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Pels amants de l’escultura, la Biblioteca Clarà té una càrrega emocional ben
particular. Com molts barcelonins haurien de saber, l’actual biblioteca ocupa el
que va ser el taller de l’escultor olotí Josep Clarà i Ayats (Olot, 1878 – Barcelona,
1958). La seva casa, contigua al taller, va ser desgraciadament enderrocada en una
d’aquestes lamentables actuacions municipals que, de tant en tant, esdevenen arreu.
En aquest cas amb el greuge que Clarà va donar tot aquest patrimoni a la ciutat
de Barcelona, juntament amb la col·lecció d’obres que habitaven ambdós edificis.
Serveixi aquesta breu lamentatio com a introducció per valorar com n’és
d’important per a l’Institut Català de Recerca en Escultura (ICRE) la nova designació
de la Biblioteca Clarà com a centre d’especial interès per a l’escultura. Igualment,
podem ponderar l’estima que suposa per als nostres socis i sòcies aquesta nova
col·laboració que, des de fa ara un any, s’ha configurat amb la biblioteca per tal de
crear un lligam vivent entre la pràctica i l’estudi de l’escultura.
Així doncs, i gràcies a la direcció de la biblioteca, hem desenvolupat una dinàmica
que vol revitalitzar, dinamitzar i envair un espai cultural dedicat al llibre, amb una
ambientació més propera al taller d’escultura que un dia fou. Per aconseguir aquest
fi, hem establert de manera ordenada la col·locació d’un conjunt d’escultures del
socis i sòcies de l’ICRE que, trimestralment, són substituïdes per unes noves
peces, amb una doble finalitat: d’una banda, donar cabuda a la màxima participació
possible d’artistes dedicats a l’escultura i, al mateix temps, aconseguir crear una
variació d’obres que enriqueixi l’espai així com els visitants, assidus o esporàdics,
de la biblioteca.
Entre els objectius de l’ICRE s’emmarca no només potenciar la pràctica de
l’escultura, sinó també afavorir l’estudi i la recerca d’aquesta disciplina. Així doncs,
vam pensar que, des de les infraestructures de la Biblioteca Clarà, una bona manera
d’enfortir aquest vincle entre escultors i historiadors de l’art, era crear un seminari
d’escultura, tot configurant un cicle de conferències que ens permet aprofundir
sobre la pròpia història dels escultors, principalment dels escultors catalans.
D’aquesta manera, cada trimestre i, coincidint amb el canvi d’exposició d’escultures,
convidem a un estudiós, recercador o historiador a desenvolupar un tema en els
que hem denominat «seminaris icre.cat». La Biblioteca esdevé, com a mínim aquest
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dia, un veritable centre de recerca en escultura, aplegant múltiples interessos per
difondre aquest art.
Pas a pas, durant tot aquest curs, hem pogut oferir espai a un total de 29 artistes i
donar cabuda a 4 seminaris. L’actual Junta de l’ICRE va acordar que, aquest esforç
no podria quedar en l’oblit i, per aquest motiu, es va pensar en la idea de recollir
totes aquestes actuacions en forma de llibre,
Aquest llibre és, per tant, el resultat de la petita empremta que l’ICRE està deixant
al seu pas per aquest espai consagrat a l’escultura. És el fruit de tantes persones
que estimem l’escultura i que lluitem per a que la societat conegui la nostra tasca
i pugui gaudir i enriquir-se en allò que millor la defineix: la contemplació de les
formes en la matèria.
És per tant tot un plaer el poder presentar-vos el que confiem sigui l’inici d’una
llarga sèrie de publicacions de l’ICRE.

Jorge Egea Izquierdo
President de l’Institut Català per a la Recerca en Escultura

4

Com a directora de la Biblioteca Clarà, sempre he pensat que és un privilegi
treballar en aquest edifici, per ser el lloc que va acollir el taller i vivenda de Josep
Clarà (Olot, 1878 – Barcelona, 1958), destacat escultor català, i que més endavant
es convertiria en el Museu Clarà. La vinculació de l’espai amb Clarà es fa palesa
en la presència d’escultures al jardí que dóna accés a la biblioteca, d’un bust i un
relleu a l’interior de l’edifici i d’un fons especial en Noucentisme. Aquest lligam
també hi és, però, perquè aquí hi ha dipositada la que va ser biblioteca particular
de l’escultor, una col·lecció que el Museu Clarà va cedir un cop aquest va tancar
les seves portes, l’any 1995.
Amb l’objectiu de posar de relleu l’estreta vinculació entre aquest equipament
públic i l’escultura i de reivindicar aquesta disciplina, el mes de juny de 2013 vam
programar a la biblioteca una conferència sobre l’obra de Clarà amb motiu de
l’exposició que es va celebrar al MEAM (Museu Europeu d’Art Modern), Un segle
d’escultura catalana. Vam convidar, per abordar el tema, a l’escultor i professor
d’Universitat Jorge Egea, president també de l’ICRE, qui va venir acompanyat
de Juan Carlos Bejarano, historiador de l’art. Preparat amb molt poc marge de
temps, no va tenir l’assistència desitjada (l’escultura i el noucentisme són temes
minoritaris) però va significar un primer contacte entre nosaltres i l’Institut de
Recerca en Escultura, que més endavant ens proposaria una aventura escultòrica
molt interessant.
L’ICRE va posar-se en contacte amb mi, doncs, passat un temps per proposar-me
una col·laboració que es traduïa en acollir un cicle de seminaris d’escultura a la
biblioteca. Aquests seminaris consistirien en la celebració d’una sessió trimestral
al voltant de l’escultura, a través de conferències d’artistes i experts en la matèria.
Vaig acceptar convençuda que era una idea brillant, ja que aquest projecte ens
ajudaria a difondre el nostre fons documental, i em va semblar que anava en la
direcció que precisament la biblioteca volia treballar.Ara bé, des de l’ICRE van anar
més enllà amb una proposta que en el primer moment vaig trobar descabellada: fer
una exposició d’escultures a la biblioteca paral·lela a cada seminari. Doncs bé, si
al principi em va semblar fora de lloc, ja que no veia clar convertir temporalment
la biblioteca en un museu o una galeria d’art, després de donar-hi alguna que
altra volta, vaig acceptar gratament. Em va captivar i convèncer l’energia dels seus
membres, que sense veure-hi peròs exploraven noves i atrevides possibilitats. És
d’aquesta manera, doncs, com va quedar inaugurat el primer seminari ICRE a la
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Biblioteca Clarà. L’exposició d’escultures va despertar elogis i interès entre usuaris
i assistents a l’acte.
La biblioteca recupera, amb aquesta acció, el sentit original de l’edifici, que d’alguna
manera és divulgar l’escultura i oferir-li un lloc per ser contemplada. Així, aquest
art és present a la biblioteca, no només a les prestatgeries a través dels seus llibres
i catàlegs, sinó en molts racons, en forma i volum. Per a la biblioteca, és un honor
participar d’aquesta idea i és precisament ara quan el vincle entre la Biblioteca
Clarà i l’escultura és més estret que mai.

Mont Sureda Romero
Directora de la Biblioteca Clarà
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Julio Antonio (Mora d’Ebre, 1989 - Madrid, 1919)
L’any 1907, pensionat per la Diputació de Tarragona, arriba Julio Antonio a Madrid.
Té 18 anys i ha rebut les seves primeres classes a l’Ateneu de la classe obrera, a
Tarragona, i posteriorment a Barcelona en el taller d’escultura de l’escultor Feliu
Ferrer i Galceran. En aquells anys, a la capital de l’Estat, hi havia tres escultors
destacats: el tortosí Agustí Querol, el valencià Mariano Benlliure i l’olotí Miquel
Blay. Julio Antonio es dirigeix al taller de Miquel Blay, el millor escultor dels tres. Allí
es dedica en particular a dibuixar, té l’oportunitat de tenir un bon mestre i comptar
amb bons models. Paral·lelament aprofita el temps que li queda lliure del taller, per
anar a seguir dibuixant al Círculo de Belles Arts. D’aquest període d’aprenentatge
tenim un magnífic dibuix que va fer de la nena de la famosa escultura de Miquel
Blay, Els primers Freds.
El 1909 obté una borsa de viatge la Diputació de Tarragona per anar a Itàlia. Visita
Roma, Florència i Nàpols. D’aquest viatge li queda un gran amor per l’obra de
Miquel Àngel i Donatello.Al seu retorn passa per Paris on segurament coneix l’obra
de Rodin. Tenim aquí tres dels seus principals referents en el desenvolupament de
la seva obra, als quals hem d’afegir el seu amor per l’escultura clàssica, que coneixia
en el Museu Arqueològic de Tarragona, amb el que es completen les influències
escultòriques que varen nodrir les seves escultures.
Un altre aspecte molt important a la vida del nostre escultor foren les relacions
que des d’un bon començament va establir a Madrid, que el varen enriquir personal
i intel·lectualment, amb personatges com els escriptors Ramón Gómez de la Serna,
Ramón Pérez de Ayala o Ramón María del Valle Inclán; Margarita Nelken, el doctor
Gregorio Marañon, el pintor Julio Romero de Torres, etc.
Cal destacar, per altra banda, el reconeixement que va tenir des d’algunes de les
revistes culturals com Prometeo, Europa o España. En realitat fou sempre molt
estimat per la critica, com es pot comprovar en la gran quantitat d’articles publicats
sobre la seva obra, abans i després de la seva prematura mort. Situacions i aspectes
molt importants en el desenvolupament de la seva obra.

Julio Antonio
Monument als herois de 1811 (Els Despullats)
(1917-1922)
Rambla Nova, Tarragona
Foto: Enric Morera

Indubtablement tot això no hauria estat possible sense els desitjos i anhels de
triomfar que Julio Antonio tenia des de la seva arribada a Madrid, com ho podem
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L’escultor Julio Antonio i
el monument als Herois de Tarragona de 1811
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comprovar a través de les cartes que dirigia a la seva mare, i com és obvi a la seva
capacitat com a creador que el va portar a ser considerat com un dels renovadors
de l’escultura espanyola.
Al tornar del seu viatge per Itàlia Julio Antonio enceta el seu treball dels anomenats
“Bustos de la Raza”, fets en diferents localitats, Almaden, Puerto Llano, Avila
de los Caballeros, etc, un conjunt d’obres que estaven a la vegada relacionats
amb el pensament regeneracionista d’una bona dels escriptors de la Generació
del 98. Julio Antonio s’havia proposat fer la representació de tipus populars de
cadascuna de les regions d’Espanya: El Minero de Almaden, Minera de Puerto Llano,
el Hombre de la Mancha, El ventero de Peñalsordo, són algunes de les obres
d’aquesta sèrie, en les quals la influència de Donatello és notòria, en particular per
la forta estructura interna que caracteritza aquests treballs. L’interès pel volum en
si, el classicisme que caracteritza aquestes obres i la seva preocupació per reflectir
personatges del poble, defineixen aquestes obres.
El 1911 Julio Antonio guanya el concurs convocat per l’Ajuntament de Tarragona
per fer un monument als herois de Tarragona, una obra que ell és plenament
conscient que serà fonamental en la seva trajectòria, a més un monument para
ser instal·lat a Tarragona. Donada la importància d’aquesta obra, l’escultor realitza
una sèrie d’estudis, per a crear el que es considera el primer monument públic
realitzat a l’Estat Espanyol, en el que s’abandona la narrativitat, i crea una obra
plenament simbòlica en el que l’autor va a la Grècia clàssica a Miquel Àngel, al
Greco, a Rodin. Un monument que no va poder ser inaugurat a la Rambla de
Tarragona fins l‘arribada de la segona República l’any 1931 degut a la nuesa de les
seves figures, està integrat per una dona que simbolitza la ciutat, que sosté en els
seus braços a un fill mort i als seus peus un altre ferit. El mateix escultor, en la seva
memòria, deixa constància de quines coses són les que caracteritzen la seva obra
i que la diferencia... huyendo de todos los repudiables monumentos a los héroes de la
independencia inaugurados efímeramente, en que todo se ha resuelto con escopetas,
morriones, espadas, cañones y figuras inverosímiles i de pésimo gusto... he sentido y siento
como escultor dar la sensación de heroísmo por medio de la forma desnuda más bella y
armoniosa que mi inteligencia y mis fuerzas alcancen.
Julio Antonio va projectar i realitzar un important número de monuments, que
era un dels aspectes que més l’interessaven, entre els projectes: El Faro espiritual,
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Uns dies després, el 15 de febrer de 1918, moria Julio Antonio, l’escultor que
representa l’inici d’un nou plantejament en el camí de l’honestedat i la rigorositat
del treball. D’un artista que torna a situar l’escultura en el lloc que li corresponia
atenent als valors que li són propis.

Antonio Salcedo Miliani
Professor Titular del Departament d’Història
I Història de l’Art de la Universitat Rovira i
Virgili.
Autor de la monografia Julio Antonio 18891919 Escultor. (Barcelona, Àmbit Serveis
Editorials, SA. ISBN 84-89681-08-2) el 1997,
és també especialista en art llatinoamericà
contemporani. Historiador i crític d’art, ha
comissariat diverses exposicions i va rebre el
Premi Espais a la Crítica d’Art (Girona).

Antonio Salcedo Miliani
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el monument a Wagner, el monument a América, el d’Enric Granados, i entre
els realitzats, a part del dels Herois, esta el d’Eduardo Saavedra, el de Goya a
Fuendetodos, el de Ruperto Chapi a Madrid, i la seva darrera obra que va ser
gairebé una premonició de la seva mort, el monument funerari al jove Alberto
Lemonier. Un monument que, a més, pot ser interpretat com un homenatge a
Miquel Blay, en el qual Julio Antonio, com el seu mestre, barreja el bronze i el
marbre per a crear una mena de Pietat moderna. Quan va ser exposat a Madrid
va generar el major interès vist a la capital de l’Estat per visitar una obra d’art.
Ramón Pérez de Ayala ho comentava: El día antes de abrirse al público la exposición
de la estatua yacente, Julio Antonio, su creador, era conocido, amado y reverenciado sólo
de un escaso grupo de amigos. Al día siguiente Julio Antonio descollaba como figura
popular y objeto de adoración colectiva. Desde el soberano hasta el menestral, todo el
vecindario madrileño acudió a ver la estatua de Julio Antonio...
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Al taller de Josep Clarà. Els guixos d’un escultor irrepetible

El març de 2016, tot just una setmana abans que s’inaugurés l’exposició Al taller de
Josep Clarà. Els guixos d’un escultor irrepetible, al Museu Europeu d’Art Modern de
Barcelona, vam dur a terme una presentació pública de la mostra a la Biblioteca
Clarà de la ciutat. A la presentació vam explicar els objectius de l’exposició i vam
reflexionar sobre algunes de les obres més rellevants que en formaven part.
Al taller de Josep Clarà. Els guixos d’un escultor irrepetible girava al voltant de la figura
de l’escultor olotí Josep Clarà i Ayats (1878-1958), un dels artistes catalans més
destacats de la primera meitat del segle xx, i una de les figures amb més projecció
internacional de la seva generació. La mostra buscava acostar al públic l’escultor
Clarà i la seva obra, i se sumava a tot un seguit d’iniciatives de museus i institucions
públiques i privades, que constaten l’actual revifalla de l’interès envers l’escultura
contemporània a casa nostra.
L’exposició va ser fruit d’una iniciativa del Museu Europeu d’Art Modern de
Barcelona, que havia comptat amb la col·laboració del Museu de la Garrotxa
d’Olot, dipositari de la major part de les obres que s’exposen, i que conserven
després del tancament del Museu Clarà el 1995. L’Institut Municipal de Cultura
d’Olot va participar també en l’organització de la mostra. És d’agrair, alhora, la
col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya i la del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L’escultor és una figura essencial de l’art català del segle XX, i una de les més
internacionals. Dotat d’una tècnica perfecta i d’una sensibilitat irrepetible, les obres
de Josep Clarà i Ayats (Olot, 1878 - Barcelona, 1958) ens traslladen a un univers
singular i molt personal, d’extraordinària bellesa. L’escultura de Josep Clarà parteix
de la contemplació i de la comprensió de la natura, de la que fou un observador
infatigable. En la seva obra, però, el model natural s’equilibra, se serena, i tendeix
a la idealització. Precisament en aquesta síntesi entre natura i ideal radica l’estil
inconfusible de Clarà.
El seu tema per excel·lència va ser la figura femenina. Enigmàtiques i evocadores
-com les dones que esculpí a la seva etapa simbolista-, o bé mediterrànies i
terrenals -com les que caracteritzen la seva maduresa-, a través del cos femení
s’evidencia l’evolució de l’escultor Clarà, sempre des d’una òptica poètica i
suggeridora. L’exposició presentava dues vessants que s’interrelacionen. D’una
banda, s’hi explicava la trajectòria de l’escultor olotí i se’n destacaven les obres més

Josep Clarà
Pomona (1928-1929)
Plaça de Catalunya, Barcelona
Foto: Ferran M. Noguer
Wikimedia Commons
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La major part de les obres que composaren l’exposició són guixos, un material
ben poc comú en les exposicions artístiques. El guix és un material senzill però
d’importància cabdal en la pràctica de l’escultura, que s’empra en els seus processos
tècnics i creatius. Els guixos que composaven aquesta exposició procedeixen, en la
seva majoria, del darrer taller de Clarà.
Vam voler proposar una mirada diferent i renovada sobre l’escultor Clarà. En realitat,
i malgrat la seva rellevància artística en el context tant català com internacional, hi
ha poques publicacions actuals que s’hi refereixin de forma rigorosa i exhaustiva,
més enllà de les editades pel Museu Nacional d’Art de Catalunya el 1997, i la del
Museu de Sabadell el 2007.
El discurs de l’exposició es basava en la consulta del fons documental de Josep Clarà
que es conserva a l’Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya. En definitiva,
aquesta exposició es va fer des de la voluntat de redescobrir l’autor tenint present
la seva veu, la seva paraula, les seves idees, tal i com les reflectí sobre el paper en el
decurs de la seva carrera. I, per a nosaltres, el procés de preparació de la mostra va
comportar descobriments i sorpreses, sobretot pel que fa al tarannà de l’artista i
a l’evolució de la seva aproximació a l’acte creatiu.Tant a l’exposició com al catàleg
que l’acompanya, vam tractar de deixar que s’escoltés la veu del propi Josep Clarà.

Irene Gras Valero
Professora del Departament d’Història de l’Art
de la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona. Membre del grup de
recerca GRACMON, de la mateix universitat.
Especialista en art europeu del tombant
de segle XIX, amb un èmfasi especial en el
Simbolisme, temes sobre els que versen les
seves nombroses publicacions, comunicacions a
congressos i conferències. Ha realitzat diverses
estades de recerca a l’estranger, tant a Europa
com a Amèrica llatina.
Cristina Rodríguez Samaniego
Professora del Departament d’Història de l’Art
de la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de Barcelona. Membre del grup de
recerca GRACMON, de la mateix universitat.
Especialista en història de l’escultura i en l’art
acadèmic dels segles XIX i XX. Ha coordinat
el projecte de recerca Mapa dels oficis de
l’escultura, de Barcelona a Iberoamèrica:
1775-1936, finançat públicament. És autora
de diverses publicacions sobre aquests temes.
Ha realitzat nombroses estades de recerca a
l’estranger, tant a França com a Amèrica llatina.

L’exposició Al taller de Josep Clarà. Els guixos d’un escultor irrepetible s’ensenyarà
també al Museu de la Garrotxa d’Olot, del setembre de 2017 al gener de 2018.

Irene Gras Valero i Cristina Rodríguez Samaniego
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importants. I, en paral·lel, s’explorava el concepte del taller de l’artista i s’il·lustrava
el treball de l’escultor des de la idea fins a la formalització d’aquesta en material
definitiu, els processos creatius autònoms i de comanda, el funcionament del taller,
les tècniques emprades, etc.
Així, s’entreteixien dos fils conductors que enriqueixen el discurs: el descobriment
de l’obra de Clarà, i les singularitats i natura del treball d’un escultor de la seva
categoria, tot resultant-ne un projecte amb vocació de novetat i amb èmfasi
pedagògic.

Escultures de l’ICRE a la Biblioteca Clarà

Josep Duñach (1886-1957)
Un escultor vinculat a París i al món cultural del noucentisme
Artista que va fer una aportació important a la cultura del nostre país, tant en el
camp escultòric com en la seva implicació en activitats culturals, i perquè, com
altres artistes, la vinculació amb França, terra d’adopció i de formació, li va obrir
un gran ventall de coneixements artístics i d’amistat. Es situa dins la primera meitat
del S.XX -sobretot en el Noucentisme-, vinculat a gran nombre d’entitats i grups
d’interès cultural fins l’acabament de la Guerra Civil. La postguerra va ser de gran
duresa pel que fa a la professió i també en l’aspecte personal; els encàrrecs van
ser escassos, i durant aquell temps fins la seva mort i l’actualitat, després de ser
molt reconegut durant la República va passar a viure amb una considerable buidor.
Va ser una persona prudent, cordial, afectuosa i lleial amb els companys. Des de
ben jove, a París ciutat en la qual, en paraules de Josep Pla, s’hi havia defensat bé,
s’havia mogut en cercles de relació amb artistes, gent de lletres i amants de les
arts, a La Rotonde, el cafè Versailles, ... A Barcelona, va seguir l’actitud que havia
iniciat a París, freqüentant l’Ateneu Barcelonès -formava part de la Penya Gran-,
de la penya Plandiura -dita penya del Colón-, el cafè Términus, ... Duñach treballava
al matí i a la tarda era home de penyes. Va mostrar sempre interès per la cultura
i la protecció del patrimoni, proposant adquisicions d’obres d’art i participant a
homenatges d’artistes i literats.
La seva vocació d’escultor fou molt primerenca i intensa i hi va ser fidel amb
constància i ànim, fet que el va dur a esdevenir un valor important en l’escultura
de la seva època. Va estudiar a l’Escola de Llotja, i la primera formació en un taller,
la va rebre d’Eusebi Arnau. Duñach però va passar gairebé la meitat de la seva vida
creativa a París, hi va arribar el 1904, moment en què, fins a l’inici de la primera
Guerra Mundial, hi havia una gran concentració d’artistes de moltes nacionalitats
que donava lloc a una gran experimentació estètica. Va conèixer a Rodin i Maillol,
va tenir amistat amb Gargallo, i es va relacionar amb Braque i amb Giacometti;
un ambient ben diferent del de Llotja. Els primers temps va treballar en escultura
aplicada a l’arquitectura i petits bronzes per a editors parisencs d’escultura de
vitrina, com ara la casa Barbedienne i va fer treballs de restauració al Bois-deBoulogne, a Fontainebleau, a Versalles i a l’Òpera. L’escultura és una professió
plena de dificultats, una vocació que requereix ser perseverant i abnegat, i Duñach
va aconseguir fer-se un lloc a París. Durant la primera Guerra Mundial, com la
majoria d’intel·lectuals catalans, es va inclinar pels aliats, sobretot amb França, que
representava un model polític democràtic i liberal. L’escultor va seguir a París, i va
aconseguir, a partir de 1919, el ple reconeixement de la seva feina, de la qual cal

Josep Duñach
Foto: arxiu familiar
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L’arribada a la seva ciutat natal va coincidir amb la realització d’obres urbanístiques,
en gran part relacionades amb l’Exposició Internacional de 1929, en les quals
calien elements escultòrics monumentals i els seus treballs estan situats en llocs
preeminents de la ciutat: plaça de Catalunya, parc de la Ciutadella, Palau Nacional...
Durant el conflicte de 1936-1939, quan era secretari general de la nova Junta
d’Exposicions d’Art de Catalunya, va formar part de l’organització d’exposicions
i de l’edició de publicacions de contingut artístic. A la postguerra els escultors
Enric Monjo i Frederic Marès, director de l’Escola de Llotja van ser protectors de
Duñach.
L’obra de Duñach va ser sempre escultòrica. S’han catalogat entorn cent quaranta
obres, moltes -les que van ser més celebrades- es van reproduir en bronze i marbre,
algunes parcialment i en grandàries diferents. En paraules del mateix escultor, en
referir-se a les seves creacions, expressava que les obres sorgien de l’observació
directa de la naturalesa, del saber veure i de l’estudi dels clàssics. La seva escultura,
tot i ser sincera, natural, basada en la percepció de la bellesa, és estructurada i
no gens precipitada ni espontània. Sempre al marge de la moda, va saber donar-li
una empremta ben personal i crear peces dins el seu ideal clàssic, però amb trets
realistes que l’impliquen amb el Noucentisme. Va ser lleial a l’esperit mediterrani,
però a través del seu propi caràcter. Són equilibrades, tenen gràcia rítmica, veritat
anatòmica i formes refinades. El seu art és ben estructurat, basat en el bon ofici,
la bona tècnica, el bon gust i la sensibilitat. Maillol va cercar el primordial, sense
donar moviment a les figures; Duñach sí que va donar moviment a la majoria
de les figures femenines, va saber captar instants de vida. Va buscar sempre una
aurèola de calma i d’austeritat. Intentava revestir-les d’una elegància que semblés
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dir que no va estar gens influïda per les avantguardes; Duñach no va perdre mai
l’essència mediterrània. Pels volts de 1925, la crítica considerava que havia sabut
situar la seva obra sòbria i sincera lluny de bàndols artístics. Va formar part de
diverses societats artístiques: Société Nationale des Beaux-Arts, Salon d’Automne,
Salon des Tuileries, obtenint distincions que només aconseguien pocs artistes
estrangers. Poc abans d’establir-se a Barcelona es va integrar a Les Arts i els
Artistes, el col·lectiu més valorat oficialment i pel públic de la ciutat, va formar part
de l’Associació d’Escultors, de l’Ateneu Barcelonès i del Cercle Artístic. Durant
la República, a les Exposicions de Primavera, dins el Saló de Montjuïc, també va
formar part del Cercle Maillol dins l’Institut Français de Barcelona.

Escultures de l’ICRE a la Biblioteca Clarà

espontània, però que era fruit d’una reflexió madura. Alexandre Plana sostenia
que l’escultura requereix temps, esforç i llarga preparació, i delata, com no ho fa la
pintura, les traces de la improvisació, de l’ensenyament inacabat, de la personalitat
incapaç, de la ignorància de l’anatomia. L’escultura és sensible al primer cop d’ull,
i per algun motiu ha estat a través de tots els temps l’art que d’una manera més
directa ha expressat els elements permanents o més durables de la vida humana.
Duñach va tenir el nivell adequat per a satisfer totes les exigències que demana
la bona escultura i a més va destacar pels retrats de nombroses personalitats
artístiques i literàries catalanes, les fesomies de les quals són realistes, austeres, de
gran pulcritud tècnica i d’una gran semblança, basades en l’oportuna observació i
en la convenient comprensió:Alexandre Plana, Ricard Canals, marquès de Comillas,
Pompeu Fabra, Xavier Nogués, Joan Pich i Pon, Eduard Toda, Lluís Plandiura, ...
Va exposar individualment a les Galeries Dalmau el 1925, a les Galeries Valenciano
el 1934 i a l’Ateneu Barcelonès el 1956 i en nombroses exposicions col·lectives.
La seva obra va ser considerada per importants crítics, i de manera més profunda
per Kineton Parkes, Gustave Khan, René-Jean, Edouard Sarradin, Paco Madrid,
Carlos Esplà, Josep Pla, Llorens Artigas, Alfons Maseras, Joan Pérez Jorba, Ángel
Vegue, Miquel Utrillo, Carles Capdevila, Rafael Benet, Josep Ma. Capdevila, Manuel
Alcántara, Joaquim Folch i Torres, Josep Ma. Junoy, Manuel Rodríguez Codolà,
Alexandre Plana,Yagocésar, Joan Cortès Vidal, Alberto del Castillo, ...
Van ser deixebles: Josep Viladomat, Anton Casamor i Modest Gené, i clients: Lluís
Plandiura, Josep Sala, Josep Barbey, Camps Margarit, Uriach, Santiago Espona,
Capmany, Joan Estelrich, Salvador Bel, Pere Ynglada, ...
Maria Isabel Marín Silvestre
Doctora en Història de l’Art per la Universitat
de Barcelona 1993. En actiu al Reial Cercle
Artístic de Barcelona des de 1997, s’encarrega
de l’arxiu, biblioteca, patrimoni artístic, i
d’algunes exposicions i publicacions editades
per l’entitat. Les seves línies d’investigació
van dirigides a la producció artística catalana
de l’últim terç del segle XIX, Modernisme
i Noucentisme, especialment l’escultura
decorativa, monumental i dels escultors
Eusebi Arnau, Josep Duñach, Anton Casamor,
Jordi Puiggalí, ..., i l’arquitectura sobretot de
tipus funerari.

Va ser premiat a l’Exposició d’Art de Barcelona de 1923, a l’Exposición Nacional
de Madrid de 1924 i a l’Exposició Internacional de Barcelona 1929. Conserva
bon nombre d’escultures el Museu Nacional d’Art de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona, el Museu de l’Empordà, el Museu Víctor Balaguer i la Facultat de Belles
Arts; també el Museu de Montserrat, Museu Marès, Institut d’Estudis Catalans,
Arxiu de Protocols, Ateneu Barcelonès, Museu Pau Casals, Museu d’Olot, Fundació
Casamor, Fundació Pla, ... i col·leccions particulars.

Maria Isabel Marín Silvestre
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Gustau Violet (Tuïr 1873-Perpinyà 1952) fou un artista plàstic, escultor, arquitecte,
ceramista, decorador d’interiors, dibuixant, dissenyador de vestits de teatre i un
home de lletres, escriptor, poeta, autor teatral, traductor. El seu itinerari formatiu
passà per París al igual que d’altres artistes rossellonesos de la seva generació
com Maillol i ingressà el 1894 a l’Escola Nacional Superior de Belles Arts on
va fer estudis d’arquitectura, malgrat no estar d’acord amb les imposicions de
l’acadèmia. La ciutat de París li serví també com a plataforma expositiva, participant
als diferents Salons.
A la capital francesa va conèixer a Santiago Rusiñol i Miquel Utrillo que foren
amics personals i el van introduir dins els cercles artístics catalans.Violet participà
amb Rusiñol en una exposició conjunta a la Galerie George Petit de París, durant la
primavera de 1906 i tanmateix va traduir al francès el Poble Gris de Rusiñol per a
la Grande Revue.
L’any 1903 retornà definitivament a la seva terra instal·lant-se a Prada de Conflent
on creà dos tallers d’escultura: “Canigó” (1900-1905) i “San Martí”. Degut al seu
interès pel treball artístic en col·laboració per millorar la tècnica - investigà sobre
els motlles de guix i les pàtines- el seu taller esdevingué un lloc d’acollida d’artistes
com Enric Casanovas, Joan Borrell i Nicolau, Miquel Oslé, Juli Martí, Frederic Marcó
de Quart, Francesc Elias etc.
Gustau Violet visqué plenament el moviment de la Renaixença catalana al Rosselló,
conscient d’una identitat regional basada en la llengua i en una literatura catalana
pròpies. Participà en la creació del “Saló dels Artistes Rossellonesos” a la Salle Aragó
de Perpinyà, amb Terrús, Maillol, Bausil, Gaudissard, Monfreid, on es presentava un
art específic del Rosselló. A nivell artístic treballà sota una estètica mediterranista
i classicista que es posà de manifest en les seves obres de escultura, ceràmica i els
dibuixos que publicà en revistes literàries rosselloneses com La Clavellina.
A Prada de Conflent inicià una reflexió i definició del que ell anomenà l’Art Regional
a la recerca de la autenticitat que li donava el paisatge i la gent de la seva terra
per a la realització de la seva obra. El 15 de gener de 1907 va publicar un article
a la Revue Catalane titulat “L’art regional” on defensava la seva concepció artística
inspirada en el paisatge mediterrani, la gent del seu país i les seves tradicions.

Gustau Violet
Les portadores de taronges (1905)
Museu Cau Ferrat, Sitges
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Gustau Violet (1873-1952),
un escultor rossellonès a Catalunya
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A partir d’aquest discurs, les seves terres cuites patinades i algunes en bronze,
estatuetes, figuretes, gerros, copes, van estar inspirades en la vida rural de la terra
catalana i en la natura de la mediterrània: la dona dels càntirs, verema, tardor,
portadores de taronges, la pageseta i en l’herència clàssica del poble mediterrani:
Pomona, Ceres, El jardí de les Hespèrides...
Miquel Utrillo, mecenes de Violet, l’ajudà en la difusió i promoció de la seva obra,
a través de l’organització d’exposicions, com la celebrada a la Sala Parés el 1905
amb els artistes del Rosselló a través de la revista Forma. L’any 1914 intervingué
en la mostra del rossellonès al Faianç Català que rebé un reconeixement unànime
per part de Joaquim Folch i Torres incorporant Violet dins el panorama artístic
català. D’aquesta mostra Utrillo adquirí un total de 18 obres que van formar part
de la col·lecció del Maricel. Tanmateix, participà en el projecte del palau, icona
noucentista de Sitges, rebent l’encàrrec per la realització dels quatre medallons de
bronze pel pont del carrer Fonollar. No obstant, l’esclat de la Primera Guerra i la
mobilització de l’escultor van trencar el projecte.
Després de la guerra, el 1919 s’establí a Céret on creà un taller i forn de ceràmica
anomenat “Sant Joan” i impulsà nous projectes com el treball en repujat sobre
planxa de coure, la creació d’un empresa de ceràmica i elements decoratius de
caire popular, un taller de forja artística, segons la tradició catalana, un d’escultures
i imatgeria religiosa de gres. Al retorn de la guerra Violet va rebre molts encàrrecs
per la realització de monuments als morts de la Primera Guerra Mundial: Prada,
Tuïr, Cotlliure, Clairà, Estagell, Sant Llorenç de Cerdans, Perpinyà, Barcelona.
El mes de maig de 1924 realitzà una exposició de coures repujats a les Galeries
Dalmau de Barcelona, impulsada per Utrillo, el catàleg estava prologat per Feliu
Elias qui el va incloure en el seu llibre sobre “L’escultura catalana moderna” (1926).
A principis dels anys trenta, compartí tertúlies a l’Hotel Colon, on coincidirà amb
Oleguer Junyent, Josep Clarà i d’altres artistes. El juny de 1934 fou convidat pel
“Conferència Club” a l’Hotel Ritz de Barcelona, on desgranà els episodis que
havien marcat la seva relació amb Catalunya: la fascinació pel paisatge català, el seu
compromís de vetllar per la llengua catalana al Rosselló i l’amistat amb Santiago
Rusiñol, Ramon Casas i Miquel Utrillo.
En definitiva, el nom de Gustau Violet és encara avui en dia poc conegut entre
nosaltres, malgrat la importància que va tenir i la consideració que va rebre per

18

Ester Barón Borràs
Llicenciada en Història de l’Art i doctoranda
per la U.B. Diplomada en Conservació
i Restauració. Ha treballat en recerca
documental per a museus, artistes, galeristes
i col·leccionistes privats, catàlegs i crítica
artística. Els seus àmbits de recerca inclouen
publicacions sobre la difusió de l’art català als
Estats Units, les relacions artístiques entre
Catalunya i França amb un interès especial
per la Catalunya Nord, el mercat artístic i el
col·leccionisme.

Ester Barón Borràs

19

Escultures de l’ICRE a la Biblioteca Clarà

part de la critica i la intel·lectualitat catalana de l’època. A través de la nostra
xerrada hem pogut reconstruir el seu pas per Catalunya i mostrar el diàleg tan
interessant que va establir amb els membres del moviment cultural català, així com
valorar el lloc que va tenir entre una generació noucentista que el va acollir i el va
considerar com un dels seus.

Escultures
de l’ICRE
a la Biblioteca Clarà
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Jose Abellan
L’art en general i l’escultura en particular sempre han estat presents a la seva
família. La mare, l’escultora i ceramista Rosa G. Ferrándiz i el pare, un apassionat de
la pintura i gran melòman. Influenciada pel pare, als sis anys, comença la carrera de
piano al Conservatori del Liceu de Barcelona, acabant oferint concerts i impartint
classes.
L’any 2000, i de la mà de la Rosa G. Ferrándiz, engega una nova etapa: L’escultura.
Veu, toca i respira les obres a exposicions i museus. I així, d’aquesta manera,
comença el seu idil·li amb aquest mon, coneixent els mestres mes influents.
Des de l’any 2002 es va formant en el dibuix i aquarel·les amb els mestres Teresa
LLàcer i Àngel González Llàcer i, ja al 2004 comença les classes amb el mestre Josep
Jassans. Un cop desaparegut el mestre, l’any 2006, continua prenent classes amb
un dels seus deixebles, l’escultor Jorge Egea. També rep classes de les escultores
Marta Moreu i Mer Jiménez.
L’any 2015, i després de la mort de la Rosa G. Ferrándiz, es fa càrrec de la escola
Cau d’Art - Taller d’escultura.

Josefina Abellan Gonzalez- Escultora
Nascuda un 19 de març a Sabadell, Barcelona
Facebook: Jose Abellan Escultures

Durant aquest temps ha exposat i participat en diferents llocs:
2006: 1r. Premi per votació popular en la col·laboració amb el projecte
Una mina d’aigua.
2007: Exposició col·lectiva a L’Étampes (França).
2010: Bolonya (Itàlia).
2010: Biblioteca de Sant Pere de Ribes.
2011-2012: Portes Ouvertes, Paris (França).
2011: Brussel·les.
2011: Biblioteca de Gavà.
2012: Museu de Gavà.
2012: Open House, Sant Cugat del Vallès.
2012-2014-2015: Exposició col·lectiva a Le Fousseret (França).
2013-2014: Exposició col·lectiva a La Pobla de Segur.
2015: Exposició col·lectiva al Col·legi de Metges de Barcelona.
2015: Exposició col·lectiva a l’Associació d’Artistes del Raval, Barcelona.

Alejandra
2014
Terracota
70 x 30 x 36 cm
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Adrià Arnau
Escultor figuratiu establert a Barcelona, ha exposat la seva obra en museus com
el Museu Arqueològic Nacional de Nàpols, el Museu Europeu d’Art Modern, el
Museu Frederic Marès i en sales d’exposicions d’Espanya, Itàlia, Anglaterra i França.
El seu primer contacte amb el món de l’art va ser a l’Escola d’Arts i Oficis de
Castelló, on es va formar com a ceramista, fet remarcable en la seva trajectòria
doncs el treball amb el fang sempre ha estat la base de la seva obra, tot i que també
treballa la fusta, la pedra i altres materials com les resines.
L’any 2001 es trasllada a Barcelona per ingressar a la Facultat de Belles Arts de
la Universitat de Barcelona on s’especialitzarà en escultura. Allí descobreix l’obra
dels escultors Mediterranis de la mà de l’últim gran autor d’aquesta nissaga Josep
Salvadó Jassans.

Adrián Arnau Solsona
Nascut a Castelló de la Plana, 1981
8@adrianarnau.es
www.adrianarnau.es

Des de llavors la seva recerca, tant plàstica com teòrica, estarà vinculada a una
manera d’entendre la figuració des de la reinterpretació del llenguatge clàssic.
Es va llicenciar l’any 2006 i, després d’obtenir diferents beques de recerca, continua
la seva carrera acadèmica com a doctorand a la Universitat Jaume I.
El 2011 va dissenyar la decoració ceràmica del pòrtic de l’església d’El Salvador
de Castelló de la Plana. Des de l’any 2015, la seva obra és present a la col·lecció
permanent del MEAM (Barcelona), on també es va poder veure dins d’una
exposició que recollia l’obra dels millors escultors figuratius catalans del Segle XX
(Un Segle d’Escultura Catalana, l’any 2013).

Deia
2015
Terracota
52 x 45 x 42 cm
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Montse Ballestero
Formació
1972-79: Es gradua en Arts Aplicades a l’Escola Massana de Barcelona.
1991-93: Estudia Aparadorisme i crea l’empresa M.P Escaparatistas.
Es dedica professionalment a aquesta activitat fins l’actualitat.
Al 2008 coneix el taller de l’escultor Jorge Egea i torna a reprendre l’activitat
escultòrica, com activitat lúdica, des d’aleshores fins ara.
Exposicions més destacades
2010: Participa en l’exposició del taller de l’escultora Rosa G. Ferrandis sobre
Rubens, amb una peça al·legòrica de Ròmul i Rem.
Montserrat Ballestero Cambra

Nena a la cadira
2014
Fang cuit amb pàtina,
cadira de vímet
47 x 20 x 33 cm

26

Escultures de l’ICRE a la Biblioteca Clarà

Nuri Bofill
El meu interès per l’escultura ve des de la meva formació com a arquitecte ja que
totes dues disciplines tenen com a denominador comú l’organització i expressió
de la matèria en l’espai.
Formació
1990
Els meus inicis en la tècnica del modelatge en fang són a l’Escola Massana, Centre
d’Art i Disseny de Barcelona amb el professor Joaquim Chavarría.
2009
Fins a la data formo part del taller d’escultura dirigit per l’escultor i professor
Jorge Egea.
2012
Començo a treballar en talla de fusta amb l’escultora Toshie Itabashi.
nbofill@telefonica.net

Exposicions i distincions
2013
Primer premi al 31e Grand prix d’arts plastiques organitzat per l’associació Les
peintres et artistes du Coustala, a Le Fousseret (França).

Foto: Ramon Pons

2016
Exposició col·lectiva de pintura i escultura “Art i representació. Testimoni del
conflicte”. Església de Sant Pere, Corbera d’Ebre. Tarragona.

Campesina
2014
Fusta de cedre
90 x 32 x 22 cm
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Rosa Castellà
Formació
Com aquarel·lista s’ha format amb els professors Santi Roqueta, Ramon Reig,
Manel Plana,Vicens Ballestar i Álvaro Castagnet.
Ha fet el Postgrau de Dibuix de la Universitat de Barcelona.
Ha seguit cursos a l’Academy of Art of Barcelona de dibuix i pintura, amb els
professors Terra Chapman, Joseph Altwer i Gerard Castellví.
Ha fet un curs de gravat amb J. Gilbert i Matías Escamez.
Rosa Castellà i Berini
Mestre. Llicenciada en Psicologia,
especialista en Psicologia Clínica

També ha fet un curs de dibuix amb IPad amb Xano Armenter.
Ha fet, i fa, formació en Escultura amb els escultors Jorge Egea i Grzegorz Gwiazda.
És membre de:
L’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya
El Cercle Artístic de Sant Lluc
L’ICRE
Exposicions col·lectives a:
L’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya
La Sala Pere Pruna de Barcelona
Le Fousseret (França)

Σαπφώ

Safo de Lesbos
2016
Terracota
35 x 22 x 26 cm
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David Collantes
Formació
2012
Introducció teòrica a l’Art Modern, de la mà de l’artista conceptual Tres.
2013
Inici d’escultura en pedra al taller de l’escultor Mariano Andrés Vilella, a Barcelona.
2014
Curs de dibuix al natural al Cercle Artístic Sant Lluc, Barcelona.
Curs d’escultura a Carrara (Itàlia) amb l’escultora Verena Mayer-Tasch.
Curs de modelatge I a Barcelona Academy of Art, amb l’escultora Sara Stenlund.
2015
Curs modelat II a Barcelona Academy of Art, amb l’escultora Sara Stenlund.
Curs d’Ecorché a Barcelona Academy of Art, amb la pintora Terra Chapman.
Iniciació a la pintura a l’oli, de la mà de l’artista Terra Chapman.
Curs de modelat amb l’escultor Jorge Egea.

David Collantes
Nascut el juliol de 1985 al Perú

2016
Curs d’escultura a Carrara (Itàlia) amb l’escultor Fabrizio Lorenzani.

Pomme
2013
Marbre negre de Calatorao i bronze
25 x 25 x 31 cm
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Elvia Cor
Artista passional i polifacètica, no només és escultora, també pinta, escriu i dibuixa
experimentant diferents tècniques. Elvia començarà una trajectòria pictòrica.
Els seus treballs artístics han estat exposats amb èxit en galeries nacionals i
internacionals. Però quan descobreix l’escultura el 2014, es bolca apassionadament
i crea una obra com la galerista Jessica Holtzer ha descrit “... escultures molt
emocionants, que se senten fràgils i forts a un temps”.
Recentment, ha presentat les instal·lacions artístiques següents:
- Converses amb Picasso, ànima Creativa a mida natural, a la Llotja de Barcelona.
- L’escultura La meva Frida Kahlo al Miramar de Sitges, i també a Holanda, a la
Galeria Kortom, Zeist.
- Per la festa d’art de la revista Sapiens, va presentar la escultura My Marilyn i la
instal·lació artística Inner Peace, amb la participació del públic assistent.
- I El lector, instal·lació artística que ha presentat al simposi d’escultura del mes
de juny a l’antiga casa-museu de l’escultor Clarà, actualment Biblioteca Clarà, a
Barcelona.

Elvia Cor, nascuda a Barcelona, resideix i
treballa en el seu Atelier de Sitges
690 93 99 24 Sitges, Barcelona
www.elviacor.com
Instagram: Elvia_Cor_Art

L’essència del seu treball artístic és la connexió amb l’ànima i expressar l’energia
de l’univers interior que existeix en cada ésser. Una frase coincident entre crítica
i públic extreta de la seva ultima exposició: “... Sembla que les seves escultures tenen
vida i respiren...”.
Per conèixer la seva trajectòria artística, conferències, entrevistes i obra completa,
Elvia ens convida navegar en el seu oceà personal, un diari virtual on ens mostra
els seus processos creatius, escrits, reflexions i sentit de l’obra.

Elvia Cor presenta a la biblioteca Clarà la seva
instal·lació artística “El lector”:
“... Cada llibre porta la llum de l’ànima de qui es
va lliurar al plaer i ardu treball
d’escriureu-ho. La seva essència ho impregna.
El lector es nodreix d’aquesta lluminosa essència,
creix, experimenta en constant progrés, una ment
brillant ...

Elvia va estudiar a la Universitat Blanquerna de Barcelona, i a l’Escola lliure de
la Mediterrània de Torrents Lladó. Posteriorment va cursar dos postgraus
d’escultura a l’escola superior d’art i disseny de Barcelona, Llotja. Ha exposat a
Barcelona, repetides vegades, la seva obra pictòrica (Grup Escolà, Sala Mar Abelló)
i a diferents galeries de ciutats espanyoles (Galeria Llahí, Gabarró Art, Gonzalo
Oliván....). Exposicions internacionals, individuals i col·lectives a Andorra, França,
Japó... La seva obra està disseminada en països com Alemanya, Suïssa, Estats Units,
Dubai, Bèlgica ...

Tors de mida natural instal·lat sobre uns llibres
cisellats, altres reals, entre els quals es percep
els llums de l’essència dels seus autors.

El lector

Elvia ens desvetlla el sentit de la seva obra: La intenció és generar una emoció
que commogui per nodrir l’ànima. Crear una obra vibrant amb energia, força i
sensibilitat que connecti directament amb l’ésser. La meva passió diària és crear
una escultura de l’ànima.

2016
Resina acrílica, pedra i acer corten
105 x 85 x 60 cm
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Francesc Corbera
Formació
Estudis primaris a l’Escola Pia de Granollers.
Estudis de Grau Mig a l’Escola d’Enginyeria Tècnica de Barcelona en Grau de Tècnic
Superior de Projectes de Construcció.
Funcionari de carrera, 1962
Ajuntament de Granollers, 1965
Diputació de Barcelona, 1969
Classes d’Escultura al taller de l’escultora Mar Hernandez a Castellar del Vallès.
6 cursos d’Escultura a l’Escola Massana de Barcelona.

Francesc Corbera i Santanach
Nascut a Granollers l’11 d’abril de 1938

Classes amb el professor Joaquin Echevarria a l’Escola Manolo Hugué de Caldes
de Montbui.
Exposicions
Exposició col·lectiva a Castellar del Vallès
Exposicions individuals a l’Ametlla del Vallès i a Caldes de Montbui
Té peces a Espanya, Argentina i Japó.

Shiva
2005
Terracota
acabada amb pàtina de bronze
33 x 61 x 40 cm
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Jorge Egea
Doctorat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona el 2005 amb la seva tesi
‘Modelat, creació i coneixement. Spiritus Classicus’. Des de l’any 2003 Egea ha
estat professor en el Departament d’Escultura de la Facultat de Belles Arts de
la Universitat de Barcelona i ha treballat en diverses ocasions com a professor
convidat en diverses universitats europees. Com a investigador, és membre del
grup GRACMON d’investigació en el Departament d’Història de l’Art (Universitat
de Barcelona) i actualment és director de l’Institut Català de Recerca en Escultura
(ICRE).
Com a escultor manté una forta presència a l’escena internacional d’escultura des
de 1992; ha realitzat exposicions habitualment a França, Itàlia, Estats Units i Japó.
De la mateixa manera, és un participant assidu en mostres d’art Espanya. Al llarg
de la seva carrera ha guanyat diversos premis, beques i un ampli reconeixement. La
matèria, la corporalitat i la forma són els principals objectius de la seva escultura.

egea.sculptures@gmail.com

El sentit clàssic del modelatge converteix la seva obra en un objecte d’investigació i
experimentació constant, que es va desenvolupar a partir de l’equip The Crosssing
Lab, dirigit conjuntament amb Ramon Casanova. El laboratori ha estat el punt
de partida per a diversos projectes relacionats amb l’estudi i la intervenció en
col·leccions d’escultura de diversos museus europeus. També és autor de diverses
publicacions, tant en el seu propi treball i projectes, com d’estudis d’altres artistes
i tendències artístiques, especialment l’obra d’encàrrecs de comissariat sobre
l’escultura figurativa catalana dels segles XIX i XX.
Exposicions individuals i col·lectives més recents
2016
- Art i representació testimoni del conflicte. Església de Sant Pere. June 11th September 11th - Corbera d’Ebre, Tarragona
- 3rd Exhibition of sculpture ‘ICRE’. Biblioteca Clarà June 2nd - September 1st.
Barcelona
- 4ème Biennal d’Art Sacré de Collioure. March 12th - April 14th. Colliure, France
2015
- Algo más que realismo ... IX. November 5th-December 5th. Galería ArteLibre,
Zaragoza.
- 33ème Salon du Fousseret June 13th-July 5th - Le Fousseret, France.
- MACS - Sezione Internazionale March 29th - Catania, Italy.
http://www.museomacs.it/

Ofrena a la vida
2015
Bronze
69 x 49 x 34 cm
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Lluís Farré
Formació
Com aquarel·lista s’ha format amb Santi Roqueta, Manel Plana, Vicens Ballestar i
Álvaro Castagnet.
Ha fet el Postgrau de Dibuix de la Universitat de Barcelona.
Ha seguit la formació de l’Academy of Art of Barcelona, de dibuix i pintura i,
actualment, d’escultura.
Ha fet, i fa, formació en escultura amb els escultors Jorge Egea, Grzegorz Gwiazda
i Sara Stenlund.
És membre de
L’Agrupació d’Aquarel.listes de Catalunya
El Cercle Artístic de Sant Lluc
L’ICRE
Lluís Farré Grau
Doctor en Psicologia i Especialista en
Psicologia Clínica

Exposicions
Ha participat en exposicions col·lectives a:
L’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya
L’Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi
El Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú
El Museu Europeu d’Art Modern de Barcelona (MEAM)
A Corbera d’Ebre
Als Salons del 2014 i 2015 de Le Fousseret (França).

La Frontière, Exili
2014
Terra cuita patinada
98 x 58 x 57 cm
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Mari Carmen García
Soc membre de l’ICRE des de la seva fundació.
Tot i que sempre m’havien agradat les arts plàstiques, em vaig iniciar al món de
l’escultura gaire bé sense voler i per casualitats de la vida de la mà d’en Jorge Egea.
Va començar com un entreteniment i ja porto mes de deu anys anant al seu taller.
Modelar amb el fang em dóna molta tranquil·litat i així es com faig les escultures,
sense cap pressa. M’he especialitzat en l’escultura figurativa de petites dimensions.
Exposicions més rellevants
2006: vaig participar en l’exposició Minotauromaquia, homenatge a Picasso
2011: participació en l’exposició Homenatge a Rubens
2016: participació en l’exposició de l’ICRE a la Biblioteca Clarà
Mari Carmen García
Nascuda a la Bisbal d’Empordà l’any 1964, però
viu a Barcelona des dels set anys.

Noia del coixí
2016
Terracota
20 x 20 x 35 cm
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Joaquim Hernández
Exposicions individuals més rellevants
Sala Joaquim Costa, Centro Aragonés, Barcelona
Casal de Cultura de Corbera d’Ebre (Tarragona)
Sala de Arte de la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona (Navarra)
Palacio de Congresos de Jaca (Osca)
Torreó Bernat, Platja de Benicássim (Castelló de la Plana)
Palacio Piazuelo Barberán, Casp (Saragossa)
Casal de Cultura Can Ricart, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Cercle Artístic de Sant Lluc, Barcelona
Galeria d’Art Armengol - Menen, Lleida
Sala d’Art Valentí, Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Galeria Port Lligat, Cadaqués (Girona)
Espai G d’Art, Terrassa (Barcelona)
Galeria d’Art Terra Ferma, Lleida
Galeria d’Art Arimany, Tarragona
Galeria Óleos, Barcelona
Castell de la Nou de Gaià, La Nou de Gaià (Tarragona)
Sala d’Exposicions del Palau Falguera, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Galeria Manuela Talaverano, Sevilla

Joaquín Hernández Pellisa
Nascut a Maella, Saragossa
Realitzà estudis d’escultura a l’Escola Massana
de Barcelona.
Resideix a Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Algunes exposicions col·lectives
Concurs d’Art de la Diputació de Girona, Girona
Exposició homenatge a Pablo Gargallo en el centenari del seu naixement, Maella
Museu d’Art Contemporani de Túnez
Artistas Aragoneses Contemporáneos, París (França)
Certamen Internacional d’Escultura Ciudad de Jaca (Osca)
33 Salon International d’Aquitaine (França)
Exposició Van Gogh a Sant Feliu, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
39eme Salon d’ Automme,Villeneuve-le-Roi, París (França)
Llahí Galeries d’ Art, Escaldes - Engordany (Andorra)
INTERART 96,Valencia
1er. Saló Internacional d’Arts Plàstiques d’ACEA, Barcelona
Actual Art Galeria, Pollença (Mallorca).
Grand Marché d’ Art Contemporain (GMAC), Brussel·les (Bèlgica)
Sala Gòtica de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida
Galeria Ibes Fay, París (França)
Artexpo 98, Los Ángeles (USA)
Art 21, Las Vegas (USA)

Cercant la mirada interior
2015
Terracota
44 x 52 x 32 cm
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Mer Jiménez
Amb el tema de la dona com “leitmotiv” principal, aquesta escultora sobresurt
amb una obra que té un cert caràcter reivindicatiu i original.
Hi ha diverses raons que fan de les seves peces un fenomen singular. La primera és
el caràcter dels personatges. Normalment, una mostra figurativa realitzada per una
escultora presenta personatges més dolços, amb una personalitat més diluïda, amb
unes formes més suaus i difuminades. L’obra de Mer demostra un caràcter que es
reflecteix en la potència de les formes, en la rotunditat dels trets, en la força dels
volums i en la jerarquització dels valors a parts concretes del cos.
La segona és el respecte -gens usual avui dia- pel detall i les formes del cos humà.
Mer crea els seus personatges, en primer lloc sobre la base d’un respecte minuciós
a la forma natural, al múscul, a la unió dels nervis. Els seus models són éssers reals,
dones que conreen el seu cos amb el ioga i la dansa contemporània. Són cossos
molt ben estructurats, en els quals es nota que cada part neix d’un tot, com una
cosa natural, no com un afegit. I després, un cop estructurat, un cop aconseguida
la forma perfecta, Mer es permet donar-li un caràcter propi d’una personalitat que
neix dels seus propis instints formals.

Web: www.merescultora.com
Facebook: www.facebook.com/merescultora
Twitter: www.twitter.com/merescultora
(@MerEscultora)

La tercera és que totes les escultures, fins i tot les de dos metres, han estat
modelades a mida natural. No són bibelots de fang realitzats per un artista que
després els lliura a un taller perquè els ampliïn i els passin a material definitiu. Mer
realitza totes les seves obres a mida real.
Però no només això; és que és en el gran format on l’escultora es troba a gust, on
treu el millor de si mateixa. És amb les grans dimensions que els seus dits llisquen
pel fang generant formes i cossos amb una habilitat envejable. És amb la gran
estatuària amb la qual ella es deixa anar i se sent, finalment lliure, creant sense
restriccions. Mer és escultora de grans volums, de grans cossos, de poderosos
cossos. Mer és la primera escultora que exalta el poder, la força, el caràcter, la
voluntat, trets presents i evidents en les seves dones.Aquest és el seu principal tret,
i així les seves femelles adquireixen una personalitat pròpia que les fa inconfusibles
i irrepetibles. És la personalitat de la força, de la duresa, del caràcter, de la decisió.

Elisa
(Sèrie Dancers)

En resum, una obra que ens retorna el gran gust del Gran Art. De l’escultura amb
majúscules, de l’art que arrela amb la més genuïna tradició plàstica catalana però
que, alhora, sap crear formes de marcats trets contemporanis.

2005
Bronze
72 x 70 x 25 cm
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Solange Keschmann
Ha viscut i estudiat a Florència, a Cambridge, a Barcelona i a Viena.
Des del 1995 ha estudiat per argentera a Viena: orfebreria, treball del metall, i
diversos cursos relatius al seu art.
S’encamina cap a la recerca i la creació d’objectes, i és utilitzant materials com
el metall, els “objets trouvés”, el sintètic, la fusta; i els materials transparents,
fluorescents i fràgils com l’acrílic, que s’insta·la en un espai reduït, un cosmos
miniatura, on, segons el punt de vista i els jocs de la llum i de l’entorn, sorgeixen
aspectes canviants i noves perspectives.
Artista suïssa-austríaca
Nascuda a Ginebra el 1946
Resideix a Viena

A l’inici del procés artístic dels objectes s’hi pot trobar un concepte precís
determinat per un interès històric i/o estètic.

sol@keschmann.com
www.solange-art.com

Ha presentat les seves obres en diverses exposicions individuals i col·lectives:
Viena (Àustria)
Beneesca (Itàlia)
Ginebra (Suïssa)
Tòkio (Japó)
Cotlliure (França)
Bratislava (Eslovàquia)
Hustopece (República Txèca)
París (França)
I a Barcelona, al Certamen Internacional de “Música tridimensional”, organitzat pel
Museu d’Història de la Música i l’ICRE.

Sparkling
2013
Poliestirè
La part vintage, és de ferro oxidat,
perles de vidre i llautó
56 x 31 x 12 cm
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Dámaris Llaudis
Escultora, pintora, art-terapeuta i activista. És una artista innovadora i polifacètica.
Es va diplomar en Infermeria i va fer la llicenciatura de Belles Arts a la Universitat
de Barcelona, en l’especialitat en escultura, de la mà del mestre i escultor Jorge
Egea.Va realitzar un màster en Artteràpia.
Ha exposat en diversos llocs des de 1988, sent una artista compromesa amb la
societat.
Exposicions més rellevants
2011:
- Ullastrell (Vallès Occidental): Exposició d’Art. Festa Serralavella.
2011-2015:
- Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat, CACIS, (Roureda de les tàpies de
Calders) participa en Instal·lacións i performances.
2012:
- Calders (Bages): Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACIS) el Forn de
la Calç: hi ha participat amb el seu treball Les princeses de somnis trencats fent palesa
la problemàtica del tràfic d’éssers humans.
- Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA): ha participat en el grup de
treball Supòsits oposats: d’allò públic, l’art i la clínica”.
- Calders (Bages): Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACIS) el Forn de
la Calç: exposició col·lectiva Dones Invisibles.
- Fundació Setba (Barcelona), espai Zona d’Art: exposició col·lectiva Dones Invisibles.
2014:
- Sabadell: presenta l’exposició de Les princeses de somnis trencats i participa en una
performance en el concert de Dtproject al Teatre Principal.
- Exposició fotogràfica 18díasporlalibertad Barcelona, Bonanova.
2015-2016:
- Asociación Cultural ILDE: participa en el VIII i IX Festival del llibre d’Artista i la
petita edició (Centre Cívic Pati Llimona, Barcelona).
- París: Art Shopping, Salon International d’Art Contemporain, Carrousel du
Louvre: participa en l’exposició L’art Contemporain.
- Ourense: exposició col·lectiva a la Galeria Art Cuestión.
2016:
- Terrassa: exposició individual El taller dels silencis.
- Tenerife: Participa a la campanya contra el maltractament, amb Dtproject, en els
dos concerts al Teatre Leal de la Laguna y Auditori Infanta Leonor.
- Col·labora amb Dtproject en l’elaboració del Digibook Sophia, Mantente viva.

Nascuda a Barcelona el 1969
Viu des del 2005 a Ullastrell
Dámaris Llaudis Reyes
E-mail: llaudisart@gmail.com
www.psiconexe.com
www.infinitasweb.es/damaris
Blog: artdamaris.blogspot.com.es

Sulamita
2016
Fang
37 x 40 x 41 cm
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Susy Llobregat
Formació
Tres anys a la Escola Massana de Barcelona:
- el primer any vaig fer dibuix
- el segon, repujat sobre pell
- i el tercer, ceràmica
Tres anys a l’Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona:
- el primer any, dibuix
- el segon any, pirogravat
- i el tercer any, pintura sobre vidre
Dos anys d’aquarel·la al Centre Cívic Fort Pienc de Barcelona
Maria Assumpció LLobregat García
Nascuda el 13 de febrer de 1940
ninallobre@hotmail.com

Nou anys d’escultura al taller de Rosa Ferrandiz (Barcelona) amb l’escultor Jordi
Egea, des del 2007 fins l’actualitat.
Exposicions més rellevants
2012: exposició d’escultura al Comú de Particulars de la Pobla de Segur
2012: Museu de Gavà, exposició “Renéixer de la Primavera”
2013 i 2015: exposició col·lectiva d’Arts Plastiques a Le Fousseret (França)

Marçal
2013
Terracota
57 x 48 x 46 cm
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Anna López-Roger
Formació
Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya
Taller dibuix i pintura – Escola de la Dona
1998: Taller de Rosa Martínez, professora Rosa Martínez Brau
1999 al 2010: Taller Cau d’Art: professora Rosa G. Ferràndiz (1999 al 2010);
professor Josep Jassans (2000 al 2005); professor Jordi Egea (2005 al 2016)
Centre Artístic de Sant Lluc: gravat
Exposicions més rellevants (espai, indret, dates)
2000 al 2016: diverses exposicions col·lectives Taller i Primavera, a l’Agrupació
d’Aquarel·listes de Catalunya (Barcelona)
2000 al 2015: exposició col·lectiva Social, al Centre Artístic de Sant Lluc (Barcelona)
2005 al 2016: exposició col·lectiva Dones d’Aigua (Barcelona)
2005: exposició col·lectiva al Taller Cau d’Art (Barcelona)
2007: exposició al Salon du Nu, a la Galerie FuturArt (Brussel·les, Bèlgica)
2007: exposició a CrisolArt Galleries, a Vigo
2007: exposició a la 59 Frankfuster Buchmesse - cultura catalana (Alemanya)
2007-2008: exposició col·lectiva d’Aquarel·la. Àgora (Barcelona)
2008: 76è Salon d’Art a la Sociète Artistique d’Etampes (França)
2009: exposició a Cauden Art Gallery of London (Anglaterra)
2010: exposició de l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya a Caja Madrid
2010: exposició al Circolo Artistico (Bolonya, Itàlia)
2011: exposició al X Certamen Nacional de Acuarelas (Màlaga)
2012 al 2015: exposició Art sobre paper, al Circulo de Bellas Artes (Madrid)
2012: exposició d’escultura Homenatge a Rubens, a l’ajuntament de Gavà
2012: exposició d’escultura al Comú de Particulars de la Pobla de Segur
2013 al 2015: Mostra d’hivern internacional,Aquarel·listes de Catalunya (Barcelona)
2013 al 2015: exposició col·lectiva d’Arts Plastiques a Le Fousseret (França)
2014 al 2016: exposició col·lectiva a la Galery Art Nou (Barcelona)
2015: exposició al Casal de Sant Andreu, recinte Fabra i Coats (Barcelona)

Anna López-Roger
Nascuda a Barcelona el 4 de juny de 1937
web: https://sites.google.com/site/
lartdelesdonesdaigua/home
correu e: lopezrogeranna@hotmail.com
facebook: Anna Lopez Roger

Premis i distincions
2n Premi a l’exposició col·lectiva d’escultura Social, al Centre Artístic de Sant Lluc
(Barcelona)
5 mencions honorifiques a l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya (Barcelona)
1 medalla d’escultura a la Art Gallery of London (Anglaterra)
1r Gran Prix Artistique d’Escultura a Le Fousseret (França)
2n Premi d’Aquarel·la a Àgora, any 2007-2008 (Barcelona)

Cinta
2008
Bronze
30 x 30 x 44 cm
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Ricard Mira
Mestre escultor. De formació autodidacta, treballa en diversos materials, com són
el fang, la fusta i, sobretot, els metalls.
Exposicions més rellevants:
Museu Europeu d’Art Modern (MEAM), Barcelona
Museu Marítim, Barcelona
Pavelló d’Art de la fira Frankfurter Buchmesse (Alemanya)
Museum of the Americas, Miami (Estats Units)
Palau d’exposicions i congressos de Sevilla
Museu Abelló, Mollet del Vallès (Barcelona)
Col·legi d’Arquitectes de Barcelona,Vic (Barcelona)
Sala Fiveller, Mollet del Vallès (Barcelona)
Reial Cercle Artístic, Barcelona
Sala de Can Carrencà, Martorelles (Barcelona)
Espai Imaginari, Badalona (Barcelona)
Sala d’exposicions de l’Ajuntament, Lleó
Casa de Cultura - Kultur Etxea, Tafalla (Navarra)

Ricard Mira
Nascut a Valencia de Alcántara, Càceres,
el 6 de Novembre de 1952
www.ricardmira.eu

Premis:
2014. Medalla d’or del Reial Cercle Artístic de Barcelona com a reconeixement
“per la seva donació al patrimoni artístic del Cercle”.
2014. Diploma de Mestre Artesà Escultor, concedit per la Generalitat de Catalunya.
2013. Premi a la trajectòria cultural, atorgat pel món cultural martorellenc durant
la Nit de la Cultura de Martorelles.
2012. Primer premi del XLI Saló Anual d’Art, convocat pel Reial Cercle Artístic de
Barcelona, per l’escultura Aida prenent el sol.
Obra pública:
Monument del 30è aniversari de Ràdio Mollet, Mollet del Vallès (Barcelona)
El salut, Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)
Ell i ella, Jérica (Castelló)
Escultura de Pau Casals, Mollet del Vallès (Barcelona)
Escultura commemorativa del 25è aniversari del CEIP Joan Salvat-Papasseit, Mollet
del Vallès (Barcelona)
Monument IES Gallecs, Mollet del Vallès (Barcelona)
Mural CEIP Les Pruneres, Martorelles (Barcelona)
Monument al·legòric a la pau a Bòsnia, Parc de Can Sunyer, Martorelles (Barcelona)
La Guitarra, Escola Municipal de Música, Mollet del Vallès (Barcelona)
La Font del Saber, CEIP Simeó Rabasa, Martorelles (Barcelona)
Homenatge a la Dona Treballadora, Masia de Carrencà, Martorelles (Barcelona)

Alba
2012
Ferralla de ferro
36 x 28 x 20 cm
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Sandra Molina
De vocació artística autodidacta, realitzà cursos de pintura a l’Escola d’Arts i Oficis
de Barcelona. Es formà en escultura al barri de Gràcia, de la mà de l’escultora
Conxita Bori, al taller del Foment Gracienc de les Arts, així com també realitzà
classes de modelat al natural al taller de l’escultor Jorge Egea i al MEAM.
Realitza escultura figurativa, amb predomini de la figura clàssica i mediterrània.
La suavitat en les seves formes i l’expressió dels sentiments deixen entreveure la
sensibilitat de l’artista tot transmetent calma i tranquil·litat a qui les contempla.
Exposicions més destacades:
Sandra Molina Yus
Nascuda a Barcelona el 1981
FB: https://facebook.com/
sandramolinaescultura/
email : molinaesculturayarte@gmail.com
blog: molinaesculturayart.bogspot.com.es
instagram: molina_escultura

2014
- 18è Concurs d’Escultura Pere Jou, Sitges
- Galeria Untitled, Barcelona
2015
- 19è Concurs d’Escultura Pere Jou, Sitges
- A la Galeria Àgora, Sitges
- A la Sala d’exposicions del Port de l’Ampolla
- Al Foment Gracienc de les Arts, Barcelona, on va obtenir el Primer Premi
d’Escultura amb jurat popular al I Concurs
2016
- Exposició individual al pati de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
- Exposició individual al Port de l’Ampolla
- Exposició col·lectiva a Terrassa, a la Sala El Social amb l’Associació d’Escultors
de Catalunya i plantada d’escultures a la plaça de l’Ajuntament de Castellgalí amb
l’Associació d’escultors de Catalunya.
- Exposició individual al Centre Cívic Can Deu de les Corts, Barcelona
- Exposició col·lectiva a la Biblioteca Clarà, Barcelona, organitzada per l’Institut
Català per a la Recerca en Escultura (ICRE).
- Escultura al fons d’art municipal de Sant Feliu de Guíxols

Moviment
2015
Terracota
50 x 25 x 30 cm
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Eulàlia Monés
Va estudiar a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona en l’especialitat
d’escultura on va tenir com a mestre a l’escultor Jassans. L’any 1982 es va llicenciar
amb reconeixement de grau.
Professionalment ha treballat en diferents àmbits sempre relacionats amb les arts
plàstiques. Com escultora, realitzant originals per a ser reproduïts en bronze per
l’empresa Itálica de Esculturas de Sant Feliu de Llobregat. Com a dibuixant, en
el Departament d’Art de l’Editorial d’Arts Gràfiques Busquets Gruart, S.A. de
Sabadell. Actualment, i des de l’any 1998, treballa com a professora de l’Àrea de
Visual i Plàstica a secundària, al Col·legi Verge de les Neus i al col·legi Sagrat Cor
de Santa Coloma de Gramenet.

Eulàlia Monés Gresely
Nascuda a Badalona el 1958
e-mail:. eulaliagresely@gmail.com
facebook/eulalia.m.gresely

Guanya el primer premi en el Concurs de Cartells per anunciar el Festival
Internacional de Cinema fantàstic i de terror de Sitges a l’edició de 1983.
Seleccionada entre els cinc primers escultors per optar a la beca d’escultura que
atorga la Fundació Güell de Barcelona en les convocatòries de 1983 i 1989.
Guanya el primer premi d’escultura en el VI Concurs de Tardor de la Secció de
Belles Arts del Museu de Badalona.
L’any 2004 i per encàrrec de l’ajuntament de Badalona realitza l’escultura/
monument de l’Equilibrista, que està situat a la Plaça del Patí de vela del Passeig
Marítim.
Amb arrels profundament clàssiques, la seva escultura és figurativa, centrada en
la figura humana, de la que cada vegada tendeix més a fer-ne una estilització i
abstracció. La majoria de les seves peces són de format mig de terracota, bronze
o resina.
És membre de l’Associació ICRE, de la Secció de Belles Arts del Museu de Badalona,
amb qui participa en totes les exposicions col·lectives, i forma part del grup Vila
d’Arts de Badalona.

Ball
2015
Bronze
45 x 12 x 12 cm
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Xavier Moreras
Es un artista de formació autodidacta, centrat en l’escultura. Utilitza principalment
la fusta com base d’expressió, juntament amb qualsevol altre material que li permeti
donar forma i construir idees i sentiments.
A les seves obres fa sevir principalment les tècniques de la talla de fusta, estructures,
muntatges, etc.
Durant els darrers 25 anys ha anat compaginant l’escultura amb la seva activitat
professional en l’àmbit de l’industria, en el camp de la Qualitat Industrial.
Darrerament es dedica plenament a construir formes com mètode de comunicació
mitjançant l’art.
Exposicions:
2006:
Centro Cultural Infanta Cristina,VI Certamen Nacional de Escultura Villa de Pinto.
Certamen Ciudad de Melilla.

Xavier Moreras
Nascut a Barcelona el 1955
Blog: http://formesimateria.blogspot.com.es/
Mail: xmorerasm@gmail.com
Instagram: xaviermoreras

2009
Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (Andorra).
2015
Col·lectiva ICRE. Ir Certamen Internacional “Música Tridimensional” Homenatge a
la Guitarra, al Museu de la Música de Barcelona.
2016
Col·lectiva ICRE. Biblioteca Clarà, Barcelona.

Estructura V70
2007
Fusta i marbre negre
40 x 25 x 32 cm
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Mony Núñez
Formació:
1994 a 2008: Centre d’Art i Disseny de la Escola Massana de Barcelona. Cursos
de ceràmica i esmalts, modelatge de la figura humana, dibuix (Volum i espai) i
tècniques en pàtines.
2008 a 2011: Escola d’Arts i Oficis de Barcelona. Cursos en tècniques diverses
d’escultura i modelatge de la figura humana, dibuix de diverses tècniques de la
figura humana i Projectes, disseny i història de l’escultura. Anàlisi artística de la
història de l’escultura contemporànies des Rodin fins a les actuals manifestacions
escultòriques.
2012 a 2014: Cursos d’Arts Classica, amb l’escultor Jorge Egea.
Exposicions més rellevants:
1999: Caixa de Catalunya, Sala Sant Jordi de l’Hospitalet de Llobregat
2001: Caixa Penedès, Aula de Cultura de Sant Feliu de Llobregat
2001: Sant Feliu amb l’Art. Grup d’11 pintors i 2 escultors locals conjuntament amb
altres artistes de Sant Feliu Sasserra, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Feliu de Guíxols
i Sant Feliu de Llobregat, en aules culturals d’aquests ajuntaments.
2002: Sant Feliu amb l’Art.Aules culturals dels ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu,
Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu Sasserra i Cercle de Belles Arts, Saló del Mil·lenari,
Casal de cultura Can Ricart de Sant Feliu de Llobregat
2003 a 2007: Saló de Primavera al Casal de Cultura Can Ricart del Cercle Artístic
de Belles Arts, a Sant Feliu de Llobregat
2007: Exposició temàtica al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat
2007: Aula de Cultura de Caixa Penedès de Sant Feliu de Llobregat
2008: Saló de Primavera al Palau Falguera, Cercle Artístic de Belles Arts, Sant Feliu
de Llobregat
2008: Darwin. Evolució de les espècies. Exposició temàtica, Casa Elizalde, Barcelona
2008: exposició col·lectiva a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona
2009: I Amb ulls de Dona, exposició col·lectiva al Cercle de Belles Arts, Sala Ibèria,
de Sant Feliu de Llobregat
2009: Saló de Primavera al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat
2009: Exposició temàtica Aigua al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat
2009: Exposició col·lectiva a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona
2011: II Amb ulls de Dona, exposició col·lectiva al Cercle de Belles Arts, Sala Ibèria,
Sant Feliu de Llobregat
2011: Aula de Cultura de Caixa Penedès, Sant Feliu de Llobregat
2011: Let ‘s Arts, Artistes del carrer Roger, 25, Barcelona
2015: Exposició col·lectiva a Le Fousseret (França)

Ramona Núñez Díaz
Nascuda a Bienvenida, Badajoz
Ara viu a Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
mony.nz@gmail.com

Júlia
2012
Terracota
76 x 27 x 30 cm
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Mercedes de Otto
Mercedes d’Otto va començar a esculpir l’any 1997. Va seguir els cursos dels
Ateliers de la rue Voot, a Woluwe-Saint-Lambert, a la regió de Brussel·les capital, i el
seu mestre va ser l’escultor i pintor vietnamita Van Hung. Després, durant poc més
de dos anys, va treballar a l’Académie d’Ixelles.
A Mercedes li agrada treballar amb models del natural. Per a ella és molt important
inspirar-se en el cos humà. Les seves peces, en terracota o en bronze, representen
en general nens i dones joves. Actualment està dedicada, sobretot, al retrat.
L’estil de la seva obra està en oposició a tot academicisme i se situa també a
contracorrent de les modes i tendències dominants en l’art d’avui; en l’art que es
pot contemplar-se en la majoria d’exposicions i fires d’art.
En aquest sentit, es tracta d’una obra molt original, perquè l’art d’avui dia sol
estar obsessivament centrat en la lletjor o les desgràcies del món present. No
obstant això, no s’hauria de assimilar l’obra de Mercedes d’Otto a una actitud
d’innocència inconscient i indiferent cap al sofriment del món. L’art de Mercedes
d’Otto expressa una dolçor que no és un atzar i que no hagués estat possible sense
l’experiència de l’infortuni i del sofriment. Les escultures de Mercedes d’Otto ens
parlen, modestament però amb una espontaneïtat sense vacil·lacions, de la vida, de
la bellesa i de la seva felicitat.
Crec que les seves peces semblen evocar les tanagres hel·lenístiques, aquestes
estatuetes de terracota del segle IV aC. - que representaven dones, ballarines i
nens- que es van trobar a les ruïnes de la ciutat grega de Tanagra, a Beòcia, i que
poden admirar-se al Museu del Louvre. Com les tanagres gregues, les escultures de
Mercedes d’Otto són vives. En la seva simplicitat, la seva bellesa i la seva tendresa,
cadascuna d’elles té el seu caràcter personal indissociable, la seva vida pròpia, el
seu nom, el seu gest i la seva ànima.
Extret d’un text de Pascale Collard
Exposicions més rellevants:
2001, setembre: exposició col·lectiva de pintura i escultura a Mme. Et M. D’Hoops
(Brussel·les)
2002, novembre: exposició a la galeria La Mangradola (Brussel·les)
2003, març: exposició a la Comission Européenne (Brussel·les)
2003, desembre: exposició col·lectiva a la Galeria Puchol (València)
2004, juliol: exposició a la Galeria Eva Mohlerova (Knokke, Belgique)
2006, març: exposició la Moitié du Ciel a la Comission Européenne (Brussel·les)
2006, novembre: exposició a la Galeria d’Art Eva Mohlerova, Sablon (Brussel·les)
2007, gener: exposició a la Galeria d’Art Alpicane, Sablon (Brussel·les)

Hélène
2001
Bronze
27 x 32 x 28 cm
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Fili Plaza
Treballo des de l’any 1989 en escultura, i des de l’any 2003 faig joieria d’autor.
Exposicions més recents
2016
Exposició a la fira Madrid Joya (Madrid)
Exposició a Galeria Lyny (Holanda)
Exposició al Saló Antonio Garrido (Barcelona)
Obra pública Germanor, a la rotonda de la riera de Comafosca i el carrer de les
Quatre Torres, Alella (Barcelona)
Exposició a la V fira d’artesania The Craftroom (Barcelona)
Exposició a la 15a edició de la Fira Sieraad Art Fair (Amsterdam)
Exposició al Saló Marco Bechepeche Hair & Beauty Experience (Barcelona)
2015
Flagship Store (Barcelona)
Exposició a la botiga Lourdes Bergada (Barcelona)
Barcelona Art Experience
Banaka
Exposició a la fira Madrid Joya (Madrid)
Exposició individual a Artdènia (Girona)
Exposició col·lectiva a la Galeria Reus (Reus)
Exposició a la 14a edició de la Fira Sieraad Art Fair (Amsterdam)

www.filiplaza.com

2014
Exposició a la Fira Inhorgenta (Munich)
Exposició a la 13a edició de la Fira Sieraad Art Fair (Amsterdam)
2013
Exposició a la Fira Inhorgenta (Munich)
Espai joia
Exposició a la Setmana d’Artesania de Catalunya – The CraftRoom
2012
Exposició a la Fira Inhorgenta (Munich)
Exposició al Salone Internazionale della Casa, Macef (Milà, Italia)
Fira 080 Barcelona Fashion

Dona recolzada a la paret

2011
Exposició a la Fira Inhorgenta (Munich)
Flagshipstore (Barcelona)

2014
Bronze, marbre i ferro
85 x 28 x 30 cm
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Ramon Pons
Es dedica professionalment al disseny de moda tot i que també ha desenvolupat la
seva pròpia trajectòria artística. Ha fet diversos cursos d´escultura com ara:
- Monogràfic de modelat de figura humana a l’Escola Massana de Barcelona
(professores: Mònica Chavarria i Lúa Coderch - 2009)
- Curs d’escultura de figura humana, intensiu d’una setmana a l’Escola de Ceràmica
de la Bisbal (professor: Samuel Salcedo - 2010)
- Curs d’escultura de figura humana de dimensions reals (professor: Jorge Egea 2012)
- Curs de retrat, modelat en fang (professora: Toshie Itabashi – 2012)
- Curs de retrat escultòric (professor: Jorge Egea – 2013).
- Curs d´escultura amb Grzegorz Gwiazda

Ramon Pons Casadevall
Nascut a Sant Vicenç de Torelló el 1967
web: www.ramonpons.wix.com/ramonpons
email: rponsc@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/RamonPons-Sculptures-1532264010432113/

Ha exposat a:
- Galeria Art´32 (Torelló – 2010)
- Sala d’Exposicions de Sant Vicenç de Torelló (2011)
- Galeria La Futura (2014-2015)
- José Tomás, Barcelona (2015)
- Biblioteca Clarà (Barcelona – 2016)
- Actualment exposa a la Galeria de Subhastes online Setdart i a la Galeria
Artevistas (Barcelona)

Foto: Robert Torres

Ha participat en:
- els XXXIIème i XXXIIIème Grand Prix d´Arts Plastiques Le Fousseret , França
(2014 i 2015)
- les col·lectives del Cercle Artístic Sant Lluc (2012-2013-2014-2015-2016)
- la col·lectiva Art i Representació-Testimoni del Conflicte a l´església antiga del
Poble Vell de Corbera d´Ebre (2016)
- a la col·lectiva de NauArt (Barcelona, 2016)
- la Col·lectiva ArtTower com a inauguració de la Torre de les Aigües del Besòs
com a nou espai d´art (Barcelona, 2016)
Ha estat seleccionat pel Ir Certamen Internacional “Música Tridimensional”
Homenatge a la Guitarra, al Museu de la Música (Barcelona - 2015).
Ha quedat finalista a l´exposició Gazpacho & Art a la Galeria NauArt (Barcelona,
2016),

Mar Perdut

Obra pública:
- Monument als Donants de Sang a Sant Vicenç de Torelló (2011)
- Pebeter dedicat a la Flama del Canigó a Sant Vicenç de Torelló (2009)

2015
Terracota amb peanya de fusta
39 x 25 x 58 cm
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Carme Riu de Martín
Currículum: 2013, Membre de la International Academy of Ceramics (Ginebra)
- 1996-2016, Col·laboració a l’assignatura de Tècniques Artístiques (Departament
d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona) a les classes pràctiques de Torn i
Decoració Ceràmica - 2001, Premi d’escultura Josep Llimona a la Col·lectiva Social
del Cercle Artístic de Sant Lluc, Barcelona - 1992, Organització d’una exposició de
ceràmica pel Museum of Hispanic and Latin American Art, Miami (EEUU) - 199192, Professora de torn i de ceràmica a l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació,
Barcelona - 1980-87, cursos de perfeccionament a les escoles de ceràmica de
la Bisbal (Girona), Ramon Fort de Llers (Girona), Arts i oficis de la Diputació
de Barcelona, Taller d’escultura BDN (Badalona), etcètera - 1976-81, Estudis de
ceràmica a l’Escola Massana de Barcelona.
Exposicions: Des del 1983 ençà ha portat a terme nombroses exposicions
individuals i col·lectives: A Catalunya, a Argentona, Barcelona, Badalona, Bellver,
Berga, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, Lleida, Manresa, Piera, Quart, Reus,
Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa i Vilanova i la Geltrú. A Espanya, a València,
Vila-Real (Castelló) i Santander. A l’estranger, a Encamp (Andorra), Miami (EEUU),
Porto (Portugal), Riga (Letònia), Eskisehir (Turquia), Krasnoyarsk (Sibèria, Rússia),
Limoges (França), Kansas City (EEUU), Brussel·les (Bèlgica), Panevezys (Lituania),
Cluj (Rumania), Avinyó (França) i Wroclaw (Polònia).

Carme Riu de Martín
Nascuda a Barcelona el 1958
www.carmeriu.com
www.carmeriu.blogspot.com
carmeriu80@gmail.com
Foto: Ramon Pons

Obra a:
The Museum of Hispanic and Latin American Art, Miami (EEUU)
Riga Porcelain Museum (Letonia)
Artist’s Union, Riga (Letonia)
Anadolu University, Eskisehir (Turquia)
The House of Artist’s, Krasnoyarsk (Rusia)
Kansas City Artists Coalition (EEUU)
Panevezys Civic Art Gallery (Lituania)
Fundatia Ceramart-Cluj Art Museum, Cluj (Rumania)
Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni,Vilafamés, Castelló
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, València
Acció Cultural del País Valencià,València
Museu de Ceràmica, Barcelona
Museu de la Marina de Vilassar de Mar
Museu Comarcal de Manresa
Cercle Artístic de Sant Lluc, Barcelona
Fons d’ Art de l’Ajuntament de Bellver
Museu de la Terrissa de Quart

Instal·lació formada per cinc peces de dos
tipus de fang refractari (1250º), tenyit amb dos
esmalts. Cada peça fa uns 21 cm de llarg x 15
cm d’amplada.
El raïm que es cultiva a la zona del Mediterrani
presenta aspectes i gustos variats. Els
exemplars es basen en aquests paràmetres i
ens recorden que els canvis climàtics estan
afectant la seva maduració i aspecte. El raïm no
solament proporciona matisos i riquesa visual
al paisatge, sinó que enriqueix el nostre entorn.

Raïms de la Mediterrània
2016
Ceràmica
85 x 65 x 15 cm
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Montse Rovira Negre
Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Aprenentatge als tallers dels escultors:
Rosa Martínez Braun
Josep Salvador Jassans (1938-2006)
Rosa G. Ferrándiz (1933-2015)
Exposicions:
2006
octubre: Exposició col·lectiva Active Àfrica - Barcelona
2007
gener: al Salon du Nu – Futurart - Bruxelles
agost: Exposició col·lectiva a la Galeria Àgora - Sitges

Montse Rovira Negre
Nascuda a Barcelona el 18 de febrer de 1960
taller: Brusi, 5, baixos. 08006 - Barcelona
www.roviranegre.es
mòbil 625 11 09 05

2008
octubre: a la Société artistique d’Etampes - París
novembre: Exposició individual a l’Hotel Hort del Capellà - Elx, Alacant
2009
maig: a la Camden Art Gallery - London
setembre: Exposició individual La dona mediterrànea, al Centre cívic Pere Pruna de Barcelona
2010
novembre: Exposició col·lectiva al Circolo Artistico di Bologna
2011

juny: Exposició individual L’art en el mediterrani, al Club Nàutic Balís de Sant Andreu de Llavaneres.

2012
juny: Exposició col·lectiva a Le Fousseret - França
2015
octubre: Exposició col·lectiva al Museu de la Música - Barcelona

Chula

2016
febrer: Exposició col·lectiva a la Biblioteca Clarà -Barcelona

2008
Bronze
71 x 20 x 15 cm
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Núria Torres
Formació artística
2016: Curs tècnic i pràctic de motlles i reproduccions escultòriques (encaix i
colada), impartit per Claudi de José i coordinat per Rosa Cortiella (Montgat).
2011-2016: Formació contínua al taller de l’escultor Mariano Andres Vilella
(Barcelona).
2014: 1r. Curs de Serigrafia ceràmica amb engalbes, a càrrec de Cristina Márquez.
2014: Formació contínua en modelatge de figura humana amb l’escultora Manuela
Rivero.
2012-2014: Estada al taller de l’escultor Fabrizio Lorenzani, a Carrara (Itàlia).
2011: Curs d’escultura en pedra. Arcoarte, a Carrara (Itàlia).
2010-2011: Curs de modelatge de figura humana i retrat amb l’escultora Manuela
Rivero, al Centre Artístic de Sant Lluc (Barcelona).
2009-2014: Cicle Formatiu de Grau Mitjà especialitat en escultura en talla de fusta
Escola Llotja (Barcelona).

Núria Torres Domínguez
Nascuda a Barcelona el 1976
nuria@nuriatorres.es
www.nuriatorres.es

Formació acadèmica
2002-2003: Màster en Qualificació Pedagògica. Estudis realitzats a la UPC.
2001-2002: Postgrau de disseny i redisseny de producte. Estudis realitzats a la UPC
1997-2000: Enginyeria en Disseny Industrial. Estudis realitzats a l’Escola Superior
de Disseny Elisava.
Darreres exposicions
2016
- Exposició col·lectiva Concurs 51 Premis Pintura i escultura Reina Sofia (finalista)
- N2 Galeria, Barcelona Sol Show Globus, nens i crispetes.
- 14a Mostra d’Art Gas Natural FENOSA Exposició col·lectiva (finalista)
- Swab Barcelona Internacional Contemporary Art Fair N2 Galeria
2015
- Exposició col·lectiva Concurs Figuratives 8a edició 2015. MEAM (finalista)
- Exposició col·lectiva Biennal Internacional de Ceràmica de Manises (València)
2015 (finalista)
- Exposició individual Els Guardians Galeria Artevistas Gallery (Barcelona).
- Exposició col·lectiva D’CAP. Associació de Ceramistes de Catalunya.
- Exposició col·lectiva La Dinamitera, art i feminisme. Galeria Untiled BCN. Menció
d’Honor Premi Belles Arts Sant Jordi Països Catalans 2015
- Exposició col·lectiva Biennal Internacional de Ceràmica de Gyeonggi 2015
(Corea). Menció d’Honor.

Petit
2015
Marbre blanc estatuari de Carrara
16 x 17 x 12 cm
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Eduard Varela
Va començar a tocar fang i a fer figures des de ben petit, a l’escola, quan tenia
quatre o cinc anys. Més tard van venir els tallers fora de l’escola i a l’estiu.
A partir dels setze anys va anar a classes de treball amb terracota amb Ricard Mira
i Pepi Montesinos. Després d’un temps en què l’escultura no va formar part de les
seves activitats va conèixer l’escultor Jorge Egea i en les seves classes va retrobar
el plaer de modelar i, així, va iniciar una formació sistemàtica, enfocada a l’escultura
figurativa.
Aquesta obra del 2015, Laura, és el primer resultat i el punt de partida d’aquesta
nova etapa.
El 2016 va començar estudis de graduat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona.

Eduard Varela Zapater
Nascut a Granollers, el 1987

Exposicions individuals
Exposició a la Sala Carles Sindreu de l’Ametlla del Vallès (octubre de 2016)
Exposició al Celler de Martorelles (setembre de 2015)
Exposició al Centre Cívic Joana Barcala de Mollet del Vallès (2004)
Exposicions col·lectives
Escultures de l’ICRE a la Biblioteca Clarà de Barcelona (2016)
32ème Grand Prix d’Ars Plastiques Le Fousseret, França (2015)

Laura
2015
Terracota patinada
69 x 19 x 20 cm
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Aquest catàleg es va acabar d’imprimir
el gener de 2017, a Barcelona
Per la seva elaboració es va utilitzar:
paper estucat mate Magno,
2
d’Unión papelera, de 150 g/m , per a
2
les pàgines interiors i de 350 g/m per
a la coberta.
Els textos es van compondre amb la
família tipogràfica Gill Sans.
Edició de 100 exemplars

2016
2016
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