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La tasca de l’Institut Català de Recerca en Escultura a la Biblioteca Clarà de
Barcelona és novament motiu d’una publicació. Aquest any 2019 és el quart d’una
sèrie ininterrompuda que mostra la presència de l’escultura a l’antic taller de
l’escultor Josep Clarà.
Quatre anys de permanent presència d’escultures a l’interior de la Biblioteca que
es canvien trimestralment per tal de generar quatre exposicions de socis i sòcies
de la nostra associació.
De la mateixa manera, cada ocasió de canvi d’exposició escultòrica és motiu
per convidar un o una especialista en el món de l’escultura. Fonamentalment
de l’escultura catalana del darrer segle. Aquesta activitat, encara que sembli poc,
genera l’estudi de molts escultors oblidats per l’estranya manca d’interès amb què
va acabar el darrer segle, respecte al coneixement i l’estudi de l’escultura.
Som encara una institució jove que, segurament ha de lluitar amb les dificultats
d’aquest desert cultural d’aquesta societat en canvi. Sense ajusts públics i sostinguts
per l’empeny d’escultors i escultores; i d’amics i amigues de l’escultura que ens
donen suport moral i econòmic complint amb les seves quotes.
Tot i així, generem cultura, coneixement, difusió i internacionalització de la nostra
escultura. I fins i tot aquests moviments provoquen que s’hi associïn poc a poc
nous socis, de dins i fora de Catalunya.
És per això un gran orgull poder estar al front, juntament amb un grup de boixos
per l’art, d’aquesta realitat associativa que va esdevenir el 2013 l’ICRE. Obrint
horitzons i fronteres, en endinsem com a grup en nous reptes, sense oblidar però
la importància de la nostra presència constant a la Biblioteca Clarà. Presència que
considerem un enriquiment mutu, tant per a l’única biblioteca que té una especial
cura pels llibre de l’escultura com per al propi ICRE que està consolidant els
‘Seminaris d’Escultura ICRE’ com a lloc d’estudi, reflexió i aprofundiment.
Per aquests motius, al presentar el recull del pas de l’ICRE per aquesta casa durant
l’any 2019, estem irremeiablement donant el tret de partida per un proper any
d’activitats a l’entorn de l’escultura. Un any, el 2020 en què es commemora, entre
d’altres celebracions, el 20è aniversari de l’apertura de la Biblioteca Clarà.
Jorge Egea Izquierdo
President de l’Institut Català per a la Recerca en Escultura
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Fent camí juntament amb la Biblioteca Clarà
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Presentació

Amb aquest, ja són quatre els catàlegs editats en el marc dels seminaris d’escultura
que programem conjuntament l’Institut Català per a la Recerca en Escultura
(ICRE) i la Biblioteca Clarà. Aquesta publicació té com a objectiu presentar els
artistes que hi han participat, així com recopilar i mostrar les escultures exposades
a la biblioteca durant tot aquest temps.
El que va ser un dia el taller d’uns dels escultors més destacats del seu temps,
Josep Clarà, i va acabar convertint-se en el seu museu, el Museu Clarà, esdevé
un any més una sala d’exposició. En aquest espai, diferents artistes hi exposen les
seves obres temporalment perquè puguin ser contemplades pels nostres usuaris
i usuàries, i també per fer arribar el seu missatge a través de tècniques, materials
i estils diversos.
La lectura i l’escultura es troben i conviuen en aquest equipament, com es pot
apreciar a la imatge que representa el centre d’interès Escultura Catalana de la
biblioteca, imatge treta de l’obra El Lector, de l’artista Elvia Cor; o bé a l’escultura
exposada durant aquests dies a l’escala que puja a la primera planta, El lector
d’Eulàlia Monés. I igual passa al relleu escultòric La lectura, d’en Josep Clarà, que
es pot contemplar al vestíbul de la biblioteca, en el qual una dona pren un llibre
i sembla endinsar-se en el món on la transporten les seves pàgines. La lectura i
l’escultura s’hi donen la mà i conviuen.
Esperem que aquest viatge per les obres escultòriques us animi a fer una visita a la
biblioteca, si és que encara no l’heu feta.
Gràcies a l’ICRE, per la vostra implicació; i gràcies al Districte de Sarrià - Sant
Gervasi i al Consorci de Biblioteques de Barcelona per la col·laboració.

Mont Sureda Romero
Directora de la Biblioteca Clarà
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El 16 de gener de 2019, a la Biblioteca Clarà i en el marc dels Seminaris organitzats
per l’ICRE, la Dra. Mireia Freixa va fer una dissertació sobre el símbol de Sant Jordi
al llarg de la història. No només de com va evolucionar la seva imatge sinó també
de què ha representat en cada moment.
Va explicar qui era Sant Jordi fent un recorregut al llarg de la història: la visió de
màrtir que tenia l’Església cristiana primitiva, l’home sant de l’Islam, el protector
de princeses dels contes orientals, o el cavaller de l’edat mitjana. Va explicar la
llegenda del sacrifici d’una princesa amb un drac, i com el cavaller va matar-lo per
defensar-ne la seva vida.
Els historiadors saben poc de la figura de Sant Jordi. Pensen que va néixer a Lydda,
a Palestina, cap a l’any 270 després de Crist i que va ser martiritzat a Nicomèdia,
l’any 303. Però res més, no hi ha proves històriques que puguin certificar aquestes
dades.
Sembla que la iconografia de Sant Jordi té l’origen a l’antic Egipte, encara que la
seva llegenda és anterior. La figura d’un cavaller que mata un drac ja apareix a
l’antiga Mesopotàmia i moltes de les seves cultures -hitites, babilonis, cananeus,
assiris- transcriuen una vegada i una altra la llegenda. De la mateixa manera, durant
la primera croada, cap allà l’any 1098, quan els croats varen aconseguir conquerir
la ciutat de Lydda, que estava en poder dels turcs, varen comprovar el culte que els
infidels tenien cap a sant Jordi. I el rei anglès Ricard Cor de Lleó, quan va tornar a
Anglaterra, explicava molt convençut les aparicions del màrtir prop de Jerusalem.
Així va ser com a base de diferents aparicions, com la que es produí durant la
conquesta d’Osca capitanejada per Pere I d’Aragó, que la imatge de Sant Jordi es
convertí en la bandera de les ordes i confraries militars de quasi tota Europa. La
devoció cap a la figura del sant va anar introduint-se, poc a poc, dels militars cap a
la resta de la societat.
El 1714, a la fi de la guerra de Successió, la bandera de sant Jordi va ser maltractada
i capturada com a botí de guerra i d’aquesta manera la celebració de la diada, que
es feia des del regnat de Jaume I, va quedar abolida fins que no es va restaurar
de nou l’any 1810. Amb la Renaixença, la recuperació de la llengua i la cultura
catalanes van ser prioritat, i va ser en aquell moment quan Sant Jordi va començar
a prendre la forma, i el fons, que actualment perviu en la nostra cultura i identitat.

Fragment de la
Bandera de la Unió Catalanista, 1903
Dissenyada per Alexandre de Riquer
Museu de Montserrat
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Sant Jordi. Imatge i símbol de Catalunya
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Els germans Vallmitjana:
la frontissa de l’escultura catalana moderna
L’any 1919 moria a Barcelona Venanci Vallmitjana, un dels mestres renovadors de
l’escultura catalana. Commemorant el centenari d’aquest esdeveniment, des de
la Universitat de Barcelona i el Seminari Conciliar de Barcelona s’ha impulsat el
que s’ha anomenat l’Any Vallmitjana. Aquest projecte pretén recuperar l’obra dels
germans Venanci (Barcelona, 1830-1919) i Agapit Vallmitjana i Barbany (Barcelona,
1832-1905). Completant la parella d’artistes, s’hi afegeix el també escultor Agapit
Vallmitjana i Abarca (1860-1915), fill i deixeble del primer. La consciència de la
manca de recerques sobre aquests artistes va ser el detonant per dur a terme tot
un seguit d’activitats que els proposen com a objecte d’estudi. Entre totes elles
destaquen unes jornades científiques que es van realitzar el 8 i 9 de maig de 2019 i
que van reunir a un destacat nombre d’especialistes en la matèria. És en tot aquest
context que per part de l’ICRE es va decidir celebrar una xerrada centrada en
l’obra d’aquests dos prolífics germans a la Biblioteca Clarà.
Iniciant els seus estudis a Llotja quan comptaven amb 17 anys, Venanci i Agapit
Vallmitjana i Barbany van ser deixebles d’un dels escultors més important de la
primera meitat del segle XIX: Damià Campeny i Estrany (Mataró, 1771 - Barcelona,
1855). Campeny, que havia obtingut una beca el 1797 per part de la Junta de
Comerç per anar a estudiar a Roma, va allargar la seva estada a la capital italiana
fins a un total d’uns divuit anys. Allà acabà tenint contacte amb un dels grans noms
de l’escultura del moment: Antonio Canova (Possagno, 1757 - Venècia, 1822). La
seva gran capacitat artística i els diversos anys d’aprenentatge i experiències el
convertiren en el gran representant del Neoclassicisme a Catalunya. En tornar
a Barcelona, treballà com a professor a Llotja. Venanci i Agapit, podent rebre les
lliçons d’aquest gran mestre s’entenen com les figures frontissa que esdevingueren
la peça clau entre dues etapes brillants de l’art escultòric català: la representada
per Campeny i la de la futura generació dels modernistes i simbolistes finiseculars
entre els que destaca Josep Llimona i Bruguera (Barcelona, 1863-1934). Havent-se
estudiat part dels dos extrems, és moment de dedicar-nos a aquests artistes que
han quedat pràcticament a les fosques dins la historiografia artística.
Tres anys més tard d’acabar els seus estudis, Venanci entrà a treballar a Llotja,
primer com a ajudant d’estudis menors, jubilant-se el 1912. El seu germà inicià els
seu recorregut professional de manera oficial a la mateixa escola anys més tard, el
1877, on esdevingué catedràtic interí d’escultura dins els estudis superiors.

Venanci Vallmitjana amb l’escultura Diana
(foto extreta de Mercurio, 26 de desembre
de 1912, núm. 166, p. 398, col. particular).
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Tal i com comentàvem, foren mestres de molts escultors joves que reberen a les
aules de Llotja o al propi taller. Amb ells van arribar a coincidir a molts projectes
que marcarien una nova etapa en l’art de la Catalunya finisecular. Havent obert
les portes a un nou interès cap a l’escultura realitzada a casa, especialment fou
entorn de l’Exposició Universal del 1888 quan naixeren una quantitat destacada
de projectes que comportaven la participació de gran nombre d’escultors. Entre
aquests, destaquem el treballs escultòrics entorn el Parc del Ciutadella, on els
germans modelaren les escultures de les portes d’accés (Comerç i Indústria, obra
d’Agapit, i Marina i Agricultura, per part de Venanci). Com molts d’altres escultors
també treballaren al conjunt del Palau de Justícia.
La carrera d’ambdós germans fou realment extensa, havent treballat amb grans
personatges, com són els Güell o els Comillas, i en grans projectes com per
exemple a Montserrat o a la façana de la Catedral de Barcelona (en aquest darrer
cas, fou Agapit qui executà l’apostolat).
En l’actualitat s’està donant forma i fent evolucionar el projecte de l’Any Vallmitjana,
per tal que tothom qui pugui participar en diverses activitats que s’estan realitzant,
ja sigui de manera més divulgativa com especialitzada. Finalment es podrà gaudir
d’una publicació que reculli el màxim del saber relacionat amb els escultors fins
al moment.
Natàlia Esquinas Giménez
Dra. en Història de l’art
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Sembla ser que l’origen artístic dels Vallmitjana es troba en l’àmbit considerat més
artesanal del pessebrisme. Ja als anys 50 obriren un taller-botiga al desaparegut
carrer de Mercaders de Barcelona i començaren a realitzar alguns projectes de caire
especialment religiós, com ara a l’església de Sant Just i Pastor. Una de les primeres
grans oportunitats que tingueren a Barcelona fou el 1858, quan l’arquitecte Josep
Oriol Mestres (Barcelona, 1815-1995) va confiar en ells per l’execució de les dues
figures al·legòriques que anirien a la façana del Banc de Barcelona, a baix de tot de
les Rambles. A partir d’aquell moment, mica en mica, es començaren a succeir els
èxits i els encàrrecs. Entre el 1858 i el 1867 tingueren taller a la Capella de Santa
Àgata. En aquest període reberen, fins i tot, algun encàrrec reial. Posteriorment van
compartir un darrer taller fins el 1883, moment en què començaren a treballar de
manera separada i quan Venanci es vinculà més amb el seu fill.
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L’obra escultòrica de J. RIU SERRA (1945-2005):
Figuració i humanitat
“quan miro les seves millors pintures, trobo que puc contestar afirmativament amb
sinceritat totes les preguntes que un crític pot plantejar-se legítimament. És d’una alta
competència estètica, té moltes coses a dir; el seu pensament és curiós, interessant i
poderós; i no té cap falsa pretensió, és enterament honrat. I, tanmateix, no ha gaudit mai
de l’alta reputació que mereixeria pels seus mèrits. Això es deu, em penso, al fet que la
seva obra no ha encaixat mai amb cap de les diverses teories crítiques que d’ençà del
seu temps han estat de moda en el món de la estètica (....) Si el flirteig de Giotto amb la
història sagrada li és perdonat, ¿per què no pot excusar-se a Bruegel que sigui antropòleg
i un filòsof social? (...) Bruegel, en canvi, és imperdonable perquè feia comentaris sobre
la humanitat que encara ens interessen” Aldous Huxley “Brueghel” a Carretera enllà
(Along the road, 1925), trad. R. Tasis, Adesiara ed 2014 p. 123.
L’obra de Julià Riu i Serra (Molins de Rei 1921 – Barcelona 2006), signada sempre
des dels seus inicis en majúscules i tot junt: RIUSERRA tant en l’escultura com en
el dibuix, es va estendre durant uns setanta anys. Ho feu des dels volts de 1945
fins a final del 2005, és a dir tota la segona meitat del Nou-cents i una dècada i
mitja del segle actual. Uns temps que han estat de grans i transcendents trasbalsos
en els paradigmes artístics. Uns canvis que han significat no tan sols l’extensiu
abandó de les formes plàstiques tradicionalment compartides de la figuració, que
no pas del realisme, sinó que també i molt especialment la metamorfosi de la
pròpia entitat física de les obres. Aquesta s’ha vist substituïda en gran mesura per
expressions altament desmaterialitzades i conceptualitzades, a les què gran part
del dictat historiogràfic atorga l’exclusiva consideració de contemporànies, per
deixar-ne fora amb altivesa les produccions coetànies, alternatives o discordants.
Per entre aquest paisatge artístic on es trobava cada cop més foraster i a
contracorrent d’una crítica orientada més que res a celebrar la sobtada alenada
de corrents canviats, va caminar impertèrrita de seva obra. El rigor formal i el
domini tècnic tant sobre la matèria com respecte la construcció física de les
obres eren les premisses sobre les quals l’assentava. Un treball que per descriure’l
concisament escau emprar el joc dialèctic entre els dos elements o principis que el
títol d’aquesta presentació enuncia: figuració i la humanitat. Pensar escultòricament
també podria haver estat una manera de condensar la seva creació, perquè
l’escultura fou la seva essencial manifestació intel·lectual, en tant que forma
plàstica de raonar i expressar el pensament sobre els congèneres humans, les

J. RIU SERRA
treballant una obra en pedra (1980)
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Aquesta meditada i treballada obra sempre va adoptar formulacions figuratives,
tal com s’ha dit en traçar-ne el binomi de constants. Tant l’escultura com l’obra
gràfica no deixaren mai la referència humana o animal, en representacions que
distanciades del realisme mimètic adoptaren d’inici un fort esquematisme, per més
endavant arribar a un modelat dels cossos ben personal i recognoscible, convertits
en volums essencials i dotats d’alta expressivitat per la positura i el semblant. Es
tracta per tant d’unes formulacions que se serviren el llenguatge representatiu
i simbòlic de la figuració i les seves aportacions interpretaren amb personalitat
aquest provat codi artístic, obert i àmpliament comprensiu, experimentat
històricament per moltes i ben diverses societats d’ençà el paleolític superior. Amb
el seu ús refusava implícitament de participar d’aquelles pràctiques plàstiques molt
més restringides basades en l’ús d’un grau de codificació estètica molt més alt i
que, en conseqüència, trobava abstruses i orientades fonamentalment a interpel·lar
iniciats, oficiants o torsimanys. Per contra la seva figuració entroncava directament
amb el seu humanisme, en tant que la prenia per un llenguatge comú universalment,
entenedor, culturalment transversal i històricament reconegut.
Res, per tant, de volgudament reservat, introspectiu o críptic en el seu art, sinó cerca
de la comunicació franca, l’entesa oberta i la complicitat amb l’espectador comú,
amb el públic general al qual es dirigia. La seva figuració ni s’alçava vers la bellesa
immaculada, ni buscava la depuració estètica, com tampoc baixava a la complaença
barroca en la tensió, la deformitat o el desordre. Ben al contrari, esculpia amb
afabilitat i bonhomia el gènere humà, del què representava la substància formal que
se li apareixia més plàstica, alhora que, sense quedar-se aquí, la dotava de significació
reflexiva al plasmar-hi sentiments i conductes. Ho feia “procurant extreure’n tot el
que tenen de perdurable i íntim” sempre mitjançant “formes estàtiques”, perquè
creia que només podia expressar-se “a través del repòs i la serenitat. El moviment
ha d’existir en potència, l’energia s’ha de veure continguda, perquè la plasmació
de moviments violents o passionals dona origen a un art purament espectacular,
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seves relacions, capacitats, febleses i contradiccions. Tota una producció sorgida
amb gran naturalitat, com una “pomera fa pomes” segons assegurava, però que
enlloc de l’acció maquinal que l’expressió podria deixar entendre, fruitava de fet de
la reflexió i l’exercici experimentat, aliena del tot a una generació tensa i sorgida
del desordre anímic, el trànsit espiritual o alguna altra alteració.
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efectista i gesticulador”1. Sense afectació ni transcendentalisme, expressió pròxima
i planera que buscava valors universals i perennes, fundada en una concepció de la
condició humana compassiva, integradora i tolerant.
Es tracta d’un posicionament impregnat de ple en el corrent humanista que es
difonia a la fi de la segona Guerra Mundial i que combatia la barbàrie, la incultura,
la injustícia i el totalitarisme. El seu influx fou gran en moltes pràctiques literàries,
plàstiques, fotogràfiques o cinematogràfiques del període. Es tractava d’un corrent
de gran amplitud i extrema diversitat, dins del qual va trobar-se incorporat sense
haver de subscriure cap doctrina o disciplina, cosa que mai va comportar, i on es
podia trobar amb el referent que sempre li fou Pau Casals. En compartia la música,
el civisme, la probitat i el país, la catalanitat cultural, l’oposició a la dictadura i la
fidelitat al republicanisme. Una principis que Riu Serra, nascut el 1921, havia adquirit
en l’efervescent i ric ambient de preguerra on va créixer i formar-se, primer a
Molins de Rei i de seguit a Barcelona. La seva família de gent de muntanya originària
del Solsonès, amb una pare que havia fet una modesta fortuna de comerciant a
l’Argentina, no comptava amb cap tradició en el camp cultural i menys de l’art.
Però impregnat amb avidesa de noi en l’atmosfera del temps, l’afecció artística que
se li va desvetllar l’encarrilaria en plena guerra el 1937 a l’Escola Massana, sota el
mestratge de l’escultor Pere Jou.
Un cop imposat el franquisme va continuar-hi els estudis de forma prou anàrquica
fins el volts de 1945, i anys més tard en seria professor, entre 1963 i 1985, primer
de modelat i després d’escultura, ensenyament on va succeir a Eudald Serra. Cap a
la segona meitat dels anys de 1940 va donar per finida la irregular etapa escolar i
amb una formació fortament autodidacta va iniciar una professionalització artística
en l’escultura que mai més deixaria. La va encetar amb un realisme postnoucentista
força literal del seu mestre, que aviat va abandonar per dirigir-se cap a una figuració
que contornava el classicisme i poava d’altres tradicions plàstiques que anaven
de la contundent estatuària de l’antic Egipte al primitivisme de la talla africana
o la sofisticació de l’obra gòtica, així com de l’experiència contemporània de
l’escultura no acadèmica. De tot plegat i, sobretot, de la seva independent i forta
1 Milos [Sebastià Gasch] “En el taller de los artistas. Con Riu Serra” Destino
(Barcelona) n. 1022 (9 de març del 1957) p. 41.
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Després d’anys d’assaigs i producció callada es va donar a conèixer entre el 1950
i 1951 en les renovadores mostres col·lectives barcelonines del Saló d’Octubre, la
Biennal Hispano-Americana d’Art, els Salons de Maig o els Cicles Experimentals
d’Art Nou. Les primeres exhibicions monogràfiques del seu treball foren a la Sala
Caralt el 1952 i a les Galeries Laietanes el 1957. Entremig, el 1952 va obtenir una
beca d’estada a París concedida pel Cercle Maillol de l’Institut Francès. Un ajut
que com ell reberen bona part dels artistes catalans del seu temps i que tanta
transcendència va tenir en l’evolució del panorama plàstic del moment. No en va
tornar amb escultures, sinó amb la sèrie de dibuixos titulada “Les petits gens de
Paris” presentada el 1953 al mateix Institut. Hi deixava enrere la representació fins
llavors eminentment femenina, per encetar un nou dibuix realista i social fixat en
el París humil i sense monumentalitat, ben diferent del plaent i galant escenari urbà
encara prou comú llavors en les visions catalanes de la capital francesa.
Si l’impacte de la vida de carrer, heterogènia, dissonant i senzilla fou gran per a ell,
també fou molt important el rebut de l’art vist als grans museus parisencs. En tornar a
Catalunya amb tot aquest bagatge adquirit la seva figuració escultòrica va emprendre
el renovament, com ho havia fet en el dibuix, per situar-se progressivament en les
formes essencials i adquirir el to humanista que va caracteritzar-la d’aleshores
ençà. No hi va restar pràcticament record del noucentisme, mentre s’aproximava
a l’escultura no acadèmica coetània. Així mateixa a l’exclusiva feminitat inicial va
sumar una significativa presència de la imatge masculina, encarregada sovint de
manifestar una forta endurança. Tot plegat en un camí que va fer cada cop més
personal i on mai va estancar-se, sinó que va seguir en evolució continuada però
sense sotracs ni salts estilístics que violentessin l’itinerari que prosseguiria amb
2 Judit Subirachs “Escultura contemporània. L’escultura sota el franquisme” a
Art a Catalunya (dir. X. Barral i Altet) vol 7 Escultura moderna i contemporània. Ed
l’Isard 1998 p. 273
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creativitat va sorgir un treball que ha estat situat dins l’expressionisme figuratiu2,
i que potser més específicament es podria denominar figuració humanista. Un
camí extremadament personal, però també amb concomitàncies més o menys
profundes o circumstancials amb d’altres autors de les generacions pròximes com
foren els escultors Josep Martí i Sabé, Eudald Serra, Josep M. Subirachs, Josep
Subirà-Puig, Francesc Torres Monsó o Emília Xargay.

Escultures de l’ICRE a la Biblioteca Clarà

una notable i permanent simbiosi amb el dibuix. També va incorporar a la pràctica
inicial d’escultor i dibuixant la dedicació al gravat, la xilografia i la il·lustració. En
aquest darrer camp cal assenyalar l’amable contribució a les revistes infantils i
juvenils Cavall Fort i Tretzevents, on acompanyava amb la signatura ”Flum”, és a dir:
riu, les narracions de la seva esposa Maria Rosa Barrera i Giralt (Barcelona 1924 –
2006), de qui va il·lustrar també contes al diari AVUI i els llibres Just a l’altre part de
món (1982) El colomar i altres contes (1983) o El capgirell (1985).
La seva escultura, realitzada en diferents materials, normalment en execució
directa tant en pedra, terra cuita com fusta, a banda també de l’ús del bronze,
formigó o ferro, és representada en nombroses espais públics urbans, sobretot
a Barcelona. En són mostra l’estela en commemoració del papa Pius XII (1961)
a l’avinguda de la Diagonal, el rellotge de sol situat prop del castell de Montjuïc
(1969), el gran tors de l’espai central del recent desaparegut Bulevard Rosa (1971)
al passeig de Gràcia, ara pendent de nova ubicació, l’escultura de la Guineu al
parc de la Guineueta i els relleus de façana dels desafectats Serveis Funeraris del
carrer de Sancho de Ávila (1973). Fora d’aquesta ciutat cal esmentar el monument
als enginyers forestals de la carretera de Berga a Queralt (1971), el relleu de
l’estació ferroviària de Renfe a l’Hospitalet de Llobregat (1974) i el monument a la
sardana del parc del camps Elisis de Lleida (1986), així com l’estàtua monumental
del passeig del Terraplè (1992) i altres obres exposades al pati de ca n’Amatller a
Molins de Rei (c. 1965-1970).
La darrera exposició individual va fer-la a l’Ateneu Barcelonès l’any 2001
i pòstumament ho ha estat la mostra de dibuixos a la Sala Rovira el 2007 de
Barcelona. Hi ha obra seva al Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacional
d’Art de Catalunya de Barcelona, a Can Mario o Museu d’Escultura Contemporània
de la Fundació Vila Casas a Palafrugell, al fons de l’Acadèmia de Belles Arts de
Sant Jordi de Barcelona, al Museu de Montserrat, el Museu d’Art de Sabadell, al
museu Vinseum de Vilafranca del Penedès, al Casal-Museu Pau Casals del Vendrell,
al Museu de l’Hospitalet i el Museu Municipal de Molins de Rei, així com a l’antiga
col·lecció del Museu d’Art Contemporani de Barcelona ara exposada a la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú i a la col·lecció Daniel Giralt-Miracle,
dipositada recentment al Museu de Valls.
Eduard Riu-Barrera
historiador, arqueòleg i fill de l’artista
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El dimecres 2 d’octubre d’aquest any 2019 es va celebrar un nou Seminari ICRE
dedicat a l’escultor Jaume Martrús i Riera (Manresa 1889 – Barcelona 1966) que
va anar a càrrec de l’historiador Bernat Puigdollers i de Jordi Bacaria Martrus, nét
de l’escultor.
Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, Jaume Martrús va ser “format a l’escola d’arts
i oficis de Manresa i a Llotja (Barcelona) i freqüentà el Cercle Artístic de Sant Lluc.
Artista polifacètic i inquiet, a setze anys es traslladà a París, i sojornà successivament a
Suïssa, Itàlia, la Costa d’Or, Olot i Barcelona. Exposà a la Galeria d’Art Modern i al saló
d’humoristes de París i al Saló del Nu de Barcelona (1933), i hi obtingué premis. Excel·lí
també com a caricaturista i dibuixant festiu —signava Sutram—, com a il·lustrador i en
treballs de joieria.Té obres en museus i col·leccions de Manresa, Barcelona, París, Londres,
els EUA i el Japó”.
A banda d’aquesta breu i “oficial” biografia, la veritat és que Martrús forma part
d’aquesta colla de bons artistes, pintors i escultors, que han passat absolutament
desapercebuts pels mitjans artístics, privats i públics, d’aquest país. En Bernat
Puigdollers, juntament amb dos o tres “bojos” -com diu el president de l’ICRE en
la seva introducció a aquest catàleg- per la recerca en l’escultura i aprofitant la
bona amistat amb en Jordi Bacaria, nét de l’escultor, es van proposar de mirar de
refer una mica la trajectòria artística i professional de Jaume Martrús.
La veritat és que aquest treball de recerca ha estat una veritable sorpresa ja que
s’han trobat i, bàsicament documentat, un total de quasi 650 escultures -comptant
les diverses versions de materials i estudis de les mateixes-, 765 dibuixos
-caricatures, retrats, dibuixos d’animals, estudis anatòmics, escenes camperoles,
escenes en un hipòdrom i una colla de dibuixos de caire religiós-, 39 pintures -a
l’oli i aquarel·les- i 23 joies de diferents materials. També s’han trobat marionetes i
titelles de fil i, fins i tot, algun article escrit per ell i publicat als diaris, com el dedicat
a Francesc Gimeno.
Cal destacar, i així ho va fer en Bernat Puigdollers en la seva ponència, dos
excel·lents treballs d’il·lustració: el que va fer per documentar el seu viatge per
França, Suïssa i Itàlia, acompanyat d’un amic poeta,-del qual encara en desconeixem
la seva identitat- i els dibuixos de la novel·la de Juli Vallmitjana “Quan comencem a
patir: llibre de criatures” editada el 1908.

Jaume MARTRÚS I RIERA
en el seu taller del carrer de Matilde Díez
de Barcelona (1936)
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Jaume Martrús i Riera

Escultures
de l’ICRE
a la Biblioteca Clarà
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José Luis Ansón
Com a metge
José Luis Ansón Manso, és aragonès. Grau de Llicenciat en Medicina amb
qualificació d’excel·lent. Doctor en Medicina per la Universitat de Saragossa,
Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària per les Universitats de Barcelona
i Pompeu Fabra, PDG IESE Business School de la Universitat de Navarra. Ha estat
professor associat de la facultat de Medicina de Saragossa durant 18 anys. Ha
treballat a l’hospital Clínic Universitari de Saragossa. Ha exercit càrrecs directius a
l’hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, a l’Hospital Nuestra Señora de
Sónsoles d’Àvila i a l’hospital de Ciudad Real. Ha realitzat tasques de consultoria
internacional per a organitzacions com World Bank, Comunitat Europea i Banco
Intermericano de Desarrollo en el centre i Amèrica del Sud. Director de
Ebrotrasplante. Coordinador de trasplantaments d’Aragó.
Com a escultor
Fang: ha cursat estudis de modelatge en fang durant tres cursos acadèmics al
taller barceloní de Manuela Rivero Cortés.
Dos cursos intensius de Retrat al Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) sota la
direcció de Mer Jiménez Marrodán.
Curs d’Escultura durant tres anys amb Yanka Mihailova al Taller Azul Cobalto de
Saragossa.
Actualment està realitzant el curs de Tècniques Escultòriques de dos anys de
durada a l’Escola Oficial d’Art de Saragossa.

joseluisanson@gmail.com

Bronze: Foses i pàtines realitzades per Foneria Ginfer de Reus
Pedra i fusta: curs de retrat en pedra al taller barceloní de Mariano Andrés Vilella.
Curs de talla en Fusta al Taller de Escultores Clavero de Saragossa.
Pàtines i motlles: També ha realitzat cursos de Pàtines i de Motlles organitzats
pel MEAM, dirigits per Mer Jiménez Marrodán i impartits per Adrià Arnau, a
Barcelona. Curs de Motlles a l’Espai Medusa de Barcelona.
Pintura i dibuix: tres cursos de retrat a l’oli amb Carmen Alquezar Valero (dos
en el seu taller de Salou i un a Casa Piera de Barcelona).
Curs de dibuix a l’estudi de Manuel Serra Barceló de Saragossa.

Anita
2019
Bronze
43 x 29 x 23 cm

Exposicions a 2019:
Exposició d’escultura a cicle Poemes d’Estiu 2019.
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Adrià Arnau
Afrontant la creació plàstica com un continu qüestionament de la representació,
la contemplació de la forma, i especialment de la forma artística, no és un estat
de passivitat, un simple mirar, sinó que requereix un procés actiu d’interpretació.
Encara que aquest procés es pot desenvolupar des de moltes vies en el cas d’Arnau,
aquest ve marcat per la seva relació amb el fang com a matèria primera, com a
element bàsic que li acompanya des dels seus inicis com a ceramista i que transpira
en la seva obra, fins i tot, quan aquesta es decanta per la talla de la fusta o la pedra.
Establint-se un diàleg a tres bandes entre la naturalesa —el model que posa per a
l’escultura— l’artista i la matèria amb la qual es formalitza l’escultura. En aquesta
il·lació l’escultor es qüestiona sobre la seva pròpia manera d’analitzar la figura i,
per tant, sobre la seva manera d’expressar les emocions que li transmeten les
formes naturals mentre que la matèria va prenent forma a les seves mans retornant
reflexos d’aquestes emocions. Així l’escultura no és una rèplica del model sinó una
composició de formes que expressen les reflexions plàstiques de l’escultor.

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

Des d’aquesta concepció de l’escultura prenen cos unes peces que, malgrat la seva
aparença figurativa, responen a postulats abstractes on la simplicitat de la forma,
la geometria i l’equilibri són els elements característics d’un llenguatge artístic que
només s’acosta a la semblança naturalista per a connectar la palpitació de la vida
que desperta la contemplació del cos humà —concreta i temporal— amb una
estructura conceptual que apunta cap allò atemporal i universal.

Matrioska
2017
Terracota
46,5 x 25 x 35 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.

My Marilyn

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
Resina acrílica amb marmolina
i pedra natural
50 x 20 x 40 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.
Experiència professional
Funcionari de carrera, 1962.
Ajuntament de Granollers, 1965.
Diputació de Barcelona, 1969.
Classes d’Escultura al taller de l’escultora Mar Hernández a Castellar del Vallès.
6 cursos d’Escultura a l’Escola Massana de Barcelona.
Classes amb el professor Joaquin Echevarria a l’Escola Manolo Hugué de Caldes
de Montbui.

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

Exposicions
Exposició col·lectiva a Castellar del Vallès.
Exposicions individuals a l’Ametlla del Vallès i a Caldes de Montbui.
El 2016, 2017 i 2019 va exposar a la Biblioteca Clarà de Barcelona, com a membre
de l’ICRE.
El 2017 va exposar a la Biennal Internacional d’Art de la Pobla de Segur (Pallars
Jussà).
El novembre i desembre del 2018 va exposar al Celler de Carrencà, a Martorelles
(Vallès Oriental).
Té peces a Espanya, Argentina i Japó.

Noia rumana
2011
Terracota
35 x 27 x 37 cm
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Núria Corbera

Faune

2017-2018
Terracota
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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.

Le lutin de la carrière
2015
Marbre de Sent Biat
50 x 20 x 20 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/

Oedipus
2016
Resina
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Mari Carmen Garcia
Ja fa mes de 15 anys que per casualitat va visitar els tallers oberts del raval i va
conèixer l’escultor Jorge Egea. Des d’aleshores es va iniciar en el món de l’escultura
anant al seu taller setmanalment.
Modela el fang amb molta tranquil·litat i sense pressa. Les seves figures no son de
grans dimensions, normalment no passen de 30cm d’alçada.
Recentment, va participar en un curs intensiu de relleu al Centre Integral para
el Desarrollo del Alabastro (Albalate del Arzobispo, Terol) per conèixer altres
materials, l’alabastre. Hi va tenir una experiència molt enriquidora i gratificant.

Mari Carmen García
Nascuda a la Bisbal d’Empordà l’any 1964,
però viu a Barcelona des dels set anys.

És membre de l’Institut Català per la Recerca de l’Escultura.
Exposicions més rellevants
2006: Exposició Minotauromaqui, homenatge a Picasso. Barcelona.
2011: Exposició Homenatge a Rubens. Gavà.
2016: Exposició de l’ICRE a la Biblioteca Clarà de Barcelona.
2019: Exposició de l’ICRE a la Biblioteca Clarà de Barcelona.

Noia pensativa
2018
Terracota
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Josep Maria Gomis
Amb 4 o 5 anys, de manera espontània, comença a fer ninotets amb la cera vermella
del formatge!. En veure-ho, els seus pares li compren plastilina i des d’aleshores
no ha parat.
De manera puntual, ha après en diferents tallers d’artistes i, fins i tot, a Belles Arts,
a Barcelona (en aquell temps encara era la Escuela Superior de Bellas Artes de
San Jorge), si bé els seus coneixements tècnics els obté de manera principalment
autodidacta, o sigui: aprendre a base de trompades!!
Encara va aprenent (i per molts anys).
El tema principal de la seva obra es la figura i dóna molta importància al dibuix –
com obra definitiva o com estudi preparatori per una escultura-. Diu, per exemple,
“el dibuix és la mare del corder” o “malfiat d’un escultor que no dibuixi!!”.
Té obres a Mataró (Maresme), Palma (Mallorca), Figueres (Alt Empordà), Navarra,
Albarrasí (Terol), o a col·leccions com la del Museu Arxiu de Sant Andreu de
Llavaneres (Maresme).

Josep Maria Gomis
Neix el 2 d’abril de 1958
josemariagomis@hotmail.com

Des de fa més de 40 anys ha participat en moltes exposicions col·lectives, però
durant molt de temps no ha volgut exposar individualment, fins l’any 2018 en que
el seu amic i artista Pep Suari el va empènyer a fer una exposició amb ell. Des de
llavors ja ha fet una dotzena d’exposicions.
Darreres exposicions:
- Obra seleccionada al concurs internacional de Pintura i Escultura Figuratives 2019
- Primer premi ex aequo al 7è Concurs de Pintura Humet-Saula 2018 de Calella
- Exposició a l’Espai Capgròs de Mataró, 2018
Obra pública:
- En Jaumet del flabiol, personatge popular de Sant Hilari Sacalm, 2019
- Sant Pere, per la basílica de Sant Pere de Mataró, 2014

De cara al vent
2018
Resina epoxi modelada,
amb pàtina de ferro
60 x 28 x 24 cm
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Coco Guilera
Llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitat Art, per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Als anys 90 coneix a l’escultora Josefina Miralles amb qui comença, pròpiament, el
coneixement de l’escultura. Continua la seva formació al taller de l’escultor Jorge
Egea en l’àmbit del modelat i del figuratiu. S’inicia en la pràctica de la talla amb
marbre amb l’escultor Riccardo Ricci, a Carrara. També ha començat a treballar
la talla amb alabastre en el Centro Integral de Desarrollo del Alabastro, a Albalate
del Arzobispo (Osca).
Rosa Guilera (Barcelona, 1960).
instagram.com/cocoguilera
hola@cocoguilera.com

Workshop Animal Dynamics amb el professor David Cemmick, al Barcelona Academy
of Art realitzat el juliol del 2019.
Alterna la tasca escultòrica amb tècniques de pintura sobre seda i d’estampació
sobre tèxtils, dominant la tècnica de Shibori i Arashi i Ecoprint.
Darreres exposicions
Exposició a la Biblioteca Clarà, Barcelona, 2017
Biennal Internacional d’Art de la Pobla de Segur, 2017
Exposició a la Biblioteca Clarà, Barcelona, 2018
Exposició al Celler de Carrencà de Martorelles, 2018
XVI Feria de Arte Contemporáneo Arteria, Monzón (Osca), 2019
Exposició a Bagnères-de-Luchon, França, 2019

Supèrbia
2018
Terracota
36 x 35 x 28 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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Joel Llopis
Vaig néixer a Menorca. Després de cursar el Batxillerat Artístic vaig decidir
traslladar-me a Barcelona per continuar formant-me.
Fa alguns anys que estic aprenent diferents tècniques i processos creatius en els
quals he pogut trobar el meu estil. Intento materialitzar emocions i sentiments a
través de les escultures.
Statement
El mar, el vent i la nostàlgia per un passat no viscut formen part de la meva inspiració.
El contrast entre la bellesa i les cicatrius del pas del temps es transformen en
tendresa i erosió.
Educació
2019 Curs intensiu d’escultura a la Barcelona Academy of Art amb Grzegorz
Gwiazda.
2018 Curs intensiu d’escultura en el MEAM amb Mer Jiménez.
2018 Curs intensiu d’escultura a l’escola Medusa.
2006 Tecnicatura grau superior de Modelisme Industrial a l’Escola Llotja.

Joel Llopis
08026, Barcelona
Tel. 680 81 32 05
joelllopis.escultor@gmail.com
linkedin.com/joelllopisgarcia
Instagram.com/joel_llopis

Projectes
Bust en bronze del Sr. Gaspar Espuña, per la fundació CETT.
Modelat del mural P41 per l’hotel ARTS de Barcelona.
Modelat del personatge Biri Biri pel Club Super 3.
Exposicions
2019 Exposició col·lectiva a la sala Nauart.
2018 Exposició col·lectiva a la galeria Skygalleryarts.

Vell pescador
2019
Resina acrílica
57 x 56 x 25 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).
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
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)
Menció honorífica Belles Arts Sant Jordi - Perelló, anys 2017 i 2019

Repòs
2015
Terracota
55 x 32 x 32 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.

Flagel·lant
2012
Terracota
55 x 20,5 x 18 cm
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Ricard Mira
De tan simples que aparenten les escultures de Ricard Mira, sembla que aquestes
formes s’han parit del no-res, per una simple concreció a base de brusques i
encertades malformacions: una forma en genera una altra, són espontànies en tant
que genuïnes.
La part de l’atzar és mínima: aquesta part es pot trobar en el toc inicial, o en els
accidents de la matèria que serveix de suport (ferralla). El desenvolupament del
procés creatiu no hi és sense una raó, una raó perceptiva, plàstica i profunda.
Les escultures de Ricard Mira tenen l’equilibri intern del conjunt i la dinàmica que
el posa en moviment. Aquestes composicions de ferralla determinen l’existència
plàstica de tota la composició. Aquestes escultures, doncs, tenen continent i
contingut, o sigui, expressió plàstica, lo que no es pot veure però sí imaginar, el cor,
que ens obre les portes al seu “intorno”.

Foto: Judith Vizcarra
Ricard Mira: nascut a Valencia de Alcántara,
Càceres, el 6 de Novembre de 1952
www.ricardmira.eu
www.instagram.com/ricardmira
www.pinterest.com/ricardmira

Penso que no calen més consideracions filosòfiques per descobrir el que cada
escultura porta de missatge, hi ha qui el sent i hi ha qui no, però el missatge hi és,
l’art és el vehicle invisible de la idea.
Josep Maria Blanch

Reequilibri 2017
2017
Ferro reciclat
37 x 57 x 30 cm
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Mario Molins
Formació acadèmica
2010 DEA (Suficiència Investigadora). Programa de Doctorat La Realitat assetjada
(Universitat de Barcelona).
2008 Llicenciat en Belles Arts (Universitat de Barcelona).
Darreres exposicions individuals
2018 Naturalezas InVisibles, Programa Arte Intruso, Centro Cardenal Gonzaga, La
Cabrera, Madrid.
Naturalezas InVisibles, Fundación Vela Zanetti, Lleó.
2017 Naturalezas, Galería Finestra Estudio, Saragossa.
Eclosión de una semilla, Centro Cultural La Despernada, Villanueva de la Cañada,
Madrid.
Darreres beques i premis rebuts
2019 Artista seleccionat en el I Congrés d’Escultura Monumental, Almacelles,
Lleida.
2018 Winers Q1 2019 - 1340 Gallery (Art Magazine).
Finalista a la IV Mostra d’Art Emergent de Sabadell (AES 2018).
Seleccionat a When you will learn that there isn´t a word for everything, Nunn´s Yard
Gallery, Norwich, Anglaterra.
Artista seleccionat a FLAMANTES 2018.

24 de novembre de 1983
650 026 698
mariomolins.escultor@gmail.com
www.mariomolins.com

Darreres conferències impartides
2019 Conferència ICRE (Institut Català per a la Recerca en Escultura), Llibreria
Pròleg, Barcelona.
Conferència Cicle AES (Art Emergent Sabadell) Escola de Belles Arts de Sabadell.
2018 Conferència CELLIT (Centro de Estudios Literanos),Tamarit de Llitera, Osca.
Conferència Universidad Popular de Zaragoza,
2017 Conferència I Ciclo Cultural, Sant Esteve de Llitera, Osca.
Conferència Galería Finestra Estudio, Saragossa.
Escultura pública
2019 Re-Brote, Parc Europa, I Congrés d’Escultura Monumental, Almacelles, Lleida
(escultura temporal).
2016 Epífita, Paratge de la Murta, Alzira,València.
2014 Símbolo, Homenatge a Joaquín Costa, Binèfar, Osca

Crecimiento oculto IV

Algunes obres a col·leccions
CDAN (Centro de Arte y Naturaleza), Fundación Beulas, Osca
Universitat de Navarra.
Ajuntament de Saragossa.

2017
Fusta d’alzina i mirall
86 x 45 x 45 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 les Neus i al col·legi Sagrat Cor de Santa
Coloma de Gramenet.
E-mail: eulaliagresely@gmail.com
Facebook: eulalia.m.gresely
Blog: eulaliamonesgresely.wordpress.com
Instagram: @eulaliamones

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.

El lector
2019
Paper maixé
31 x 22 x 16 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, etcètera. 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.
2006: Certamen Ciudad de Melilla.
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, 2017 i 2019: Col·lectiva ICRE. Biblioteca Clarà, Barcelona.
2016: II Concurs de Pintura i Escultura Museu Arxiu Llavaneres - Seleccionat
2017: Salon le Fousseret - ICRE
2017: Biennal Internacional d’Art la Pobla de Segur - ICRE

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

Tres figures dretes
2010
Fusta amb pàtina
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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 a 2019:
Classes de modelat a Arts Clàssica, amb l’escultor Jorge Egea i classes 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
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 a 2019: 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 a 2019: Exposició col·lectiva a Le Fousseret (França).
2016 a 2019: Exposició col·lectiva a la Biblioteca Clarà de Barcelona.
2016: Exposició col·lectiva Art i representació.Testimoni del conflicte, a l’Església antiga
del poble vell de Corbera d´Ebre.
2018: Exposició col·lectiva ICRE al Celler de Carrencà de Martorelles.

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

Laia a la platja
2018
Terracota
75 x 40 x 39 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)

Lolita
2002
Bronze
54 x 28 x 22 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
2018
Exposició dels socis de l’ICRE al Celler de Carrencà, a Martorelles
2017
Exposició col·lectiva de l’ICRE a la Biblioteca Clarà de Barcelona
Exposició a Madrid Joya
Exposició Banaka Giroca
Exposició a la Galeria Lijny (Països Baixos, Holanda)
Exposició a la Galeria De Salon, Amsterdam (Països Baixos, Holanda)
Apertura de Concep Galeria Fili Plaza al carrer de Petritxol de Barcelona
2016
Exposició col·lectiva de l’ICRE a la Biblioteca Clarà de Barcelona
Exposició a la fira Madrid Joya (Madrid)
Exposició a la Galeria Lijny (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)

www.filiplaza.com

2015
Flagship Store (Barcelona)
Exposició a la botiga Lourdes Bergada (Barcelona)
Barcelona Art Experience
Banaka

El corsé
1998
Bronze i acer
40 x 14 x 11 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 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
Sant Vicenç de Torelló el 1967

Darreres exposicions col·lectives, 2018:
- Col·lectiva ART FESTIVAL a la Galería Arteria (Barcelona, 2019).
- “Visions Contemporànies” a l’Atelier Blanca de Nicolás (Sitges, 2019).
- “XVI-Feria de arte contemporáneo, ARTERIA (Monzón, 2019).
- Artista convidat a DialogARTE, espai de fusió artística (Barcelona, 2019).
- Col·lectiva “LGTBI ERÓTICA-2019” a la Filippo Iocco Studio & Gallery
(Barcelona, 2019).
- Col·lectiva dels socis d´ICRE a Bagnères-de-Luchon (França, 2019).
- Tallers Oberts Poblenou. Col·lectiva Fundación Matilde Tamayo a Nauart
(Barcelona, 2019).

www.instagram.com/no_onionplease
www.facebook.com/ramonponsescultures
www.ramonpons.wix.com/ramonpons
rponsc@hotmail.com
Foto: Justin Brown

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

La VBella Europa !

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).

2017
Terracota amb peanya metàl·lica
30 x 14 x 21 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. Can Gruart,Vilablareix, 2019
- 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
- Sant Pau al segle XXI. A l’ombra d’un sifò, Sant Pol de Mar, 2019
- XVI Feria ARTERIS. exposició dels socis de l’ICRE, Monzón, 2019
- 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

Lord of spiders
2017
Resina de polièster
amb pàtina de grafit
55 x 215 x 64 cm
Enigmàtic personatge del grup
escultòric “Materialitzacions”.
Lord of spiders (el senyor de
les aranyes) està carregat d’un
simbolisme ocult que l’espectador
haurà de desxifrar.
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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.

Green Moebius
2017
Pasta refractària amb xamota
33 x 33 x 40 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

Fruits de la terra
2019
Fang refractari cuit a 1250º,
amb una lleugera capa d’esmalt
Conjunt:
75 x 50 x 21cm
Peces individuals:
21-19 x 29-22 x 26-18 cm
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Ferran Santiago
Va iniciar-se a l’escultura assistint a l’Escola d’Arts i Oficis. Més endavant, a les
classes del taller de la Rosa G. Ferrandiz i del Jorge Egea. També ha rebut formació
a la Barcelona Art Academy de la mà de la Sara Stendlung i de l’Eudald de Juana.
La seva obra és figurativa perquè l’apassiona el cos humà: el sol fet d’un gest, un
senil balanç a l’hora de desplaçar-se o, fins i tot, un rostre laminat. L’apassiona,
també, el fet que amb diferents materials hom pot expressar-se, alliberar l’energia
i transformar-la en quelcom tangible.
A la seva obra hi trobareu fantasia, ciència-ficció; allò que dels somnis s’esdevé.
“El surrealisme i el cinema es donen la mà per recórrer mons on existeixen éssers
per descobrir i personatges al que no hauríem de conèixer, o si... “.

En Ferran és llicenciat en Farmàcia.
web: www.ferransan.com
Facebook: ferransancreacions
Instagram: ferransan
email: ferransancreacions@gmail.com

the pOint Of view
2018
Resina de polièster
56 x 16 x 25 cm
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Josep Tomàs
Josep Tomàs, Barcelona 1954
Dissenyador, aparadorista i escultor. Els seus dissenys son una projecció de si
mateix, una forma d’expressió a través dels teixits i sempre fidel a una filosofia
minimalista.
Des de l’any 1984 fins l’any 1992 ha presentat les seves col·leccions a les passarel·les
Gaudí de Barcelona. A partir de l’any 2009 comença una forma molt personal de
comunicar-se a través dels aparadors, introduint a partir del disseny l’obra artística.
Ha participat en diversos certàmens i ha exposat les seves obres en diferents
exposicions.
Premis i nominacions:
1988. Exposició Espanya 50 anys de Moda al Palau de la Virreina de Barcelona.
1988 i 1989. Nominat al premi Cristóbal Balenciaga.
1989. Premi Prestige al millor dissenyador.
1989. Guardonat pel Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.
2009, 2010 i 2011. Premi Top-Ten, patrocinat per la Cambra de Comerç i Turisme
de Barcelona.
2013, 2014 i 2017. Finalista premis Art Fad (Exposició al Museu DHUB de Barcelona).
2018. Finalista premis d’escultura de la Fundació Vila Casas (exposició museu Can
Mario, Palafrugell).
2018. Obra seleccionada als premis d’escultura Pere Jou (exposició al Centre
Cultural Miramar, Sitges).

Web: www.josetomas-passaport.com
e-mail: josetomas.passaport@gmail.com
facebook: Jose Tomas
instagram: josetomas.passaport //
josetomas_barcelona

Pensament dual
2018
Fusta de xiprer i ferro
47 x 23 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.
El 2016 va començar estudis de graduat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona.
Exposicions individuals
Exposició al Casal Cultural de Santa Maria de Martorelles (juliol 2017)
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)

Eduard Varela Zapater
Nascut a Granollers, el 1987

Exposicions col·lectives
Escultures de l’ICRE a la Biblioteca Clarà de Barcelona (2017)
Biennal Internacional d’art 2017 a la Pobla de Segur (octubre 2017)
Escultures de l’ICRE a la Biblioteca Clarà de Barcelona (2016)
32ème Grand Prix d’Ars Plastiques Le Fousseret, França (2015)

Jiang Xiaofèn o Jùlia
2018
Terracota
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Aquest catàleg es va acabar d’imprimir
el gener de 2020, 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
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