escoles de referència,  en l’ensenyament de l’art i la creació, 
com l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, l’Escola de Ceràmica de la Bisbal d’Empordà 
(Girona), la Barcelona Academy of Art (Barcelona) i la Florence Academy of Art (Möl-
ndal, Suècia).

Treballa al seu estudi ubicat davant del Mediterrani, en el port esportiu  del barri marí-
tim de Tarragona, on crea els seus personatges que s’estilitzen  amb harmonia i bellesa. 
Des de 2009 té obert un espai públic “Cal pots” on comercialitza la seva obra, però és en 
el 2017 quan fundà la Galeria Natàlia Ferré, on exposa la seva obra  i també escultura, 
ceràmica i pintura d’artistes contemporanis tant nacionals com internacionals.

Escultura de Montserrat Sastre a Sant Joan Despí
L’escultora Montserrat Sastre Planella (Barcelona, 1948) va comunicar per les xarxes 
socials que estava fent una nova escultura per la ciutat de Sant Joan Despí.

L’ajuntament d’aquella ciutat preveu la creació d’un Centre d’Informació i Recursos per 
a les Dones, i instal·larà properament, a la plaça del 8 de març, just al davant de l’Àrea 
de Serveis a la Persona, l’escultura de Montserrat Sastre. Es tracta d’una al·legoria que 
visualitzarà  a totes les dones.

Ángel Tello Cid a Bajo el Volcán
El 13 de maig es va inaugurar l’exposició col·lectiva Bajo el Volcán a la sala DarteArte 
del carrer Pellaires, 33, de Barcelona. S’hi van presentar obres de Carolina Hidalgo, 
Martín Ledesma, Elena Camacho i de l’escultor Àngel Tello Cid.

L’any 2010 vaig obrir el meu propi taller al districte 22@ de Barcelona. L’evolució de l’obra 
ve marcada per una recerca constant dels nexes conceptuals entre l’art primitiu i l’abs-
tracció simbòlica, triant l’escultura com el principal mitjà d’expressió, emprant materials 
clàssics definitius com pedra, fusta i acer. He realitzat diverses exposicions col·lectives a 
diverses ciutats de la geografia espanyola i l’estranger. Trio l’escultura com el principal 
mitjà d’expressió, emprant materials clàssics definitius com ara pedra, fusta i acer.

 @martamoreu

 http://ceramistescat.org/

 @montserratsastreplanella
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Martín Lagares
El dissabte 14 de maig es va inaugurar, al Centre Comercial Aqualon de Huelva (Glo-
rieta Norte, s/n), l’exposició Escaleras y pistolas: Dones quotidianes en elevats pedestals, 
cors mantenint la seva forma tot i estar fet miques i petons apassionats són els motius 
principals de l’exposició escultòrica que el palmerí Martín Lagares mostra des d’aquest 
dissabte a Blueox Huelva sota el títol ‘Escales i pistoles’, inspirat en la cançó ‘Ingoverna-
ble’ de C. Tangana.

Martin Lagares (La Palma del Condado, 1976) desenvolupa la seva obra amb èmfasi en 
el monument i l’escultura civil. Des del 2016 ha desenvolupat gran quantitat d’obra més 
personal, que ha portat a exposar a Saco (2016), Hybrid (2018, 2019 i 2020), Fira d’Art 
Contemporani de Màlaga (2017), Art and Breakfast (Màlaga, 2018), Art Sevilla (2018-
2019) i Arc (2019).

El Festival d’Art Africà Contemporani al Senegal
El dijous 19 de maig es va inaugurar la 14a edició de la Biennale de l’Art Africain Con-
temporain (Dak’Art) a la capital del Senegal, Dakar.

Es tracta d’un esdeveniment internacional que, des del 1992, promou l’art contempo-
rani, les arrels culturals del qual es troben a l’Àfrica. Sota el patrocini del Ministeri de 
Cultura del Senegal, la Biennal està organitzada per un Secretariat General, assistit per 
un Consell Científic conformat per especialistes d’art independents.
Després d’un retard de dos anys causat per la pandèmia del coronavirus, l’esdeveni-
ment es va perllongar fins al 21 de juny per exhibir les obres principals del món en 
fotografia, escultura, tèxtils i arts escèniques.

La direcció artística va seleccionar 59 artistes, entre els quals destacaven els dels països  
següents:  Sud-àfrica (8 artistes), Senegal (7 artistes visuals), Benín i Camerun (amb 
3 artistes), Marroc i Tunísia (2 artistes cadascun), Cuba (5 creadors), França i Estats 
Units (4 artistes per cada país).

Subirachs, Torres Monsó i Martí Sabé
El 21 de maig es va inaugurar l’exposició “Postectura. La construcció del demà” al Mu-
seu d’Art de Girona (Pujada de la Catedral, 12), comissariada per Bernat Puigdollers.

... Aquesta exposició vol posar en valor la tasca del grup [Postectura] i dels seus inte-
grants. Creat l’any 1950 i format pels pintors Joaquim Datsira, Esther Boix i Ricard Creus 
i els escultors Subirachs, Torres Monsó i Martí Sabé, és una de les iniciatives rellevants 
d’aquest període. Tots els seus integrants maldaren per renovar les arts plàstiques del país 
i desenvoluparen, cadascú en el seu àmbit i en el seu territori, carreres artístiques relle-
vants. És per això que hem anomenat l’exposició “Postectura: la construcció del demà”. 
Postectura, com la resta de grups de la postguerra, no treballaven per interessos individu-
als sinó amb anhels col·lectius. Treballaven per crear un nou ambient artístic més lliure i 
modern, treballaven per al demà.

Necròpolis de Saqqara
Una missió arqueològica egípcia ha descobert, aquest mes de maig, a la necròpolis de 
Saqqara, unes 150 estatuetes de bronze de diferents mides, d’antigues divinitats, com 
Anubis, Amon Min, Ozir, Isis, Neftrom, Bastet i Huhour. L’expedició també ha trobat 
una col·lecció de 250 sarcòfags datats al voltant del 500 aC així com instruments uti-
litzats en rituals funeraris.

Saqqara és una gran necròpolis situada prop de Memfis, al sud del Caire; va estar en ús 
des de la dinastia I (3050 aC) fins a l’època cristiana (540). El monument més conegut 
n’és la piràmide escalonada de Djoser, construïda durant la tercera dinastia, així com 
la piràmide arruïnada del faraó Userkaf, de la dinastia V, situada a l’esquerra [Viqui-
pèdia].

Obra de Khaled Zaki (artista egipci)

 Xavier Moreras

 https://www.abc.es
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Dones. De Renoir a Sorolla
El 26 de maig es va inaugurar, al Museu Diocesà de Barcelona (Pla de la Seu, 7) aquesta 
exposició on la dona és protagonista de nombrosos canvis socials que es produeixen entre 
finals del segle XIX i principis del XX.

En aquesta exposició descobrirem com exploren el ric univers femení d’aquest període 
mestres a la pintura com Auguste Renoir, Joaquin Sorolla, Santiago Rusiñol, Ramon Ca-
sas, Joaquín Torres-García, i escultors de la rellevància de Manolo Hugué, Josep Clarà, 
Josep Llimona i Pablo Gargallo. El recorregut expositiu està dividit en diferents àmbits 
temàtics: la dona i la intel·lectualitat, el retrat, l’univers interior, els nuus i la conquesta 
de l’exterior.

Mataró i l’escultura Memorial Covid-19
El 26 de maig es va comunicar a la premsa que l’escultor Pere Casanova realitzaria 
l’escultura Memorial Covid-19, obra de gran format per a col·locar a l’espai públic de 
Mataró.

El Memorial Covid - 19 és una escultura d’acer inoxidable amb una alçada de 8 metres 
i 1,75 x 1’75  cm d’amplada i profunditat. L’escultura parteix d’una base esfèrica confor-
mant una proveta de laboratori, representant la universalitat amb els quatre punts cardi-
nals. De les quatre línies: una  és la vida que s’estronca; l’altra representa l’escala del conei-
xement de Ramon Llull,  significant la ciència  que ens cura i allibera amb esperança. Les 
altres dues són la gesta tan esperada de l’abraçada amb un final de victòria i superació.

Mar Arza a l’IVAM
El 26 de maig es va inaugurar l’exposició “A pesar / A saber / A palpes” a l’IVAM (Ins-
titut Valencià d’Art Modern, Guillem de Castro, 118, València). L’escultora Mar Arza 
(Castelló de la Plana, 1976) hi presenta dotze obres que entren en diàleg amb dues cre-
acions de Juli González i amb un seguit de peces arqueològiques provinents de diferents 
museus de reconegut prestigi com són el Museu de Montserrat, el Museo Iberoamericano 
de Madrid, el Museu Arqueològic de Catalunya, el Museu de Gavà o el Museu de la 
Prehistòria de València, entre d’altres. Un conjunt de trajectòria que mostra el caràcter 
evolutiu i performatiu d’Arza.

Pau Gargallo
 EMB

Josep Llimona
 EMB

Josep Llimona
 EMB

Enric Casanovas
 EMB

Pere Casanovas al seu taller a Mataró.
 Ajuntament de Mataró

 https://tempsarts.cat
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Un Monument dedicat als brigadistes Internacionals
El 28 de maig es va inaugurar a Malgrat de Mar (Maresme) el monument del Parc de la 
Solidaritat en reconeixement als brigadistes internacionals que viatjaven al vaixell Ciu-
tat de Barcelona, que es va enfonsar davant de la platja del municipi fa 85 anys.
 
El monument és obra de l’artista britànic Rob MacDonald (Rugby, comtat de Warwicks-
hire, Anglaterra, 1970) i està ubicat just al davant d’on es va produir l’enfonsament de 
la nau, que va ser torpedinada per un submarí italià a les ordres de l’exèrcit franquista, 
provocant la mort de 46 brigadistes internacionals i quatre membres de la tripulació 
davant de la costa de Malgrat.

MacDonald explicava que “és important recordar la història perquè la lluita contra el 
feixisme és també avui”. Per aquest motiu, empren el projecte de fer l’escultura a Mal-
grat des de la perspectiva que sigui un “projecte perquè la gent pugui participar, perquè 
aprengui història. No només perquè vegi el monument i digui que està bé”. La partici-
pació, doncs, és central en el projecte que va començar amb una campanya de micro-
mecenatge que ha servit per pagar una part de l’escultura. “Hi participa gent d’arreu 
del món i en un any guanyem 20 mil euros”. La resta de fons són de l’ajuntament i altres 
institucions. 

El moment participatiu, però, va més enllà. L’escultura representa el vaixell enfon-
sant-se al mar, amb brigadistes al capdamunt. El que va fer MacDonald, durant uns 
mesos, fou agafar els blocs de pedra amb què fa els brigadistes, posar-se a les places 
amb una taula i demanar als veïns que l’ajudin a esculpir mentre els explica la història. 

L’Habitació de les Desateses
Des del 31 de maig fins al 18 de setembre, la Fundació Vila Casas va presentar, a la seva 
seu de Can Framis (carrer de Roc Boronat, 116, Barcelona), l’exposició d’Stella Rahola 
Matutes “L’Habitació de les Desateses”.

Stella Rahola Matutes (Premi d’Escultura 2021) reivindica la materialitat com a subs-
tància sempre subjecta al canvi, ja sigui a través d’una implicació amb éssers humans i 
no humans i de la seva manipulació, la interacció amb el seu entorn o la vida dinàmica 
de les seves reaccions químiques. Aquesta qüestió implica políticament considerar els pro-
cessos de fabricació i les seves relacions associades de poder, això és, les treballadores, les 
seves eines i els espais de producció.

L’exposició desplega aquestes idees prenent d’exemple la condició de transformació d’un 
material com el vidre i observant, en primera instància, com es treballa en un taller 
artesà. S’hi revelen, mitjançant quatre artefactes, diferents moments del procés de bufat 
del vidre borosilicat. Mentre que el primer, titulat L’Aprenent, ensenya el pas inicial per a 
l’elaboració de les peces, l’últim correspon a La Fossera: el cubicle metàl·lic present a tots 
els tallers de vidre on es destina el material de rebuig.

 https://www.fundaciovilacasas.com
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Juny

José Manuel Belmonte a Menos es Más
Del 2 al 24 de juny, José Manuel Belmonte va exposar al Col·legi d’Advocats de Còrdo-
va (C. Morería, 5).
A l’exposició es podran veure 39 peces entre les quals destaca una recopilació de petites es-
cultures en bronze, algunes de les més emblemàtiques de diferents sèries com Els Homes 
Ocell, Custodis o Harmonia de les Esferes... “Les he reduït per fer l’obra més assequible 
al col·leccionista o a la persona més interessada en art, cosa que també m’ha obert el món 
de les galeries amb peces més econòmiques; aquest ha estat el motiu”, explica Belmonte. 
La resta de la mostra es compon de 22 relleus de la sèrie Cos del Pecat jugant amb la 
simbologia de la poma i tres peces grans que s’exposen al pati, pertanyents a la darrera 
sèrie de Custodis... La majoria de les peces s’han fet amb el sistema d’escanejat i impressió 
3D, extraient un polímer, i a partir d’aquí han estat manipulades, repassades, detallades 
i modelades per Belmonte.

L’ànima de la forma
El 2 de juny es va inaugurar l’exposició L’ànima de la forma. Mont-roig o l’essència de 
Miró, al Centre Cultural Església Vella de Mont-roig del Camp (Baix Camp). La mos-
tra va reunir 10 escultures en guix i una resina, elaborades per Joan Miró. Es tracta d’un 
recull de motlles que van servir per elaborar posteriors escultures en bronze, però que 
constitueixen peces artístiques en si mateixos donat que van ser modelats per les pròpies 
mans de l’artista. 
Els guixos són la part desconeguda d’una obra que es forja en l’entorn més íntim i privat 
de l’artista, la residència de Mont-roig i el seu entorn. En definitiva, esdevenen l’essència 
de Miró.
L’exposició, organitzada per la Fundació Mas Miró, es va poder veure fins al 14 d’agost.

Joel Shapiro
El 10 de juny, la Galeria Cayón de Maó (Menorca, carrer de Sant Roc, 24) va inaugurar  
una exhaustiva mostra de la producció recent de l’escultor geomètric. L’exposició es va 
clausurar el 27 d’agost.

Joel Shapiro (Nova York, 1941) és un artista nord-americà conegut per haver desenvolu-
pat, des de la dècada del 1970, una obra escultòrica que es distingeix pel seu dinamisme i 
elegància formal. Utilitzant un vocabulari d’elements sovint geomètrics, la seva obra que 
sovint difumina la línia entre la figuració i l’abstracció explora les possibilitats de la forma 
escultòrica i intenta desafiar el sentit de l’escala i vigoritzar el sentit de l’espai.

Gerard Mas a l’Albergueria de Vic
Del 17 de juny al 25 de setembre l’Albergueria de Vic (plaça de Santa Elisabet, 4) va 
presentar l’exposició Quatre Dames, amb obres de Gerard Mas.

Ca la Marta és una casa singular i sorprenent dins la ciutat antiga de Vic. Situada sobre 
la muralla medieval, a tocar el pont romànic -ben visible des de la seva terrassa-, ens 
permet estar al rovell de l’ou de la ciutat però en un entorn absolutament tranquil. L’única 
casa de Vic amb una paret romànica en el seu interior és el millor punt de partida per 
descobrir a peu les meravelles de la ciutat: la catedral de Sant Pere, la plaça del Mercadal, 
el Museu Episcopal, el Temple Romà…

En diferents racons de la casa trobareu obres d’art fetes pels artistes que han exposat a 
L’albergueria, Centre Cultural del Bisbat de Vic, que és l’entitat que us obre les portes 
d’aquesta casa. Gaudiu del viure sense pressa i sense cotxes l’ambient d’una ciutat mil·le-
nària al cor de Catalunya.

 Pàgina web oficial de la Galería Cayón.
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Subirachs
De l’expressionisme a l’abstracció (1953-1966)
Del 18 de juny al 27 de novembre, la Fundació Vila Casas va presentar, al Museu Can 
Mario de Palafrugell (Plaça de Can Màrio, 7), l’exposició dedicada a aquests anys de 
l’obra de Josep Maria Subirachs.

Josep Maria Subirachs (Barcelona, 1927-2014), artista de trajectòria prolífica i dilatada, 
ocupa un lloc de referència com a escultor de la generació de postguerra i són indiscuti-
bles les seves innovadores aportacions a la història de l’art de la segona meitat del segle 
xx. Per bé que l’obra pública i monumental és la que li valgué el reconeixement públic i 
la que va consolidar-ne el prestigi, l’exposició descobreix un Subirachs més íntim, a escala 
humana, que també creà nombroses peces de petit i mitjà format destinades al col·lecci-
onisme.

Comissariada per Ricard Mas i Judit Subirachs-Burgaya, l’exposició planteja un discurs 
focalitzat en una de les etapes més fecundes i creatives de l’artista, concretament la del 
pas de la figuració expressionista a l’abstracció. El nucli central de la mostra inclou sèries 
i recursos com ara els ferros, les falques i els tascons, els assemblatges polimatèrics, les pe-
netracions i les tensions, així com el procés d’aprofundiment morfològic que, sens dubte, 
s’inspirà en la geometria reglada d’Antoni Gaudí, entre altres influències.

Samuel Salcedo
Del 19 de juny al 18 de setembre, Samuel Salcedo va presentar l’exposició Schließe die 
Augen, um zu sehen (tanca els ulls per veure-hi) al Museum Schloss Bad Arolsen (Sc-
hloßstraße 27, Bad Arolsen, Alemanya).

Tindràs l’oportunitat de visitar aquest meravellós indret, aquesta exposició especial amb 
les distintives escultures d’alumini, ferro, fusta o resina epoxi de colors fins a mitjans de 
setembre.

Jaime de Córdoba a Vilassar de Mar
Del 19 de juny al 31 de juliol, l’escultor Jaime de Córdoba presenta obres a l’exposició 
Línies d’Aire i Vent, al Museu Enric Monjo de Vilassar de Mar (plaça de l’Ajuntament, 
6).

... La seva activitat principal i per la que més se’l coneix és l’escultura. La mostra esco-
llida per al magnífic espai expositiu del Museu Enric Monjo, consta d’un seguit de peces 
en forma d’homenatge a l’aire, a l’aigua, en definitiva als quatre elements, que combina 
amb un segon homenatge dirigit a les herències de l’art, de la literatura i de la música. 
Sovint aquestes dues temàtiques tenen lligams inevitables i connexions sentides [Jaume 
Vallverdú, Comissari de la mostra].

Una altra escultura de James Colomina a Barcelona
El 23 de juny va aparèixer una nova obra de l’escultor francès al Parc de l’Escorxador 
de Barcelona.

L’artista... ho ha tornat a fer i aquest diumenge va instal·lar una de les seves escultures 
vermelles, aquest cop al parc de Joan Miró, al costat de la plaça d’Espanya. No és la pri-
mera vegada que l’artista fa una acció a Barcelona i aquesta vegada el protagonista és el 
president rus Vladímir Putin. Colomina ha instal·lat una escultura de denúncia contra 
el president rus per la seva invasió d’Ucraïna i ho ha fet al cèntric parc de Barcelona. L’es-
tàtua representa Vladímir Putin assegut sobre un tanc de guerra diminut, com si fos una 
joguina. L’estàtua també és de color vermell com la que va instal·lar per reemplaçar la 
de l’esclavista Antonio López sota el títol d’”Humanitat” a principis d’aquest 2022 (veure 
pàgina 52).

Ricard Mas i Judit Subirachs-Burgaya
 https://www.elpuntavui.cat. A. Reche

 https://www.james-colomina.com

 https://museuvilassardemar.cat/
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Tot rememorant Subirachs
Artur Ramon (Historiador de l’Art, antiquari i galerista)

Ara que la Fundació Vila Casas està organitzant al Museu Can Mario de Palafrugell 
la mostra Subirachs: de l’expressionisme a l’abstracció (1953-1966) —que tindrà lloc del 
18 de juny al 27 novembre de 2022, comissariada per Judit Subirachs-Burgaya i Ricard 
Mas, sota el paraigua d’Àlex Susanna—, vull plasmar amb aquestes lletres el meu re-
cord personal de l’escultor i reivindicar-ne el llegat artístic.

Els primers records que tinc de Subirachs van de la mà del meu pare, que en va ser el 
marxant. Recordo de nen l’escultor quan anàvem a la seva casa de l’Arrabassada o quan 
ell ens visitava a la galeria del carrer de la Palla. Són imatges que m’arriben llunyanes, 
com sortides d’una pel·lícula antiga, en blanc i negre, tot i que m’adono que, amb la 
boira del temps, adquireixen un gran significat per a mi ja que Subirachs deu ser el 
primer artista que vaig conèixer a la vida, i això m’impressionà. Anys més tard el vaig 
tractar molt, primer de jove, quan estudiava història de l’art i escrivia els meus primers 
papers. A diferència de la majoria dels artistes i d’altres que no ho són però se’n cre-
uen —personatges que només parlen d’ells i no escolten, proveïts d’un ego que arriba a 
cotes de narcisisme patològic— Subirachs sempre era afable i s’interessava per mi. Em 
preguntava pel que feia, pel que escrivia i em mostrava una empatia del tot inusual en 
aquesta fira de les vanitats que sol ser el món de la cultura. Teníem llargues converses 
de sobretaula quan ens reuníem a l’Estudi Regomir amb el meu pare, Jordi Umbert i 
Maria Teresa Jover, i també quan el visitàvem a la Sagrada Família i després sortíem a 
sopar al restaurant Bilbao —a Subirachs l’encantava que aquest restaurant tradicional 
fes cantonada entre els carrers Venus i Perill, a Gràcia— amb l’Anna, llavors la meva 
nòvia, avui la meva dona.

Subirachs era el meu ídol, un gran escultor, un artista reconegut que escrivia els seus 
diaris de taller i els publicava com a articles a La Vanguardia. Connectàvem, ens agra-
daven les mateixes coses, el cinema i la literatura, i compartíem, tot i la diferència 
d’edat, una mirada similar sobre l’art i la vida. Avui entenc que aquella amistat era un 
preludi del que seria la meva vida: sempre m’he sentit més còmode entre artistes que 
amb empresaris. Podria dir que Subirachs formava part del meu paisatge familiar i va 
ser una peça important i inspiradora en la meva educació cultural. Per això no vaig 
comprendre mai la moda, arran de la seva intervenció al temple de Gaudí, de criti-
car-lo i mal parlar-ne. Qüestionar Subirachs era qüestionar el meu món. Un dia s’hau-
rà d’explicar amb tot detall el que va representar aquell vil happening o protesta (in)
civil de l’estiu de 1990, que alguns activistes del moment van organitzar per expressar 
el seu rebuig a la continuació de les obres de la Sagrada Família. Més que una protesta, 
allò era una caça de l’home com jo no havia vist mai a casa nostra, vehiculada a través 
dels clixés i dels insults. Molt pocs crítics hi van reaccionar; només alguns valents, com 
Francesc Fontbona, que va manifestar amb contundència la seva oposició a la protesta 
en un brillant article. Hi ha una paraula d’origen basc i acceptada en català que escau 
perfectament al que va passar: aquelarre, un aplec de bruixes per celebrar els seus ri-
tus macabres. O potser, més que un aquelarre, un acte de fe d’una Inquisició catalana 
congregada per vilipendiar i escarnir públicament un artista com si a Barcelona no hi 
hagués altres monuments públics de gust dubtós dels quals ningú no ha malparlat mai. 
Llavors, i encara avui, insultar a Subirachs era una moda i et feia modern, i el ramat 
intel·lectual del moment s’hi va apuntar en pes. Es curiós que encara alguns seguidors 
del nostre pobre i trist establishment cultural continuïn tapant-se els ulls quan passen 
davant la Sagrada Família. Es podria escriure un llibre —tot i que no crec que em 
correspongui a mi fer-ho—, una crònica cultural, explicant aquell penós episodi que 
va tancar al nostre artista en el laberint de la incomprensió, d’on ja no va sortir fins a 
la malaltia i la desaparició. Mentre escric aquests ratlles, fa vuit anys del seu traspàs, i 
aquell episodi lamentable i inexplicat, és un compte que el nostre món cultural encara 
té pendent. Sovint penso que, quan tot plegat va passar, jo era massa jove —no és el 

Ferro
Josep Maria Subirachs.
Tinta xinesa, 26 x 17 cm.
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mateix tenir vint-i-tres anys que cinquanta-cinc—. Llavors tot just començava; avui 
m’hauria revoltat.

En tot cas, vuit anys donen per veure amb una certa perspectiva el llegat de Subirachs 
i comprendre l’artista. La millor manera és mirant la seva obra sens prejudicis, amb 
ulls nets i clars, visitant l’Espai Subirachs (carrer Batista,6), que la seva filla Judit li ha 
dedicat al Poble Nou, o l’Estudi Bellafila (al carrer del mateix nom número 3, amb cita 
prèvia), on nosaltres exposem una altra part de la seva obra. Naturalment també es pot 
recórrer la seva obra pública, que és molta i significativa, aplegada en el magnífic llibre 
Subirachs a Catalunya: obres en espais públics (Barcelona: Mediterrània, 2006), de Judit 
Subirachs-Burgaya; de tota ella, em quedo amb la seva brillant i variada participació al 
monestir de Montserrat.

Subirachs és fill d’una època. La seva obra evoluciona des d’un realisme mediterrani 
i postnoucentista a finals dels anys quaranta —que coneix a través de l’escultor Enric 
Casanovas, el seu mestre— a un expressionisme que s’abeura en l’escultura del seu 
temps, sobretot en Henry Moore, a partir dels anys cinquanta. Les formes rodones es 
fan cada vegada més punxegudes, i solucions que trobarem a la seva escultura s’antici-
pen en els dibuixos a tinta. Subirachs culmina aquest llenguatge el 1959 amb la realit-
zació de la façana de la basílica de la Virgen del Camino, prop de Lleó, que és com una 
façana de la Passió de la Sagrada Família avant la lettre. Si observem detalladament els 
profetes i les portes realitzades en bronze, on es veu el pas del temps, hi reconeixerem 
aquesta influencia. L’obra d’aquest moment de Subirachs està en consonància amb al-
tres artistes contemporanis, com Emilio Greco, creador de les portes de bronze de la 
catedral d’Orvieto.

Possiblement la part més potent de la seva carrera és la immersió que fa en el terri-
tori de l’informalisme als anys seixanta. Subirachs abandona llavors la representació 
formal i se submergeix en formes abstractes tot explorant amb nous materials —fer-
ro, fusta, ciment— en posició vertical i horitzontal, masses que s’interpenetren com 
tascons a la recerca d’una nova escultura orgànica i arquitectònica. En aquests anys se 
centra la mostra que comentàvem, i crec que és un encert. Avui que es tendeix a l’excés 
en tot, cal lloar la concreció i l’excel·lència i mostrar la millor part de Subirachs perquè 
noves generacions s’hi apropin sense l’estigma del prejudici i les murmuracions de les 
capelletes. Aquesta mostra de ben segur que será un èxit i un bon aperitiu per a la gran 
retrospectiva que la mateixa Fundació, amb una lloable tasca de suplència institucio-
nal del tot desacomplexada, prepara per a la festa grossa, el 2027, del centenari del seu 
naixement.

Figura asseguda
Josep Maria Subirachs.
Bronze, 35 x 30 x 22 cm.

Pressió
Josep Maria Subirachs.
Bronze, 35 x 30 x 22 cm.

Artur Ramon i Picas, Josep Maria Subirachs i 
Jordi Umbert a Can Pitarra, Barcelona, ca. 1985
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Juliol

Bronzes de Benin
El divendres 1 de juliol, els governs d’Alemanya i de Nigèria van acordar que Alema-
nya retornaria a l’estat africà els coneguts com “bronzes de Benin”, espoliats en el segle 
XIX. Es tracta de més de 1.100 peces pertanyents a aquest conjunt saquejat el 1897 per 
forces britàniques del palau reial de la ciutat de Benín, a l’actual Nigèria, que encara es 
troben repartides pels dipòsits d’una vintena de museus alemanys.

Els ministres nigerians van rebre de mans de les seves homòlogues alemanyes les dues 
primeres peces a ser retornades sota l’acord, un bust del segle XVIII que representa el 
cap d’un rei i una placa en relleu del segle XVI d’un rei amb quatre acompanyants,  que 
es trobaven fins ara al Museu Etnològic de Berlín.

Unes 900 peces es troben al Museu Britànic de Londres, que s’ha negat a tornar-les de 
moment, mentre que el Museu Metropolità de Nova York va anunciar l’any passat el 
retorn de dos relleus de la col·lecció.

Angel Camino
El diumenge dia 3 va morir l’escultor Angel Camino. La mort va ser sobtada mentre 
l’artista, que actualment residia a Sant Martí Sarroca, estava passant uns dies de vacan-
ces a casa d’uns amics d’Àustria.

Ángel Camino va néixer a Valladolid i va viure al País Basc on va conèixer l’escultor Jorge 
de Oteiza i va posar rumb a la seva vena artística mentre seguia els seus estudis de Quí-
mica Industrial. Més tard, va estudiar a Deba (País Basc), l’Escola Massana (Barcelona) 
i a l’Atelier 17 a París. Als anys setanta i vuitanta es va dedicar a la docència a l’escola 
Illa de Sabadell, a l’Escola Massana i l’Escola de Gravat de Calella, entre d’altres centres...
Algunes de les seves obres, de caràcter monumental, es poden veure de forma perma-
nent a Amurrio (Álaba), Corea del Sud, Begues i Fuerteventura. Camino havia obtingut 
diversos premis, tant de gravat com d’escultura, beques i reconeixements. L’any 2002, a 
Vilafranca, es va instal·lar la seva peça escultòrica de grans dimensions en homenatge a 
Lluís Companys situada a l’inici de la rambla de la Girada [el3devuit].

Inauguració de 3 escultures a La Torre del Valle
El 9 de juliol es van inaugurar tres obres, realitzades en el poble de Zamora, amb motiu 
del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Els escultors encarregats de les obres 
varen ser Juan Carlos Dominguez -Carlo 5- amb l’obra de ferro titulada “Ni una más”, 
Gabi More amb l’obra de pedra titulada “Eclipse de amor”, i l’obra “La violencia no tiene 
género” realitzada en lona per Javier Melero.

Es va tractar de la quarta edició d’aquesta iniciativa de l’ajuntament de la Torre del 
Valle, que té l’objectiu de “convertir-se en una gran galeria de l’Art contra l’oblit”.

22è Festival de l’escultura i el marbre
El 9 de juliol es va celebrar el vernissage d’inauguració oficial del 22è Festival de la 
sculpture et du marbre al Moulin des Arts de Saint-Béat (Alta Garona, França). El festi-
val es va clausurar el dissabte 30 de juliol. I el 13 de juliol, l’Association Marbre et Arts 
va inaugurar les escultures monumentals de Nathalie Camoin a la Maison du curiste 
de Luchon.

Nascuda el 1965 a Bordeus, on va passar la primera part de la seva vida, Nathalie Ca-
moin-Chanet des de primerenca edat va construir al voltant de les arts plàstiques la seva 
veritable raó de viure. Quan pot, es converteix en alumna de l’escultor Séraphin Beneitez, 
a qui convenç perquè transmeti l’art i les tècniques de la pedreria fonamental.

 https://el3devuit.cat

 Eulàlia Monés

 @gabi_more_sculptor
Anvers i revers de l’obre “Eclipse de amor”

 https://elpais.com
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Respira Art a Salou
També el 9 de juliol es va inaugurar a Salou (Tarragonès) l’exposició col·lectiva “Respi-
ra Art a Salou”, amb els artistes convidats Carlos Cuenllas, Cosne Paredes i les esculto-
res Marta Pruna i Natàlia Ferré.

IV edició d’Escultures davant el mar
El 18 de juliol es va inaugurar l’exposició de les obres guanyadores del concurs organit-
zat per Marina Dènia i l’Ajuntament de Dènia (Marina Alta, País Valencià). També es 
va fer pública la llista de tots els artistes que varen participar al concurs.
Participen en aquesta edició 16 obres d’artistes de Dénia, la Marina Alta, diverses ciutats 
espanyoles i també de procedència europea. La mostra de les obres que concursen estarà 
instal·lada en el moll de ribera del port esportiu Marina de Dénia fins a l’11 d’octubre.

Mor l’escultor Claes Oldenburg
El 18 de juliol va morir l’artista americà, pioner del pop art.
Nascut a Estocolm, el 28 de gener de 1929, era conegut sobretot per les seves instal·la-
cions que replicaven objectes quotidians a grans dimensions. Oldenburg, fill de diplo-
màtic, va viure a Oslo amb la seva família fins al 1936, quan es van traslladar a Chicago, 
on el seu progenitor va ser cònsol. Va estudiar art i literatura a la Universitat de Yale i 
posteriorment va ser alumne de l’Institut d’Art de Chicago.

Troballa d’un centenar d’estatuetes funeràries
El 21 de juliol es va saber que un equip de recerca de la Universitat Autònoma de Bar-
celona havia descobert més d’un centenar d’estatuetes funeràries del summe sacerdot 
Imephor. Unes valuoses peces que s’han recuperat durant una campanya de rescat a la 
necròpolis de Kom el-Khamasin, al sud-oest de Saqqara, a Egipte.
Liderats pel professor del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de 
la UAB i director de l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA), Josep Cerve-
lló, els treballs desenvolupats durant un mes i mig els han permès completar l’excavació 
sistemàtica de Kom el-Khamasin, on es troba la mastaba d’Imephor Impy Nikauptah, 
summe sacerdot del déu Ptah, la divinitat principal de Memfis, capital del país durant el 
Regne Antic i el Primer Període Intermedi de la història de l’antic Egipte (2400-2050 aC).

Estèsia i tallerBDN d’Escultura
El 22 de juliol el grup Estèsia de Barcelona va inaugurar una exposició a la Nau Blau 
de Sant Feliu de Guíxols (Sant Isidre, 21), acompanyat aquest cop pel tallerBDN d’es-
cultura de Badalona.
Estèsia es funda al 2014 amb l’objectiu de impulsar diferents manifestacions artístiques, 
mostrar la vivesa de la creació, les idees i l’art en general, compartir i inspirar. Aquesta 
col·lectiva de artistes, amb seu al transformant barri del Poblenou de Barcelona i a San 
Feliu de Guíxols, va presentar als artistes: Anna Bosch, Xefo Guasch, Mónica Reche, 
Claudio Rojas i Anna Torres. El tallerBDN hi va ser present amb Josep M. Camí, Ra-
món M. Teixidor i Camí, Joana Demestre, Julia Fritz i Agustina Santinelli i Pilar Marsà.

Bust de Ramón y Cajal
El 26 de juliol es va inaugurar a la Gran Via de Saragossa (Aragó) un gran bust del 
científic que va ser Premi Nobel de Medicina l’any 1906.
El bust és una rèplica de l’escultura en bronze que va modelar l’escultor Ángel Bayod 
Usón l’any 1933. L’escultor Frank Norton ha realitzat la còpia, a escala més gran, mit-
jançant mitjans digitals i artístics, per a la qual cosa prèviament es va dur a terme la 
digitalització de l’obra de l’escultor Bayod per aconseguir un arxiu 3D. La imatge resul-
tant va ser utilitzada per una fresadora per crear un model en cera a la mida desitjada   
(80 cm d’alçada) i convertir-lo després en bronze.

Part de l’equip investigador celebrant l’aparició 
de les primeres tres estatuetes de Imephor Impy 
Nikauptah  Nació digital
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Agost
Acte vandàlic
L’1 d’agost es va cometre un acte vandàlic en contra de l’estàtua en honor al poeta Fe-
derico García Lorca que hi ha davant del Teatro Español de Madrid, a la cèntrica plaça 
de Santa Ana. Li van arrencar l’ocell de les mans, l’alosa becuda que sostenia l’estàtua.

L’escultura, obra de Julio López, la va encarregar Miguel Narros el 1984. Qui va ser 
director del Teatro Español va sol·licitar a l’Ajuntament l’erecció d’una estàtua dedicada 
a Federico García Lorca amb motiu del 50è aniversari de la primera estrena de Yerma.

Mínimo Tamaño Grande
El col·lectiu d’escultors Mínimo Tamaño Grande, que cada any reuneix a San Lorenzo 
de El Escorial l’obra d’alguns dels artistes més importants del moment, va complir 25 
anys i ho va celebrar amb una gran exposició del 4 d’agost al 15 de setembre a diferents 
carrers i places del municipi.

El col·lectiu està integrat per escultors d’Espanya, Cuba, EUA, Taiwan, Croàcia, Uru-
guai, Corea, Alemanya, etc.. Al llarg dels seus 25 anys de vida han participat al voltant 
de 3.000 exposicions a tot el món, han rebut més de 550 premis, nacionals i internaci-
onals i tenen presència a les més importants fires d’art, així com a museus i col·leccions 
públiques i privades als cinc continents.
 
Les obres es van ubicar en localitzacions emblemàtiques de San Lorenzo: en els patis 
de la Casa de Cultura i Sala d’Exposicions, a la plaça de Jacinto Benavente, plaça de 
la Constitució, plaça de la Cruz, plaça de la Virgen de Gracia, plaça de Santa Teresa,  
Parque de los Romeros, plaça del Rosario i fins i tot a la Rotonda de la Creu Roja.

Recuperació d’obres d’art espoliades
El 8 d’agost, l’agència EFE va anunciar que el govern de Cambodja recuperarà 30 
peces d’art i arqueològiques espoliades després de ser lliurades pel Museu d’Art de 
Denver i el fundador de Netscape, James H. Clark, a les autoritats dels Estats Units.  
Les peces, robades de temples i altres llocs arqueològics al país asiàtic, seran tornades 
després d’un acte que té previst celebrar-se aquest dilluns a Nova York sota l’organització 
de la Fiscalia del Districte Sud de la ciutat nord-americana.
 
Les peces recuperades inclouen escultures, peces arquitectòniques i recipients ceri-
monials de pedra, or i bronze, des de 17 centímetres a 1,5 metres i 4 tones. Una de 
les peces més rellevants és una imatge del déu hindú amb faç d’elefant, Ganesha, una 
peça de 4 tones del segle X arrencada de Koh Ker, un complex arqueològic al nord de 
Cambodja, pertanyent a l’antic Imperi khmer.

Una obra de Francesc Sitjar al Museu de Porreres
El 10 d’agost, la família de l’escultor Francesc Sitjar va donar, vint-i-vuit anys després 
de la seva mort, una escultura al museu del poble natal de l’escultor. La donació va 
coincidir amb el vintè aniversari del museu.

Francesc Sitjar i Cerdà (Porreres, Mallorca, 1923 - Palma, 1994). Va estudiar amb 
l’escultor Tomàs Vila a l’Escola d’Arts i Oficis de Palma. El 1947 va iniciar els seus 
estudis a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, on va obtenir dos premis. Del 
1957 data el monument als caiguts durant la Guerra Civil, ubicat en l’actualitat davant 
del cementiri de Porreres. L’any 1963 li van concedir el primer premi d’escultura de 
l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de les Balears. El 1972 va obtenir la primera 
medalla en el XXX Saló de Tardor de Palma. Va treballar en temples de Barcelona, 
Palma, Felanitx, Madrid, Terrassa i València.

Lechuza, Hugo Wirz
 Montse Morera
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Savage Collection, de Koldo Logan
Del 26 d’agost fins al 26 de setembre es va presentar, a la galeria Art Amore de Sitges 
(Carrer de les Parellades, 57) aquesta exposició de peces masculines de l’escultor basc.

D’aquells primers Action Man, de la seva simbologia i bellesa masculina, d’aquelles carac-
teritzacions i atributs suggerits, et porto ara a l’essència mateixa de l’ésser humà, tribal 
i mitològica, amb l’evolució de la nuesa salvatge de Cervus, Taurus, Haniel i Ragnar. 
Són molts els anys transcorreguts, les noves vies d’expressió, els nous estudis de l’anato-
mia masculina, però només hi ha un sospir entre la llum i l’ombra, entre la claredat i la 
tenebra. Un únic clic que es dispara al teu cap quan aflora el més salvatge de tu mateix. 
Desperta. Fes-nos un buit en el teu imaginari. Deixa’ns entrar a la teva vida.

Koldo Logan és, igual que Hektor (el creador dels Action Man) un pseudònim. No vol 
donar el veritable nom. Té dues filles d’una vida anterior, i una feina com a professor de 
disseny d’una vida paral·lela, aliena a Koldo Logan i als xulazos amb arnesos. La norma-
litat, quan és imposada, es cobra preus molt alts, cosa a la qual Logan resta importància. 
[Text Enrique Alpañés, 21 de maig del 2015].

Microscopies 22
Els dies 26, 27 i 28 d’agost es va celebrar el festival Microscopies al voltant de la Torre de 
Santa Caterina, últim tram del Camí Ignasià, a Manresa.

Microscopies va néixer l’any 2020 de la mà de l’Ajuntament de Manresa i el Centre d’Art 
Contemporani El Forn de la Calç (CACIS). Es tracta d’una iniciativa que uneix cultu-
ra, art i natura a través d’itineraris artístics en indrets de l’Anella Verda i que tenen la 
peculiaritat d’estar compostos per obres efímeres. Els artistes participants creen durant 
una setmana obres in situ amb materials naturals, que seran visitables durant l’obertura 
de la mostra per Festa Major i fins que la mateixa natura, amb el pas del temps, les 
acabi esborrant.

En aquesta edició es va presentar, també, la tercera obra permanent que s’instal·la a la 
Torre de Santa Caterina, “Memòries del mite” de l’escultora Marta Pruna: “Són quatre 
rostres que no es miren, dos contemplen la basílica de la Seu, com a part de la història 
humana, la més propera en el temps, i els altres dos miren a Montserrat, que representa 
la història natural, la més eterna”.

L’Olivar de Pladevall
El 31 d’agost  es va publicar, a El Temps de les Arts, un esplèndid article de Bernat De-
deu sobre el jardí escultòric de l’escultor Enric Pladevall. En reproduïm algunes parts: 

... l’Olivar.  Aquest indret, us aviso, és el paradís, una obra d’art total en què Pladevall s’hi 
ha deixat vint anys del seu esperit amb una generositat fora límits. L’Olivar és casa seva, 
però també és un jardí escultòric ple d’una obra solidíssima que ha anat ordint en una 
comunió insubornable amb aquest entorn extraordinari. A l’Olivar tot és tan bell que 
fot por de tocar-ho. Però cal passejar-hi, i no només per contemplar la col·lecció d’aquest 
nostre artista, sinó sobretot per conèixer el seu compromís radical amb la creació. No 
m’estranya que l’Enric, després de passejar-se per mig món i exposar-hi les seves criatures, 
hagi fotut el camp del brogit planetari per encastar-se en aquesta bestialitat d’indret. 
Només així s’explica que hi hagi pogut crear la seva Cripta, una escultura titànica que li 
ha dut cinc anys de feina i que supera l’àmbit de la fisicitat configurant un autèntic ritual 
artístic. Se’m fa ben difícil descriure una experiència que s’inicia en una porta metàl·lica 
i un passadís de més de vint metres i que culmina –de gairell, inesperadament– en la 
presència d’una olivera invertida que té la gravitas màgica d’un mamut, i més encara si 
la mirem reflectida en un tel d’aigua del qual brollen planetes, sonoritats i mil formes de 
pluja. Això que has fet, Enric, és una cosa molt bèstia, poesia en tres dimensions, i ja em 
diràs què coi pot afegir-hi una gasetilla com la meva...

L’escultora Marta Pruna i la regidora Anna
Crespo al costat de «Memòria del mite»
www.naciodigital.cat  Pere Fontanals

Fundació l’Olivar (Ventalló)
 https://www.pladevall.com
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Setembre

Paloma Argibay, escultora
Del 2 al 15 de setembre es va presentar l’exposició Daniel Thoms, Paloma Argibay a la 
sala Art Gallery Estudi Vidal de Sitges (Carrer d’en Bosch, 6).

Paloma Argibay Marchand va néixer el 1994 a Vigo (Galícia) i poc després la seva 
família es va mudar a Catalunya, aquí és on es va criar i ha viscut fins ara. Ja de ben 
petita va desenvolupar un gran interès per l’art, especialment el dibuix. No va ser fins a la 
pandèmia del 2020 que Paloma va descobrir la passió per l’escultura. Ella és una artista 
autodidacta. La seva obra és figurativa realista. La majoria de treballs estan fets de fusta.

Anna Manel·la al Museu de la Garrotxa
El 3 de setembre es va inaugurar, al Museu de la Garrotxa (Carrer Hospici, 8, Olot), 
l’exposició “Si jo pogués”, una retrospectiva de l’artista olotina Anna Manel·la, pintora i 
escultora traspassada el 2019 als 69 anys d’edat.

El muntatge va incloure tant pintura com escultura (en total, una vuitantena de peces, 
més dos llibres i quatre capses-escultura), procedents sobretot de la família de l’artista, 
però n’hi ha que han estat aportades per altres propietaris, després que mesos enrere el 
museu va fer una crida perquè les cedissin per bastir l’exposició, la comissària de la qual 
és la historiadora de l’art Lluïsa Faxedas.

Anna Manel·la i Llinàs (Olot, 1 de juny 1950 - 11 de desembre 2019), fou una artista 
escultora, dibuixant i pintora olotina. Tant pel que fa als dibuixos com als olis sobre tela, 
és de base realista, però amb impregnacions simbolistes i expressives, d’una fortíssima 
personalitat i amb una austeritat gairebé monocroma. Va viure i treballar a la ciutat 
d’artistes d’Olot a Catalunya. Algunes de les seves escultures hi són accessibles a l’espai 
públic. [Viquipèdia].

Nou monument de Jaume I a Salou
El diumenge 4 de setembre, l’ajuntament de Salou (Tarragonès) va inaugurar un nou 
monument dedicat al rei Jaume I. Es tracta d’un conjunt escultòric, en bronze, amb la 
figura del Rei Jaume I, com a motiu principal, acompanyada de tres escultures de tres 
infants, jugant a les roques de la cala de Les Ferreries. L’obra ha estat dissenyada per 
l’escultora montblanquina Natàlia Ferré.

El primer monument, que presideix el passeig principal de Salou, es va inaugurar el 
28 de novembre del 1965 i és obra de l’arquitecte Salvador Ripoll i de l’escultor Lluís 
Maria Saumells.

Les portes del Liceu
El 5 de setembre es van inaugurar les noves portes del Liceu de Barcelona, a les tres 
arcades de l’entrada principal, amb motiu de 75è aniversari del teatre. Les portes, ano-
menades Constel·lacions, inclouen lletres de diferents alfabets que simbolitzen la diver-
sitat i manera de ser de cada cultura.

L’obra, de Jaume Plensa, esdevé una peça artística de gran valor estètic que alhora con-
forma un nou element patrimonial per a la Rambla i un atractiu per a Barcelona.

Quan les portes estiguin tancades, però sobretot quan estiguin obertes, una llum projecta-
rà sobre el terra les ombres de les lletres. Plensa explica que ha creat unes portes que són 
homenatge a la música, però també a les reixes de Gaudí i el món de les constel·lacions 
mironianes, és a dir, una picada d’ull a l’obra de Miró que hi ha a tocar del Liceu.

 https://www.palomaargibay.com/

Sense Lluna (1993), Olot
 https://ca.wikipedia.org/wiki/

EMB
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Alejandro Monge
El 15 de setembre es va inaugurar l’exposició “Inverse Shape”, amb obres d’Alejandro 
Monge, a la Galeria 3Punts de Barcelona (Consell de Cent, 317).
Com a punt de partida, Alejandro Monge ens parla de la petjada, aquella petjada que 
deixem a la història com a gravada sobre una roca perquè algun dia sigui reflex de la 
nostra societat. A l’obra de Monge sempre es nota una clara preocupació per la transcen-
dència, pel llegat que deixem, i com a societat per la nostra pròpia història. Des d’una 
perspectiva més personal, en aquesta ocasió l’artista juga amb la figura humana retrata-
da al buit, delicades formes còncaves sobre abruptes roques de diversos colors fent refe-
rència a la diversitat de la societat actual... Grans figures rocoses, fetes de ciment tints i 
resines donen peu a una obra tècnica i estèticament complexa on no tot és el que sembla.

Julio González, Pablo Picasso i la desmaterialització de 
l’escultura
Del 22 de setembre fins al 8 de gener del 2023, la Fundació Mapfre va presentar aquesta 
exposició a la Sala Recoletos de Madrid (Paseo Recoletos, 23), amb més de 170 obres, 
organitzada amb la col·laboració del Musée national Picasso-Paris i la Comisión Nacio-
nal para la Conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Picasso.
L’exposició...realiza una revisión de uno de los hitos del arte del siglo XX: la colabora-
ción entre Julio González y Pablo Picasso durante el período 1928-1932, cuando Picasso 
requiere la ayuda técnica de su amigo Julio González para realizar el proyecto de un 
monumento funerario a Guillaume Apollinaire. Tradicionalmente, este trabajo conjunto 
ha sido considerado como el momento en el que se produce la «invención» de la escultura 
en hierro y, por lo tanto, la introducción de la abstracción en el territorio escultórico. Esta 
muestra, sin embargo, presenta el desarrollo de la nueva escultura que nace en los años 
20 en París, una escultura que tiende a la transparencia, y de la que Picasso y González 
se hacen eco en su obra en común... [https://www.arteinformado.com].

Gerard Mas, Frank Plant, Efraïm Rodríguez i Samuel 
Salcedo a Istambul
El 24 de setembre es va inaugurar l’exposició Istanbul Calling (Istanbul truca) a la Soda 
Istanbul, la millor galeria d’Art Contemporani d’Istanbul (Sakayik Sokak 37/1, Nisan-
tasi), a Turquia. Dos grans escultors catalans, un de valencià i un d’americà, tots ells 
residents a Barcelona, exposen, per primer cop, a la ciutat d’Istanbul.
Gerard Mas, Samuel Salcedo i Efraïm Rodríguez són prou coneguts pels nostres lec-
tors (en altres notícies d’aquests Butlletins ICRE se n’ha parlat).

Frank Plant és un escultor nord-americà establert a Barcelona des del 1999. Va estudi-
ar escultura a la Universitat de les Arts de Filadèlfia, Pennsilvània. Després d’acabar la 
llicenciatura en belles arts l’any 1993 es va traslladar a Amsterdam, Holanda i durant 
aquest període va començar a desenvolupar els seus dibuixos en acer, tot començant a di-
versificar els materials que utilitzava en la seva escultura. Es tracta d’estudis senzills i di-
rectes de les formes i composicions d’objectes i situacions quotidianes. L’acer soldat sempre 
ha estat el mitjà principal per al treball de Plant, ja sigui en les seves peces bidimensionals 
com la seva sèrie d’empremtes dactilars o les seves anteriors escultures de metall cinètic 
tridimensional, que incorporen objectes trobats.

A l’esquerre: Figura per un projecte per a un mo-
nument a Guillaume Apollinaire, Pablo Picasso, 
1928.
A la dreta; Gran maternitat, Julio González, 1934.

 https://www.fundacionmapfre.org/

 https://www.3punts.com

3Punts Galeria, (BGW, 2019)
 Cecília Díaz-Betz



B
ut

lle
tí

 I
C

R
E

  
  

3
In

st
itu

t C
at

al
à 

pe
r a

 la
 R

ec
er

ca
 e

n 
Es

cu
ltu

ra

91

Octubre

III Simposi d’Escultura a Calatorao
De l’1 al 15 d’octubre es va celebrar la tercera edició del Simposi Internacional d’Escul-
tura monumental de marbre negre de Calatorao, organitzat per l’ajuntament de Cala-
torao (província de Saragossa, Aragó) i l’associació MARCAL (Marbre de Calatorao).

El concurs d’escultura pública monumental pretén el desenvolupament de la famosa pe-
dra local, així com l’incentiu cultural i artístic en la modalitat escultòrica. L’associació 
Marcal està integrada per diverses empreses de pedra picada de Calatorao (Pymcasa, 
Gramablack i Ania), així com l’Ajuntament de Calatorao.

L’Espai Corberó
El 4 d’octubre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va formalitzar la compra de l’Espai 
Coberó, l’anomenada Casa dels Cecs, per tres milions d’euros. Situat al número 100 del 
carrer de l’Església, al cor medieval del municipi, es tracta de la “gran obra” de l’escultor 
Xavier Corberó (1935-2017) que hi va treballar durant bona part de la seva vida fins a 
convertir-lo en una “gran escultura habitable”. La voluntat del consistori és obrir l’espai 
al públic de “manera ordenada” i treballa en un pla d’usos “singular” per mantenir-ne 
l’esperit actual. Els propers 12 i 13 de novembre es faran jornades de portes obertes amb 
cita prèvia.

Des del 1968, que va comprar Can Cargol, i fins al 2017, quan va morir, Xavier Corberó 
va anar adquirint i sumant cases al conjunt, de manera que va anar engrandint la seva 
obra definitiva, que a la vegada és un resum de la seva trajectòria, des dels inicis als anys 
50 fins a la seva mort.

Estopà, Bruix.net i Escudé
El 5 d’octubre es va inaugurar l’exposició Diàlegs confluents matèria-espai-llum a la ga-
leria Ronda Barcelona (Consell de Cent, 382) amb obres de Núria Fernández Estopà, 
Joan Escudé i Pere Bruix Riera.

Estopà, Joan Escudé i Bruix·net són tres artistes de reconeguda trajectòria que es pre-
senten al Centre Ronda Barcelona durant el mes d’octubre. No és la primera vegada que 
mostren la seva obra conjuntament en exposicions col·lectives, tots tres varen coincidir 
com a estudiants a la Facultat de Belles Arts i des de llavors no han deixat de parlar sobre 
l’art i la vida. Les seves trajectòries artístiques han seguit camins diferents, però en aques-
ta exposició convergeixen en continguts de la plàstica pura, la matèria en l’escultura de 
Joan Escudé, els espais d’Estopà, la llum de Bruix i les simetries i equilibris en el conjunt 
de tonalitats i formes de les composicions, ens mostren les arrels de l’art d’avui portades a 
la màxima essència, fent-nos sentir, vibrar i pensar.

Igor Mitoraj a la Ciutat de les Arts i les Ciències
El 16 d’octubre es va acabar la gran exposició d’escultures d’Igor Mitoraj que des del 
7 d’abril estava situada a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, en diferents 
espais de l’exterior del complex. Contenia 15 escultures de grans dimensions, realitza-
des en bronze, inspirades en la cultura clàssica -romana i grega-, fragmentades d’acord 
amb el concepte de bellesa trencada i amb un cert toc postmodern.

Igor Mitoraj (Oederan, Alemanya, 1944 - París, 2014) va ser un artista internacional 
que va conjugar a les seves escultures la tradició clàssica i renaixentista amb la moder-
nitat. A les seves obres, totes realitzades emprant materials nobles com el bronze i el 
marbre, denuncia l’abandó que en alguns llocs han rebut les obres mestres de l’antiguitat.  
Mitoraj és conegut a tot el món per les seves gegantines escultures relacionades amb temes 
mitològics i històrics. Els seus “herois” i “déus” grecs i romans estan disseminats per mig 
món, des de París als Museus Vaticans, des de Pompeia als Estats Units.

 EMB
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Otro Renacimiento. Artistas españoles en Nápoles a 
comienzos del Cinquecento
El 18 d’octubre es va inaugurar, al Museo Nacional del Prado de Madrid (Paseo del 
Prado s/n), aquesta exposició organitzada pel propi museu i el Museo e Reale Bosco di 
Capodimonte de Nàpols. Està previst que finalitzi el 29 de gener del 2023.

... aquesta exposició, formada per 75 obres (44 pintures, 25 escultures, 5 llibres i 1 retaule) 
procedents de col·leccions públiques i privades nacionals i internacionals, pretén cridar 
l’atenció sobre una cronologia (els anys inicials del segle XVI), una geografia (Nàpols) i 
uns actors (pintors i escultors italians i espanyols), que conformen un panorama artístic 
sovint considerat secundari respecte als tradicionals focus del Renaixement: Florència i 
Roma...

Jaime de Córdoba
El 21 d’octubre l’escultor Jaime de Córdoba va inaugurar l’exposició “Dies d’argent” a la 
Galeria Anquin’s de Reus (Carrer de Campoamor, 2).

Jaime de Córdoba presenta la seva nova exposició individual a la galeria, del 21 d’octubre 
al 26 de novembre del 2022.

La seva obra destaca per la combinació de materials com el ferro colat, el bronze, la fusta 
i la pedra en les seves escultures. Tant elles com els seus dibuixos són plens d’una poesia 
que convida a la reflexió.

Naxo Farreras al Palau de la Música
Del 27 d’octubre fins al 4 de desembre es va poder veure l’exposició “Sentir les escultu-
res”, de Naxo Farreras, a la Sala Lluís Millet del Palau de la Música Catalana.

Naxo Farreras, Artista plàstic convidat. La pedra i els minerals, i posteriorment la fusta i 
també el ferro, han estat els materials sobre els quals ha desenvolupat la seva investigació 
creativa. Inicialment en forma de petites peces (influència de la feina com a orfebre) i 
més endavant com a elements en relació amb l’entorn natural. Aquesta és la llavor del 
seu art, que té com a rerefons una reflexió profunda sobre l’escala humana en relació amb 
l’univers i com, a través d’aquesta escala entenem l’univers. De fet, l’arbre que decora la 
façana de la cantonada de l’ampliació del Palau incorpora els punts representatius de les 
deu sefirot de l’Arbre de la Vida segons la càbala hebrea.

Exposició a les piràmides de Gizeh
Del 27 d’octubre al 30 de novembre es va poder admirar l’exposició “Forever is Now 
II” muntada a les Piràmides de Gizeh i en el seu altiplà circumdant (Egipte), organitzat 
per Art d’Égypte Sota els auspicis del Ministeri d’Antiguitats i Turisme, Ministeri d’Afers 
Exteriors i sota el patrocini de la UNESCO.

Els visitants poden esperar obres d’art específiques a gran escala que tenen com a objectiu 
combinar-se amb els monuments de pedra natural de Gizeh de 4.500 anys d’antiguitat i 
que estiguin en línia amb el tema de l’exposició “atemporal i els misteris d’una civilització 
antiga”.

Entre els 12 artistes que hi van exposar hi havia el madrileny SpY (1975): artista urbà, 
les primeres actuacions del qual es remunten a mitjans dels vuitanta. Poc després, ja 
consagrat com a primera figura a l’escena del graffiti, va començar a explorar altres for-
mes de comunicació artística al carrer. El seu treball consisteix en l’apropiació d’elements 
urbans mitjançant la transformació o la rèplica, el comentari sobre la realitat urbana i la 
intromissió als codis comunicatius.

Sant Sebastià, Diego de Siloé (1520-25)
 https://www.museodelprado.es

L’escultura ‘Bajo el mismo sol’ de l’artista SpY
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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Novembre
Estàtues de 2300 anys d’antiguitat
El 8 de novembre el Notícies 324 publicava la notícia de la descoberta de 24 estàtues 
de bronze romanes i etrusques, perfectament conservades. Es calcula que les peces tenen 
2.300 anys i eren enmig del fang, en uns antics banys termals de la Toscana anomenats 
San Casciano dei Bagni, a la província de Siena, Itàlia.

Les estàtues representen divinitats com Higiea o Apol·lo. Solien formar part de la deco-
ració d’un santuari i després se submergien en aigües termals, en un ritual “que va tenir 
lloc, probablement, al voltant del segle I dC”. El tresor l’acaben d’arrodonir diversos exvots 
i altres objectes, a més de cinc mil monedes d’or, plata i bronze. Els arqueòlegs expliquen 
que s’han pogut observar també inscripcions en llatí i en etrusc. Contenen noms de fa-
mílies poderoses del territori de l’Etrúria, com ara Velimma de Perusa, Marcni i altres 
famílies conegudes.

Enrique Asensi. Retorn al silenci
De l’11 de novembre fins el 8 de gener del 2023, la Capella de Sant Joan va acollir per 
primera vegada l’obra de l’escultor Enrique Asensi, nascut a València i que des de fa anys 
té el seu taller i residència al poble de les Gunyoles (Avinyonet del Penedès). L’escultor 
presenta per primera vegada a Vilafranca el seu treball escultòric amb una gran instal-
lació d’una de les seves peces de gran format a la nau central de la Capella de Sant Joan i 
amb... altres escultures més petites construïdes en ferro i pedra.

L’església de Sant Joan es va construir a començaments del segle XIV per l’ordre militar 
dels hospitalers de Sant Joan de Jerusalem. L’ús de la Capella de Sant Joan com a sala 
d’exposicions està essencialment destinada acollir exposicions de gran format organitza-
des pel servei de Cultura, per entitats de la ciutat i per diferents institucions públiques i 
privades.

Confluències, al Museu Marès
Del 18 de novembre fins al 21 de maig del 2023 es va poder veure l’exposició Confluèn-
cies. Escultura contemporània de la col·lecció Bassat al Museu Frederic Marès de Barce-
lona (Plaça Sant Iu, 5). ... es tracta d’una invitació a admirar la trentena d’escultures de 
la col·lecció reunida per Carmen i Lluís Bassat, una de les més completes de Catalunya 
en el seu àmbit, al costat d’algunes de les obres medievals, del Renaixement, el barroc i el 
segle XIX, per establir-hi un seguit de confluències.

Obres de dimensions abastables, la majoria creades al llarg del segle XX per artistes com 
Joan Miró, Henry Moore, Pablo Gargallo, Julio González, Eduardo Chillida, Josep Maria 
Subirachs, Manolo Valdés, Joan Brossa o Aurèlia Muñoz, i també, per escultors actius 
durant l’arrencada del segle actual.

Les vides dels déus: la divinitat en l’art maia
Del 21 de novembre al 2 d’abril del 2023 el Museu Metropolitan d’Art de Nova York 
(MET) va presentar l’exposició Lives of the Gods: Divinity in Maya Art (1000 Fifth 
Avenue New York, NY 10028) amb moltes peces inèdites de l’art de la civilització pre-
hispànica.

Creades per mestres artistes de les ciutats reials de l’època clàssica (250-900 d.C.) maies, 
les prop de 100 obres de referència de Lives of the Gods evoquen un món en què els regnes 
diví, humà i natural estan interconnectats i vius. Els artistes maies, que van viure al que 
ara és Belize, El Salvador, Guatemala, Hondures i Mèxic, van representar els déus de ma-
neres imaginatives, des del monumental fins a la miniatura, des d’altíssimes escultures ex-
quisidament tallades fins a ornaments de jade, petxines i obsidiana que adornaven reis i 
reines, connectant-los simbòlicament amb forces sobrenaturals. Les ceràmiques finament 
pintades revelen la vida plena d’esdeveniments dels déus amb un ric detall.

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

Bust reliquiari d’una santa, primer quart de s. XVI 
Dama de les vespes, Gerard Mas, 2009

 EMB

 https://elpais.com
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Sota la confluència del gest
Del 22 al 26 de novembre, a l’Espai AILAC de Barcelona (passatge d’Utset, 14) es va 
poder veure l’exposició Sota la confluència del gest, on els artistes Pep Camps, pintor, 
i Xavier Jansana, escultor, van presentar les seves obres més recents. Els “Artefactes - 
escultures lleugeres - de Xavier Jansana són construccions aèries on l’espai interior i exte-
rior conflueixen”, un treball on el buit i el ple són protagonistes.[Victòria Rabal Merola].

Xavier Jansana (Barcelona 1954) va començar a treballar la fusta, per primera vegada 
el 2017. L’artista fins aleshores havia utilitzat principalment la pedra (marbre, granit, 
calcàries, basalt, entre altres) i també el ferro i el bronze.

 #jansana_sculptor

The Colour of Anxiety
El 25 de novembre es va inaugurar l’exposició The Colour of Anxiety: Race, Sexuality 
and Disorder in Victorian Sculpture a l’Institut Henry Moore (74 The Headrow, Leeds). 
Leeds és un municipi del Regne Unit del comtat de Yorkshire, al nord d’Anglaterra.

El color de l’ansietat posa en relleu l’escultura exposada i col·leccionada a Gran Bre-
tanya entre 1850 i 1900, un conjunt d’obres ric però molt ignorat. L’exposició examina 
objectes que van introduir color i nous materials en el procés escultòric, situant-los en el 
context de l’ansietat que sovint pesava sobre la societat victoriana davant el canvi social 
i els avenços científics. The Color of Anxiety examina l’augment del color en l’escultura 
del segle XIX centrant-se en com els artistes masculins van respondre i reforçar un con-
cepte del cos femení influenciat per les angoixes de l’època. Malgrat els ideals victorians 
de virginitat i castedat, la representació de les dones a l’escultura va ser cada cop més 
sexualitzada, reflectint els temors pel que fa al paper canviant de les dones, la sexualitat 
femenina negra i la barreja racial. Reunint escultures que incorporen el color directament 
o bé l’impliquen a través de la temàtica i els títols, l’exposició considera la fascinació per 
pintar persones i persones de color com una resposta a les angoixes percebudes de l’època 
victoriana [https://henry-moore.org].

VI Concurs de Pintura i Escultura de Llavaneres
El 25 de novembre, es va fer la lectura del veredicte del jurat i la inauguració de l’ex-
posició amb les obres seleccionades al Museu-Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres 
(carretera de Sant Vicenç, 14, Can Caralt).

El primer premi el va obtindre Carles Castellví Pau, de Sant Boi de Llobregat, amb una 
pintura titulada “Trobar-nos”. El segon premi va ser per a Mònica Vilert Barnet, de 
Mataró, amb una pintura Sense títol. I, finalment, el tercer premi se li va atorgar a Vi-
ola Hoffmann, de Barcelona, per la seva escultura en alabastre, corda i metall titulada 
“Embrace, gravity and light”.

Viola Hoffmann (Alemanya, 1977). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Adminis-
tració d’Empreses. Després d’acabar els estudis de batxillerat a Flensburg arriba al País 
Basc, a finals dels anys 90, atreta per les grans escoles mercantils i de negocis. Tot i això, 
entra en contacte amb l’obra dels escultors bascos – Chillida i Oteiza – i queda captivada 
per la potència expressiva del seu art... cursa estudis de disseny (IED Barcelona, 2015), 
il·lustració (postgrau en il·lustració creativa, BAU Barcelona, 2017) i des del 2018 fa Art 
a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, ciutat on s’estableix definitiva-
ment a principis dels anys dos mil. https://violahoffmann.com/

La femme Africaine, Charles Cordier 1857
Rotherham Museums, Arts & Heritage.
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Desembre

Troballa d’una estàtua romana a la Selva
El 8 de desembre es va fer pública la notícia d’una troballa arqueològica excepcional a 
Salitja (Vilobí d’Onyar, la Selva). Es tractava d’una part d’una estàtua del déu Mercuri, 
del segle I aC. És un fragment de bronze d’una cama i un peu de la divinitat protectora 
del comerç, de què s’aprecia clarament la característica sandàlia alada.

L’arqueòleg director de les excavacions va explicar que a més de ser la troballa “més sig-
nificativa” que han fet a Salitja, el fragment de l’escultura de bronze també obre noves hi-
pòtesis i interrogants sobre el procés de romanització que va viure la zona. “Estem parlant 
d’una estàtua de qualitat, que si s’hagués trobat sencera faria entre 80 i 90 centímetres; 
per tant, això denota que qui la va adquirir era una persona de poder adquisitiu alt”.

Pessebre de sorra a la platja de la Pineda
Del 8 de desembre fins al 6 de gener la platja de La Pineda, a Vila-seca, acull cada any 
el tradicional Pessebre de Sorra entre els mesos de desembre i gener. Un espectacular 
conjunt d’escultures fetes amb sorra permeten alçar el monumental pessebre al Parc del 
Pinar de Perruquet.

Diversos artistes internacionals donen forma a la sorra per obtenir un grup escultòric 
únic i diferent any rere any, aconseguint un resultat sorprenent pels visitants que només 
es desvetlla a mesura que les escultures es van alçant. Les imponents escultures ocupen 
uns 200m2 de superfície. Per alçar-les es fan servir gairebé 300m3 de sorra, fet que suposa 
treballar amb 400 tones de sorra per tal de recrear aquests pessebres.

Segueixen les obres a la Sagrada Família
El 16 de desembre, coincidint amb el concert de Nadal, es van il·luminar per primer 
cop el cap de bou i el cap de lleó que coronen, respectivament, les torres de Lluc i Marc 
del temple de la Sagrada Família de Barcelona.

Les escultures són obra de Xavier Medina Campeny i estan fetes de marbre blanc, com 
les escultures de la Grècia clàssica. El cap de bou va ser col·locat el 14 de novembre i el 
cap de quinze dies, el dia 29, es van col·locar les ales i, finalment, el cap del lleó.

Xavier Medina Campeny (Barcelona, 1943) és un escultor català. En l’actualitat repre-
senta la tercera generació d’escultors en la seva família: És net de l’escultor Josep Campeny 
i besnet de Damià Campeny...Va començar a estudiar arquitectura a Barcelona, però va 
abandonar els seus estudis per iniciar-se en el món de l’escultura. En aquest període, va 
ser quan es va dedicar a aquest art, amb una formació autodidàctica. La seva llarga tra-
jectòria artística com a escultor, l’ha portat a treballar amb diverses tècniques i materials.
[Viquipèdia].

Col·laboració entre Villa del Arte i l’Hotel Mandarin
Experimenteu les instal·lacions d’art al jardí Mimosa o a l’entrada de l’hotel, i gaudiu 
d’exposicions contemporànies comissariades i canviants amb freqüència a la nostra ga-
leria al costat de la recepció.

D’aquesta manera, l’Hotel Mandarín Oriental Barcelona (Passeig de Gràcia, 38-40) 
presentava l’exposició Hidden Wonders of Mimosa, una col·laboració amb la galeria 
d’art Villa del Arte, que us ofereixen les meravelles amagades de la mimosa. Seguiu la 
ruta per l’exuberant jardí de mimoses del Mandarin Oriental per descobrir obres contem-
porànies úniques d’escultors excepcionals, Miquel Aparici, Ingravidesa Sculpture Allian-
ce, Lluis Cera i Liechennay. Mosquit gegant, obra de Miquel Aparici.

 https://villadelarte.com
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Entendre la Figura (1877-1977 a la Sala Parés
Del 17 de desembre al 18 de febrer del 2023, la Sala Parés de Barcelona (Petritxol, 5) 
va presentar aquesta exposició extraordinària, comissariada per Sergio Fuentes Milà, 
que està dedicada a la representació de la figura i a com els creadors que es van moure en 
diversos estils i llenguatges van entendre i representar el cos humà. L’espectre cronològic 
parteix de la data fundacional de Sala Parés com a galeria d’art (1877) i es desenvolupa 
al llarg de cent anys en un recorregut conformat per una selecció d’obres a la venda pro-
vinents de col·leccions privades importants i del fons de la galeria.

La figura esdevé el fil conductor de l’exposició on s’hi presenten alguns dels casos més 
paradigmàtics d’artistes relacionats amb la Sala Parés durant tota una centúria.

L’alzina centenària de Canet de Fals
El 20 de desembre va finalitzar la intervenció de l’escultor Txordi Ricart sobre l’alzina 
que va caure a finals de l’any 2021, durant una tempesta, a la plaça de la vila de Canet 
de Fals, Fonollosa (Bages).

L’obra de l’escultor és el resultat d’un procés participatiu que es va fer al poble. L’escul-
tor, en Txordi Ricard, és amant de la natura i l’escultura i està especialitzat a treballar 
la fusta, la pedra i el metall. Aquesta obra la va titular _ConsciènciA_, i vol transmetre 
l’amor per la natura, la preservació del medi i el paper que els més xics tindran en la 
seva perpetuació.

El somriure, obra de Josep Clarà.
 https://salapares.com/

Llamayu, a l’Associació Ceramistes de Catalunya
Del 22 de desembre del 2022 al 26 de gener del 2023, l’Associació Ceramistes de Cata-
lunya va presentar Llamayu, una mostra de l’art de Keka Ruiz-Tagle.

Keka Ruiz-Tagle, escultora xilena. Va estudiar a la Universidad Católica de Chile i a 
la Southern Methodist University, School of Art de Dallas, Texas. Des d’aleshores ençà 
ha recorregut un llarg camí a les arts, a través del qual ha investigat les manifestacions 
físiques i espirituals de l’ésser humà des de diferents punts de vista i utilitzant diversos 
materials. Ha desenvolupat un llenguatge plàstic coherent en disciplines variades com 
la pintura, l’escultura, les instal·lacions i el gravat, sempre mantenint un profund sentit 
d’intimitat amb la seva obra.

Des del 1988 ha presentat la seva obra en nombroses exposicions individuals a Santia-
go de Xile, Nova Zelanda, Guatemala, França, Suïssa... i ha participat en exhibicions 
col·lectives a Xile, Grècia, Argentina, Cuba, Perú, Espanya, Portugal, Xina, Alemanya, 
Corea, Polònia, Romania...

_ConciènciA_, obra de Txordi Ricart.  https://www.fonollosa.cat/
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Una descoberta
Enric Morera

La Piscine
Abans de la pandèmia del Covid 19, teníem el costum, sempre que podíem, d’anar 
a passar amb uns amics -no sempre els mateixos- el cap d’any fora de Barcelona, a 
l’estranger. Així, un any -el 2009 crec recordar- vàrem anar a Lisboa; el 2011, a Marrà-
queix;  el 2012, va ser un viatge més important, a la Patagònia xilena i a Rapa Nui, la 
mítica illa dels moais; després Londres, crec que el 2013; i París, el 2014. També un any, 
vàrem anar a Còrdova i a Granada.

Però va ser en aquest viatge de finals del 2014, que abans d’anar a París, vàrem anar a 
Roubaix. I perquè a Roubaix, us preguntareu?, una ciutat perduda, al departament del 
Nord i a la regió dels Alts de França, a tocar de la frontera amb Bèlgica?.
Doncs perquè allà hi ha el Museu La Piscine.

Us en faig cinc cèntims: La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent es troba 
al solar de l’antiga piscina Art Déco que es va construir entre 1927 i 1932. Actualment 
catalogada com a patrimoni del segle XX, en el seu moment aquesta piscina oferia 
un servei esportiu i higiènic de gran qualitat, amb una innovadora funció social que 
donava la imatge d’un equip municipal de classe obrera i capaç d’impulsar projectes 
excepcionals i de prestigi. L’any 1985, l’equipament va haver de tancar per la fragilitat 
del seu cobert, amb el gran descontentament dels roubaixencs que sempre van estar 
molt lligats a aquest indret. El maig del 1994 es va aprovar un projecte de rehabilita-
ció que respectava l’ànima del jaciment, integrava els imperatius d’espai i conservació 
requerits per les col·leccions i va permetre desenvolupar la dinàmica d’animació que 
l’equip municipal i el museu volien. I, finalment, el 21 d’octubre del 2001 va obrir les 
seves portes com un gran museu d’escultura.

Obres de rehabilitació de la piscina de Roubaix 
l’any 2000.

 https://www.roubaix-lapiscine.com/

 EMB, 2014
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El Musée Paul Belmondo
 EMB, desembre 2014

Estàtues de Paul Belmondo a l’Escola de Belles Arts d’Alger. 
 https://wikigag.com/wiki/Paul_Belmondo_(scultore)

El petit reportatge
Enric Morera

Un Belmondo, escultor
Quan vas a París a veure escultura, el més habitual és anar al Louvre, també al Museu 
Rodin -al de París i al de Meudon-, al museu Maillol, a l’institut Giacometti i a tot 
estirar, a la casa on va viure i va tenir el taller Antoine Bourdelle. El que ja no és tant 
habitual, almenys no ho era per mi fins a finals del 2014, és desplaçar-se fins al muni-
cipi de Boulogne-Billancort, situat a la regió de l’illa de França, o sigui tocant a París, a 
veure el Museu Paul Belmondo.

Paul Belmondo (si, el pare del famós actor Jean Paul Belmondo), va néixer a Alger l’any 
1898, fill d’italians (en aquell moment Algèria era francesa). Allí hi va fer els estudis 
de primària, a l’escola Dodor i els estudis d’arquitectura, a l’Escola Superior de Belles 
Arts d’Alger. Després de la primera guerra mundial, l’any 1919, va ser desmobilitzat i 
es traslladà a París. Gràcies a una subvenció del Govern d’Algèria va seguir estudiant a 
París i va conèixer a Jean Boucher, de qui en va ser alumne, i a Charles Despiau. Abans 
de la segona guerra mundial va rebre molts encàrrecs públics, potser el més conegut 
dels quals va ser la part escultòrica del Palau de Chaillot, a Trocadéro. L’any 1956 va ser 
professor de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de París. Va morir l’any 1982.

El Musée Paul Belmondo
 EMB, desembre 2014

A dalt, Paul Belmondo
a baix amb el seu fill Jean-Paul

 https://www.boulognebillancourt.com/loisirs/
culture/les-musees/musee-paul-belmondo

  EMB.
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Recordant...

Sessions a l’entorn de l’Exposició Llimona al MEAM
El desembre del 2014, el MEAM va organitzar una gran exposició antològica de l’obra 
de l’escultor Josep Llimona, en motiu del 150è aniversari del seu naixement. Des 
d’aquell moment, i fins ara encara, La Fundació de les Arts i els Artistes ha anat realit-
zant una tasca de recopilació i adquisició d’obres de l’escultor que ha donat bons resul-
tats. L’exposició presentava, únicament, les obres que constitueixen el fons propi de la 
Fundació, realitzades per l’escultor català. S’hi van incloure marbres tan destacats com 
el Desconsol, Vora l’Aigua, Meditació o Idil·li, fins a un total de 19 peces, entre marbres, 
bronzes, terracotes i guixos, que constitueixen sens dubte una de les més destacades 
col·leccions existents de l’escultor català.

A l’entorn d’aquesta gran exposició, el MEAM va organitzar una sèrie d’activitats, entre 
les quals es van fer, el 31 de gener i el 14 de febrer de 2015, unes Sessions de modelatge  
que van anar a càrrec de Mer Jiménez, i hi van participar molts socis de l’ICRE.

 EMB.
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