Extensions

Extensions
Narcís Costa
Miquel Duran Miralls
Constel·lacions Antoni Federico
Josep Ministral Instants
Pulsions Patxè
Laberints

Castell de Sant Ferran — Sala Martín Cermeño
Del 5 de desembre de 2009
al 9 de gener de 2010

Extensions | Índex 5

Índex

Pròleg
Santi Vila i Vicente

p. 6

Presentació
Enric Tubert Canada

p. 7

Laberints
Narcís Costa — Roses

p. 10

Miralls
Miquel Duran — Agullana

p. 18

Constel·lacions
Antoni Federico — l’Estrada

p. 24

Instants
Organitza

Disseny del catàleg

Dipòsit legal

Ajuntament de Figueres

Charlie Planas per a Studio Parking

GI-1164-2009

Comissari

Maquetació

Enric Tubert Canada

Berta Reig per a Studio Parking

Coordinació

Fotografia

Maite Oliva Alsina

© Javier Almar

Imprimessió
Impremta Aubert

Josep Ministral — Llers

p. 32

Pulsions
Patxè — Garriguella

p. 38

Biografies

p. 46

6 Extensions Pròleg

Extensions Introducció 7

P

oques regions han conservat amb el pas dels segles tantes i tan
diverses petges monumentals del pas dels homes i les dones per
la seva terra com l’Alt Empordà. Des dels dòlmens i menhirs a
la falda de l’Albera, passant per les restes dels primers poblats

d’indiketes grecs i romans i per les discretes esglesioles romàniques i els seus
monestirs majestuosos, fins als processos urbanitzadors medievals, moderns
i contemporanis, els habitants de l’Empordà han sentit un desig irrefrenable
d’immortalitzar el seu pas per aquest món llegant-nos testimonis materials, expressió de la seva visió del món, de les seves pors o de les seves seguretats, dels
seus valors i fantasmes.

Q

uan es parla de l’Empordà se sol associar aquest espai amb la
idea de «terra d’artistes», i de fet és veritat que des de fa uns
anys hi ha un volum important de pintors i escultors que han
obert el seu estudi en pobles de la comarca i sovintegen els re-

portatges que presenten els espais on treballen aquests artistes com autèntics
paradisos on les muses han fixat la seva residència.
Més enllà però d’aquest tòpic, el que és cert és que darrera l’aparent amabilitat
d’un paisatge tan mitificat com el de l’Alt Empordà hi ha un territori que queda
en un dels extrems del país, una terra de pas afectada per una enorme quantitat
d’infraestructures que la creuen de nord a sud, un racó de món on la climato-

El segle passat va ser especialment prolífic en noves formes d’expressió artística

logia pot ser severa i canviant i on, per tant, el fet d’instal·lar-s’hi amb l’objectiu

decidides a representar la realitat empordanesa amb una mirada nova, alliberada

d’exercir d’artista pot ser adequat sempre que un parteixi del supòsit que aques-

de les inèrcies anteriors i del «realisme» precedent. Tan forta i reeixida va ser la

ta feina és un camí de recerca, una llarga travessia en solitari i que estigui dis-

revisió, que segurament la imatge de l’Empordà que ens ha arribat al segle XXI

posat a cultivar la perseverança, la memòria, la intuïció i la curiositat, qualitats

ha tornat a quedar atrapada en un nou cànon, una representació novament orto-

que casualment defineixen la manera de fer dels nòmades o dels navegants.

doxa i per tant plena de tòpics sobre l’Empordà i el fet empordanès, tan avorrits
com els dels seus antecessors.

Extensions és un projecte d’exposició col·lectiva gestat fa temps i que sorgeix a

partir d’una doble reflexió relativa a un fet paradoxal molt evident a Catalunya:

El projecte «reivindicatiu» que tenim al davant, comissariat per l’Enric Tubert,
busca justament alliberar-se de prejudicis i tornar a posar la creació artística al
servei de la curiositat i la llibertat intel·lectuals i estètiques, que es volen, aquestes sí, constants i infatigables. S’ho proposa, a més, de la mà de cinc artistes
coneguts i reconeguts, en bona mesura agents determinants en la definició de
la imatge de l’Empordà que ens ha estat llegada. Una iniciativa esplèndida que
confirma el compromís dels artistes empordanesos amb la llibertat i la bellesa,
més enllà dels tòpics que ens encadenen. Per molts anys!

· Hi ha un conjunt important d’artistes catalans actuals l’obra dels quals té
una qualitat estètica sobradament provada i reconeguda i que, no obstant, no tenen espai representatiu en els museus d’art contemporani.
Paradoxalment, en aquests museus s’hi pot veure un volum important
d’obres menors signades per artistes suposadament cabdals provinents
dels circuits internacionals.
· La gestió de certs monuments que disposen d’espais expositius amb unes

Santi Vila i Vicente
Alcalde de Figueres

possibilitats extraordinàries sovint està sotmesa a limitacions que fan que
es perdi l’oportunitat d’utilitzar aquests espais per fer-hi exposicions d’art
contemporani i així, de manera coordinada, projectar el propi patrimoni
històric i difondre l’obra dels creadors actuals. En canvi, s’importen experi-
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ències que sovint són anecdòtiques i se’ls ofereixen espais emblemàtics dins

la tradició occidental amb l’exigència d’estar atents a tot allò de significatiu que

el circuit català i se’ls dóna una difusió mediàtica de primer nivell.

passa en el món de l’art a nivell internacional.

Davant d’aquest panorama, i aprofitant la designació de Figueres com a Capital de la Cultura Catalana 2009, s’ha fet una tria de cinc artistes residents a la
comarca, que fa uns trenta anys que hi tenen els seus estudis on produeixen la
seva obra i que comparteixen el fet d’entendre el treball artístic com un camí
de recerca i de creixement personal i s’ha programat una exposició de la seva
producció actual en un espai espectacular, una construcció emblemàtica i amb
un gran potencial com espai d’exposicions, el castell de Sant Ferran.
Hem batejat aquest projecte amb el nom Extensions perquè la mostra s’ha dissenyat des d’una perspectiva que entén com indispensable l’exercici de repensar
el concepte d’art contemporani, en el sentit de no limitar aquest qualificatiu a
aquelles propostes que suposen una «novetat» en l’ús de certs materials o de
certs llenguatges sinó de fer-lo extensiu a tota aquella obra actual, amb qualitat
estètica provada i que pel simple fet de seguir fent recerca a través de llenguatges «clàssics» com la pintura o l’escultura no és pot etiquetar com a conservadora o immobilista.
Així doncs, en d’aquesta extensa talaia que domina la plana que és el castell de
Sant Ferran i específicament a la sala Martin Cermeño, el visitant a l’exposició
descobrirà la força expressiva i la voluntat transgressora de cada un dels cinc
conjunts d’obres fetes per cinc artistes empordanesos molt diferents però que
tenen comú una sèrie de trets: el fet de pertànyer a la generació dels nascuts
entre 1945 i 1954, el de dedicar-se professionalment a la creació artística des
d’inicis dels anys 70 i 80, el d’haver optat per una posició en la qual s’ha primat
la llibertat creativa per damunt de la seguretat o altres valors, el d’estar en una
fase de maduresa professional que evidencia un fort domini de l’ofici i un gran
rigor conceptual, el d’haver sabut combinar l’opció de viure molt lligats al territori i decidits a aprofundir en les possibilitats del llenguatge artístic forjat dins

Per tot això, Extensions és una bona oportunitat per experimentar que l’art contemporani és una forma d’avançar cap a allò desconegut i per comprovar que
cada un dels cinc artistes seleccionats té en comú amb els altres el fet d’haver
escollit l’art com una via de coneixement que, en el cas d’en Narcís Costa s’entén
com un camí personal a través dels laberints que ell ha escollit crear des del seu
estudi taller a Roses; en el d’en Miquel Duran és un exercici d’anàlisi de la realitat
a través de les imatges reproduïdes en múltiples miralls que l’artista atrapa des
del seu estudi a Agullana; si parlem de l’Antoni Federico esdevé un intent de formalitzar la geometria de noves constel·lacions que representen els secrets de la
matèria i la energia que ell investiga des del seu taller de l’Estrada; en el cas d’en
Josep Ministral explora totes les ressonàncies formals i cromàtiques que es poden
descobrir en les ombres provocades per la incidència de la llum sobre les coses
i ho fa des del seu estudi de Llers i en el cas d’en Patxé aconsegueix dotar d’una
impactant dimensió temporal imatges treballades des de les pulsions íntimes que
guien el seu treball creatiu des del seu taller de Garriguella.
Ens agradaria pensar que amb aquesta mostra, encara que sigui modestament,
es contribuirà a revisar l’autèntica dimensió d’algunes de les propostes artístiques
que es fan a l’Alt Empordà com a un exemple de contemporaneïtat i també a situar el castell de Sant Ferran en el lloc que li correspon dins l’atlas dels grans monuments amb espais expositius disponibles i infrautilitzats que tenim a Catalunya.
Enric Tubert Canada
Llicenciat en Història de l’Art

Narcís Costa
Labertints
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L ABERINTS

Narcís Costa

Vivim en un temps de canvis en les formes de comunicació

Agut i reflexiu, en Narcís Costa desgrana tot un seguit de

i segurament per això l’obra d’en Narcís Costa tendeix a

variacions laberíntiques carregades de poesia i de misteri:

desenvolupar plàsticament conceptes que estan directament

Laberints del silenci, Situació laberíntica, Laberint Tòtem,

lligats amb aquest fenòmen. Així, si fa ben poc aquest artista

Laberint superior + portes disjuntives,...

ens va sorprendre amb la seva sèrie anomenada «ziggurats»,
un tema en el qual la referència a la Torre de Babel i a tot el
fenòmen de la confusió de llengües com a base del fracàs que
se’n deriva era evident, ara ens ofereix la sèrie que ell bateja
amb el nom de L ABERINTS , un concepte que esdevé una bona
metàfora de la xarxa global que poc a poc ho engoleix tot.

Són peces que evidencien un ample repertori de recursos
tècnics i que destil·len una sensibilitat poc comuna en la
simbiosi dels materials. Presentades a vegades com un
petit «divertimento» i d’altres amb un format decididament
monumental tenen una dimensió coral, de manera que la sèrie
esdevé un al·legat en favor de la vida entesa com un viatge que

L’obra d’en Narcís Costa parteix del fet que tota la matèria és

cal recórrer amb mentalitat de nòmada, amb la convicció que

el resultat d’un diàleg entre elements diversos que s’uneixen i

l’autèntic objectiu és la pròpia navegació.

fusionen per a engendrar-ne de nous i que el que varia en cada
cas és la combinatòria. Si entenem la matèria des d’aquest
prisma, és evident que no és cap bestiesa afirmar que el

Enric Tubert Canada

laberint és un símbol del coneixement perquè el saber autèntic
és un joc de paradigmes, una estructura similar a allò que avui
anomenem un hipertext.

Expert en el treball del ferro i de la fusta -dos materials
dels quals ell domina les ressonàncies expressives i de la
combinació dels quals n’obté unes construccions impecablesen Narcís Costa explora, un cop més, les possibilitats d’aquests
materials per crear-ne Laberints de tota mena.

Així, dins la sèrie hi ha peces que són laberints clàssics,
univiaris, d’arribada a un centre que és el destí final i que
conviuen amb altres peces que són una versió del laberint
entès con una estructura complexa on se succeeixen les
alternatives de recorregut i que comporta el risc de perdre’s.

Dèdal amb restes del mar
40 x 42 x 38 cm
Fusta i ferro

Clàssic entre els clàssics
55 x 30 x 30 cm
Fusta d’eucaliptus i ferro
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Com arcaic
70 x 35 x 35 cm
Ferro fos
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Anèl·lid dedàlic
68 x 45 x 45 cm
Ferro fos

Laberint, silenci
94 x 35 x 35 cm
Fusta de roure i ferro

Caos laberíntic
22 x 22 x 22 cm
Fusta de Guinea
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Camins, molts i apilonats
25 x 45 x 45 cm
Ferro fos

Amunt i avall
30 x 27 x 34 cm
Ferro

Miquel Duran
Miralls
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MIRALLS

Miquel Duran

Els que el coneixen una mica saben que en Miquel Duran

Es podria dir que, com els lectors dels Passatges de Walter

és un home de lectures poc convencionals, un voyeur que

Benjamin, en Miquel Duran fa allò que algú ha anomenat

despulla allò que mira, un conversador apassionat conscient

arqueologia inversa és a dir, per comptes de reconstruir una totalitat

de la importància dels silencis en la conversa. La seva posició

perduda a partir de les seves restes, treballa sobre las runes d’un

intel·lectual és la d’aquells que practiquen el pensament

edifici mai construït. És per això que les obres que presenta en

transversal, cosa que el fa fugir de la simplicitat i el fa buscar la

aquesta ocasió són un autèntic crit a favor de la utopia.

integració de diferents disciplines.
Enric Tubert Canada

Aquests darrers anys Duran ha anat potenciant un llenguatge
decididament pictòric i molt matèric i, paral·lelament, s’ha anat
endinsant en el món del gravat des del qual sovint aprofundeix
en l’estudi de la seva obra pictòrica, en un clar exercici de
deconstrucció creativa. Aquest doble camí esdevé un joc de
MIRALLS, un exercici de distanciament que li permet extreure’n

l’esquelet i sotmetre la peça a una depuració constant.

Dotades d’una sòlida arquitectura interior, les seves obres són el
resultat d’un procés de treball lent, molt meditat, són peces que
es reinventen a cada moment i que en cada nova versió guarden
fragments interessants de la fase anterior, de manera que el
resultat final és una mena de dietari plàstic, un joc de capes que
es corresponen a moments diferents, a vivències diverses i que
esdevenen una representació de la complexitat humana.

Estem davant d’uns autèntics palimsests on hi detectem rastres
de lectures, sensacions, records d’infantesa lligats al Castell de
Sant Ferran, imatges extretes d’antics documents anònims o de
qualsevol material mediàtic,... tot passat pel sedàs dels MIRALLS
interiors que marquen o actuen com una línea d’entrada a un món
més profund i, tanmateix, més autèntic.

Passatge — Estudi n. 3 (fragment)
184 x 156 cm
Pintura i llapis d’oli
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Passatge — Estudi n. 1
247 x 208 cm
Pintura i llapis d’oli

Passatge — Estudi n. 2
237 x 208 cm
Pintura i llapis d’oli

Antoni Federico
Constel·lacions
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Constel· lacions

Antoni Federico

Amant de les instal·lacions, Antoni Federico prepara cada

Aquesta dualitat ens fa adonar que darrere l’aparent fredor inicial

exposició com un repte personal en el qual el diàleg entre

hi ha latent el batec d’un vitalisme optimista, profundament

l’espai expositiu i les peces exposades és un objectiu

arrelat en la Natura, un discurs que en tot moment està pensat

important. El seu treball és una plasmació de l’esforç humà per

per crear ponts entre l’home i l’univers que l’envolta.

superar els propis límits, per encarar-se amb el desconegut
i per arribar a intuir-ne els secrets, per intentar copsar allò
d’essencial que hi ha a l’entorn.

Ben al contrari del que podria semblar, l’obra d’Antoni Federico
destil·la humanitat perquè, si bé és cert que el seu disseny
és el resultat de tot un procés mental de reflexió i recerca que

Des del seu estudi de l’Estrada Federico refà un camí que

persegueix la superació del lirisme, també és evident que en la

des d’altres perspectives han recorregut i recorren científics,

fase de realització segueix optant pel gest ràpid i decidit. Una

filòsofs i artistes de tots els temps. La seva és una obra

manera de fer que busca el drama, l’acció, de forma que quan

enigmàtica, que no defuig el conflicte, que busca la tensió

un s’acosta a les seves peces hi descobreix totes les subtileses

i cultiva la desmesura. Inventa objectes construïts amb

del traç, tots els jocs de textures, totes les irregularitats

combinacions aparentment impossibles I fa un ús revolucionari

aparentment inexistents. Són detalls que humanitzen les peces

dels materials. Com els antics científics que formalitzaven en el

i que ens fan reflexionar entorn dels límits del sistema de

que anomenaven CONSTEL·LACIONS un conjunt d’astres que

percepció humana.

brillaven en el firmament, Federico organitza els elements de
cada peça com un tot en el qual les tensions no s’estalvien,
ben al contrari, ens apareixen com una bona excusa per a la

Enric Tubert Canada

reflexió, la sorpresa o el desconcert.

En un primer moment, davant d’aquestes obres, l’espectador
rep el fort impacte que suposa l’enigmàtica presència
d’artefactes d’aire futurista difícils de classificar. Però en un
segon moment s’imposa l’atracció de la sensualitat despresa
per la superfície d’aquests objectes que apareix com una pell
plena de tatuatges, símbols ancestrals, figures geomètriques
o sèries numèriques carregades de simbolisme, formes a
vegades amb ressonàncies esotèriques.

Sense Títol (2009)
242 x 242 x 60 cm

28 Extensions Constel·lacions Antoni Federico

Sense Títol (2009)
271 x 242 x 148 cm

Sense Títol (2009)
390 x 257 cm

Ministral
Instants
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INSTANTS

Josep Ministral

En relació a l’Empordà i el paisatge empordanès és freqüent que

D’aparença amable, amb un cromatisme molt viu, són peces

es parli de la llum peculiar que l’envolta i poques vegades es fa

en les quals es busca la presència de la natura sense fer-la

esment de les inevitables ombres que aquesta produeix quan

explícita sinó intuïda i això s’aconsegueix gràcies a l’exigència

incideix sobre els elements del paisatge. És per això que resulta

en la selecció dels detalls escollits, el rigor en la composició

interessant adonar-se de la presència d’en Josep Ministral, un

geomètrica del conjunt i la riquesa de matisos i de tons que

artista que des de l’Empordà ha dedicat la seva vida a perseguir

genera la juxtaposició de superfícies de color. Tot plegat són

justament la captació de les subtileses de les ombres.

aspectes que ens parlen de la solidesa del treball d’un artista
que ha sabut fer de l’estudi i el domini de la tradició un material

L’actitud des de la qual en Ministral encara el treball d’artista és

impagable per avançar cap el futur tot obrint nous llenguatges.

la d’aquells que es qüestionen cada dia el sentit de la seva feina
i en el seu cas s’ha deixat guiar per una vocació ambiciosa per

Enric Tubert Canada

rellegir amb nous ulls allò d’essencial que hi ha en les coses,
quelcom que més que veure’s s’intueix, un camí per tant gens
senzill i que exigeix un compromís total.

Tradicionalment, en la lectura de les ombres - com en l’Art - i
ha una part de joc i una altra d’exercici d’interpretació d’unes
formes que són el reflex d’una realitat superior i que ens fan
accedir a un nivell més essencial de coneixement, com si tot
allò observat hagués estat sotmès a un procés de destil·lació.

Les obres que presenta Ministral són un bon exemple d’un treball
fet a partir de les ombres sorgides de la Naturalesa, el lloc del
qual Ministral treu els seus records infantils. Són INSTANTS en
un camí, a la recerca de la poesia, un procés que ell recorre tot
eliminant qualsevol detall anecdòtic i que dóna a la seva obra
una lleugeresa especial, una sensació d’estar davant d’una
naturalesa destil·lada o com si el que l’artista reproduís fossin les
marques, les taques, les empremtes que el nostre periple vital ha
deixat en el nostre paisatge interior.
Es quan m’allunyo que hi veig clar
146 X 114 cm
Oli sobre tela

Ombres d’estudi
100 X 70 cm
Llapis de colors sobre papers vegetals
La sang s´altera,
per la primavera
Oli sobre tela
195 X 130 cm

Patxè
Pulsions
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PULSIONS

Patxè

En la pintura d’en Patxé hi ha algunes de les essències del

perdut la pell, que apareixen en carn viva i que des de la seva

paisatge empordanès: contrast, duresa, llum, tensió i ell ho

nuesa, ens obliguen a assumir la condició tràgica de la condició

empaita amb una manera de fer en la qual es combina una

humana com quelcom que ens converteix en individus no exempts

meditació molt detallada del que ha de ser la peça, amb una

de misèries però capaços de grandeses. Són personatges on el

concreció passional, enèrgica traduïda en una pinzellada viva i

mestratge de Giacometti es fa present i en les qual Patxé es deixa

executada amb la voluntat d’aconseguir que la tela agafi gruix

dur per les seves PULSIONS i demostra que quan en una obra

i que el relleu expressi tot el rastre que el temps deixa en les

conviuen la poesia i el drama l’espectador queda tocat i l’art acaba

coses, com les vivències de cada subjecte plasmades en totes

servint per provocar una certa catarsi.

les arrugues del seu cos.
Enric Tubert Canada

Diu Patxé que ell no comença mai una obra fins que l’ha
visualitzada mentalment, per això després, en l’etapa de
realització, es deixa anar amb tota la força, com si tot ho inventés
i ho improvisés en aquell instant precís.

Inquiet i curiós Patxé ha mirat de manera crítica i molt reflexiva
els grans pintors expressionistes de la segona meitat del
S. xx, especialment els alemanys i els mestres de l’abstracció
americana i també alguns artistes orientals. Ell sol dir que és un
«col·leccionista de pintors» i la veritat és que en la seva col·lecció
hi ha noms propis d’artistes com Kiefer, Rauschenberg, Cy
Twombly,... que tenen en comú el fet de crear una obra en la qual
el ritme de la pinzellada i la llibertat expressiva són trets bàsics.

En la sèrie que presenta en aquesta ocasió, Patxé ha realitzat
unes composicions abstractes de gran format, en les quals es
detecta tot el domini tècnic adquirit per l’artista durant els anys
que es va dedicar a l’abstracció lírica. El que resulta interessant
és que Patxé persegueix una delimitació molt definida de cada
zona de la tela, tant en allò referent al color com a la geometria
però arribat aquest punt, quan sembla que l’obra ja està acabada,
intervé altra vegada sobre la peça amb unes figuracions de gran
expressivitat que ens planten al davant personatges que han

Hatshepsut
Oli sobre llenç
200 x 200 cm
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Samurai
Oli sobre llenç
200 x 200 cm
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Home blau
Oli sobre llenç
200 x 200 cm
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Crit
Oli sobre llenç
200 x 200 cm

46 Extensions Biografies

Extensions Biografies 47

NARCÍS COSTA

MIQUEL DURAN

ANTONI FEDERICO

JOSEP MINISTRAL

PATXÈ

Nascut l’any 1949, està instal·lat a l’Alt Em-

Nascut l’any 1954, va assistir a classes de

Nascut l’any 1950, el 1961 s’instal·la a viure a

Nascut l’any 1945, el 1968 ingressa a l’Escola

Nascut l’any 1952, va passar la seva infantesa

pordà des dels anys setanta. Inicià la seva tra-

dibuix i pintura al Casino Menestral de Fi-

Agullana al veïnat de l’Estrada, curiosament

Superior de Belles Arts Sant Jordi de Barcelo-

a Garriguella lloc on encara resideix i on té el

jectòria artística a l’Escola Eina de Barcelona

gueres. A Barcelona va estudiar Arts Deco-

en la casa on ara té el seu estudi. Autodidac-

na. El 1972 Estudia gravat a l’Escola de Belles

seu estudi. De formació autodidacta, s’inicia

i la va consolidar a París, a l’École de Beaux

ratives a l’IADE. Des de l’any 2000 resideix

ta, aprèn l’ofici de pintor artesà i posterior-

Arts d’Olot i es trasllada a viure a Llers on

en el món artístic a la dècada dels 70 i signa

Arts. La seva primera exposició va ser a la

a Agullana on té el seu estudi. Combina els

ment s’interessa per la ceràmica àmbit en el

galeria La Gàbia de Girona, l’any 1972.

treballs pictòrics amb els de gravat i de dis-

qual els anys 70 crea i dirigeix un taller a les

seny gràfic.

escoles d’Agullana i la Jonquera.

A partir dels anys vuitanta, i fins avui, ha ex-

encara ara té la residència i el seu estudi.
Durant els anys 70 obté diversos guardons en
concursos de pintura i a finals d’aquesta dècada exposa a Zurich i a San Francisco.

les seves obres amb el pseudònim de Patxé.
Va ser l’instigador i l’ànima de les Mostres d’Art
Contemporani a Garriguella i ha exposat en

posat periòdicament en galeries, sales públi-

A partir dels anys 80 ha fet nombroses ex-

Després d’unes primeres exposicions a Agu-

ques i museus de Roses, Cadaqués, Figueres,

posicions individuals a Figueres, Vilaber-

llana i la Jonquera, el 1974 exposa a la galeria

L’any 1984 juntament amb Ansón, Lleixà, Pu-

als a Garriguella, Roses, Figueres, la Jonquera,

Girona, Salt, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Be-

tran, Agullana, Roses, Salt, Perpinyà, Kos-

Art-3 de Figueres i al Col·legi Universitari de

jolboira i Roura participa en la fundació del

Banyoles, Pals, Besalú, Sant Feliu de Guíxols,

gur, Tossa de Mar, Banyoles, Anglès, Barce-

trzyn (Polònia).

Girona i des d’aleshores ha exposat multitud

Grup 69 amb el qual van engegar un munt de

Girona, Salt, La Pera, Cordes (França).

de galeries de Catalunya, Madrid, França, Su-

projectes i accions artístiques.

lona, Sant Boi de Llobregat, Thuir i Sabadell
entre altres. Paral·lelament, ha participat en
diverses edicions de la Mostra d’Art Contemporani de Garriguella, la Mostra d’Art de Girona, ArtExpo de Barcelona i en nombroses
iniciatives en l’àmbit català i també a Rhodes
(gràcia), a la Universitat de Southampton i
Winchester (Anglaterra) i a Cahors (França).
Té obra pública a les ciutats de Figueres, Ro-

Ha participat en moltes exposicions i mostres col·lectives com la Nou Artistes al Museu de l’Empordà a Figueres, la Mostra d’Art
Contemporani de Garriguella, MaçArt a Ma-

ïssa, Regne Unit i la seva obra està representada en diverses col·leccions d’art contemporani tant a Catalunya com a Suïssa i França.

çanet de Cabrenys, (Re)visions a l’Asil Gomis

Amant de les instal·lacions i peces de gran

d’Agullana, Jardí Ocupat a l’Estrada, 2a ruta

format, ha pres part en molts projectes

de l’Art a Castelló d’Empúries...

com la Mostra Provincial d’Art, la Mostra

Ha dissenyat nombrosos cartells i il·lustracions

d’Art Contemporani de Garriguella, l’expo-

Des del 1972 quan va fer la seva primera ex-

Gran admirador dels expressionistes ale-

de Catalunya, Madrid, Santander, Andorra,

manys dels anys 50 i 60 i dels pintors abstrac-

Suïssa, Holanda, Los Angeles, França.

tes nord americans s’ha preocupat sempre

Ha conreat la pintura mural, l’escultura monumental i darrerament el vitrall i ens aquests

la Ruta de l’Art a Castelló d’Empúries entre

vera a l’àbsis de l’Església Parroquial de Llers,

de Llobregat. Hi ha obra seva al Museu de

moltes d’altres i en el seu Espai d’Art a l’Es-

El grup escultòric dedicat a Josep Pla, l’escul-

l’Empordà de Figueres, al Museu d’Art de

trada es pot veure una mostra antològica

tura Encreuament de vents, dues escultures

Girona, a la Diputació de Girona, al Consell

de la seva trajectòria.

d’homenatge als donants de sang i el recent-

Comarcal del Gironès, a l’Ajuntament i al Te-

ment inaugurat retaule El Crist del Fluvià al

atre Municipal de Roses i a nombroses col·

presbiteri de l’església parroquial de Bàscara.

leccions Particulars.

lustracions per diversos llibres i publicacions.

d’un centenar d’exposicions a moltes ciutats

terrenys destaquen obres com El Crist de l’Oli-

per a diverses publicacions.

Ha Col·laborat en la revista BonArt i ha fet il·

posició a la Sala Armengol d’Olot ha fet més

sició (Re)visions a l’Asil Gomis d’Agullana,

ses, Castelló d’Empúries, Girona i Torrelles

nombroses exposicions col·lectives i individu-

per visitar grans exposicions i biennals com
la de Venècia. El seu estil es caracteritza pel
treball minuciós de preparació el fons abstracte amb colors molt vius sobre el qual intervé amb una pinzellada molt gestual i amb
gran densitat de matèria amb la qual persegueix un relleu expressionista.

