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Presentem en aquest llibre la tercera edició del ‘Catàleg d’Escultures ICRE a la
Biblioteca Clarà’, un lloc simbòlic que ha esdevingut espai de trobada per a artistes
i amants de l’escultura. Tot i ésser bàsicament una biblioteca a l’ús, i continuar
amb les seves activitats pròpies, el fet d’acollir contínuament des de fa 3 anys
un aplec de 7-8 escultures que varien trimestralment, vol ser una reivindicació
constant de l’escultura a l’espai que d’antuvi fou estudi d’escultures d’en Josep
Clarà i posteriorment museu.
A l’ICRE som sempre conscients de les nostres limitacions com a petit institut, i
som sabedors que la repercussió de les nostres activitats no són comparables a
les produïdes per les grans institucions de la cultura i, pel mateix motiu, no tenim
la deguda complicitat dels mitjans de comunicació. Però més enllà d’aquestes
circumstàncies no es pot negar la nostra persistència en una tasca imprescindible
com ara el manteniment de la flama de la cultura i, més concretament, de
l’escultura. Així complim un dels nostres objectius fundacionals: la difusió de
l’escultura, principalment produïda a casa nostre, però amb una vocació oberta a
la internacionalitat, específicament en aquest món globalitzat.
No som nosaltres els qui posarem la majúscula a la ‘c’ de cultura, però celebrem els
3 anys d’omplir d’una cinquantena d’escultures la Biblioteca Clarà i de promoure
amb això no només les obres del socis i de les sòcies de l’ICRE, si no també de
potenciar uns seminaris que permeten aprofundir en el coneixement històric de
l’escultura, principalment de l’escultura catalana, la síntesi dels quals queda també
recollida en aquest catàleg. Per aquest motius, aquest llibre deixa un testimoni que
roman al pas del temps.
A més a més, enguany incorporem una important novetat. Es tracta de la realització
del 1r Concurs de Fotografia ICRE per a la portada del Catàleg d’Escultures ICRE
a la Biblioteca Clarà sota el lema ‘matèria escultòrica’, per tal de dotar a la portada
d’aquesta edició la incorporació d’una fotografia original amb valor per si mateixa,
aportant el valor afegit i punyent d’una obra d’art que dóna pas a un recull d’altres
obres d’art.
Com és doncs tota aquesta tasca possible sense els media, rebre subvencions o
suports externs? Doncs gràcies a l’aportació desinteressada de les quotes dels
socis i sòcies, així com a l’altruisme d’aquells que donen el seu temps i energia
a organitzar aquestes i d’altres exposicions, recollir la documentació i dissenyar
aquest catàleg. A vosaltres, un especial agraïment.
Jorge Egea Izquierdo
President de l’Institut Català per a la Recerca en Escultura

5

Escultures de l’ICRE a la Biblioteca Clarà

Introducció
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Presentació

La Biblioteca Clarà serà, un cop més, l’escenari dels seminaris que programa l’ICRE
sobre escultura i de les exposicions complementàries dels artistes que en formen
part. El catàleg que teniu a les mans és un recull de totes les obres que han estat
exposades temporalment i contemplades pels nostres usuaris i usuàries als espais,
les sales i els racons de la biblioteca, obres que ja han esdevingut un element més
dins la nostra quotidianitat. És una gran satisfacció participar en aquesta mostra
d’art públic divers i variant que apropa tant els escultors i escultores al nostre
equipament com, en un sentit oposat, l’art al públic de la nostra biblioteca.
Aquest edifici es va construir per acollir el taller de l’escultor Josep Clarà i va
acabar convertint-se uns anys després en el Museu Clarà. Actualment, l’escultura
encara hi és present, viva. Moltes gràcies per fer-ho possible a l’ICRE, al Districte
de Sarrià - Sant Gervasi i al Consorci de Biblioteques de Barcelona per la vostra
col·laboració.

Mont Sureda Romero
Directora de la Biblioteca Clarà
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Amb l’objectiu d’escollir la coberta
d’aquest nou catàleg Escultures de
l’ICRE a la Biblioteca Clarà 2018, el
proppassat mes de juny es va convocar un
concurs de fotografia, obert a tothom, amb
el lema MATÈRIA ESCULTÒRICA. El
termini de presentació d’obres finalitzà el
31 d’octubre de 2018. Es van presentar
divuit fotografies de fotògrafs, amateurs i
professionals, diferents. I el Jurat va emetre
el seu veredicte:
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Obra finalista
Xavier Mateu
Rostres de la Serra del Montsant
xmateul@gmail.com

Obra finalista
Aurel·li Monge
Creatura
mail@aureliomonge.es
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Carme Riu
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Timothy Bateman

2018
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de l’ICRE

a la Biblioteca Clarà

Emili Fontbona i Ventosa va néixer a Barcelona el 1879, fill d’un capità de la marina
mercant, d’origen tarragoní, que per qüestions de salut deixà de navegar i obrí
una casa d’instruments de precisió (brúixoles, termòmetres, baròmetres) a la
Barceloneta.
Un petit cap del seu pare, en guix, d’expressió intensa, fou una de les primeres
escultures d’Emili (c1895). Va ser deixeble de diversos escultors, però molt
especialment d’Eusebi Arnau, i més endavant del pintor Pere Borrell del Caso,
a la seva acadèmia particular, on faria amistat amb els que haurien de ser els
seus millors amics: Marià Pidelaserra, Xavier Nogués i Pere Ysern, entre altres. Es
reunien a la taverna “El Rovell de l’Ou”, del carrer de l’Hospital de Barcelona. Amb
alguns d’ells realitzà la insòlita revista manuscrita “Il Tiberio” (1896-98), document
extraordinari, avui conservat a la Biblioteca de Catalunya.
Estigué vinculat al Centre Escolar Catalanista. El 1894 ja va concórrer a l’Exposició
General de Belles Arts de Barcelona, amb un pulcre dibuix al pastell.
Les seves primeres obres importants tenen la influència del Modernisme d’Arnau:
els relleus en guix Jesús nen (1896, col·lecció familiar) o Àngel (c1896, Barcelona,
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi).
El 1899 anà a París, amb Pidelaserra i Ysern, on assistí a l’acadèmia Colarossi, de
la que tanmateix marxà aviat per manca de recursos econòmics. Allà treballà
d’escultor: feia dissenys per a joiers, i amb filferros i altres materials peces que li
pagaven a un lluís d’or, i que no s’han conservat identificades.
S’enamorà del primitivisme de Paul Gauguin, i des d’aleshores considerà ferventment
que l’abandó dels estils i tècniques clàssics era l’únic camí per regenerar l’art. I
quan els seus amics retornaren a Barcelona l’estiu del 1901, ell continuà a París
i féu amistat amb Pablo Picasso –que acabava de fer-hi la seva primera exposició
personal, a la galerie Vollard-, i amb Max Jacob. Anava a les tertúlies del cafè “La
Lorraine”, amb Picasso, Manolo i Soto.
Fontbona i Picasso retornaren a Barcelona amb molt poc temps de diferència, per
cap d’any. De nou a casa, Josep Fontbona, el germà gran metge d’Emili, guarí Picasso
d’una malaltia venèria que arrossegava des de París i l’alarmava, motiu pel qual

Faune, 1905
Emili Fontbona
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aquest regalà i dedicà al metge l’oli La flor del Mal (1902, Japó, Pola Art Museum),
una de les obres mestres de l’època blava del pintor.
Amb Fontbona, a la segona residència d’aquest, al carrer de Pàdua de Sant Gervasi
de Cassoles, Picasso aprengué a fer escultura i hi va fer la seva primera estatueta,
Dona ajupida (París, Musée Picasso), el 1902, de la que al Museu Picasso de Barcelona
n’hi ha una fosa en bronze.
L’escultor freqüentà aleshores “Els 4 Gats”, i amb Juli Gonzàlez, Sabartés i Angel
Soto seria l’únic en veure els efímers murals que Picasso va fer al seu taller del
carrer del Consolat.
El 1902 modelà, en fang cru, Dona d’Amposta i Mariner de Tarragona (col·lecció
familiar) de les que modernament se’n van fer tiratges que les ha situat als principals
museus catalans (MNAC, Museus de Montserrat, Tarragona, etc.). Admirador de
Jacint Verdaguer, a la seva mort va fer un medalló simbolitzant l’èpica i la lírica de la
seva poesia (col·lecció familiar), que exposà a la Sala Parés l’estiu d’aquell any. Són
els exponents més clars del primitivisme arcaïtzant que defensava. Ocasionalment
publicà algun dibuix a premsa –“El Liberal”- i alguna escultura seva també aparegué
a la revista “Joventut”.
El 1903, tractant de sintonitzar més amb el gust del públic va fer una Gitana amb
nen, menys ingenuïsta, de la que només se’n conserven foses de l’època dels caps
de la mare i del nen, que varen fer fondre en bronze els seus amics Pidelaserra
i Nogués. Paral·lelament, però, continuava experimentant, i tallà un cap de Faune
en alabastre (a1905, col·lecció familiar), d’un brutalisme extraordinari, mostra
extraordinària de la personalitat potent de l’artista.
Entre 1903 i 1906 compartí el taller amb Xavier Nogués, a Gràcia, ja incorporada
a Barcelona. El 1904 formà part d’una nova i reivindicativa Associació de Pintors
i Escultors Catalans, amb la que exposà l’abril de 1905 de nou a la Sala Parés,
juntament amb Pidelaserra, Nogués, Ysern, però també amb Torres-Garcia i Juñer
Vidal. Tot i que es parlà molt d’aquella exposició, que va tenir crítiques àmplies i
contradictòries pràcticament a tots els periòdics, el grup de joves considerà que
havia estat un fracàs, el que provocà diversos graus de crisi personal entre els
integrants de la colla.
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Afectat des de jove per problemes psíquics, que no sempre eren presos seriosament
per part dels seus amics, el 1904 passà períodes difícils que momentàniament
superà, però tingué una greu crisi mental al seu taller el 1906, en presència de
Nogués i de l’escriptor Josep Lleonart, també molt amic seu. Allò obligà a que el
recloguessin en un centre psiquiàtric, l’Institut Frenopàtic de les Corts, del que ja
no en sortiria mai. Hi moriria el 1938, sense haver retornat a l’activitat creativa.
Tot i que Feliu Elias a la seva Escultura catalana moderna, l’Enciclopèdia Espasa o el
Diccionario biográfico de artistas de Catalunya de J. F. Ràfols s’ocuparen prou d’ell, la
dimensió veritable de la seva creativitat fou molt mal coneguda fins que el Museu
Frederic Marès, de Barcelona, no organitzà una completa retrospectiva d’ell el
1999.

Francesc Fontbona de Vallescar
(Barcelona, 1948)
Doctor en Hª Moderna, per la U.B. Numerari de la R. Acadèmia de B. Arts de St. Jordi (1987), i de l’I.E.C.
(1992). Soci honorari de The Hispanic Society of America, New York (1993). Director de la Unitat
Gràfica de la Biblioteca de Catalunya (1995-2013), on fou Conservador de Gravats i Mapes (197895). Autor d’obres com La crisi del Modernisme artístic (1975, premi Crítica “Serra d’Or” d’assaig); El
paisatgisme a Catalunya (1979); Anglada-Camarasa (amb F. Miralles) (1981); 2 vols. de la “Història de l’Art
Català” d’Edicions 62 (1983 i 1885); La xilografia a Catalunya entre 1800 i 1823 (1992); Catàleg del Museu
de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (I-Pintura) (amb V.Durá), (1999, Premi ACCA);
Josep Mompou (2000); Carles Mani, escultor maleït (2004); Francesc Torras Armengol 1832-1878 (2005);
Manolo Hugué (2006) o Pau Casals, col·leccionista d’art (2013). Dirigí l’obra en 5 volums El Modernisme
(2002-2004, Premi ACCA). És president de la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic.
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El 1905 treballà de modelista a la façana del Naixement del temple de la Sagrada
Família, però l’escàs marge de llibertat creativa que Antoni Gaudí atorgava als seus
col·laboradors el portà a deixar aviat aquella tasca.

L’11 d’abril del 2018 es va impartir el segon Seminari de l’any a la Biblioteca Clarà.
Va anar a càrrec del poeta i científic David Jou i Mirabent, nét de l’escultor Pere
Jou i Francisco (Barcelona, 1891 – Sitges, 1934). Durant quasi una hora, el ponent
va anar desgranant la vida del seu avi escultor, analitzant la seva obra i posant-la en
context dins la vida cultural, social i artística de la vil·la de Sitges, poble on es va
establir, s’hi va casar i, finalment, morir.
L’any 2011 es va celebrar, a l’edifici Miramar de Sitges, una gran exposició, titulada
Pere Jou, escultor, que fou comissariada per l’historiador de l’art Ignasi Domènech
i Vives i patrocinada per l’Ajuntament de Sitges i el Consorci del Patrimoni de
Sitges. Per aquella ocasió es va publicar un magnífic catàleg i, també, un petit tríptic
on, de forma sintètica, es posàven de relleu cinc aspectes de la vida i l’obra d’en
Pere Jou. Creiem que una bona manera de resumir la conferència d’en David Jou
és la transcripció literal de part del text d’aquest tríptic esmentat:
Els orígens de l’activitart artística
Pere Jou (Barcelona, 1891 - Sitges, 1964) nasqué a l’antiga vila de Gracia, avui Barcelona.
La precària situació econòmica familiar li féu iniciar de ben jove la seva formació com
a ebenista i, quasi al mateix temps, s’inscriví a les classes d’escultura que Pau Gargallo
donava a l’Ateneo Obrero de Gracia. Gargallo rebé l’encàrrec de l’arquitecte Lluís
Domènech i Montaner d’executar la decoració escultòrica de l’Hospital de Sant Pau i se
l’endugué a treballar en el projecte.
Quan Pau Gargallo abandonà el treball de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per
marxar a París, Jou inicià la seva formació acadèmica a l’Escola de Llotja a Barcelona, on
tingué de professor el conegut escultor Venanci Vallmitjana. A Llotja, destacà entre els seus
companys per l’important bagatge tècnic en la talla de fusta i pedra assolit gracies als
seus coneixements i ofici, apresos de primera mà als tallers de fusteria on treballava des
de ben jove, i a l’experiència adquirida al costat de Gargallo.
La imatgeria religiosa
Pere Jou esculpí imatges religioses des dels inicis de la seva carrera com a escultor, i
va alternar aquesta pràctica amb l’execució d’obres d’altres temàtiques o gèneres. Cal
emmarcar aquest fet en el context del procés de renovació de l’escultura religiosa dut a
terme pels Amics de l’Art Litúrgic, associació vinculada al Cercle Artístic de Sant Lluc, del
qual l’escultor era soci.

Prou!, 1939
Pere Jou
Foto: Enric Morera
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Els Amics de l’Art Litúrgic van iniciar l’any 1915 una veritable renovació del llenguatge de
l’art religiós a Catalunya, de la qual Pere Jou fou, des de l’inici, un dels grans protagonistes.
Un cop acabada la Guerra Civil, la necessitat de restitució de les imatges malmeses o
desaparegudes durant el conflicte li féu reprendre aquell llenguatge que encara s’entenia
com a modern i apte per a les funcions litúrgiques.
L’espai públic i l’entorn domèstic
Un dels elements que dota de gran originalitat l’obra de Pere Jou és la recuperació del
capitell i el fris com a marcs expressius i narratius. Aquests elements havien tingut un
important paper al llarg del Modernisme, però van ser poc utilitzats pels escultors de la
seva generació. Amb l’encàrrec de Miquel Utrillo dels capitells de Maricel l’any 1915, Jou
inicià una pràctica que, de fet, no abandonarà mai.
Pere Jou poblà l’espai comprimit d’aquests elements arquitectònics amb un univers de
petits personatges, esculpits amb cura i amb certes dosis d’ironia, que els fan únics en el
panorama artístic català.També executà diversos projectes d’ornamentació arquitectònica,
sobretot en obres de l’arquitecte Josep Goday.
La dona
La figura femenina fou la gran protagonista de l’obra escultòrica de Pere Jou. Si bé en
els inicis de la seva activitat artística es nota una certa vinculació a l’obra del seu primer
mestre, Pau Gargallo, ben aviat s’encamina vers la plasmació del cos femení amb un
cànon arcaïtzant, on la rotunditat dels volums, les formes tancades i un cert abreujament
dels trets expressius configuren els seus signes d’identitat.
L’arriscada tècnica de la talla directa de la fusta i de la pedra, en les quals mostra un gran
domini, atorgà a les seves figures un alè de sinceritat que ajuda a refermar la singularitat
del seu treball.
El retrat
Els retrats realitzats per l’escultor al llarg de la seva vida donen a entendre que fou un
gènere en el qual Jou es trobà còmode. De fet, algunes de les primeres obres conservades
de l’escultor són retrats dels membres de la seva família. Daquesta manera demostrà, des
de ben jove, una gran facilitat per a la plasmació de la fisonomia de la qual prescindia en
altres generes de la seva escultura, on l’abreujament dels trets facials és una de les més
clares característiques.
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Cal destacar l’habilitat de l’escultor en aquesta doble capacitat, d’abstracció en els trets
més esquemàtics dels rostres en el conjunt de les seves obres, i de fidel singularització i
percepció psicològica en els retrats.

Josep Campeny Santamaria (Igualada, 1858 – Barcelona 1922) va ser un artista de
prestigi, un escultor reconegut a la seva època que va destacar principalment per
la seva destresa en el modelat.
Campeny inicià la seva formació artística a l’escola de Belles Arts Llotja i més tard
amplià els seus estudis a París on va conèixer l’obra dels grans artistes animalistes
francesos. Temàtica de la qual esdevindrà un gran especialista a Catalunya.
Les primeres obres que l’escultor exposà a la Sala Parés de Barcelona son de
caràcter anecdòtic com els busts de manoles, figures exòtiques o personatges
teatrals.
La seva participació a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, va ser un punt
d’inflexió a la seva carrera ja que se li presentà l’oportunitat de donar a conèixer la
seva obra a un públic més ampli. A partir d’aleshores, una selecta clientela burgesa
li va encomanar nombrosos encàrrecs sobretot funeraris pels diferents cementiris
de Barcelona, però també pels les necròpolis de Sant Feliu de Guíxols, Mataró,
Cadaqués, Hellín (Albacete), i fins i per al Cementiri Presbitero Maestro a Lima
(Perú).
La primera obra funerària coneguda de Josep Campeny al Cementiri de Montjuic
fou el Panteó de Pere Llibre (1888). Presidit per un musculós àngel de grans ales i
rostre serè que diposita un pom de flors sobre el sarcòfag, mentre els plecs de la
tela cauen lliscant per les escales fins al terra. Així mateix per la mateixa necròpolis
va realitzar l’àngel del panteó Leandre Albareda (1889). La figura se’ns presenta en
actitud reflexiva, asseguda sobre la porta d’accés de la cripta capella, acomplint la
missió d’àngel de la guarda que vetlla per l’ànima del difunt. En una mà porta flors
de cascall i en l’altra sosté la palma mortis, símbols del somni etern i de la victòria.
D’altres peces funeràries reeixides del cementiri de Montjuic dels anys noranta són,
l’arcàngel Miquel del Panteó d’Adela Labrós (1889) de factura acurada i minuciosa i
l’àngel clàssic del Panteó de l’indià Josep Gallard Forgas (1891), client pel qual també
va realitzar l’escultura de la façana del Palau de les Heures (1896).
Josep Campeny va compaginar la pràctica de l’escultura amb l’exercici de la
docència a «l’Escola Municipal d’Arts i Oficis de la vila de Gràcia» des de 1891

Font del Trinxa, 1912
Josep Campeny Santamaria
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fins la seva mort l’any 1922. Entre els seus alumnes sobresurt el també escultor
Lambert Escaler (1874-1957).
Josep Campeny va participar en nombroses exposicions de Belles Arts nacionals
entre Madrid i Barcelona i internacionals on va presentar la seva obra més personal.
A la Primera Exposició General de Belles Arts de Barcelona de 1891 mostrà
diverses terracotes de tema anecdòtic com Venedor de diaris (document social), La
formiga, Incroyable moderna i Colombina. Més endavant, però, va exposar escultures
de tema animalier com Bisó atacat per llops, (1893). Peça amb la que va inaugurar un
nou tema dins la seva producció, caracteritzat per la composició atrevida d’animals
en acció, d’influència francesa.
De la mateixa manera, Daina atacada per una àliga (1894) representa l’ocell
rapinyaire amb les ales obertes que picoteja el coll del cèrvid mentre aquest es
retorça de dolor. L’artista aconsegueix un gran realisme amb el moviment i amb
el modelat realitzat del natural a partir del model d’una cérvola reial de Sant
Humbert que l’artista va portar d’un viatge a Lisboa i que posteriorment va donar
al parc zoològic de Barcelona.
L’obra Caçador primitiu (1895) també anomenada Cos a cos o Hèrcules presentava
com a novetat la lluita entre l’home i la fera, ja que en les obres anteriors la lluita
era tan sols entre animals. Aquí la figura mitològica d’Hèracles/Hèrcules ofega
l’àguila que es menjava el fetge de Prometeu.
Igualment les escultures L’edat de pedra (1896), A Mort lluita d’un indi contra un tigre
(1899), Epíleg de la lluita (1901), In Extremis (1906), Reciari (1908) són obres que
mostren un profund coneixement de la naturalesa i de l’anatomia humana.
Pel que fa a la producció religiosa de l’escultor, el primer misteri de dolor del
Rosari Monumental de Montserrat (1897) mostra l’escena de l’oració de Jesús a
l’hort de Getsemaní. On la figura en bronze de Jesús agenollat prega acompanyat
d’un àngel que porta el calze de l’amargor (col·locada el 1900).
Entorn l’any 1902 l’obra de Campeny esdevé més modernista amb escultures
funeràries més femenines a diferència del àngels musculosos els primers anys.
Ara aquestes figures presenten unes formes més lleugeres, el trets de la cara es
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A partir de 1910 Josep Campeny se centrà en la realització de diversos projectes
de monuments públics com el Monument als defensors de Girona; El monument
als Herois del Bruch (Destruït l’any 1936); o la làpida als Herois defensors de
Tarragona.
Entre tota la seva producció són força conegudes les fonts artístiques de Barcelona
amb les quals es volia embellir la ciutat. El tema que va representar l’escultor era
el d’uns pillets, que, amb els peus descalços i el vestit descurat, es relacionaven
amb l’aigua. En la primera font, el primer pillet agafa una granota amb les mans.
Porta un barret de palla i un cistell (d’on s’escapen les granotes), El segon nen
juga encimbellat a la font, divertint-se amb el rajolí d’aigua que surt de l’aixeta. I
el tercer beu o té cura d’uns càntirs, possiblement amb la idea d’omplir-los. Josep
Campeny retratà aquests personatges de manera realista tant en el gest com en
l’actitud, però també va fer un treball minuciós i detallista en les butxaques i els
botons dels pantalons, en el cistell i en el barret de vímet.
Finalment Josep Campeny finà el dia 21 gener de 1922, als 64 anys, víctima d’una
broncopneumònia. Els diaris publicaren la notícia, tot i que el ressò que tingué no
fou comparable al gran artista que havia estat.

Lídia Català Bover
Doctora en Historia de l’Art (2014) i Llicenciada en Belles Arts (1997) per la Universitat de Barcelona.
També és Graduada en Artes Plàstiques i Disseny per l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics Llotja
de Barcelona (1989). Des de setembre de 2001 exerceix com a professora d’Història de l’Art a l’Escola
Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.
Com investigadora, s’ha especialitzat en l’escultura catalana del segle XIX.
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suavitzen i mostren una expressió més dolça, mentre que els cossos són més
expressius. Pel que fa les ales dels àngels l’artista comença a esculpir la tipologia de
libèl·lula com a Sepultura d’Aurèlia Josep (1901) al Cementiri de Montjuic o el de la
Família Xatart al Cementiri de Sant Feliu de Guíxols.

Quan parlem de patrimoni com a bé col·lectiu i identitari, la valorització del mateix
ha de comportar localitzar, catalogar, conservar, exhibir, mostrar, però tot això no
té cap sentit si no s’apropa al públic i roman reclòs i justament aquests han de ser
els objectius més innovadors en l’actual història de l’art.
L’art dels segles XIX i XX a les Terres de l’Ebre, en termes generals, ha estat poc
apreciat al territori ebrenc i a la resta del país, per diversos motius que requereixen
un llarg anàlisi, que no farem ara. En aquest cas, la recerca històrica remarca la
llavor artística amb un punt en comú dels escultors que provenen d’indrets on el
riu Ebre recorre gloriós el seu traçat.
Visualitzant les peces escultòriques trobarem la lliure expressió de la creativitat
arrelada al seu entorn real o l’entorn imaginari, el que rau en la memòria. Una
expressivitat sense llibertat que obeeix als encàrrecs realitzats pels mecenes o
per les institucions, on el fil conductor ha seguit una cronologia d’artistes des
d’on podem extraure característiques estilístiques que van des de l’academicisme
a la renovació, des del neoclassicisme al realisme, des del noucentisme amb ordre,
serenitat i classicisme a les arrels de la mediterraneïtat.
El nombre d’escultors i l’origen de cadascun d’ells, així com els anys de la seva vida
i obra avalen aquesta denominació d’origen que trobareu a continuació de forma
abreujada.
Ramon Subirat Codorniu (Móra d’Ebre, 1828-1886). El documentem a la
Exposición de Bellas Artes de l’any 1867 i a la de l’any 1871. Va ser nomenat
escultor anatòmic en propietat de la Facultat de Medicina de Madrid. Destaquem
el Bust al doctor Benavente i el Bust d’Isabel II.
Joaquim Anglès Cañé (Tortosa, 1859-c. 1925). Conegut com un escultor francès
per la seva llarga estada a París i activitat artística a França al voltant de l’any 1900,
amb obra al Musée d’Orsay de París, considerant-se seguidor de l’art nouveau.
Agustí Querol Subirats (Tortosa, 1860-1909, Madrid). És l’escultor precursor
de tota una generació. Querol, escultor i polític, va atorgar a les seves peces una
teatralitat, escenificació i productivitat immensa, peces que van traspassar l’estat
espanyol. Va rebre les seves primeres classes de Ramon Cerveto Bestratén. De
personalitat superba i carrera triomfal fou el màxim representant de la figura

Bust de La Tradició
Agustí Querol Subirats
Signat
38 x 43 x 33 cm
Bronze, fosa
Col·lecció particular d’Amposta
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Llavor ebrenca:
escultura internacional dels segles XIX i XX
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retòrica a finals del segle XIX a Espanya. Va obtenir medalles a exposicions
internacionals de Belles Arts a Chicago, París, Madrid o Barcelona, així com
importants encàrrecs dels ministeris. Una de les obres més importants que podem
recordar és el frontó de la Biblioteca Nacional a Madrid, del 1892.
Carles Mani Roig (Móra d’Ebre, 1867-1911, Barcelona). És l’excepcional
escultor de rebel·lia innata contra l’art acceptat, precedent expressionista abans
l’expressionisme, qui va competir amb Julio Antonio i va treballar amb Antoni
Gaudí. La junta Constructora de la Sagrada Família disposa d’un important fons
escultòric de l’artista.
Carles Riba Garcia (Tortosa, 1870- Barcelona, 1941). Recordem el pas l’Oració
a l’Hort (1941), el seu fill va ser l’insigne escriptor i poeta Carles Riba, President
de l’Institut d’Estudis Catalans. Antonio Riba Garcia (Tortosa, 1859-1932). Va
treballar amb Antoni Gaudí, germà de Carles Riba Garcia.
José Rebarter Gasulla (Tortosa, c. 1870 - ?). Fou deixeble de Ramón Cerveto. El
1891 obté la bossa de viatge de l’Acadèmia provincial de Belles Arts en escultura.
Participa al Salón Central del Palacio de Bellas Artes (1898) amb l’obra Luna nueva.
L’any 1901 a l’Exposición Nacional de Bellas Artes presenta La huerfana. El 1908
rep la 3ª medalla d’escultura de l’Exposición de Bellas Artes.
Julio Antonio (Móra d’Ebre, 1889-1911, Madrid). Representa el curs des
del realisme escultòric al classicisme noucentista. Es va formar artísticament a
Tarragona, és l’autor del Monument als Herois, ubicat a la Rambla Nova de Tarragona.
Quan vivia a Madrid estava vinculat als integrants de la generació del 98. El premi
Julio-Antonio d’Escultura de la Biennal d’Art de Tarragona porta el seu nom. Com
a escultor, destaquem dues línies de producció de l’artista: una més realista, com és
el cas del Bust de Goya o el Bust de Wagner; i una altra de vessant noucentista, com
la Venus Mediterrània o La Poesia.
La Nissaga dels Ferrer composada per cinc artistes de Móra d’Ebre. Miquel i
Ramon Ferrer, Feliu Ferrer (pare) (Benicarló, 1817-1884, Móra d’Ebre), Feliu Ferrer
Galceran (Móra d’Ebre, 1843-1912, Almenar). De Feliu Ferrer Galceran destaquen
les obres Monument a Roger de Llúria, a Tarragona, el Bust de la Venerable Sor Filomena
o el Bust del pintor Baldomer Galofre. Per acabar amb la nissaga dels Ferrer, afegim a
Miquel Ferrer Galceran.
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Joan Baptista Folia Prades (Sant Jordi del Maestrat, 1881-1945, Onda). Escultor
ebrenc a partir de la seva relació amb Amposta degut a les seves núpcies. Fou
deixeble de Rodin, Benlliure i Querol. Fou professor de l’Escola de Belles Arts de
Salamanca, a l’igual que Soriano-Montagut.
Josep Maria Alcoverro Amorós (Tivenys, 1835-1910, Madrid). Escultor amb
destacats encàrrecs monumentals a Madrid, es va iniciar al taller de Ramon Cerveto
Bestratén, fou escultor de cambra de la Reina Isabel II. Coincidí amb Agustí Querol
a Madrid mentre feia l’escultura d’Alfonso X, el Sabio, ubicada a la Biblioteca Nacional.
Innocenci Soriano-Montagut Ferré (Amposta, 1893 - 1979), qui presenta un
academicisme que amb els anys es convertí en un joc de volums amb el cànon de
proporció. La beca Conde de Cartagena li proporcionà formació a Egipte, Grècia,
Itàlia, Àustria, Anglaterra, Alemanya, Bèlgica, Holanda i França. Obtingué el premi
nacional d’Escultura, a Madrid, el 1944 i la Medalla Julio Antonio, a Tarragona. Fou
director de l’Escola d’Arts i Oficis Artístics de Barcelona, catedràtic de l’Escola
Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona i Acadèmic de la Reial Acadèmia
de San Fernando de Madrid. La Venus de l’Ebre representa els seu ideal femení lligat
a la terra.
Santiago Costa Vaqué (Móra d’Ebre, 1895-1984,Tortosa). Cosí de Julio Antonio
a qui va dedicar un bust ubicat a Móra d’Ebre. Després de viure a Madrid, es
traslladà a Brasil i a Argentina. Sempre que podia visitava la seva vila i contemplava
els homes del riu, els sirgadors, els llaguters i els pescadors. L’any 1983, quan va
tornar definitivament, va cedir gairebé la totalitat de les seves obres al Museu d’Art
Modern de Tarragona. El plantador, El caçador, La força, són obres que representen
l’essència del treball.
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Víctor Cerveto Riba (Tortosa, 1861-1936, Barcelona). Fill i deixeble de l’escultor
Ramon Cerveto i Bestratén. Estudià escultura a l’Academia de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid i fou col·laborador d’Agustí Querol i el responsable del
seu taller quan aquest va morir. Antoni Cerveto Riba (Tortosa, 1876-1938), la
seva especialitat fou la pintura religiosa, el pintor morí de manera tràgica. Josep
Cerveto Riba (Tortosa, 1877-1979), de la nissaga dels Cerveto fou l’artista que
es va dedicar a la imatgeria religiosa.
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Josep Mª Brull Pagès (Ascó, 1907-1995, Ripollet) va passar la seva infantesa
a Tivissa. L’obra de Brull, d’esperit noucentista a l’inici, no renuncià a les arrels
mediterrànies. Brull era mestre nacional i obtingué la plaça a Ripollet, però després
de la guerra, fou expulsat per escriure en català. Les seves obres representen
sovint escenes costumistes, del treball rural i maternitats.
Frederic Galcerà Alabart (Batea, 1880-1964) o Quintí Guzmán Roig (Sant
Carles de la Ràpita, 1928–1967) són alguns dels escultors que podem afegir a la
gran aportació a l’escultura des del territori ebrenc.
Probablement, els més documentats de tots ells són Agustí Querol, qui va arribar
lluny en relacionar-se molt bé, i va tenir molts seguidors, entre ells els Cerveto.
Julio Antonio, qui va morir jove amb una fulgurant carrera pel davant i va ser
únic. Soriano-Montagut i Santiago Costa, tots dos amb molts paral·lelismes. Del
conjunt de l’obra catalogada del conjunt d’escultors destacaré tres peces, per la
seva excepcionalitat i singularitat. Aquestes tres peces són: La tradició, de Querol,
que pertany al grup escultòric que es conserva al Museu del Prado; la Venus
mediterrània, de Julio Antonio, escultura protagonista de l’exposició del 20091, pel
seu simbolisme i mediterraneïtat i Cadència, de Soriano-Montagut, obra que és la
imatge de presentació de l’exposició de l’any 2014.2
Consultats tots els fons dels museus, fons d’art i una col·lecció privada sorgeix
una coincidència de temàtiques. Tant a les exposicions com a les conferències
s’ha posat l’accent en la dona, el treball i els personatges il·lustres. La dona és
una temàtica comú gairebé a tots els escultors, la figura femenina preval des de
la bellesa idealitzada a la realista, passant per les maternitats. El món del treball,
el cultiu de l’arròs i els sirgadors són molt rellevants i identitaris. I per últim,
els personatges il·lustres, que eren molt presents en l’obra dels escultors, sovint
mecenes o referents polítics o culturals.
1 Llavor ebrenca. Patrimoni escultòric dels segles XIX i XX. Gil Duran, N.
(Comissària). Exposició Sala Foment d’Art i Cultura. Ajuntament d’Amposta,
Amposta, 2009.
2 Llavor ebrenca al palau. Gil Duran, N. (Comissària). Exposició al Palau Oliver
de Boteller. Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Tortosa,
2014.
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Museu d’Art Modern de Tarragona, MAMT
Julio Antonio
Josep Mª Brull Pagès
Santiago Costa Vaqué
Carles Mani
Innocenci Soriano-Montagut
Museu Nacional d’Art de Catalunya, MNAC
Feliu Ferrer Galceran
Joan Baptista Folia
Carles Mani Josep Rebarter Gasulla
Innocenci Soriano-Montagut
Agustí Querol Subirats
Museo del Prado
Agustí Querol Subirats
Josep Alcoverro Amorós
Núria Gil Duran
(Amposta)
Doctora en Història de l’Art. Llicenciada en Geografia i Història, especialitat Història de l’Art. Màster
Europeu Estudis Culturals Mediterranis. Professora de la Universitat Rovira i Virgili (des del 2003).
Membre del Grup de recerca DHIGECS (UB) i col·laboradora del Grup de recerca GREPAI (UdG).
Gestora Cultural i Comissària d’exposicions. Dirigeix la col·lecció de publicacions Campus Terres de
l’Ebre de la URV.
Com a docent i investigadora, compagina la seva recerca d’Història de l’Art amb la recerca de les
Ciències Socials a Educació i la relació amb les manifestacions artístiques en context, aportant diferents
publicacions i articles científics.
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Obra dels escultors ebrencs als museus
Museu de Tortosa
Josep Alcoverro Amorós
Victor Cerveto Riba
Antonio Cerveto Riba
Santiago Costa Vaqué
Innocenci Soriano-Montagut
Agustí Querol Subirats
Carles Riba Garcia
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Jose Abellan
L’art sempre ha estat a la família, la musica i la pintura per el pare, l’escultura, la
ceràmica i la cuina per a la mare, l’escultora Rosa G. Ferrándiz. La musica té una
gran influencia en tot el que l’envolta, ja que als 6 anys va començar la carrera de
piano, donant concerts, i classes.
Comença al 2000 amb la mare una nova etapa en el mon de l’escultura, fa veure
i estimar anant d’exposicions i de museus, coneixent els mestres mes influents.
L’any 2002 - 2007 pren cursos de dibuix i aquarel·les a mans dels mestres Teresa
LLàcer i Àngel Llacer.
Al 2004 pren classes amb el mestre Josep Jassans i després de la seva mort continua
amb el seu deixeble l’escultor Jorge Egea.
També rep classes amb les escultores Marta Moreu i Mer Jiménez.
A la universitat de Belles Arts de Barcelona fa un monogràfic de pàtines. L’any
2015, després de la mort de Rosa G. Ferrándiz, es fa càrrec de la escola Cau d’ArtTaller 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).
2007: Futurart Salon du nu. Brussel·les. (Bèlgica).
2008: Exposició col·lectiva al 76 Salon Societé Artistique de L’Étampes (França).
2009: Candem Art Gallery. Londres
2010: Círcolo Artístico de Bologna (Itàlia).
2010: Biblioteca de Sant Pere de Ribes.
2011-2012: Portes Ouvertes de Belleville, Paris (França).
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.
2017: Participació a la Biennal internacional d’escultura a la Pobla de la Segur.
2018: Exposició col·lectiva de l’ICRE a Martorelles

Dona
2015
Terracota
45 x 20 x 20 cm
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Adrià Arnau
Format com a ceramista a l’Escola d’Arts i Oficis de Castelló el treball amb el fang
sempre ha estat la base de la seva obra i, tot i que també treballa la fusta, la pedra
i altres materials com les resines la relació amb el fang determina la seva manera
d’entendre l’escultura sent la seva obra el fruit de la constant observació de la
forma i la contínua correcció dels perfils fins a assolir el volum idoni per contenir
tota l’expressió plàstica de l’anatomia humana.
La seva formació escultòrica comença l’any 2001 a la Facultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona on es va llicenciar en 2006 i posteriorment va obtenir el
grau de doctor en història de l’art per la Universitat Jaume I.
La seva recerca, tant plàstica com teòrica, es fonamenta en la interpretació de la
figuració des de la relectura del llenguatge clàssic i els conceptes de mediterraneïtat.

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

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 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).

Fotorelieve #2
2018
Escaiola
30 x 37 cm
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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.

nuribofillaba@gmail.com

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).
2016
Exposició col·lectiva de pintura i escultura “Art i representació. Testimoni del
conflicte”. Església de Sant Pere, Corbera d’Ebre. Tarragona.
2018
Exposició col·lectiva del ICRE en el Celler de Carrencà de Martorelles.

Sense títol
2016
Terracota
73 x 20 x 22 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.
2016
Curs d’escultura a Carrara (Itàlia) amb l’escultor Fabrizio Lorenzani.
Exposicions
2017
Exposició col·lectiva de ICRE a la Biblioteca Clarà
Exposició col·lectiva al XXII festival Stripart
2018
Exposició col·lectiva de ICRE a la Biblioteca Clarà
Exposició col·lectiva al XXIII festival Stripart

El mite de Sísif
2018
Marbre de Carrara
55 x 30 x 25 cm
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Amaia Conde
Amaia Comte Chiralt pamplonesa, encara que no de naixement, tallava fusta des
que tenia 15 anys. Als 19 va començar a formar-se en talla fins que va trobar un
tallista de professió amb un llarguíssim recorregut que li va ensenyar l’ofici, Javier
Ridruejo als Salesians de Pamplona.
Va estudiar la Llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses a la UPNA i va
treballar com economista durant 8 anys. Als 30, es va adonar que aquest camí no
tenia sentit per a ella i que, a més, podia fer de la seva vida el que ella volgués; així
que va deixar la seva feina fixa d’oficina per estudiar, durant dos anys, a l’Escola
d’Arts i Oficis de Pamplona el Grau Superior d’Arts Aplicades a l’Escultura.
Allà un nou món es va obrir davant seu i, en acabar, va treballar en una fosa artística
madrilenya i més tard, a Anglaterra, d’ajudant d’un tècnic d’escultura. Era ja cap a
finals de 2008 quan Amaia va intentar treballar com a escultora per compte d’altri
i, pel fet que ningú li va donar treball en aquella època complicada, va muntar al juny
de 2009, el seu propi negoci: ACC Tècniques d’Escultura.
Amaia Conde Chiralt
ACC TÉCNICAS DE ESCULTURA
www. accescultura.com
accescultura@gmail.com
Te. 666 575 735

En aquests gairebé 10 anys ha desenvolupat nombrosos encàrrecs relacionats amb
l’escultura en diferents materials i tècniques (especialment amb motlles de silicona,
resines, bronze i fusta) per a clients de tot tipus, artistes, empreses, organismes i
particulars.
Ha compaginat tots aquests encàrrecs amb una tasca docent, especialment de talla
de fusta, a més de 400 alumnes.
Ara torna amb força a tallar la seva pròpia obra com a necessitat vital inajornable.

El sentido de la vida
2016
Fusta de ginebre
58 x 33 cm
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Elvia Cor
Elvia Cor, escultora i pintora, és una artista polifacètica nascuda a Barcelona. Crea
a temps complert en el seu atelier front al mar, a Sitges. 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 “... Sembla que les
seves escultures tenen vida i respiren ...”
Pinzellades de la seva trajectòria en aquest darrers tres anys:
- A Llotja de Barcelona ha presentat l’escultura “Talking with Picasso”, a mida natural.
- La escultura de llum “La meva Frida Kahlo” al Miramar, a Sitges.
- “El lector”, instal·lació artística que va presentar i durant un any va estar exposada
a la Biblioteca Clarà, a Barcelona.
- A Holanda, presenta “Picasso tree” i l’obra sobre pedra marina “Golden Ratio”, a la
galeria Kortom, Zeist.
- Per Nacions Unides, presenta el projecte “He for She”
- Presenta al Saló d’Or del Palau Maricel de Sitges, Barcelona la seva instal·lació
artística “Restoring the equity”.
- Conferència a Dubai sobre el procés creatiu de “El Lector”
- Conferència a Barcelona sobre el procés creatiu de la escultura “My Frida Kahlo”,
i de la escultura de l’ànima.
- Exposició a l’Edifici Miramar per la festa de l’Art de la revista Sapiens i el dia de
l’ artista.
- A Le Fousseret (França) presenta My Frida Kahlo, amb menció d’honor pel seu oli
“La jove del manton vermell”.
- Biennal internacional d’art a Catalunya, a la Pobla de Segur: el bronze “Recreating
Camille”.
- Exposició al seminari d’escultura ICRE de la Biblioteca Clarà de Barcelona amb
el bronze “The Fencer”.
- Tres “Sculptures Actions” i conferències sobre l’Art com “aliment de l’ànima” i
Escultures de l’Ànima per a la cadena Ser.
- Exposició al seminari d’escultura ICRE de la Biblioteca Clarà de Barcelona amb
l’escultura “Woman Landscape”.
- Presentació de “My Marilyn” a Martorelles. exposició col·lectiva organitzada per
l’ICRE.

www.elviacor.com
Instagram: Elvia_Cor_Art.
Atelier Elvia Cor, escultura, pintura i dibuix:
690 93 9924.
corelvia@gmail.con
Sitges. Barcelona.

The Fencer

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, i a la Florence Art Academy.
Elvia continua creant la seva obra que bateja com “Escultura de l’Ànima”.

2018
Bronze
150 x 40 x 55 cm
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Glòria Coronas
Cursa els seus estudis a l’Escola Llotja de Barcelona: tècniques de fusta, pedra i
bronze, així com el modelatge amb model en viu.
La pedra i la fusta son els seus materials predilectes, posant en valor les propietats
de cada material. Fa obres de gran plasticitat, volums ben equilibrats i formes
dolces, que ofereixen una mirada harmoniosa i elegant, i que inciten a passar-hi els
dits per a descobrir millor les formes.
Les seves obres, conjuntament amb la participació des del seu inici al Festival de
Marbre de Saint Béat, han sigut recompensades amb la medalla del Senat francès
al 2014.
Distincions
2014: Medalla del Senat francès, donada pel Senador Bertrand Auban.
2014: Medalla dels amics de l’escultor francès Jean-Marie Mengue.
2009: Premi de la Ville de Soreze, França.
2009: Invitada d’Honor al Salon d’Arts Plastiques espai Jack Robin, Fenouillet, França.
2007: 3r Premi, en la categoria d’escultura en bronze.Villa de Saint- Jean, França.
2007: Invitada d’Honor d’Escultura al XXV Grand Prix d’Arts plastiques au Fousseret.
2005: 1r Premi en la categoria d’escultura.Villa de Saint- Jean, França.
2004: Medalla del Conseil Général des Yvelines,Versailles, França.

Glòria Coronas Socasau
Aranesa d’origen, comengoise d’adopció.
Tel.: 003356889930
mobil: 0033633624056
Correu e: gcoronasrange.fr
Facebook: G.Corona sculpteur

Obres monumentals
2005:Vielha: La Abuela, bronze, Hotel Aran.
2008: Saint-Béat, França: Era Mair, marbre blau fosc de Saint Béat, 2 metres d’alçada.
2012: Fos, França: Sainte Barbe, còpia en argila, 1 metre d’alçada, de la talla original
en fusta XVsegle.
2013: Fos, França: Estela commemorativa Lies et Patzeries, Plan d’Arem, marbre de
Saint Béat, 5 metres d’alçada.
2013: Izaourt, França: Memorial aux Morts, marbre de Saint Béat i pedra negra
d’Izaourt, 3 metres d’alçada.
2017: Baren, França: col-locació a la façana de l’església d’una mare de deu, en
marbre grec, de 70 cm d’alçada.
2018 : Garos Val d’Aran: realització d’un bust en bronze de Mosen Amiell
Exposicions i Festivals
Des de l’any 1999 al 2018: més d’una trentena d’exposicions.
Des de l’inici del Festival del Marbre de Saint-Béat al 2000: participació com
exposant tots els anys i des de 2011 al 2018, com Mettre de stage en escultura
en marbre.

Eth Somni
2006
Bronze
26 x 40 x 30 cm
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Soco Delás
Soco Delas (Barcelona 1983)
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i màster en Diplomàcia i Funció
Pública Internacional pel Centre d’Estudis Internacionals de Barcelona.
Durant el seu Erasmus a Roma el 2006 pren contacte amb l’escultura clàssica i des
d’aleshores li neix una inquietud artística per aquesta especialitat.
Després de viatjar durant un temps s’estableix a Barcelona el 2013 i comença
a freqüentar el taller de l’escultor Jorge Egea. Amb ell inicia la seva formació
artística amb la tècnica del modelat i continua la seva formació, durant els estius
del 2016 i 2017, amb l’escultor Riccardo Ricci a Carrara, amb qui fa la seva primera
aproximació a la talla directa del marbre.
Durant el 2017 va exposar a la Biennal Internacional d’Art de la Pobla de Segur
(Pallars Jussà), i durant el 2017 i 2018 ha exposat a la Biblioteca Clarà, a Barcelona.

socodelas@hotmail.com
Instagram: ocos_saled

Galata
2018
Terracota
35 x 33 x 37 cm
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Carme Gil
De formació pràcticament autodidacta, Carme Gil ha assistit a diverses pràctiques
al Cercle Artístic de Sant Lluc i al Reial Cercle Artístic de Barcelona.
Al 2015 i al 2017 va assistir a diversos cursets al Museu Europeu d’Art Modern
(MEAM) de Barcelona.

carmegilbel@gmail.com

Esperança
2018
Terracota
28 x 22 x 18 cm
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Coco Guilera
Llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitat Art, per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Sempre ha estat interessada per la creació artística.
Als anys 90 coneix a l’escultora Josefina Miralles amb qui començarà, pròpiament,
el coneixement de l’escultura. Continua la seva formació al taller de l’escultor
Jorge Egea en l’àmbit del modelat. S’inicia en la pràctica de la talla amb marbre amb
l’escultor Riccardo Ricci, a Carrara.
Paral·lelament treballa la pintura en seda i l’estampació natural amb tècniques de
shibori i d’eco-print.
Darreres exposicions
- Exposició a la Biennal Internacional d’Art 2017 a la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
(octubre 2017).
- Escultures de l’ICRE a la Biblioteca Clarà de Barcelona (2017).
- Exposició de l’ICRE al Celler de Carrencà de Martorelles (Novembre 2018).

Rosa Guilera (Barcelona, 1960).
instagram.com/cocoguilera
hola@cocoguilera.com

Venus
2017
Marbre de Carrara
73 x 34 x 24 cm
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Joaquim Hernández
Darreres exposicions individuals
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
Sala d’exposicións Centre Social la Caixa de Borriana. Borriana (Castelló)
Palau Falguera, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

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

Darreres exposicions col·lectives
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)
Convent de Sant Salvador, Horta de Sant Joan (Tarragona)
Cotxeres de Sants, Barcelona
Crisolart Galleries, Barcelona.
Celler Can Carrencà, Martorelles
Castell de Maella (Saragossa)
Castell d’Os de Balaguer (Lleida)
Casa del Apero de Frigiliana (Málaga)
Castillo de Albalate del Arzobispo ( Teruel)

Erik
2015
Terracota
60 x 21 x 24 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.
Web: www.merescultora.com
Facebook: www.facebook.com/
merescultora
Twitter: www.twitter.com/merescultora
(@MerEscultora)

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.
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.

Torso III: Embarazada
Torso V: Antonia

Mer, te obres a la col·lecció del MEAM (Museu Europeu d’Art Modern) de
Barcelona, on imparteix cursos i tallers d’escultura. Organitza anualment workshops
internacionals, com els que s’han fet a Sardenya el 2016 i a Segòvia el 2017. La seva
obra es va poder veure a l’exposició Dones Artistes Avui organitzada al MEAM.

2017
Porcellana
27 x 10 x 11 cm
32 x 9 x 10 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, tot utilitzant materials com el
metall, el sintètic i la fusta i els materials transparents, fluorescents i fràgils com
l’acrílic. Tots ells s’instal·len 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.
Les seves escultures es poden definir com “desequilibri en l’harmonia”.
Artista suïssa-austríaca
Nascuda a Ginebra
Resideix a Viena

Ha presentat les seves obres en diverses exposicions individuals i col·lectives:
Viena (Àustria)
Beneesca (Itàlia)
Ginebra (Suïssa)
Tòquio (Japó)
Cotlliure (França)
Bratislava (Eslovàquia)
Hustopece (República Txèca)
París (França)
Londres (Anglaterra)
Essen (Alemanya)

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

I a Barcelona, al Certamen Internacional de “Música tridimensional”, organitzat pel
Museu d’Història de la Música i l’ICRE.

Vela
2009
Llautó amb pedres semi-precioses
49 x 26 x 22 cm
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Dàmaris 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
2012:
- Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACIS), exposició individual ”Les
Princeses de somnis trencats”, Calders (Bages).
- Fundació Setba, espai Zona d’Art, “Dones Invisibles”, Barcelona.
2014:
- Exposició individual ”Les princeses de somnis trencats”. I participa en una
performance en el concert de Dtproject al Teatre Principal de Sabadell.
- Exposició fotogràfica “18díasporlalibertad“, Barcelona.
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

2015:
- Exposició Art Shopping, Salon International d’Art Contemporain, Carrousel du
Louvre, París.
- Exposició col·lectiva a la Galeria Art Cuestión, Ourense.
2016:
- Exposició individual El taller dels silencis, Terrassa.
2017:
- Exposició de pintura ”Consecuencias del tiempo”, Ourense.
- Exposició Le XXXV ème Grand Prix d’Arts Plastiques du Fousseret, al Salón du
Fousseret (França).
- Exposició Escultures de l’ICRE a la Biblioteca Clarà de Barcelona.
- Participació a la Biennal Internacional d’Art de la Pobla de Segur.
2018:
- Participació al Festival del llibre d’Artista i la Petita Edició “Book secret”, Barcelona,
italià.
- Participació a Pintura en directo. Concierto benéfico Casa Refugio, ”Estoy en venta”
“Sophia, Mantente viva” Dtproyect. Madrid, Ciudad Real, Sant Celoni.
- Participació Escultures de l`ICRE a la Biblioteca Clarà de Barcelona.
- Exposició individual. ”Les princeses de somnis trencats”, Terrassa.

Génesis 3
2007
Marbre, fusta, pell de serp, vidre
i bronze
30 x 30 x 25 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
Nou anys d’escultura al taller de Rosa Ferrandiz (Barcelona) amb l’escultor Jordi
Egea, des del 2007 fins l’actualitat.
Maria Assumpció LLobregat García
Nascuda el 13 de febrer de 1940
ninallobre@hotmail.com

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)
2016: Exposició col·lectiva a la Biblioteca Clarà, com a sòcia de l’ICRE

Desprès del bany
2016
Terracota
48 x 18 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
2000 al 2018: exposicions anuals col·lectives a l’Agrupació d’Aquarel·listes de
Catalunya (Barcelona); Exposició col·lectiva Social, al Centre Artístic de Sant Lluc.
2007: exposició al Salon du Nu, a la Galerie FuturArt (Brussel·les, Bèlgica); exposició
a CrisolArt Galleries, a Vigo; 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;
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; exposició
d’escultura al Comú de Particulars de la Pobla de Segur.
2013 al 2015: Mostra d’hivern internacional, Aquarel·listes de Catalunya; 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).
2016: Dones d’Aigua “Llum”, al Casinet Hostafranc; Dones d’aigua “Ramon Llull”,
10m, Aniversari-casa d’Italia; Dones d’Aigua al Celler de Carrencà, a Martorelles
2016-2018: exposició col·lectiva “De flor en flor”, al Poble Espanyol, Barcelona.
2017: Exposició Dones d’Aigua a Casa d’Itàlia i a les Cotxeres Borrell.
2018: Exposició Dones d’Aigua a Sabadell, Pere lV i a Casa Piera.

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)

Marina
2016
Terracota
70 x 40 x 20 cm
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Joaquim Marsal
A la facultat de Belles Arts “Sant Jordi” de la Universitat de Barcelona entre 19801985 em vaig formar com artista plàstic, els primers anys seguin les metodologies
pròpies del academicisme més estricte, un tercer curs de reflexió més aviat
conceptual per acabar amb els dos últims cursos en el que em vaig introduir en el
món del disseny especialitzant-me amb disseny gràfic. Una carrera molt eclèctica
i rica que em va abocar al mon de l’ensenyament en el qual he treballat fins ara, a
part d’uns anys també dedicats a la política.
En aquests últims 35 anys, l’escultura amagada i larvada en el fons de la meva
persona es manifestà, per fi, fa pocs anys, tot recuperant el record del joc infantil
amb el fang humit de la sèquia que regava l’hort en el mig de la fertilitat ebrenca.

Correu electrònic:
jomarsal@ebreguia.com
www. icre.cat
www. aureliomonge.es/mgartstudio
(mG Artstudio)

Amb l’impuls d’aquell record, juntament amb els milers d’imatges registrades de
tants anys fruint i analitzant l’història de l’art, tot plegat crec que fonamenta la
meva obra escultòrica, tot i que el marc on es desenvolupa, no es menys important:
aquesta terra fèrtil i ferotge, en mig de la qual Miravet imponent s’aixeca, em
mostra que la matèria i la llum, la natura i l’obra humana, l’aigua i la roca en
diàleg permanent determinen en bona part el caràcter de la meva personalitat i
segurament de les meves escultures.
A part d’intentar transmetre el plaer del treball plàstic de modelar i d’esculpir, la
meva obra en general busca un resultat que suggereixi significats oberts relacionats
amb el destí i el sentit de la vida humana i que al mateix temps estètica i formalment
s’aproximi a l’antic i permanent ideal que des de la venus de Willendorf fins als
nostres dies podem descobrir en tantes i tantes obres que s’han Salvat de la
destrucció. He de confessar la meva predilecció per Gargallo i Manolo Hugué, com
a representants d’una escola catalana encara incompleta.

Aureli
2015
Terracota
40 x 30 cm
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Ricard Mira
Mestre escultor. De formació autodidacta, s’ha especialitzat a treballar els metalls.
Exposicions més rellevants:
Biennal Internacional d’Art 2017 d’ICRE, la Pobla de Segur (Lleida)
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)
Reial Cercle Artístic, Barcelona
El Celler de Carrencà, Martorelles (Barcelona)
Espai Imaginari, Badalona (Barcelona)
Sala d’exposicions de l’Ajuntament, Lleó
Casa de Cultura - Kultur Etxea, Tafalla (Navarra)

Nascut a Valencia de Alcántara, Càceres,
el 6 de Novembre de 1952
www.ricardmira.eu
www.instagram.com/ricardmira
www.pinterest.com/ricardmira

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:
A la llibertat de Catalunya, Martorelles (Barcelona)
Sant Crist de la Misericòrdia, Mollet del Vallès (Barcelona)
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 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)

Bust d’Horte
2010
Ferro
45 x 33 x 34 cm
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Sandra Molina
Formació:
- Cursos de pintura a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona.
- Es formà amb l’escultora Conxita Bori, al taller del Foment Gracienc de les Arts.
- Realitzà classes de modelat al natural al taller de l’escultor Jorge Egea i al MEAM.
- Curs de retrat escultòric figuratiu a Barcelona Academy of Art
- Formació actual a Barcelona Academy of Art escultura figurativa (2018)
Membre de l’Associació Espanyola d’Escultors i Pintors (AEPE)
Membre de l’Institut Català per a la Recerca en Escultura (ICRE)
Sòcia del Foment Gracienc de les Arts

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

Seleccionada al 52è Premi Reina Sofia de Pintura i Escultura, Madrid, 2017
Preseleccionada al 84è Saló de Tardor de l’AEPE, Madrid, 2017
Seleccionada en la IV Edició del Premi d’Art Ciutat de de Barcelona, 2017
Exposicions individuals a:
- L’Ampolla (Tarragona), 2011, 2015, 2016 i 2017
- Barcelona, al Foment Gracienc de les Arts, 2015, 2016 i 2017
- Sant Feliu de Guíxols (Girona), exposició a l’Ajuntament, 2016, 2017 i 2018
- Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona), exposició a l’Ajuntament, 2017
- Barcelona, al Centre Cívic Can Deu, Ajuntament de Barcelona, 2016 i 2018
- Casica Cool Art 2017-2018, Mieres (Girona). Fundació Josep Carreras Juliol 2018
- Madrid-Galeria Feel and Flow, 2018
- Sant Feliu de Guíxols, a la Galeria Marcs i Miralls, 2018
Exposició col·lectives a:
- Barcelona, a la Galeria DARTC, Les Corts, 2016 i 2017
- Barcelona, Socis ICRE a la Biblioteca Clarà, 2016, 2017 i 2018
- Madrid, a la Galeria Eka & Moor, exposició d’artistes internacionals, 2017
- Madrid, a la Galeria Feel & Flow, 2017
- Saragossa, a FeriaART, 2017
- Roma (Itàlia), Goyart, Domus Romana, 2017
- Barcelona, a la Galeria Wynwood, 2017-2018
- Barcelona, al entre Cívic Pere Pruna, Ajuntament de Barcelona, 2018
- Seleccionada 53 Premio Reina Sofia de Pintura i Escultura
- Ajuntament de Barcelona, a la Sala d’exposicions Lluísa Franch, 2018-2019

Repòs
2017
Terracota
50 x 15 x 20 cm

Obra adquirida per diferents col·leccions particulars.
Obra catalogada com a patrimoni local a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
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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.
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.

E-mail: eulaliagresely@gmail.com
Facebook: eulalia.m.gresely
Blog: eulaliamonesgresely.wordpress.com
Instagram: @eulaliamones

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.

Rita
2008
Bronze
78 x 24 x 18 cm
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Mony Núñez
Formació:
1994 a 2008: Centre d’Art i Disseny a l´Escola Massana de Barcelona. Cursos de
ceràmica i esmalt, dibuix (volum i espai), tècniques en pàtines i modelat de la figura
humana amb el professor Joaquim Chevarria.
2008 a 2011: Escola d’Arts i Oficis de Barcelona. Cursos en dibuix de la figura
humana. Tècniques diverses d’escultura. Projectes, disseny i anàlisi artística de
l’escultura.
2012 fins la data. Classes de modelat a Arts Clàssica, amb l’escultor Jorge Egea i al
MEAM. Membre de l’ICRE i del Cercle de Belles Arts de Sant Feliu de Llobregat.
Exposicions més rellevants:
1999: Caixa de Catalunya, Sala Sant Jordi de l’Hospitalet 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

Ramona Núñez Díaz
Nascuda a Bienvenida, Badajoz
Viu a Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
mony.nz@gmail.com
Facebook: mony núñez
Instagram: monynz

altres artistes de Sant Feliu Sasserra, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Feliu de Guíxols
i Sant Feliu de Llobregat, en els seus ajuntaments.
2003 a 2007: Saló de Primavera al Casal de Cultura Can Ricart i de 2008 fins la data,
al Palau Falguera a Sant Feliu de Llobregat.
2007 i fins la dat, exposició temàtica al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat.
2007 i 2011: Aula de Cultura Caixa Penedès, Sant Feliu de Llobregat.
2008: Exposició temàtica, Casa Elizalde, Barcelona.
2008 i 2011: exposició col·lectiva a l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona.
2009: Amb ulls de Dona, exposició col·lectiva, al Cercle de Belles Arts, Sala Ibèria, i
fins la data al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat.
2011: Let´s Arts, Artistes de carrer Roger, 25 de Barcelona.
2015 i fins la data: Exposició col·lectiva a Le Fousseret (França).
2016 i fins la data: Exposició col·lectiva a la Biblioteca Clarà de Barcelona.

Marina

2016: Exposició col·lectiva Art i representació.Testimoni del conflicte, a l’Església antiga

2015
Terracota
85 x 40 x 18 cm

del poble vell de Corbera d´Ebre.
2018: Exposició col·lectiva ICRE al Celler de Carrencà de Martorelles.
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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 amb els
professors: Mònica Chavarria, Lúa Coderch, Samuel Salcedo, Jorge Egea, Toshie
Itabashi, Grzegorz Gwiazda i Christian Bull.
Ramon Pons ens embolcalla amb la seva poètica.
“La seva obra més conceptual utilitza l’escultura com una valuosa eina de denúncia
social, sense renunciar a un poderós gust estètic. El resultat és una peça evocadora,
de formes depurades, on la simplicitat dels elements afavoreix la comprensió
del missatge. Cada element flueix amb harmonia, i darrera s’amaga una mirada
profunda i reflexiva que planteja un concepte punyent.
L’artista ens invita a la reflexió, però sovint també té la sensibilitat i generositat de
deixar-nos descobrir per nosaltres mateixos el rerefons de la peça, sense ser
excessivament explícit. És l’observador qui troba el camí per arribar a les seves
conclusions. És curiós veure com partint d’un element figuratiu Ramon Pons és
capaç de suggerir-nos conceptes tan abstractes, de vegades fins i tot reflexions
transcendentals i/o espirituals.“
Fragment d´un article de Mireia Puente (ARTxTu)

Ramon Pons Casadevall
Nascut a Sant Vicenç de Torelló el 1967
web: www.ramonpons.wix.com/
ramonpons
correu electrònic: rponsc@hotmail.com
FB: www.facebook.com/
ramonponsescultures
IG: www.instagram.com/no_onionplease

Darreres exposicions col·lectives, 2018:
- CT Art Gallery (Reus).
- “Sin Papeles”, a Nauart (Barcelona).
- “LGTBI Erótica”, a Filippo Iocco Studio & Gallery (Barcelona).
- Tallers Oberts Poblenou, a Nauart (Barcelona).
- ICRE, a la Biblioteca Clarà (Barcelona).
- Matilde Tamayo Fundación, a l’Atelier Pilar Güell (Barcelona).
- Art i Representació - La Terra “Ferida”, a l’esglèsia antiga del Poble Vell de Corbera
d´Ebre.
- Homenatge a l’1 d’Octubre 2017, a la Casa de la República (Waterloo).
- ICRE, al Celler de Carrencà (Martorelles).

Foto: Mali Meyer

Exposa de forma permanent a:
Galeria de Subhastes online Setdart; al Show Room online d´ARTxTu; a la Galería
Artevistas (Barcelona) i a la Ioco Studio & Gallery (Barcelona).

La Biblioteca d’Adrià

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

2018
Terracota i caixa de fusta reciclada
33 x 14 x 42 cm
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Abel Pruñonosa
Formació
Llicenciat en Belles Artes, especialitzat en escultura (UB, Barcelona) i Màster en
Art Visual i Multimèdia (UPV,Valencia).
Cursos complementaris sobre efectes especials, modelat hiperrealista i
animatrònica a Barcelona, així com de nines japoneses BJD (“ball jointed dolls”) a
Tokio.
Exposicions individuals
- Abel Pruñonosa, escultures. Sala Josep M. Ainaud de Lasarte, Sant Pol de Mar, 2018
- Abel Pruñonosa, escultures. Centre Cultural del Calisay, Arenys de Mar, 2018
- Abel Pruñonosa, escultures. Sala Escola Pigment, Calella, 2018
- Abel Pruñonosa, escultures. Sala municipal Mercè Paluzie, Arenys de Munt, 2017
- Abel Pruñonosa, escultures. Sala “García-Tornel”, Blanes, 2017
- Abel Pruñonosa, escultures. Sala “Ramon de Campany”, Canet de Mar, 2017
- Abel Pruñonosa, escultures. Sala “La fabriqueta”, Caldes d’Estrac, 2017
- 3th Art Fair of Jinan, Xina, 2015

Abel Pruñonosa Asensio
Escultor figuratiu
Barcelona, 1980
Web: www.abelprunyonosa.com
Facebook: www.facebook.com/
abelsculptor
Instagram: www.instagram.com/
abelprunyonosa
Tel. 677344675

Exposicions col·lectives
- II Biennal de escultura “Valldoreix dels Somnis 2018”,Valldoreix, 2018
- Galeria Mar, Barcelona, 2018
- Mostra d’escultura dels socis d’ICRE, Biblioteca Clarà, Barcelona, 2018
- Exposició col·lectiva d’estiu. Sala El Claustre, Girona, 2018
- Mostra d’escultura dels socis d’ICRE, Biblioteca Clarà, Barcelona, 2017
- Biennal Internacional d’Art 2017. La Pobla de Segur, 2017
- Exposició col·lectiva final de temporada 2016-2017. Galeria Mar, Barcelona, 2017
- 33º Grand Prix d’Arts Plastiques du Fousseret, 2017
- XII Premio Internacional de Belles Arts Sant Jordi de los Paises Catalanes, Bellpuig,
2017
- Galeria Mar, Barcelona, 2017
- Galeria Terraferma, Lleida, 2016
- Body Space, International Group Exhibition, Hangzhou, Xina, 2015
- Hi. Contemporary Art Show of Famous Artists, Hangzhou, Xina, 2015
- International Exhibition. Zhejiang Art Gallery, Hangzhou, Xina, 2015
- 18th West Lake Art Fair, Hangzhou, Xina, 2015
- 9th Hangzhou Cultural and Creative Industry Expo, Xina, 2015
- 8th Traditional Art Fair, Hangzhou, Xina, 2015

Salvador Espriu
2018
Resina de polièster
amb càrrega de pols de bronze
46 x 38 x 30 cm
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Joan Puyal
Inicia el seu recorregut en el mon de l’art, ara fa poc mes de set anys, de la mà
de la ceramista Eli Moretó i de l’escultora Manuela Rivero. Es a partir d’aquesta
formació que va sentir la necessitat de investigar volums desenvolupats al torn.
La seva obra assoleix un caràcter escultòric, on investiga formes orgàniques i els
límits físics del fang. Ha aprofundit en la seva formació, en l’àmbit de la escultura,
a diverses escoles, com a l’Escola Massana i a l’Escola de Ceràmica de la Bisbal,
on ha treballat de prop amb alguns dels seus principals referents: Gustavo Pérez,
ceramista mexicà, i l’escultor Samuel Salcedo.
Després de diverses exposicions col·lectives (Made in Sants, 2017; Solstici, 2017;
Biblioteca Clarà, 2018), desenvolupa la sèrie ‘VOID’, exposada a la seva primera
mostra individual a la galeria “Objeto de Deseo” de Barcelona, a la primavera del
2018, de la qual el poeta i pintor Joan Vinuesa va dir “els organismes geomètrics es
manifesten en aquesta exposició mes enllà del buit, per retrobar l’arquitectura intima que
dóna sentit a les formes”.

La Roca del Valles, 1967
Correu electrònic: jpuyal@hotmail.com
Telèfon: +34 619 28 28 85
Instagram: Joan_puyal_sculpture

A nivell internacional, ha col·laborat en la creació de 4 murals, a l’Índia (Puskhar i
Jodphur) i a Sri Lanka (Mirissa i Trincomale).
Compagina la seva feina de ceramista i escultor amb la docència a la Associació
Artística Cap de Fang.

Absència
2018
Gres refractari 1230º amb òxids
30 x 30 x 30 cm
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Riccardo Ricci
Riccardo Ricci neix el 1970 a La Spezia, Itàlia.
El 1997 es gradua amb matrícula d’honor en Escultura a l’Acadèmia de Belles Arts
de Carrara i obre el seu propi estudi, prop de Carrara i de les pedreres de marbre,
sota els Apenins.
Participa en exposicions, tant col·lectives com personals, i a simposis i concursos
a Itàlia (Florència, Torí, Venècia, Gènova, Montecatini-Terme, Pietrasanta, ...) i a
l’estranger (Grècia, Alemanya, Suïssa, Espanya) rebent diversos premis. El 2011, el
MEAM (Museu Europeu d’Art Modern) de Barcelona adquireix una de les seves
obres de marbre per a la seva col·lecció permanent.
Així mateix, el 2012 i 2013 ha realitzat alguns monuments d’un maharajà indi per a
una comunitat hindú de l’Índia i els Estats Units.

www.riccardoricci.eu
ricciartstudio@libero.it

Des de 2013 és professor del curs Tècniques de marbre i pedres semiprecioses a
l’Acadèmia de Belles Arts Pietro Vannucci de Perugia.
En 2014 i 2015 l’Escola Internacional Hongyu de Pequín el convida a fer classes de
dibuix i escultura en argila.
El 2017 el Museu Municipal de Valdepeñas (Espanya) adquireix una altra de les
seves obres de marbre per a la seva pròpia col·lecció.
Paral·lelament, col·labora amb artistes de renom internacional com Cattelan,
Penone,Vangi, Fabre, Hirst ...
Viu i treballa a cavall entre Carrara i Barcelona.
Principals Exposicions
2018
- Escultors de l’ICRE a la Biblioteca Clarà, Barcelona, Espanya.
- London Art Fair, Londres, Anglaterra.
- 79ena. Exposició Internacional d’Art, Valdepeñas, Espanya
- Taichuang Hotel Art Fair, Taiwan
2017
- Soka Art Gallery, Taiwan
- Formi i matèria dell’attesa, Art Prize CBM, Turin, Itàlia
- Guanyador de la 78ena. Exposició Internacional d’Art,Valdepeñas, Espanya
- IX Biennal de Soncino, Cremona, Itàlia
- Figuratives 17, MEAM, Barcelona, Espanya
- II Biennal Internacional d’Art, la Pobla de Segur, Espanya

Suite for Dante n°4
2014
Marbre estatuari de Carrara
i filferro
32 x 27 x 26 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), Estella (Navarra), Santander i Inca (Mallorca). 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), Le
Fousseret (França) i Wroclaw (Polònia).
www.carmeriu.com
www.carmeriu.blogspot.com
www.carmeriu2.blogspot.com
carmeriu80@gmail.com

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

Contrast al principi
de la tardor
2017
Instal·lació formada per tres
escultures fetes amb dos tipus de
fang refractari (vermell i negre),
cobertes amb una lleugera capa
d’esmalt i cuites a 1250º.
50 x 40 cm
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Federica Soldani
Va estudiar a la Universitat Complutense de Madrid el grau de Belles Arts. El 2015,
a Espanya, descobreix la passió per l’escultura, creant la seva primera obra, Mig bust
de Leonardo de Vinci, gràcies als ensenyaments del seu professor Eduardo Zancada
Pérez. Actualment està continuant els mateixos estudis a la facultat de Belles Arts
de Bari, especialitzant-se en escultura. De juny a octubre de 2017 treballa com
assistent de l’escultor Jorge Egea, a Barcelona, i s’associa a l’ICRE.
Ha treballat:
- amb l’equip de l’exposició d’art Bunker, de Michele Giangrande, a cura de
Alexander Larrarte, Corato.
- en el projecte itinerant Road to my self d’Alessandro Piva, patrocinat per les
regions del sud d’Itàlia: Pulla, Molise, Basilicata, Calàbria, Campània.
- a la galeria Himmel Und Himmel-Munich.
- a la Galeria de tot l’univers, a Viena.
- a la Galeria Atelier de Belleville, a París.
- a la Galeria GX Gallery de Londres (juny-juliol 2018).
- com assistent d’equipament a l’exposició The Black Box de Dario Agrimi, a cura
de Roberto La Carbonara, al Palazzo Beltrani, Trani.

Federica Claudia Soldani
nascuda el 25 d’agost de 1989 a Bisceglie
(BT), Itàlia.

Exposicions més rellevants del 2018
- Exposa a la Biblioteca Clarà de Barcelona, un congrés d’escultura organitzat per
l’ICRE (Institut Català de Recerca en Escultura).
- Participa a l’exposició d’art In Between, Contempo 2018, quarta edició del festival
de música i arts visuals, 30 / 08-02 / 09/2018, Conversano.
- Participa en el col·lectiu Too Much-Esagerata (Ment) del 15 / 6-7 / 7/2018, a càrrec
de Massimo Nardi, Santeremo a Colle, Bari, Palazzo Marchesale.
- Exposa a la galeries Himmel und Himmel, prop de Munic, Across the Universe, prop
de Viena, Atelier the Belleville, a París i Galeria GX, prop de Londres, per al projecte
itinerant Rutes culturals del sud - Camí a mi mateix, d’Alessandro Piva, patrocinat per
les regions del sud d’Itàlia: Basilicata, Pulla, Campània, Molise, Calàbria.
- Participa a l’exposició d’art internacional Materika, a l’oficina de Sant Domenico,
Andria, a cura de Cosimo Strazzeri.
- Participa en la tercera edició de Nikolart, organitzada per la Fundació Nikolaos,
patrocinada per la regió de Pulla, a càrrec de Graziano Menolascina; en l’espai
Murat, Bari.
- Participa en el col·lectiu Mar Mostrum, Bluorg Gallery, Bari.
- Participa en la IIIa edició I Dauni, amb la categoria d’excel·lència,Vieste.
- Va exposar al Palazzo Beltrani, L’art de la guerra, una cosa molt bestial, Trani.

Probabilmente
2018
Terra, resina i fibra de vidre
100 x 20 cm
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Va obtenir el certificat d’estudis artístics a l’Escola de la Diputació de Barcelona.
Va fer un Curs de Doctorat a l’Escola Superior de Belles Arts de Barcelona, i va
obtenir el Certificat d’estudis a l’Escola Espace Filimon de París.
Es va formar amb reconeguts mestres com Rosa Martínez Brau o Josep Salvador
Jassans.
“... el seu treball sovint pren com a punt de partença una decidida voluntat simbòlica,
com ho demostren algunes de les seves escultures més representatives i reeixides, amb
títols com: Identitat, Pau, Llibertat, Esperança...”
Premis més rellevants:
- 2017, Exposició a Carcassona (França).
- 2013, Primer premi al Saló Internacional d’Art de Valmy, Argelés-sur-Mer (França).
- 2013, Convidada d’Honor i Medalla d’Or de Vittel (França).
- 2011, Medalla d’Or del Gran Palais, Paris (França).
- 2011, Primer premi d’escultura Medalla Camile Claudel, Caroussel del Museu del
Louvre, París (França),
- 2011, Primer premi d’escultura Lyons Club Saint Genis les Fontaines (França).
- 2010, Medalla d’Or del Gran Palais de Paris (França).
- 2008, Primer premi d’escultura, Llei d’Art, Lleida.
- 2007, Premi ONU i UNESCO a l’Exposició ONU Nova York, Cannes (França).
- 2007, Premi de l’Associació les Arts i els Artistes. Exposició escultura Llibertat”
Museu Thyssen, Madrid.
- 2007, Primer premi d’escultura Llei d’Art, Lleida.
- 2002, Primer premi d’escultura del Cercle Artístic Sant Lluc, Barcelona.
- 2001, Accèssit al Concurs d’escultura del Cercle Artístic Sant Lluc, Barcelona.
- 2001, Premi de Belles Arts Sant Jordi dels Països Catalans, Barcelona.
- 2000, Accèssit al Concurs d’escultura Cercle Artístic Sant Lluc, Barcelona.
- 1999, Segon premi Josep Llimona d’escultura al Cercle Artístic Sant Lluc, Barcelona.

martasolsona@telefonica.net
Tel.934549472
Mov.630028022
http://martasolsona.blogspot.com.es/

Alguna obra pública:
- Mediterrània, bronze a mida natural. Ajuntament de Banyuls-Sur-Mer (Franca)
- Maternitat, bronze a mida natural. Ajuntament de Navàs.
- Pagesa al mercat, bronze de 190 x 60 x 50 cm. Ajuntament de Vic.
- Literatura, bronze a mida natural. Plaça de Montserrat Roig, Santa Coloma de
Gramenet.
- Esperança, bronze a mida natural. Passeig Marítim de Sitges.
- La benvinguda, resina de 150 x 55 x 65 cm. Rotonda de Manlleu.

Esperança
2008
Bronze
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Aquest catàleg es va acabar d’imprimir
el gener de 2019, 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

2018
2018
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Jose Abellán
Adrià Arnau
Nuri Bofill
David Collantes
Amaia Conde
Elvia Cor
Glòria Coronas
Soco Delás
Carme Gil
Coco Guilera
Joaquim Hernández
Mer Jiménez
Solange Keschmann
Dàmaris Llaudis
Susy Llobregat
Anna López-Roger
Joaquim Marsal
Ricard Mira
Sandra Molina
Eulàlia Monés
Mony Núñez
Ramon Pons
Abel Pruñonosa
Joan Puyal
Ricardo Ricci
Carme Riu
Federica Soldani
Marta Solsona
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