TRENTA ARTISTES OPTAREN AL PREMI CIUTAT DE PALMA “ANTONI GELABERT” D’ARTS VISUALS 2009
Trenta artistes optaren al premi Ciutat de Palma “Antoni Gelabert” d’Arts Visuals 2009, dotat amb 18.000 euros.
El jurat (integrat per Esther Ferrer, Juan Manuel Bonet, Iván de la Nuez, Cristina Fontaneda i Juan Waelder), en
sessió de dia 9 de novembre de 2009, un cop analitzats els 204 dossiers presentats, seleccionaren els següents
trenta artistes:
Lidia Benavides (Majadahonda, Madrid), Javier Arce (Muriedas, Cantabria), Kepa Garraza (Madrid), Llorenç
Ugas (Sabadell, Barcelona), Francesc Ruiz (Barcelona), José Ángel Sintes (Alaior, Menorca), Diana Larrea
(Madrid), Jutta Immenkötter (El Masnou, Barcelona), Maurizio Lanzillota (Madrid), Rafel Bestard (Casa Blanca,
Palma), Aina Perelló (Pollença, Mallorca), Lara Fluxà Garcías (Barcelona), Julià Panades (Palma), Mariana
Sarraute (Barcelona), Óscar Florit (Palma), Rosa Mascaró (Manacor), Xavi Muñoz (Barcelona), Enric Font
(Barcelona), Alfonso Brezmes (Madrid), Charo Garaicorta (Algorta, Bizcaia), Ignacio Pérez-Jofre (Vigo,
Pontevedra), Javier Martínez (Sevilla), Jaume Simó Sabater i Garau (Maria de la Salut, Mallorca), AGGTELEK
(Xandro Vallés i Gemma
Perales) (Barcelona), Ignacio Llamas (Bargas, Toledo), Carlos Roig (Badalona, Barcelona), Manuel Bouzo
(Madrid), Rubén González (Berlín), Núria Fuster (Torrejón de Velasco, Madrid) i Cristian Bagnat (Beamut, Cuenca)
A nivell estadístic, cal destacar l’important nombre de dossiers rebuts enguany –204–, fet que consolida la
línea ascendent d’aquests darrers anys:
204
197

Any 2007

201

Any 2008

Any 2009

Cal també destacar el nivell de qualitat, tota vegada que entre els finalistes s’han trobat noms molt significatius
de la plàstica nacional com Javier Arce, Kepa Garraza, Diana Larrea, Charo Garaicorta o Manuel Bouzo, entre
d’altres.
D’entre els finalistes, destaca també la presència de coneguts creadors plàstics de la nostra comunitat com Rafel
Bestard, Aina Perelló o Jaume Simó Sabater i Garau, així com artistes emergents com Rosa Mascaró, Lara Fluxà
o José Ángel Sintes, entre d’altres.
PREMI CIUTAT DE PALMA “ANTONI GELABERT” D’ARTS VISUALS 2009
“Sense títol (Greenwich, Transport, Obres, L’anell)”, 2008-2009, de José Ángel Sintes
MENCIONS D’HONOR
“El grito”, 2008 de Javier Arce
“Aeropuertos 2”, 2006, de Charo Garaigorta

FERNANDO PRATS. La lógica del lugar

ESPAI QUATRE
Dates: 28 gener - 11 abril 2010
Institucions: Ajuntament de Palma / Caja Mediterráneo CAM
Comissariat: Neus Cortés

MARIA CARBONERO. 1985 – 2010
PLANTA NOBLE

Dates: 25 març – 23 maig 2010
Institucions: Ajuntament de Palma / Govern de les Illes Balears.
Conselleria d'Educació i Cultura
Comissariat: Bel Font i Guillem Frontera

Mostra retrospectiva de Maria Carbonero al Casal Solleric
• L’exposició promoguda per la Conselleria d’Educació i Cultura
reconeix la trajectòria de la pintora mallorquina, designada
‘Artista de l’Any 2010’
L’exposició que el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació i Cultura, dedica
a revisar 25 anys de la trajectòria de l’artista Maria Carbonero (Palma, 1956) arriba al Casal Solleric de
Palma per donar a conèixer als ciutadans de l’illa l’evolució personal i professional d’una artista que, tal
i com escriu Guillem Frontera al pròleg del catàleg, crea obres que “ens parlen i ens emocionen”.
Comissariada per Bel Font i per Guillem Frontera, ‘Maria Carbonero. 1985-2010’ neix a partir d’una selecció
de 108 quadres concebuts en aquests període i recollits en la seva totalitat al catàleg que s’edita amb
motiu de la mostra, que compta amb la col•laboració de la CAM.
El conjunt de pintures que s’exhibeix, olis damunt tela de gran i mitjà format, no només permet constatar
a l’espectador la destresa en l’ofici de la pintora, conseqüència d’anys de dedicació, sinó també la
inquietud de l’artista per conèixer el món. Aquest desig queda reflectit en els nombrosos viatges que
realitza Carbonero i en una atracció constant per apropar-se a l’ésser humà, nodrint-se de l’angoixa,
de l’esperança i del misteri de la condició humana. Tal i com apunten els comissaris, aquesta forma
d’entendre i de fer pintura de l’artista preval durant tota la seva trajectòria per damunt de qualsevol
temàtica.
“Yo pinto lo que veo, pinto el mundo”. Maria Carbonero, El País 1985
amb motiu de la participació de l’artista a la fira d’ARCO
D’aquesta manera, l’exposició que ja s’ha pogut veure a les sales del Museu de Menorca i que arriba
ara a Palma, inicia el seu recorregut amb una sèrie d’obres concebudes a mitjans dels 80, moment en
el qual, senyala Bel Font, Carbonero es decanta per la figuració, després d’haver experimentat uns
anys amb l’abstracció influenciada per la seva amistat amb Ramon Canet.

En aquesta etapa, la pintora tracta la figura humana de forma primitiva, en un context que recrea el
món taurí. Els toreros, les ‘manoles’ i els personatges relacionats amb la festa protagonitzen l’escena,
mentre el públic de la plaça es perd abstracte en la perspectiva. Bel Font senyala que la passió per
la fotografia de Carbonero coincideix amb els enquadraments pictòrics d’aquesta etapa, que fuig
de qualsevol academicisme. Les faccions dels personatges són pronunciades, gairebé picassianes.
L’artista recupera la tècnica a l’oli i comença a contextualitzar els seus personatges introduint objectes.
L’admiració que havien despertat de nina els rostres de Modigliani fa que Carbonero executi uns rostres
cada cop més llargs i angulosos, amb els cabells que es tallen bruscament en formes rectes, fins i tot
triangulars.
La dona, protagonista indiscutible
de l’escena.
A poc a poc, la dona es converteix en protagonista indiscutible de l’escena. Els quadres de la pintora
mallorquina mostren dones solitàries, perdudes, en bordells, o senzillament en la vida nocturna. La negror
dels rostres s’acompanyen de colors primaris que accentuen la sensació d’angoixa.
A finals dels vuitanta (1988) el color pren protagonisme en els rostres dels quadres de Carbonero. Les
mirades fosques ametllades es remarquen ara amb colors primaris, maquillades. Aquest canvi es torna
més evident el 1989, moment en el qual l’obra de Carbonero guanya en expressivitat gràcies a una
pinzellada més lliure. Els rostres es desencaixen, perden estilisme, esdevenen imatge de patiment i
d’angoixa. Plàsticament esdevenen obres més matèriques, empastades. Els gimnastes, que conviuen
amb personatges de la raça gitana, entren a formar part de la iconografia més representativa de
l’artista.
L’any 1990 reflecteix aquest punt d’inflexió anunciat en les obres de finals dels vuitanta. Les dones,
senyala Font, es masculinitzen, el cos femení pren corpulència fins a la deformació. El punt de vista
s’apropa. El blanc, el negre i els grisos tornen destronar els colors vius de les teles.
Viatge a Àfrica
El 1995 és l’any al que Carbonero viatja a Àfrica. Allà visita Costa de Marfil, Mali i Burkina Faso. Un any
després, l’artista inicia un nou cicle.
L’obra de Maria Carbonero comença a mostrar clares influències de les vivències que ha experimentat
al continent africà. Els rostres dels personatges tenen les faccions més accentuades i comencen a
aparèixer les cares pintades amb motius ètnics; les escenes en blanc i negre conviuen amb escenes
on els estampats dels teixits africans esdevenen una explosió de color. La perspectiva no segueix cap
pauta, s’allunya mostrant esporàdicament el paisatge africà i s’apropa mostrant els personatges.
L’any 2000 Carbonero mostrà la seva obra gràfica més recent amb una exposició individual de
monotips, que sorprèn per les dimensions de les peces. Després de participar a una sèrie d’exposicions
col•lectives i d’un nou viatge, aquesta vegada al Senegal, els quadres de l’artista incorporen la seva
moixa Lola a les escenes que recreen les teles.
Els quadres d’aquesta etapa són els més íntims de l’artista. La pinzellada s’ha tornat més reposada i els
personatges adopten posicions relaxades. Però aquest no serà l’únic canvi que es produeix en l’obra
de la mallorquina. En aquests anys apareixen els nedadors, personatges que oculten la mirada (tret
característic en l’obra de Carbonero) darrera les ulleres de nedar.
Els viatges són freqüents en aquests anys (Mèxic, Birmania, la Patagònia Xilena, la Patagònia Argentina...)
i la seva presència constant i indispensable a qualsevol exposició col•lectiva d’artistes de les Illes.
L’exposició inclou també una sèrie d’obres que conformen la producció més recent de la pintora
mallorquina, que incorpora nous elements a la superfície dels seus quadres.

ON ROMAN L’ESPERIT
PLANTA BAIXA I ENTRESÒL

Dates: 26 març - 23 maig 2010
Institucions: Ajuntament de Palma / Caja Mediterráneo CAM
Comissariat: Gabriel Carrió

MP&MP ROSADO. Planta Sótano-Gabinete
ESPAI QUATRE

Dates: 30 abril - 13 juny 2010
Institucions: Ajuntament de Palma / Caja Mediterráneo CAM
Comissariat: Neus Cortés

GAO XINGJIAN. Al fons del món
PLANTA BAIXA I ENTRESÒL

Dates: 3 juny - 11 juliol 2010
Institucions: Ajuntament de Palma / Caja Mediterráneo CAM

GRACIELA ITURBIDE
PLANTA NOBLE

Dates: 18 juny – 5 setembre 2010
Institucions: Ajuntament de Palma / Fundació MAPFRE
Comissariat: Marta Dahó
Des del 18 de juny al 5 de setembre de 2010 es podrà visitar al Casal Solleric una retrospectiva
de la fotògrafa mexicana Graciela Iturbide.
Autora d’una obra àmplia, intensa i singular, Iturbide és un dels grans noms de la fotografia
artística d’inspiració social i cultural. La seva aportació i el seu talent han estat reconeguts amb
la recent concessió (2008) del premi Hasselblad, el guardó més alt al qual un fotògraf pot
accedir avui.
La mostra, formada per unes 180 fotografies, presenta una de les més completes panoràmiques
realitzades fins ara, i centra, alhora, la seva atenció en el seu treball més recent, pràcticament
desconegut a Europa.
Graciela Iturbide (Ciutat de Mèxic,1942) és una de les fotògrafes mexicanes més destacades
de l’escena contemporània internacional. Al llarg de quatre dècades ha anat constituint una
obra absolutament única, fonamental per comprendre l’evolució que ha tingut la fotografia a
Mèxic i a la resta d’Amèrica Llatina.
La seva trajectòria com a fotògrafa s’inicia a finals de la dècada dels seixanta, després
d’ingressar al Centre d’Estudis Cinematogràfics de Mèxic. És aquí on, de la mà de Manuel Álvarez
Bravo, el gran mestre de la fotografia mexicana, descobreix a la càmera fotogràfica el seu
autèntic mitjà d’expressió creativa.
A cavall del documental i d’allò poètic, la seva singular forma de mirar integra l’experiència
viscuda i el món oníric en una complexa trama de referències històriques, socials i culturals.
La fragilitat de les tradicions ancestrals i la seva difícil subsistència, la interacció entre natura i
cultura, la importància del ritu en la gestualitat quotidiana o la dimensió simbòlica de paisatges
i objectes trobats a l’atzar ocupen un lloc central en la seva fructífera trajectòria. La seva
obra es caracteritza per un continu diàleg entre imatges, temps i símbols; en un desplegament
poètic on el somni, el ritual, la religió, el viatge i la comunitat es conjuguen.

A cavall del documental i d’allò poètic, la seva singular forma de mirar integra l’experiència
viscuda i el món oníric en una complexa trama de referències històriques, socials i culturals.
La fragilitat de les tradicions ancestrals i la seva difícil subsistència, la interacció entre natura i
cultura, la importància del ritu en la gestualitat quotidiana o la dimensió simbòlica de paisatges
i objectes trobats a l’atzar ocupen un lloc central en la seva fructífera trajectòria. La seva obra
es caracteritza per un continu diàleg entre imatges, temps i símbols; en un desplegament
poètic on el somni, el ritual, la religió, el viatge i la comunitat es conjuguen.
Cèlebre pels seus retrats dels indis Seris, que habiten a la regió del desert de Sonora, per la
seva visió de les dones de Juchitán (a l’istme de Tehuantepec, Oaxaca), o pel seu fascinador
assaig sobre els ocells que du anys fotografiant, l’itinerari visual de Graciela Iturbide ha
recorregut, a més del seu Mèxic natal, països tan diferents com Espanya, Estats Units, l’Índia,
Itàlia i Madagascar. La seva curiositat per les diferents formes de diversitat cultural han
convertit el viatge en una dinàmica de treball a partir de la qual expressa la seva necessitat
com a artista: "fotografiar com a pretext de conèixer", segons les seves paraules.
De la mateixa manera que fotògrafs com Brassaï o Christer Strömholm, amb qui manté
importants llaços d’afinitat, Iturbide té una rara habilitat per evitar als seus enquadraments
el que és obvi o anecdòtic. De vegades aquest talent per emmarcar el que crida la seva
atenció pot implicar una visió gairebé mística d’allò quotidià; d’altres, ens du al centre mateix de
qüestions crucials de la nostra societat.
En qualsevol cas, a l’obra de Graciela Iturbide sempre queda palès el seu talent per fer aflorar
metàfores inusuals. Nuestra Señora de las iguanas o El señor de los pájaros, per citar tan sols
alguns dels exemples més paradigmàtics, il•lustren de forma explícita com en la visió d’Iturbide
l’esdeveniment i la seva dimensió poètica estan intrínsecament lligats.
Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos
reconeixements, entre els quals destaquen el
premi Eugene Smith Memorial Foundation per
la seva obra Juchitán el 1988. Paral•lelament
la seva obra continua obtenint el reconeixement
internacional: rep el Gran Premi Mois de la
Photo de París i el Gran Premi Internacional
del Museu de Fotografia d’Hokaido, al Japó.
Ha estat, així mateix, reconeguda amb el
premi The Hasselblad Foundation International
in Photography 2008, el guardó més alt al
qual un fotògraf pot accedir avui, i el Premi
Nacional de Ciències i Arts de Mèxic el 2009.
L’octubre d’enguany se li concedirà el premi
Lucie a Nova York.

MARLON DE AZAMBUJA. Niveles
ESPAI QUATRE

Dates: 23 juliol - 5 setembre 2010
Institucions: Ajuntament de Palma / Caja Mediterráneo CAM
Comissariat: Neus Cortés

WILLY RAMOS. Un mundo luminoso
PLANTA BAIXA I ENTRESÒL

Dates: 23 juliol - 5 setembre 2010
Institucions: Ajuntament de Palma / Caja Mediterráneo CAM

FERRAN AGUILÓ. Escultures 1986 - 2010
PLANTA NOBLE

Dates: 16 setembre - 7 novembre 2010
Institucions: Ajuntament de Palma / Caja Mediterráneo CAM
Comissariat: Marta Sierra

WALLY WOOD. Woodwork
PLANTA ENTRESÒL

Dates: 16 setembre - 7 novembre 2010
Institucions: Ajuntament de Palma / Caja Mediterráneo CAM
Comissariat: Florentino Flórez i Frédéric Manzano

DANIEL PALACIOS. Outcomes
PLANTA BAIXA / ZONA ZERO

Dates: 16 setembre - 7 novembre 2010
Institucions: Ajuntament de Palma / Caja Mediterráneo CAM
Comissariat: Pau Waelder i Ferrnando Gómez de la Cuesta

DANIEL CANOGAR. Enredos
ESPAI QUATRE

Dates: 16 setembre - 7 novembre 2010
Institucions: Ajuntament de Palma / Caja Mediterráneo CAM
Comissariat: Neus Cortés

JOAQUIM CHANCHO. Al llindar de la geometria
PLANTA NOBLE

Dates: 16 desembre - 27 març 2011
Institucions: Ajuntament de Palma / Caja Mediterráneo CAM
Comissariat: Pilar Ribal

(1927-1928) pertanyent al llibre de Balzac La chef’oeuvre inconnu, que també aporta unes altres
dues imatges d’estirp clàssica que situen l’artista, sigui com a pintor o escultor, en l’antiguitat
grecolatina, quelcom que també es produeix a “Escultor i el seu model davant un grup escultòric...”
(1933). D’altra banda, la petita figura togada que contempla el pas de la carreta siciliana a
“Degas somiant. Parella en carro sicilià i home jove amb toga” (1971) tancarà aquest apartat.
Amb “El món àrab” conclourà la secció “Expressions del món antic”. El món àrab serà present a
la mostra en forma de les sis versions de “Les dones d’Alger, segons Delacroix” (1955), un correlat
de les quals és la ingènua odalisca realitzada el 1968 per il•lustrar La Celestina. Tensió i humor es
reflecteixen a l’escena d’Home en babutxes amenaçant amb un alfange una dona nua davant
dos espectadors grans (1966).
Al costat d’aquesta primera secció, l’exposició “Picasso mediterráneo” continuarà amb “Celebració
mitològica”, centrada en la figura del faune i en la qual es representen moments d’exaltació del
gaudi: escenes felices, a càrrec de faunes, centaures i centauresses, amorets que complimenten
Venus, bacanals, dansa i música, són les que nodreixen aquesta secció.
La nuesa, consagrada per la iconografia de les cultures de Grècia i Roma, apareix desproveïda
de les connotacions mitològiques a la secció “L’esplendor dels cossos”. Les obres que formen
aquesta secció exalten l’equilibri del cos masculí, com succeeix a les il•lustracions realitzades el
1960 per a un llibre de Píndar o en el vertigen de cossos que protagonitza Danses (1954).
La següent secció de la mostra de Picasso que es podrà visitar al Casal Solleric és “Temps de
platja”. La platja fou un dels escenaris predilectes del pintor, i es presenta a l’exposició des de
dos punts de vista. El gravat surrealista Figures en vestit de bany amb temps ennigulat (1933) és
un reflex distorsionat dels estiueigs a la platja de La Garoupe, a Antíbol, mentre que la ceràmica
sobre banyistes opta per un trampolí al costat d’una piscina. La “Fauna mediterrània” també es
presenta a l’exposició, convertida en alimentació en alguns casos, a través dels bodegons amb
peixos i eriçons.
Per la seva part, “Picasso mediterráneo” també té espai per als “Paisatges”. En les seves llargues
estades a França, l’artista malagueny va optar sempre per situar a la costa mediterrània els
seus habitatges alternatius a París. Els paisatges d’aquests llocs, que duien ressons de la Màlaga
nativa i de la Barcelona de la seva joventut, compareixen novament a la seva obra gràfica i
tenen en aquesta secció els exemples dels dos paisatges de Vallauris (1953), rics en arbusts
i tanques, i la vista del taller de Picasso a Cannes (1955), un exquisit gravat que mostra palmeres
sortint a través dels finestrals del seu lloc de creació i vida.

JACOBO CASTELLANO. Malos tiempos
ESPAI QUATRE

Dates: 26 novembre - 9 gener 2011
Institucions: Ajuntament de Palma / Caja Mediterráneo CAM
Comissariat: Neus Cortés

DARFUR. Imatges contra la impunitat
SES VOLTES

Dates: 14 gener - 28 març 2010
Institucions: Ajuntament de Palma / Caja Mediterráneo CAM

ARBRES a la plàstica contemporània a les Illes Balears
SES VOLTES

Dates: 18 març – 18 abril 2010
Comissariat: Ferran Barceló
Institucions col•laboradores: Govern de les Illes Balears / Consell de Mallorca / Ajuntament de Palma / Fundació “SA NOSTRA”

Ajuntament de Capdepera / Ajuntament de Felanitx / Ajuntament de Marratxí / Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar / Ajuntament
de Manacor / Ajuntament de sa Pobla / Ajuntament de Santanyí / Ajuntament de Porreres / Ajuntament d’Inca / Ajuntament de Binissalem
Ajuntament d’Alcúdia.
Itinerància: Auditòrium sa Màniga. Cala Millor (Sant Llorenç des Cardassar) / Ses Voltes. Palma / Centre Cultural Can Prohens. Felanitx / Museu de
Menorca. Maó / S’Escorxador. Porreres / Can Creu d’Inca. Capdepera / Torre de ses Puntes. Manacor / S’Escorxador. Marratxí / Can Gelabert.
Binissalem / Museu d’Art Contemporani. sa Pobla / Can Jaume Antoni. Santanyí / Sala de Cultura de “SA NOSTRA”. Eivissa / Sa Quartera Centre
d’Art. Inca / Espai Mallorca. Barcelona / Can Fondo (Alcúdia).

“ARBRES a la plàstica contemporània a les Illes Balears” proposa un suggestiu recorregut al nostre paisatge a través d’una
sèrie de significatius artistes contemporanis.
En referència al nostre àmbit geogràfic, la història de la pintura al llarg de la primera meitat de segle XX discorre, en bona
mesura, al marge del desenvolupament de les avantguardes. L’aventura postimpressionista –encoratjada des d’una crítica
que mancava per complet d’una elemental visió universalista i, sobretot, per culpa del conformisme i a l’autocomplaença
d’una societat que exigia dels seus pintors una supeditació quasi infrangible als seus decadents criteris estètics– resultà, a les
Illes, excessivament dilatada i infructuosa.

Paisatgisme i aproblematicisme, en paraules de Josep Melià, defineixen clarament un llarg període cronològic –marcat,
d’altra banda, per una llarga llista de noms– en el qual, més enllà de simples actituds epigonals, es fa difícil reconèixer
aportacions significatives.
En aquest context de provincià academicisme, en què tota dissidència enfront d’un art oficialitzat i dogmàtic era
sistemàticament repudiada, resulta complex ubicar en el temps aquelles inicials aportacions que haurien de conformar el
substrat sobre el qual se sustentaria la plàstica contemporània.
La benignitat climatològica i una geografia seductora facilitaren un constant flux –en ocasions merament circumstancial–
cap a les Illes d’un bon nombre d’artistes, poetes, novel•listes, crítics, arquitectes, músics, etc., que hi treballaren o hi residiren
temporalment. A partir de la segona meitat de segle, foren molts els que s’assentaren definitivament entre nosaltres.
A la dilatada nòmina de pintors que, des de principis de segle se sentiren atrets per la llum de l’illa –Sebastià Junyer, Santiago
Rusiñol, Joaquim Mir, Anglada-Camarasa, Eliseu Meifrèn, Cittadini, Bernareggi, Blanes Viale, William Degouve de Nuncques...,
tots artistes modernistes o post-impressionistes que, juntament amb pintors illencs com Ricard Anckermann, Antoni Gelabert,
Joan Fuster Bonnín, Antoni Ribas Oliver i Llorenç Cerdà, entre d’altres, contribuïren cada un amb la seva personalitat peculiar a
renovar la pintura de paisatge, tot escrivint d’aquest manera un dels capítols més importants de la vida cultural de les nostres
illes–, hi hem d’incorporar amb posterioritat la d’aquells noms relacionats amb cercles avantguardistes, com el pintor muralista
mexicà Diego Rivera i la seva dona, la pintora russa Angelina Beloff, María Blanchard, Lipchitz, el pintor fauve holandès
Kees van Dongen, Arthur Cravan, l’escultor José de Creeft, el pintor Joan Junyer, el constructivista Adolf Fleischmann, Nicolas
de Stäel, Santos Balmori, o els fotògrafs alemanys Georg Reisner i Hans Namuth, entre d’altres, que afavoriren un procés
d’adequació, al llarg del qual és convenient recordar la extraordinària fascinació que el paisatge exercí en la sensibilitat
d’alguns d’aquest artistes més innovadors.
Avui, més de cent anys després, i dins d’un context social i artístic totalment normalitzat, el paisatge segueix essent font i
motiu d’inspiració per a molts d’artistes. El present projecte planteja una aproximació a les diverses lectures i interpretacions
que del nostre entorn geogràfic fan una sèrie de significatius creadors contemporanis com Pep Guerrero, Enric Irueste,
Andreu Maimó, Rafel Joan, Àngel Pascual Rodrigo, Àngel San Martín, Juan Segura, Jorge Pombo, Bernat Sansó, Paca
Florit i Vicenç Ochoa.
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