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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’elecció per a realitzar les pràctiques del Màster en Estudis Avançats en Història de l’art 

a la Fundació Vila Casas va estar motivada pel gran ventall d’oferta cultural i 

d’oportunitats que dóna aquesta institució a la ciutat de Barcelona. En el moment 

d’escollir quin tipus de pràctiques volia realitzar tenia clara la meva intenció d’aprendre 

del món de la coordinació d’exposicions i de tots els processos que hi ha darrera del 

muntatge definitiu i la obertura al públic d’una mostra de qualsevol temàtica. 

Després de pensar en diverses institucions que em poguessin donar aquesta oportunitat 

de coneixement, vaig decantar-me per la Fundació Vila Casas per un interès personal 

que ja es remuntava amb anterioritat i també perquè ja m’havia introduït en l’estudi de 

l’entitat en l’assignatura del màster Museus, Centres i Fundacions d’Art Avui, on vaig 

poder conèixer l’enorme oferta cultural que ofereix la Fundació. 

Afortunadament vaig ser acceptada per a realitzar les pràctiques en una de les 

Fundacions més importants de la ciutat de Barcelona, fundada des de l’any 1986 per 

l’empresari farmacèutic Antoni Vila Casas, la qual consta d’una de les col·leccions d’art 

contemporani català més extenses de la ciutat. 

Una altra motivació per escollir les pràctiques a la Fundació fou el fet que consta amb 

un gran nombre d’espais expositius, concretament sis peces claus del patrimoni 

arquitectònic que es distribueixen entre diverses zones de Catalunya. La Fundació Vila 

Casas em permetia conèixer de primera mà tots els espais de la Fundació i les seves 

activitats. 

La meva experiència laboral abans de començar el màster havia estat a una galeria 

d’art, on vaig començar a estar familiaritzada amb el món contemporani i emergent de 

la ciutat de Barcelona i del panorama internacional. Gràcies a aquesta primera incursió 

en el món del mercat de l’art coneixia alguns processos de preparació de muntatges 

d’exposició però sempre dirigit cap a una vessant comercial. En el moment d’escollir les 

meves pràctiques tenia clar que volia una entitat sense ànim de lucre on les activitats, la 

col·lecció i les exposicions resultants estiguessin promogudes per un amor a l’art per part 
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dels seus creadors i amb una voluntat clara d’obrir l’art contemporani al públic de la 

ciutat. 

La Fundació Vila Casas em permetia a més a més gaudir d’un plaer arquitectònic més 

enllà de l’art contemporani. Abans de dedicar-me professionalment a l’art contemporani, 

acadèmicament els meus interessos sempre havien estat més històrics. Els diversos espais 

amb els quals compta la Fundació m’han permet fer, a més d’una tasca pràctica, una 

recerca teòrica sobre l’origen dels edificis que actualment són seu de la col·lecció en 

forma de museu temàtic i que corresponen a diverses èpoques de la Història de l’art. 

Seguint aquestes premisses, la Fundació Vila Casas em permetia complir amb dos 

objectius diferenciats, per una banda conèixer la totalitat dels edificis i les activitats que 

es realitzen a una entitat que compta amb la possibilitat d’estudiar les quatre principals 

disciplines de l’art; l’arquitectura, la pintura, l’escultura i la fotografia, i per l’altre em 

donava l’oportunitat de conèixer de primera mà el procés executiu d’una exposició 

temporal i la remodelació d’una exposició permanent, que va ser en el que va consistir 

la meva estada de pràctiques i de la qual he pogut treure un gran profit i ha sigut una 

experiència molt enriquidora. 

La realització d’aquesta Memòria de Pràctiques està definida en dos  blocs. El primer es 

tracta d’una introducció a la història i les activitats de la Fundació Vila Casas ja que el 

gruix d’activitats que ha realitzat històricament i que continua realitzant mereixen ser 

explicats i endreçats per entendre la seva importància en l’actualitat. Aquest primer bloc 

integra l’explicació de la història de la Fundació i els seus antecedents, els departaments 

en els quals es divideix, una introducció a la totalitat de la col·lecció, les seves activitats 

i la programació per aquest present any, i es centra principalment en explicar de 

manera extensa la història constructiva i funcional de cada un dels sis espais dels quals 

disposa la Fundació. 

Les fonts d’informació per aquest primer apartat han estat principalment documentació 

extreta de la pròpia Fundació com articles, dossiers de premsa, catàlegs de les 

exposicions i de cada un dels espais i tota una documentació interna que es troba a 

l’arxiu de la biblioteca de l’Espai Volart, lloc on es situava el meu espai de treball, així 

com la consulta de la pròpia pàgina web de la Fundació. 
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El segon bloc de la memòria es basa en la introducció a les tasques i al calendari dels 

quatre mesos que va durar la meva estada a la Fundació, així com l’explicació de dos 

dels projectes que vaig realitzar durant aquesta estada i m’han ajudat a conèixer el 

funcionament diari d’una institució de tanta envergadura com la Fundació Vila Casas. 
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2. LA FUNDACIÓ VILA CASAS 

 

2.1 Història de la Fundació 

La Fundació Vila Casas és una institució fundada l’any 1986 per l’empresari 

farmacèutic i col·leccionista Antoni Vila Casas. Es tracta d’una entitat privada sense 

ànim de lucre que no percep subvencions per part de l’estat, si no que es gestiona 

totalment a partir del capital del seu fundador amb l’objectiu prioritari de recuperar el 

patrimoni arquitectònic, per una banda, i la promoció de l’art contemporani català per 

l’altre. A més a més la fundació està interessada en la formació d’una opinió pública en 

l’àmbit sanitari corresponent a la formació del Sr. Vila Casas. 

Els inicis de la Fundació es centren en el suport a projectes d’investigació de l’àmbit 

sociosanitari, però amb el temps el seu interès per l’àmbit artístic i la magnitud de la 

seva col·lecció d’escultura, pintura i fotografia han fet que fins i tot s’hagi superat la 

idea inicial centrada en l’àmbit mèdic, de manera que en l’actualitat si desenvolupen 

dos projectes paral·lels: El projecte Art i el projecte Salut.  

El projecte Art va tenir el seu inici l’any 1997, onze anys més tard que la creació de la 

Fundació, moment en que es van fusionar el Grup Prodesfarma amb el Grup Almirall i 

d’aquesta manera el fundador es va poder dedicar al projecte Art sense deixar de 

banda el projecte Salut. A partir d’aleshores el Sr. Vila Casas va poder dedicar-se a 

establir el fonaments d’un projecte que compta actualment amb un important fons de 

pintura, escultura i fotografia distribuït en sis espais expositius que es van ampliant 

constantment amb noves adquisicions anuals que no han parat d’augmentar fins 

l’actualitat. La promoció i difusió de l’art contemporani català, és a dir, aquell creat per 

artistes nascuts o residents a Catalunya, han estat des dels inicis els dos pilars sobre els 

quals s’ha erigit la filosofia de la Fundació Vila Casas acompanyat per un fort ideal de 

conservació del patrimoni artístic cultural. Aquesta darrera premissa queda totalment 

justificada a través dels sis espais expositius que formen part del llegat arquitectònic del 

país, per tal de mostrar el seu fons artístic a través d’exposicions permanents i temporals 

per tal de promocionar els artistes que integren la col·lecció. 
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En l’actualitat els sis espais que integren la Fundació Vila Casas són el Palau Solterra a 

Torroella de Montgrí, Can Mario a Palafrugell i Can Framis a Barcelona destinats 

respectivament a la col·lecció de fotografia, escultura i pintura. A més a més la seu de la 

Fundació es troba a un representatiu immoble modernista ubicat al carrer Ausiàs March 

de Barcelona on es situen els dos espais restants dedicats a exposicions temporals, 

Espai Volart on es projecten exposicions monogràfiques d’artistes del fons de la 

Fundació per tal de promocionar-los, i Espai Volart 2 que té l’objectiu de recuperar la 

memòria d’artistes amb un reconeixement i una trajectòria establerts. 

Aquests espais als quals dedicaré un apartat per parlar extensament de cada un d’ells, 

són espais de gran rellevància tant per la seva envergadura com pel fet que són 

construccions emblemàtiques i testimonials del passat històric de Catalunya. Vila Casas 

fa la seva aportació al patrimoni artístic del país rehabilitant antigues fàbriques tèxtils, 

cases senyorials o palaus que foren importants en segles anteriors per convertir-los en 

contenidors de l’art realitzat a Catalunya des dels anys seixanta, aproximadament, fins 

l’actualitat. 

Per tal de promocionar i difondre l’art contemporani català, a part de les mostres dels 

fons artístic en els espais citats anteriorment, la Fundació Vila Casas organitza 

convocatòries de premis dels tres àmbits artístics de manera anual, centrant-se cada any 

en una disciplina diferent, i realitza activitats variades com conferències o debats a 

l’entorn de la cultura i les obres exposades amb la intenció de crear un pont de diàleg 

entre l’art contemporani i la societat del nostre temps. 

Dins de l’àmbit sociosanitari els objectius de la Fundació Vila Casas són molts semblants 

als artístics, intentar apropar a la societat i als mitjans de comunicació el treball dels 

professionals de la sanitat. 

 

 

 

 

 



9 

 

2.2 Antecedents de l’actual Fundació: 

Com he comentat a l’apartat anterior actualment la fundació Vila Casas consta de sis 

espais on es distribueix de manera molt endreçada el fons de la col·lecció exposat per 

disciplines, però abans de la construcció d’aquests centres la col·lecció principalment 

d’escultura del Sr. Vila Casas es presentava a un espai situat al Baix Empordà, 

concretament a Pals, anomenat Ca la Tona1. Aquest espai es va inaugurar 11 de 

setembre de l’any 1999 i estava integrat per una seixantena de peces d’escultors 

catalans o d’artistes que vivien i treballaven a Catalunya. En aquest primer museu 

s’integraven diferents generacions d’artistes de diverses tendències. Moltes de les obres 

que s’hi exhibien eren de caire conceptual tot i que algunes també tenien un caràcter 

figuratiu. 

Posteriorment es van inaugurar dos espais complementaris a Ca la Tona, Can Ramonet i 

Can Frailem, també a la localitat de Pals. Entre els tres espais conformaven tot l’àmbit 

expositiu del fons permanent d’escultura contemporània de la Fundació. 

Amb aquests àmbits d’exposició del fons de la Fundació s’arriba a un projecte anterior 

als sis espais actuals anomenat Museu Art 20002, situat a la mateixa zona del Baix 

Empordà, que integrava el Museu d’escultura contemporània catalana a Ca la Tona de 

Pals i que comportava el tancament dels espais de Can Ramonet i Can Frailem en 

detriment de l’obertura en un primer moment del museu de pintura contemporània 

catalana al Palau Solterra de Torroella de Montgrí. D’aquesta manera el projecte 

comptava amb dos seus diferents, la ja existent Ca la Tona i l’obertura l’estiu de l’any 

20003 de la mostra de pintura que comptava amb una premissa molt clara presentada 

pel propi fundador, el museu mostraria els més variats estils del panorama artístic 

                                                                 
1
 La major part de la informació sobre aquest apartat està extreta d’articles de diari i documents que es 

troben a l’arxiu de la biblioteca de la Fundació Vila Casas on es guarda en carpetes arxivades tota la 

informació documental i totes les notícies en premsa relacionades amb la fundació des de l’any 2000 

fins l’actualitat. 
A l’Annex (1) es poden consultar els breus llistats de les obres que es distribuïen a les sales de Can 

Ramonet i Can Frailem.   
2
 Article de premsa: SPIEGEL, Olga.: “La Fundació Vila Casas abrirá tres centros de arte contemporáneo 

en el Empordà”, article diari La Vanguardia, Barcelona, dijous 8 de juny del 2000. Veure ANNEX (2) 

pàgina 88. 
3
 Article de premsa: VILA – SANJUÁN, Sergio: “Un museu privado de arte catalán en el Empordà”, La 

Vanguardia, Girona, divendres 14 de juliol del 2000. Veure ANNEX (3) página 89. 
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pictòric compartint un fet en comú,  haver estat realitzades per artistes catalans o 

residents a Catalunya i que estiguessin vius en el moment. 

Després de la posada en escena dels dos museus de l’Empordà l’any 2000, només dos 

anys més tard l’empresari i fundador Antoni Vila Casas anunciava l’ampliació  del 

projecte amb l’habilitació de l’antiga fàbrica de Can Mario4 de Palafrugell com museu 

de la fotografia, el qual contindria a més del fons privat de la Fundació, la cessió del 

fons de fotografia de la Fundació Tous i unes 700 peces de material fotogràfic 

procedent del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. D’aquesta manera Museu 

Art 2000 es convertia en un ambiciós projecte per obrir a la zona del Baix l’Empordà 

tres importants centres d’exhibició del fons de la Fundació distribuït per disciplines.  

La Fundació Vila Casas pretenia contribuir amb aquesta iniciativa a la divulgació de la 

seva col·lecció amb l’objectiu primordial de mostrar el seu fons al gran públic, en un 

intent d’establir un diàleg que permetés una major comprensió de les últimes tendències 

artístiques del nostre país. 

El projecte Museu art 2000, de la mateixa manera que l’actual Fundació, no pretenia 

només mostrar els fons de la col·lecció a traves de sales tancades, sinó que 

proporcionava tot un ventall d’activitats paral·leles a cada un dels espais com per 

exemple, concerts al pati del Palau Solterra dins de l’àmbit del Festival de Músiques de 

Torroella de Montgrí, activitats i conferències varies basades ens els artistes exposats als 

museus i la presentació de les peces guanyadores dels premis de pintura que ja es 

començaren a crear en aquest temps i que segueixen sent una de les activitats cabdals 

de la Fundació actualment. 

Al mateix moment que s’estava pensant en aquest ambiciós projecte d’unificació dels 

museus del Baix Empordà, s’estava treballant en la creació del museu de fotografia a 

Palafrugell. Aquest tenia com a ubicació les antigues naus industrials de Can Mario i 

estava pensat en el seu inici per a mostrar exclusivament els fons de fotografia del Sr. 

Vila Casas. Les obres per remodelar el nou espai d’exposició es van iniciar el 4 de 

novembre del 2002 però durant aquest període van haver-hi canvis en el plantejament 

dels objectius del projecte inicial i es va decidir un canvi important pel futur dels espais 

                                                                 
4
Article de premsa: RODRÍGUEZ, Jordi.: “Can Mario serà un museu de la fotografia” , La Vanguardia, 

Girona, dijous 16 de març del 2000. Veure ANNEX (4) página 90. 
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de la Fundació. Aquest va ser principalment el de convertir Can Mario en un espai d’art 

contemporani afegint a la idea inicial de mostrar només fotografia, les disciplines de 

escultura i pintura. Aquest canvi en la percepció del projecte va comportar el tancament 

de les tres cases museu d’escultura de Pals, Ca la Tona, Can Ramonet i Can Frailem tot i 

que no afectar al Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Amb aquesta decisió el Museu 

de Can Mario es convertia en un espai on confluïen les tres disciplines artístiques de la 

Fundació amb propostes de renovació anual de les sales permanents i la incorporació 

de sales per a exposicions temporals, una de les quals dedicada íntegrament a artistes 

locals. 

A través d’aquests breus antecedents podem veure com s’ha anat gestant la Fundació 

actual. Amb aquestes dades queda palès que tot i la intenció inicial de crear un gran 

centre unificat per l’art contemporani català amb Can Mario, ja es denotava una 

intenció de tenir diversos edificis patrimonials destinats a la exhibició del fons. En el 

darrer projecte d’unificació de Can Mario es veu també la intenció d’unes sales 

destinades a la exhibició permanent de la col·lecció, sempre tenint en compte que 

aquesta tingui un canvi anual per poder produir nous discursos, i la importància de les 

sales d’exposició temporal que tant importants són actualment per a la Fundació. 

Amb el tancament dels tres espais de Pals només quedava en ús el Palau Solterra que 

abans de la unificació a l’espai de Can Mario, comptava amb la col·lecció permanent 

de pintura i que en aquest moment i fins l’actualitat passaria a mostrar el fons de 

fotografia contemporània nacional i internacional. 

A través d’aquestes dades s’arriba a la darrera etapa de la Fundació, que durarà més 

de 10 anys per habilitar i construir els que seran els cinc espais cabdals de la promoció 

i difusió de l’art per part de la Fundació Vila Casas que són el Palau Solterra, Can 

Mario, Can Framis, Espai Volart i Espai Volart 2. 
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 2.3 Els espais actuals de la Fundació Vila Casas 

LA SEU DE LA FUNDACIÓ. CASA MANEL FELIP 

 

 

 

 

 

 

 

L’actual seu de la Fundació Vila Casas5 es va instal·lar des del 1997 a un edifici 

residencial situat al Carrer Ausiàs March, núm. 20, de Barcelona. Antoni Vila Casas va 

recuperar el pis principal de l’immoble conegut com a Casa Manel Felip, un simbòlic 

edifici modernista de la ciutat. L’any 2004 va adquirir els baixos i soterranis de la casa 

contigua, el núm. 22 per tal d’obrir les sales d’exposicions Espai Volart, ampliades 

quatre anys més tard amb les sales expositives de l’espai Volart 2, instal·lat als baixos 

de la Casa Manel Felip. D’aquesta manera la Fundació consta actualment de la planta 

principal de l’antiga casa modernista, i els baixos i soterranis del núm. 20 i 22 del 

carrer.   

La premissa principal del Sr. Vila Casas expressada amb les seves pròpies paraules és: 

<< Tradición y cultura son los ejes o señales de identidad de nuestro País. >> 

                                                                 
5
 La informació sobre la seu de la Fundació està ampliament detallada en un estudi que es va fer sobre la 

casa Manel Felip que va quedar publicat al catàleg que la propia Fundació va fer per a l’edifici. Veure 

Bibliografia. 
La Casa Manel Felip ha estat estudiada i publicada en diversos llibres dedicats al modernisme català, 

especialmente per Lluís Permanyer, Barcelona Modernista, Ed. La Polígrafa, 2004, i per Teresa M. Sala, 

El Modernismo, Angle editorial, 2008. Pilar Rius Gelabert va escriure una tesina al juny del 2000 on va 

documentar i estudiar la Casa Manel Felip. 
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Seguint aquesta idea la Fundació va rescatar per al patrimoni de la ciutat un 

representatiu immoble situat al centre neuràlgic de de Barcelona, al conegut Quadrat 

d’Or de l’Eixample, cor de la ciutat modernista. 

Tenint en compte l’interès del Sr. Vila pel patrimoni català i mostrant un edifici tant 

arrelat a la cultura burgesa de la ciutat de Barcelona, crec que no està de més en 

aquest present treball d’aturar-se uns instants en explicar l’estructura arquitectònica 

modernista d’aquesta excepcional casa que la Fundació Vila Casas té l’honor de tenir 

com a seu principal, lloc de treball de gran part de l’equip de la Fundació i contenidor 

d’una part del fons de la col·lecció de pintura que barreja entre passadissos sinuosos i 

decoració vegetal algunes de les grans obres creades al llarg de la segona meitat del 

S.XX. 

La Casa Manel Felip, projectada l’any 1901, es caracteritza exteriorment per un 

plantejament estrictament simètric, amb cinc balcons als pisos superiors i tres balcons i 

dues tribunes laterals al principal i al primer pis, porta d’entrada central i dues 

comportes a ambdós costats destinades a locals comercials. Les tribunes estan tancades 

amb vidres i ornamentades amb motius ondulants i sinuosos d’inspiració naturalista. 

Destaquen en el conjunt les mènsules d’estil rococó renovat, especialment creades per 

ser admirades des del carrer, i el coronament de l’edifici en forma de fuetada o Coup de 

fuet, tant característic de la ornamentació modernista. 

L’edifici consta de soterrani, baixos, principal, tres pisos i terrat. La novetat respecte a 

les edificacions d’època anterior fou guanyar els espais a nivell del carrer eliminant els 

habitatges baixos i donant pas a la instal·lació d’establiments comercials. Una novetat 

que ha estat excel·lent des del punt de vista actual per a poder mostrar uns espais 

diàfans destinats a la mostra d’obres de d’art. Aquesta idea d’introduir establiments 

comercials estava en ressonància amb l’activitat de la zona de l’Eixample on està situat 

l’immoble i que s’anomenava en aquell moment la “zona d’or tèxtil” que comprenia els 

carrers de Sant Pere i els propers: Bruc, Ausiàs Marc i Girona, i que va ser una zona de 

fort enriquiment en la dècada dels noranta del S.XIX, quan s’instal·là la burgesia mitjana 

i alta i nombroses indústries manufactureres. 
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La seu de la Fundació Vila Casas és un exponent més de la varietat del modernisme 

arquitectònic de Barcelona i el vestíbul d'entrada i especialment el pis principal, 

mereixen un paper destacat com a representació d'habitatge sumptuós, representatiu 

d'una època i d'un gust decoratiu que reuneix en aquests espais uns destacats artesans 

del moment, que amb una riquesa ornamental i amb la utilització de material 

extraordinaris, van innovar i representar un ideari liderat al nostre país per l'arquitecte 

Domènech i Muntaner. 

La seu fou l'habitatge del matrimoni Felip fins a la mort de la seva muller el 1935. 

Heretat per les nebodes, passà el 1975 a l'Ordre del Germans Salesians del Tibidabo. 

Cinc anys més tard s'hi instal·là l'empresa tèxtil Noguera i Vintró. El 1990 va passar a 

ser seu del Círculo Condal i el 1997 fou adquirit pel Sr. Vila Casas, que es va 

preocupar de restaurar, sota la direcció de Joan Llopis, l'esplendor original de 

l'habitatge, la qual cosa permet actualment recrear els costums, gustos i modes dels 

primers propietaris, els qual juntament amb l'arquitecte de l'edifici Telm Fernández i 

Janot, reunien en aquesta casa totes les especialitats de les arts decoratives, a fi de 

convertir un domicili particular en un autèntic mostrari d'art i artesania.  

El domicili es va concebre, especialment, al voltant d'un pati central que separa i 

diferencia les dues zones principals de l'habitatge ubicades a les façanes, la de rebre 

als convidats a la façana d'Ausiàs March i la familiar a la del pati de l'illa. 

L'arquitecte de la Casa Manel Felip, Telm Fernández i Janot (1855-1926), fou molt 

sol·licitat per la societat burgesa de la ciutat en el seu moment i ja havia treballat per 

Manel Felip en la construcció de la casa dels veïns del mateix carrer d'Ausiàs March, 

núm. 16-18, el 1899. L'illa és, doncs, un exemple de l'època, amb la convivència de 

tres edificis: els dos de Felip i el d'Antoni Puget, construïts entre 1899 i 1904. 

Actualment, com comentava anteriorment, el Sr. Vila té ubicades algunes de les millors 

obres de la seva col·lecció en el pis principal de l'edifici construint un diàleg constant 

entre antiguitat i modernitat. La Casa Manel Felip, ha estat declarada Bé Cultural 

d'Interès Local del Patrimoni Arquitectònic de Barcelona. 
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PALAU SOLTERRA 

 

 

 

 

 

 

 

El Palau Solterra és la seu actual del museu de fotografia de la Fundació ubicat a la 

localitat empordanesa de Torroella de Montgrí. Es tracta d'un edifici civil del S.XV, amb 

decoració renaixentista i noucentista. L'espai va obrir les seves portes al públic l'any 

2000, dins del projecte del Museu Art 2000, explicat anteriorment. 

Com tot el conjunt d'edificis que ha restaurat i preservat la Fundació el Palau Solterra 

mereix un aprofundiment en les seves estructures i un coneixement de la seva història 

que ens ha arribat fins els nostres dies.  

No es coneix documentació que concreti amb certesa la família que va iniciar la 

construcció del Palau Solterra. Segons l'historiador Josep Vert i Planas (1914-2002), els 

primers propietaris del Palau van ser els Senesterra, descendents per part femenina dels 

Torroella. L'edifici era conegut com a casa Pons; així, altres autors, entre els quals hi ha 

Negre i Pastell, apunten que va ser la família Pons, plenament originària de Torroella i 

la qual va donar nom a la torre i a la casa Ponsa, la que va iniciar l'edificació de la 

residència, que a finals del S.XIV i principis del XV, ja formava part del conjunt 

urbanístic de la vila. 

El Palau Solterra es va construir al carrer de l'Església en el qual hi ha també destacats 

edificis de la ciutat construïts al S.XVI, com Can Sestregener i les cases Bataller i Gener. 

El Palau va ser adquirit pel marquès de Robert el qual va encarregar a l'arquitecte Joan 

Martorell i Montells (1833-1906) la reconstrucció i l'ampliació de l'edifici. Martorell 
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pertanyia a la primera promoció de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Iniciat com a 

mestre d'obres, aviat es va convertir en l'arquitecte més destacat del neogoticisme 

català. A banda de la gran quantitat d'edificis que se li deuen com el Col·legi del 

Sagrat Cor de Barcelona (1876) o el Panteó de Sobrellano (1881), Martorell serà 

recordat principalment per ser el mestre d'Antoni Gaudí. 

A l'austera façana principal del Palau Solterra s'aprecien els dos períodes de 

construcció de l'immoble, que corresponen al gòtic del segle XIV i al renaixentista del 

S.XVI, època en la qual, amb el llinatge Sarriera, va passar de torre a Palau. La façana 

lateral, que dóna al carrer Codina, que ha estat descrita com a noucentista, respon a la 

restauració promoguda pel marquès Robert, que va obrir tres balcons nobles, dues 

finestres amb barana a la planta noble, cinc finestres i respiradors simètrics a la planta 

superior i finestres emmarcades amb pedra al nivell del carrer. 

Com la majoria dels palaus i cases senyorials catalanes, l'element principal de la planta 

baixa del Palau Solterra és el pati renaixentista d'inspiració italianitzant, que permet 

admirar l'amplitud de la construcció i la seva riquesa ornamental. Al fons del pati hi ha 

les sales dedicades actualment a acollir exposicions temporals i l'auditori. 

Originàriament, en aquesta zona hi havia l'estable, la bodega, els magatzems de la 

premsa i la zona de fabricació d'oli. 

Antoni Vila Casas es va trobar amb un edifici ruïnós en el qual el terra del pis superior 

s'havia enfonsat, per la qual cosa aquesta planta i la terrassa es van haver de 

reconstruir en la seva totalitat. Es van transformar les golfes, destinades anteriorment al 

servei i magatzems, en estances diàfanes il·luminades per la llum de les finestres de les 

façanes i del pati de l'edifici, que es pot contemplar des de la terrassa. La disposició i la 

rehabilitació es van fer de manera que l'edifici gaudís d’il·luminació natural a través de 

les nombroses finestres i balcons oberts al pati interior, a les escales i a les façanes, 

moltes de les quals tenen vidrieres de vidre emplomat manual de diferents èpoques i 

manufactures. 

El Palau Solterra va ser declarat monument històric artístic l'any 1981. Actualment com 

indicava a l'inici acull el fons de fotografia contemporània nacional i internacional de la 

Fundació, presentat amb un estudiat criteri museístic que permet al visitant múltiples 
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lectures suggerides per la mateixa col·lecció a través d'un recorregut obert i plural per 

les diferents dependències que integren l'espai. El Palau, seguint la premissa dels tres 

centres de col·lecció de la Fundació disposa, a més, de sales per a la presentació 

d'exposicions temporals de fotografia d'autors històrics o per crear diàlegs entre artistes 

i a on a més, cada tres anys es presenten les obres guanyadores del premi de fotografia 

organitzat per la Fundació, també consta d'un auditori on se celebren cicles de 

conferències, vetllades poètiques i diversos actes oberts al públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

CAN MARIO 

 

 

 

 

 

 

 

El museu Can Mario que conté la col·lecció d'escultura de la fundació és un singular 

edifici molt representatiu de Palafrugell i de la indústria catalana, de la mateixa manera 

que també ho és el museu Can Framis que es va inaugurar 7 anys més tard, en tractar-

se en els dos casos d'un conjunt arquitectònic fabril. En aquest cas es tractava de 

l'empresa Miquel & Vincke, fundada el 1900 i principal entitat surera del país a 

principis del S.XX. 

Àngela Martí, documentalista del Museu del Suro, diferencia tres etapes en la 

construcció de Can Mario. La primera etapa es situa entre 1899 i 1902 amb la 

construcció de la primera nau del futur conjunt fabril. La segona es situaria entre el 

1903 i el 1907, que correspondria a l'etapa més fructífera amb les construccions de 

General Guitart, i la tercera, que va del 1913 al 1926, comprèn l'edificació de les 

bòbiles Vella i Nova, de l'enginyer Josep M. Manich Elías. 

El 1905 va finalitzar la construcció de l'element més emblemàtic del conjunt: la torre 

d'aigua. Perfecte mostra de l'arquitectura de ferro, es distingeix per la seva singularitat 

tècnica, espacial i estètica. En finalitzar la torre es va iniciar la construcció de Can 

Mario, important edifici en forma d'ela amb subterranis als extrems que aprofiten el 

pendent del terreny. Les principals característiques de l'edifici eren i són la seva 

monumentalitat i l’existència de nombroses finestres i vidrieres que permetien gaudir 

d’il·luminació natural. Aquest immoble, juntament amb el que contenia les oficines de 
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l'empresa i amb façana d'estil modernista, eren els edificis més importants d'un gran 

complex que podríem definir com a colònia industrial urbana. El conjunt es va anar 

ampliant segons les necessitats del moment, era realment un ambiciós projecte 

d'empresa que ja al 1907 figurava com la primera empresa surera del país. 

Després de nombrosos canvis de nom a causa principalment dels períodes de guerra, el 

1993 es va vendre la secció de Palafrugell a l'empresa Armacell i el 1995 va 

desaparèixer l'última secció relacionada amb el suro, amb el consegüent 

abandonament dels edificis del conjunt. 

L'any 2002, Antoni Vila Casas va adquirir l'edifici de Can Mario6, que va obrir les 

seves portes com a seu expositiva del fons de la seva col·lecció, com veiem anteriorment 

primer amb el fons de fotografia i posteriorment al 2008 com a seu del museu 

d'escultura després de la incorporació al patrimoni de la fundació del centre de Can 

Framis a Barcelona i la consegüent remodelació dels centres d'exhibició de la Fundació. 

L'edifici de Can Mario ha estat totalment reformat i modernitzat per l'arquitecte Joan 

Llopis per tal de habilitar-lo com a centre d'art contemporani. En la rehabilitació s'ha 

respectat l'amplitud espacial i s'ha tingut una cura específica en l'actualització dels 

materials constructius, els sostres de maó, les bigues de ferro industrials i les 

canalitzacions vistes, símbols de l'arquitectura fabril de principis del segle XX, i s'han 

conservat elements d'època, com el muntacàrregues. La gran capacitat de l'antiga nau 

permet l'exhibició de tot tipus d'escultures i instal·lacions, que presenten al públic en 

espais oberts. 

La col·lecció presentada abasta cronològicament des dels anys seixanta del S.XX fins 

l'actualitat en un complert recorregut per l'art escultòric de Catalunya englobant els 

moviments i aspectes formals més significatius, amb obres especialment seleccionades 

representatives de moviments com el pop, el minimalisme, el neoconceptualisme, la 

interacció, l'abstracció, la figuració o l'hiperrealisme barrejant artistes ja consagrats 

amb desconeguts o emergents. Gràcies a la llum natural que entra per les nombroses 

obertures originals de l'edifici s'emfatitza les escultures creant jocs d'ombres canviants 

en els volums i materials de les diverses obres d'art. 

                                                                 
6
 Article de premsa: “Vila-Casas avanza que el museo de la fotografía de Palafrugell abrirá el 2002” , La 

Vanguardia, Barcelona, 21 d’octubre del 2000. Veure ANNEX (5) Pàgina 91. 



20 

 

La col·lecció es distribueix per les dos plantes de l'edifici de 1600 m2, i disposa, a més, 

a la primera planta, de tres sales reservades a les exposicions temporals i a la 

mediateca. Com ja hem comentat anteriorment la Fundació convoca en cada disciplina 

els premis triennals i en aquest espai s'exposen les escollides en la disciplina escultòrica. 
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CAN FRAMIS 

    

El museu Can Framis ha estat el darrer edifici inaugurat per la Fundació el 27 d’abril de 

2009 i alberga la col·lecció permanent de pintura del fons. Aquest edifici està constituït 

de nou pràcticament en la seva totalitat, per la qual cosa l’interès en aquest cas, a 

diferència de la resta d’edificis que contemplen la totalitat dels espais de la Fundació, es 

basa en l’anàlisi d’una mostra d’arquitectura purament coetània als nostres dies. L’espai 

Can Framis es situa al recinte de l’antiga Fàbrica Can Framis a l’antic barri del 

Poblenou, que durant molt de temps fou el motor productiu de la ciutat de Barcelona, i 

que avui s’està convertint en el famós i polèmic districte del 22@. 

L’anomenat Sant Martí de Provençals, antic nom de l’actual barri del Poblenou, fou un 

municipi independent de Barcelona fins 1897, quan fou annexionat al terme municipal 

barceloní. Es tractava d’una zona molt poc urbanitzada on es situaven la majoria 

d’indústries vinculades al sector tèxtil. L’arribada del ferrocarril creà un fort creixement 

en el sector i es pot dir que entre 1855 i 1888 va haver-hi un augment de fàbriques 

important passant de 57 a 243. 

Els anys centrals de la dècada de 1960 es consideren l’inici de la desindustrialització 

de la zona del Poblenou traslladant-se el centre neuràlgic a la Zona Franca. A causa 

d’aquest trasllat Poblenou va perdre en 20 anys més de 1.300 fàbriques que havien 

estat en ús i aquest factor va anar deteriorant l’espai urbanístic que va acabar 

convertint-se en un espai en desús. 
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L’actual edifici de Can Framis esta constituït en dos moments històrics. Un que conserva 

l’estructura de la nau industrial antiga amb la conservació de la torre i un altre amb un 

edifici construït de nova planta al mateix indret. 

Quan Vila Casas va adquirir el recinte, el valor arquitectònic de les naus era escàs i 

l’estat era deplorable. En aquest cas Can Framis no es trobava dins de les fàbriques 

catalogades com a Patrimoni de la ciutat sinó que pertanyia a una immensa majoria de 

construccions que havien sigut edificades sense cap criteri artístic ni urbanístic, seguint 

una arquitectura funcional. Vila Casas va voler mantenir l’aspecte industrial del conjunt i 

alhora apostar per un nou caire contemporani del barri que es convertís en símbol de la 

Barcelona moderna. 

Es va encomanar el projecte constructiu a l’estudi d’arquitectura BAAS, fundat el 1994 

per Jordi Badia, qui juntament amb un dels descendents de la família Framis, Jordi 

Framis, va dissenyar la reconversió del conjunt industrial en museu d’art. Quan es va 

començar la feina havien sobreviscut tres naus de l’antiga fàbrica però només se’n van 

poder recuperar dues, que són les típiques construccions industrials de forma rectangular 

amb finestrals i portes d’accés. La més antiga constava de planta baixa i dos pisos i 

l’altre, que mostrava un cos afegit, d’una planta baixa i un pis. El projecte consistia a 

restaurar aquestes dues naus i, al solar de la tercera, fer-hi un edifici de nova planta que 

actués de nexe d’unió del conjunt. El resultat del projecte és un edifici de forma 

trapezoïdal perfectament adaptat al terreny i a la seva nova funció, el qual ocupa una 

superfície d’uns 5.800 m2 dels quals 3.400 m2 estan dedicats a espais d’exposició i 

400 m2 a oficines, magatzems i tallers educatius.  

L’edifici resultant despunta per la seva simplicitat lineal i per una rotunditat volumètrica 

que emmarca una gran plaça pavimentada amb les llambordes recuperades de l’antiga 

fàbrica. Al seu voltant trobem un gran parc enjardinat que envolta tot el complex i dóna 

per una banda a la Facultat de Comunicació de la Universitat i per l’altre a la Fàbrica 

del Mèdis, un altre conjunt patrimonial. És en aquest espai on s’alça la xemeneia 

industrial de maó restaurada.  

En la restauració de les naus, l’objectiu principal era aturar el procés de degradació 

dels edificis amb reparacions de consolidació dels fonaments de l’estructura i de les 
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cobertes fent servir formigó, el qual li dóna tot i que de manera molt moderna, una 

vessant industrial al conjunt de l’edifici. Amb el tancament dels buits i la conservació de 

les diverses intervencions arquitectòniques dutes a terme al llarg dels anys, les façanes 

de les antigues naus estan pintades en gris la qual cosa atorga una uniformitat al 

conjunt de l’edifici construït en formigó i creant un contrast amb el cromatisme vermellós 

de la xemeneia. 

El jardí del voltant es un projecte especialment pensat per Martí Franch i Batllori, 

arquitecte de jardins, amb la intenció de mostrar un espai antic i melangiós en contrast 

amb la modernitat de l’edifici. Aquest està distribuït a partir de camins en ziga-zaga. 

L’accés al museu està igualment pensat i projectat i ens dóna la benvinguda amb una 

malla metàl·lica que fa conjunt amb les portes i que ens introdueix a un pati central 

ideat per acollir manifestacions artístiques puntuals.  

La rehabilitació de l’interior està especialment projectada per a exposar la col·lecció, on 

destaca l’austeritat formal amb l´ús de l’habitual color blanc a les parets i amb una 

il·luminació artificial que sorprenentment es barreja amb una il·luminació natural que 

entra per grans finestrals en els vestíbuls, escales o interseccions i que permet  gaudir 

alhora de les vistes del jardí des de l’interior de l’edifici com si d’una obra d’art més es 

tractés. El tractament de les múltiples obertures, característiques de l’arquitectura 

industrial eixampla la superfície expositiva de les sales. 

El museu exposa aproximadament unes 270 obres d’uns 140 artistes tot i que 

anualment es fa un canvi en el discurs i les peces que incorporen la col·lecció permanent 

seguint la constant en els tres museus principals de la Fundació. A més a més, de la 

mateixa manera que hem vist en els dos espais anteriors Can Framis compta amb una 

sala d’exposicions temporals anomenada espai A/o dedicada a l’exhibició d’artistes 

del fons, d’activitats com l’Art de col·leccionar (una proposta que exposa al públic una 

selecció d’obres d’alguna col·lecció privada) i mostra les obres seleccionades del premi 

triennal de Pintura de la Fundació. A l’entorn de les exposicions s’organitzen xerrades, 

debats i conferències. 
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ESPAI VOLART 

 

 

L'Espai Volart va ser el primer local de la Fundació inaugurat a Barcelona. Es troba 

ubicat als baixos de l'edifici modernista conegut com a Casa d'Antonia Puget, just 

l'edifici del costat d'on es troba Can Felip, seu de la Fundació. L'immoble fou premiat al 

concurs anual d'edificis artístics atorgat per l'Ajuntament entre 1899 i 1930, com a 

obra acabada al 1906 per l'arquitecte Ramón Viñolas. 

La Casa Antonia Puget era un edifici senyorial de veïns amb els baixos destinats a 

magatzems i establiments comercials, seguint el mateix concepte arquitectònic que ja 

explicava anteriorment amb el seu edifici veí Can Felip. Els locals de l'espai Volart 

estaven ocupats per l'empresa Volart de randes i teixits, representativa de la indústria 

tèxtil catalana.  

Vila Casas va conservar l'ambientació industrial de l'espai i els elements constructius i 

decoratius de l'empresa de randes que ha donat nom a la sala d'exposicions. S'hi van 

recuperar les grans portes d'accés, abatibles, de fusta i s'hi va conservar a l'entrada el 

plafó tallat amb el nom de l'empresa hijos C. Volart, creat especialment per anunciar la 

societat a l'Exposició Universal de Barcelona del 1888. 

Amb el nou espai de la Fundació es van conservar també els elements constructius com 

el sostre de revoltó, les bigues i columnes de ferro amb capitells florals, signes d'àmbits 

industrials i la típica mampara de fusta amb finestres que separava el magatzem dels 
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despatxos i oficines de l'espai original. A l'altell de la sala s'hi localitzava la biblioteca 

personal de Joan Brossa i Cuervo (1919-1998), que incloïa a més a més les seves 

publicacions, així com llibres i articles sobre ell. La biblioteca va tornar a la Fundació 

Joan Brossa el 2010 i actualment a l'espai s'hi ubica la biblioteca privada dels espais 

de la Fundació amb tot l'arxiu documental i llibres de consulta per a les feines de 

recerca de tots els espais museístics. 

L'espai Volart va ser inaugurat el 8 d'Abril del 20027 i actualment es divideix en dues 

plantes que alberguen exposicions temporals d'artistes del fons per tal de promocionar-

los, als quals a més de cedir-los l'espai, se'ls realitza un vídeo d'una durada 

aproximada de 15-20 min que conté un breu reportatge sobre el procés de creació de 

la seva obra. A més a més com a activitat complementaria es realitza en la majoria dels 

casos una jornada anomenada Quiral arte on es reuneixen diverses personalitats del 

món de l'art, crítics, galeristes, acadèmics i en un ambient distés es genera un col·loqui 

sobre l'exposició realitzada i se'n realitza una publicació escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7
 Article de premsa: Redacció.: “VolArt, nuevo espacio en Barcelona” , Lápiz, RGR, Barcelona, 1 d’abril del 

2002. Veure ANNEX (6) página 92. 
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ESPAI VOLART 2 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta igual que l'espai esmentat anteriorment d'un emplaçament destinat a 

exposicions temporals situat a l'edifici contigu a l'Espai Volart. Aquest es va inaugurar al 

desembre del 2008. 

l'espai ocupa els baixos i el soterrani de la Casa Manel Felip, però en aquet cas enlloc 

d'estar destinat a la promoció d'artistes més aviat desconeguts, concentra el seu interès 

en recuperar la memòria d'artistes que ja han tingut una trajectòria i un reconeixement o 

que han estat cabdals a l'hora de reconstruir la història recent de l'art contemporani 

català.  

Igual que l'espai contigu, Volart 2 conserva l'estètica industrial d'aquesta mena de 

locals. Actualment consta de dues plantes de 500 m2 de superfície. 
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2.4 Departaments de la Fundació 

La fundació Vila Casas està presidida en la seva totalitat per Antoni Vila Casas. Ell és el 

patró absolut i tota la Institució es beneficia del capital aportat per ell. Tot i així la 

Fundació consta de diversos departaments i com hem vist, de diversos edificis i centres 

d’exposició que es gestionen de manera independent tot i que hi ha una patrons i una 

directora comú per a tots els centres. 

L’organigrama de l’empresa mostra unes personalitats que estan formades dins d’un 

equip executiu de patrons integrats per diverses personalitats del món del l’art com 

crítics i comissaris, però sobretot per poderosos empresaris que aporten assessoria al 

propi Vila Casas. Independentment d’aquest patronat constituït per diverses professions, 

sí que trobem a persones de l’àmbit artístic que dirigeixen els diferents museus que 

conformen la Fundació. D’aquesta manera cada departament consta d’una jerarquia on 

trobem el director del centre, el gerent, els responsables d’exposicions, conservació i 

premsa de cada museu acompanyats per tot un equip format per ajudants i becaris tots 

sortits del sector de la història de l’art i les belles arts. 

L’equip directiu de la Fundació està constituït per les següents persones i departaments: 

� PresidentPresidentPresidentPresident,,,, Antoni Vila Casas 

� Director GeneralDirector GeneralDirector GeneralDirector General, Joan Torras Ragué 

� Gerent,Gerent,Gerent,Gerent, Maria José Alcoriza  

� Secretari,Secretari,Secretari,Secretari, Ricardo Rodríguez Velverde 

� Vicesecretari Vicesecretari Vicesecretari Vicesecretari ––––    TresorerTresorerTresorerTresorer, Joan Torras Ragué 

� Adjunta Direcció d’Art, Adjunta Direcció d’Art, Adjunta Direcció d’Art, Adjunta Direcció d’Art, Nana Cardona 

� Administració i ComptabilitatAdministració i ComptabilitatAdministració i ComptabilitatAdministració i Comptabilitat, Olga Garcerán 

� Administració,Administració,Administració,Administració, Marta Rodríguez 

� SecretàriaSecretàriaSecretàriaSecretària, Marta Cañas 
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L’equip d’Art de la Fundació està conformat pels següents departaments que es 

divideixen entre la direcció dels diversos centres: 

� Directora d’Art,Directora d’Art,Directora d’Art,Directora d’Art, Glòria Bosch 

� Adjunta a Direcció d’Art i Directora Espais Volart i Volart 2Adjunta a Direcció d’Art i Directora Espais Volart i Volart 2Adjunta a Direcció d’Art i Directora Espais Volart i Volart 2Adjunta a Direcció d’Art i Directora Espais Volart i Volart 2,  Isabel 

Gómez 

� Directora Museu de CaDirectora Museu de CaDirectora Museu de CaDirectora Museu de Can Framisn Framisn Framisn Framis, Nana Cardona 

� Directora dels Museus de l’Empordà i del Museu Palau Solterra,Directora dels Museus de l’Empordà i del Museu Palau Solterra,Directora dels Museus de l’Empordà i del Museu Palau Solterra,Directora dels Museus de l’Empordà i del Museu Palau Solterra, Núria 

Costa  

� Directora del Museu can Mario, Directora del Museu can Mario, Directora del Museu can Mario, Directora del Museu can Mario,  Maite Costa 

� Cap de Premsa i Comunicació i Adjunta direcció d’Art,Cap de Premsa i Comunicació i Adjunta direcció d’Art,Cap de Premsa i Comunicació i Adjunta direcció d’Art,Cap de Premsa i Comunicació i Adjunta direcció d’Art, Natàlia 

Chocarro 

� AAAAssistant departament d’Art Can Fssistant departament d’Art Can Fssistant departament d’Art Can Fssistant departament d’Art Can Framisramisramisramis, Alba García 

� Assistant departament d’Art Espais Volart i Volart 2,Assistant departament d’Art Espais Volart i Volart 2,Assistant departament d’Art Espais Volart i Volart 2,Assistant departament d’Art Espais Volart i Volart 2, Lilianna Marín 

� Tècnic exposicions i manteniment Espais Volart i Volart 2, Tècnic exposicions i manteniment Espais Volart i Volart 2, Tècnic exposicions i manteniment Espais Volart i Volart 2, Tècnic exposicions i manteniment Espais Volart i Volart 2, Daniel 

Cardona 

 

El meu lloc de treball a la Fundació Vila Casas va ser l’Espai Volart, on es troben part 

de les oficines de la Fundació. En la meva estada vaig compartir l’espai de treball amb 

la Isabel Gómez, responsable dels Espais Volart i Volart 2 i Adjunta a la direcció d’Art 

de la Fundació, amb la Lilianna Marín i amb la Luciana Della Villa. Al costat de la 

oficina on treballàvem es situa el despatx de la Glòria, la meva tutora de les pràctiques, 

amb la qual ens reuníem setmanalment o diàriament, segons el projecte, per parlar de 

les tasques que s’havien anat realitzant i a la qual també agraeixo el seu tracte i la seva 

confiança a l’hora de parlar dels projectes que s’han desenvolupat durant la meva 

estada. 

Gran part de l’equip directiu de la Fundació es situa l’edifici contigu, a la planta 

principal, on es troba la Seu de la Fundació. La resta d’integrants dels equips i 

departaments treballen en cada un dels espais que dirigeixen tot i que sempre en 

constant contacte amb els altres departaments. 
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2.5 La Col·lecció 

Les obres que integren la col·lecció d’art de la Fundació Vila Casas tenen un únic fet 

comú entre totes elles, estan creades entre els anys seixanta i l’actualitat per artistes 

catalans o residents a Catalunya. A partir d’aquest premissa en la totalitat de la 

col·lecció conviuen artistes reconeguts internacionalment, altres de trajectòria nacional i 

artistes joves emergents que es barregen i es posen uns al costat dels altres creant 

sempre diàlegs i discursos nous que obren el debat entre els espectadors i els espais de 

la Fundació. 

Les obres de la col·lecció abracen diferents ideologies i llenguatges creatius vistos des 

de la mirada particular del seu comprador, és per aquest motiu que cap de les 

exhibicions de les obres en els diversos àmbits respon a uns criteris cronològics o 

estilístics, sinó a un itinerari obert on es mostren les relacions entre les obres i conviuen 

diverses propostes. Aquest fet sòl succeir en les col·leccions privades ja que es 

destaquen principalment pel gust del seu comprador, això fa que concretament el fons 

de la Fundació tingui un caire eclèctic difícil de comentar com una col·lecció a la qual 

se li pugui extreure un fil conductor. En la col·lecció del Sr. Vila Casas ens hem de 

deixar portar per la diversitat d’estils i artistes on es poden trobar retrats realistes al 

costat de conegudes obres abstractes, peces de reconegut interès i d’altres que seria 

més difícil d’incloure en un museu. Aquesta és la complexitat i a l’hora allò que fa més 

interessant la incursió en el món personal de la col·lecció Vila Casas.  

El conjunt del fons de la Fundació consta de més de dues mil obres d’art que, com ja he 

explicat extensament anteriorment, es distribueixen per disciplines en els diversos espais 

dels quals consta la Fundació i gran part d’elles es situa en magatzems a l’espera dels 

canvis d’exposició que realitzen anualment. 

Fent una submersió molt superficial als artistes que es troben en cada una de les 

disciplines, pel que fa a la col·lecció d’escultura consta d’aproximadament 400 obres 

amb artistes tant diversos com Jaume Plensa, Xavier Medina Campeny, Susana Solano, 

Antoni Miralda o Josep Guinovart. La col·lecció de fotografia està formada per unes 

800 peces, en aquest cas d’artistes tant nacionals com internacionals. És en l’únic cas 

en que entren artistes internacionals en el fons de la col·lecció i això fa que la col·lecció 
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de fotografia sigui especialment interessant. Podem trobar artistes com Francesc Català-

Roca, Agustí Centelles, Joan Fontcuberta, Frank Horvart o Alberto Schommer. 

Els fons de pintura de la Fundació ha sigut el que més he pogut analitzar durant la meva 

estada i li dedico una atenció especial en la explicació del projecte de remodelació de 

la exposició permanent de pintura de Can Framis que vaig poder realitzar durant les 

pràctiques.  El fons pictòric de la Fundació disposa d’unes 600 obres i ens convida a un 

diàleg en el qual convergeixen diversos llenguatges creats per la mà d’artistes tant 

reconeguts com Antoni Tàpies, Robert Llimós, Jaume Plensa, Zush o Joan Pere 

Viladecans juntament amb d’altres artistes emergents que s’han anat incorporant al fons 

mitjançant diversos premis que convoca la pròpia Fundació. 

La totalitat de la col·lecció es completa amb altres disciplines menors com el dibuix, el 

gravat i instal·lacions que de manera habitual no es mostren al públic en les exposicions 

permanents ni temporals, però que ajuden a mantenir aquestes disciplines vives dins del 

mercat de l’art. 
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2.6 Altres Activitats 

Com hem pogut comprovar al llarg d’aquestes pàgines la Fundació Vila Casas és una 

font inesgotable de cultura per al país, ja no només amb la compra d’obres d’art i la 

creació d’uns espais per exhibir-les, sinó per la gran quantitat d’exposicions i activitats 

que es generen al voltant de la col·lecció. Un punt a afegir en la dinàmica d’exposicions 

permanents i temporals és la creació per part de la Fundació d’activitats paral·leles a les 

exposicions, la creació de premis a cada una de les disciplines i la participació amb 

altres certàmens.  

* Quiral arte: quiralitat, és un terme encunyat a la pròpia Fundació que neix del 

concepte químic referent a una molècula que pot adoptar diferents formes, no 

superposades, capaces cadascuna de pertorbar de manera diferent la llum polaritzada 

que les il·lumina. Si traslladem aquesta definició a l'àmbit artístic, podríem dir que una 

obra d'art també té diferents interpretacions segons la percepció i l'actitud en front al 

procés creatiu.   

A través d'aquesta idea amb cada exposició que es realitza a l'Espai Volart es planteja 

un col·loqui de manera distes, organitzant un dinar amb diverses personalitats del món 

artístic per poder generar diversitat d'opinions i punts de vista sobre el procés de 

creació de l'artista i l'obra resultant. 

Dels continguts finals del debat i de les conclusions que se n'extreuen se'n fa una 

publicació que pot ser consultada a la pàgina web. 

* Premis de pintura, escultura i fotografia: Des de l'any 2001 la Fundació 

convoca anualment un premis dedicats a cada una de les disciplines principals en que 

està interessada la institució. Aquesta proposta té tres objectius fonamentals, establir una 

plataforma entre l'art contemporani i la societat, enriquir el fons de la col·lecció i 

contribuir a una major difusió de l'obra artística.  

En aquests premis poden participar els artistes nascuts o resident a Catalunya, majors de 

divuit anys. El tema sol ser lliure i pot acollir-se a l’amplitud de tècniques i suports en que 

s’expressa l’art actual. Les peces han de tenir unes dimensions i característiques 

tècniques determinades i han de ser lliurades per part del participants al museu 
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corresponent a cada disciplina. S’ha d’adjuntar un CV de l’autor, una imatge de l’obra 

presentada i una memòria explicativa de l’obra. 

D’entre les obres rebudes, a través d’un comitè d’organització i un jurat, se n’efectua 

una selecció que posteriorment serà exposada a cada un dels espais. Aquest any, per 

exemple es celebra el Premi de Pintura i les obres seleccionades s’exposaran entre el 16 

de setembre i el 22 de desembre a l’Espai d’Exposicions Temporals del Museu Can 

Framis. 

L’obra premiada a cada certamen és dotada de la quantitat de 12.000€ a l’artista i 

passa a formar part del fons de la Fundació.  A més a més al guanyador del Premi se li 

realitza una exposició de la seva obra en un dels espais de la Fundació en el termini 

d’un any des del lliurament del premi. 

*Patrim: Aquesta proposta sorgeix a partir d'un conveni de col·laboració entre la 

facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i la Fundació Vila Casas on l'Espai 

Volart acull cada any una selecció de les obres adquirides per la Facultat i que formen 

part del seu fons artístic. 

*Premi Ynglada Guillot: La Fundació Ynglada Guillot va ser creada el 1959, 

seguint les indicacions del testament del senyor Pere Ynglada Sallent. A través dels 

primers patrons de la fundació es van instituir el Premis de Dibuix, que s'atorguen des 

del 1959.  

Poden participar en el certamen artistes espanyols i estrangers aportant dibuixos en 

blanc i negre realitzats a llapis, carbonet o tinta. El premi establert és de 4.000€ 

atorgat per la majoria de vots del jurat que integra un patró de la Fundació Vila Casas. 

L’obra premiada queda en propietat del patronat de la Fundació Ynglada Guillot que la 

destina al Museu de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. 

L’exposició de les obres seleccionades es realitza a l’Espai Volart de la Fundació. 

Aquest any estaran exposats entre el 2 i el 21 de juliol. 
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2.7 Programació 2013 

La Fundació Vila Casas té programades totes les seves activitats i exposicions en cada 

un dels espais pràcticament en vistes a dos anys endavant. La meva estada a la 

Fundació per a la realització de les pràctiques es va iniciar al mes de gener i va 

finalitzar a finals d’abril, i en aquest moment ja estaven establertes totes les activitats 

que es realitzarien fins el mes de desembre del 2013.  

Aquesta planificació és molt important perquè els permet anar treballant amb cada una 

de les activitats amb molt de temps, ja que cada exposició consta de determinades fases 

de treball que s’han de complir dins d’unes dates establertes i d’aquesta manera els 

responsables de cada una de les exposicions poden tenir al dia tot el que cal per a 

cada activitat. 

En els quatre mesos que he participat a les pràctiques, tot i que no he col·laborat a totes 

les activitats, he pogut ser partícip de la feina que hi ha darrera de cada una de les 

exposicions i veure la complexitat que hi ha darrera d’una Fundació que té tanta 

quantitat d’espais i disciplines. 

A l’inici de les pràctiques als Espais Volart i Volart 2, on es situava el meu lloc de 

treball, vaig poder coincidir amb el muntatge de dues exposicions a cada un del espais. 

A l’Espai Volart l’exposició Martin Carral /Carmen AnzanoMartin Carral /Carmen AnzanoMartin Carral /Carmen AnzanoMartin Carral /Carmen Anzano que va estar exposada 

entre el 17 de gener i el 26 de maig. A l’espai Volart 2 es podia visitar la retrospectiva 

a Salvador AlibauSalvador AlibauSalvador AlibauSalvador Alibau, reconeixement de trajectòria artística, comissariat per Alex Mitrani, 

entre el 17 de gener i el 21 d’abril. Durant la meva estada no vaig participar 

directament en aquestes exposicions ni en el seu muntatge ja que em vaig dedicar altres 

activitats dins del despatx, però vaig poder gaudir de les dues exposicions durant el 

temps que vaig estar a la Fundació.  

Al museu Can Framis, en el període que vaig estar de pràctiques vaig coincidir amb la 

mediàtica exposició Agustí CentellesAgustí CentellesAgustí CentellesAgustí Centelles, dins de la temàtica de Fotografia Històrica que es 

va desenvolupar entre el setembre del 2012 i el 10 de febrer del 2013 a la Sala A/o. 

Posteriorment entre el 4 de març i el 14 de juliol hi va haver l’exposició ClavéClavéClavéClavé,,,, com a 

reconeixement de trajectòria artística conjuntament amb una de les activitats que també 
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realitza la Fundació que  és L’art de col·leccionarL’art de col·leccionarL’art de col·leccionarL’art de col·leccionar on s’escullen les obres d’un 

col·leccionista determinat per mostra-les al públic. Ambdues activitats estaven 

comissariades per Daniel Giralt-Miracle. No vaig participar en cap de les dues activitats 

però durant la meva estada vaig poder veure el treball que hi ha darrera d’exposicions 

de tal envergadura com la comunicació amb premsa i el recull posterior que es fa de 

cada activitat així com el treball que hi ha darrera de la redacció de textos per a les 

visites guiades de les exposicions i en el cas de l’art de col·leccionarl’art de col·leccionarl’art de col·leccionarl’art de col·leccionar, de tot el procés 

de recollida i dels informes d’estat de conservació de les obres que es trobaven a casa 

del col·leccionista escollit. 

Al Palau Solterra s’hi realitzava entre el setembre i el 26 de maig del 2013 una 

exposició sobre un artista del fons i un artista convidat F.Llucià/Laura IniestaF.Llucià/Laura IniestaF.Llucià/Laura IniestaF.Llucià/Laura Iniesta. Aquesta 

exposició ja estava organitzada durant les pràctiques. La primera activitat en la que 

vaig participar activament va ser amb l’exposició que es realitzaria entre el 8 juny i el 

15 setembre del 2013 Amadeu i Aidouard. Mirades escèniquesAmadeu i Aidouard. Mirades escèniquesAmadeu i Aidouard. Mirades escèniquesAmadeu i Aidouard. Mirades escèniques, fotografia històrica, 

de la qual parlaré extensament en l’apartat posterior ja que vaig col·laborar en la 

selecció de les peces i la distribució d’aquestes per al muntatge.  

Paral·lelament en el mateix període s’inaugura el 8 de juny, de manera coetània al 

desenvolupament d’aquest treball una exposició de Montse FaixartMontse FaixartMontse FaixartMontse Faixart, com a 

reconeixement de trajectòria artística que va lligada a la figura de Núria Espert. 

Durant el desenvolupament de les pràctiques no vaig tenir cap contacte amb les 

activitats que es realitzaven al Museu Can Mario. De la mateixa manera que amb el 

Palau Solterra, la llunyania respecte a Barcelona dels dos espais m’ha fet més complicat 

l’apropament a les seves activitats i a la assistència a les inauguracions però tot i això, 

vaig poder veure com les meves companyes de treball realitzaven la documentació per 

el canvi d’exposició de la permanent de Can Mario. En aquest període també s’hi 

exhibien tres mostres: Paco Torres MonsóPaco Torres MonsóPaco Torres MonsóPaco Torres Monsó, entre el 6 d’octubre i el 26 de maig; Manel Manel Manel Manel 

MargalefMargalefMargalefMargalef, del 6 d’octubre al 26 maig i Tano Tano Tano Tano PisanoPisanoPisanoPisano, a l’Espai Empordà entre el 2 de 

febrer i el 26 de maig. 

Com es pot comprovar només en els quatre mesos de les meves pràctiques hi havia 

gairebé 10 exposicions en funcionament que s’havien preparat l’any anterior. Les 
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activitats en el dia a dia de les pràctiques estaven destinades a activitats per a, com a 

mínim, sis mesos d’antelació. Aquest és un fet a destacar en les activitats de la Fundació 

ja que amb aquesta perspectiva d’actuació tots els caps estan molt ben lligats en el 

moment de la inauguració de cada una de les mostres que es desenvolupen. El treball 

de coordinació està meticulosament treballat per a que no hi hagi cap error en el 

transport, trasllat, recollida d’obres i embalatge, així com en la elaboració dels textos 

per als catàlegs, la seva traducció i correcció, la maquetació i impressió, la selecció de 

fotografies, etc. La feina de comissariat és cap dalt en la creació d'una exposició i és la 

feina que crea els possibles discursos, on s’escullen les obres, es preparen els informes i 

es treballa sobre la ubicació. Tampoc es pot oblidar el treball de documentació per a les 

biografies dels artistes, per als catàlegs i les notes de premsa, la elaboració dels guions 

de visita o dels fulls de sala.  

Tota aquesta feina és un llarg procés que moltes vegades els espectadors d’una 

exposició ni tan sols són conscients que existeix. Un treball que porta moltes hores 

darrera, per diferents persones que en definitiva conformen un equip que permet que 

tantes exposicions es duguin a temps a l’any. Una feina que gràcies a la meva estada a 

la Fundació he pogut veure de primera mà per les persones amb les quals compartia 

espai cada dia i amb aquelles que s’encarreguen de cada un dels espais de la 

Fundació. 

Fora del període de pràctiques en el que vaig participar les exposicions que estan 

projectades per a aquest any 2013 a cada un dels espais són les següents: 

� Espai Volart:  

� Signes i diàlegSignes i diàlegSignes i diàlegSignes i diàleg, en col·laboració amb Elisava, del 6 de juny al 26 de 

juny. 

� Ynglada Guillot/Patrim’12Ynglada Guillot/Patrim’12Ynglada Guillot/Patrim’12Ynglada Guillot/Patrim’12, del 2 de juliol al 21 de juliol 

� Carla TarruellaCarla TarruellaCarla TarruellaCarla Tarruella, artista del fons, del 19 de setembre al 15 de 

desembre. 

� Espai Volart 2:  

� Lita CabellutLita CabellutLita CabellutLita Cabellut, reconeixement de trajectòria artística, del 9 de maig al 

21 de juliol. 

� Luís MarsansLuís MarsansLuís MarsansLuís Marsans, reconeixement trajectòria artística, del 19 de setembre 
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al 15 de desembre. 

� Xavier VallsXavier VallsXavier VallsXavier Valls, reconeixement trajectòria artística, del 19 de setembre 

al 15 de desembre 

� Can Framis:  

� Exposició seleccionats Premi de PiExposició seleccionats Premi de PiExposició seleccionats Premi de PiExposició seleccionats Premi de Pintura 2013ntura 2013ntura 2013ntura 2013, del 16 de setembre al 

15 de desembre. 

� Javier GarcésJavier GarcésJavier GarcésJavier Garcés, guanyador Premi d’escultura 2012, del 16 de 

setembre al 15 de desembre. 

� Palau Solterra:  

� Jordi Cerdà/Claude JeanmartJordi Cerdà/Claude JeanmartJordi Cerdà/Claude JeanmartJordi Cerdà/Claude Jeanmart, artista del fons i artista convidat, del 

28 de setembre al 27 d’abril del 2014. 

� Patricio VélezPatricio VélezPatricio VélezPatricio Vélez, artista del fons, del 28 de setembre al 27 d’abril del 

2014. 

� Can Mario:  

� Enrique AsensiEnrique AsensiEnrique AsensiEnrique Asensi, reconeixement trajectòria artística, del 15 de juny al 

15 de setembre. 

� Eduard BigasEduard BigasEduard BigasEduard Bigas, artista local, del 15 de juny al 15 de setembre. 

� SolàSolàSolàSolà, reconeixement trajectòria artística, del 5 d’octubre al 25 de 

maig del 2014. 

� Jordi GichJordi GichJordi GichJordi Gich, artista local, del 5 d’octubre al 15 de desembre. 
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3. DESENVOLUPAMENT DE LES PRÀCTIQUES 

 

3.1. Introducció i Calendari de les pràctiques 

La realització de les pràctiques a la Fundació Vila Casas va ser del 7 de gener fins el 

25 d’abril amb una durada de 250 hores. Cap a mitjans de juliol vaig tenir una 

primera entrevista amb la Glòria Bosch, Directora d’Art de la Fundació i la meva tutora 

de les pràctiques des del meu inici a la feina. En aquesta primera trobada amb el que 

seria el meu projecte de màster, la Glòria em va ensenyar els diversos projectes que es 

duien a terme a la Fundació. Com hem pogut veure a l’apartat anterior durant un any es 

diversifiquen les feines per a cobrir el gruix de totes les activitats que es realitzen. Ja en 

aquesta primera trobada se’m va donar la oportunitat d’escollir en quin projecte o tipus 

de feina estava interessada.  

Una de les opcions es centrava en el muntatge d’exposicions, és a dir, en l’assistència 

tècnica del procés de penjar els quadres i veure com es desenvolupa la posada en 

escena d’una exposició. Gràcies a la meva experiència professional a una galeria d’art, 

ja havia pogut participar directament en aquests processos, tant en els espais de la 

galeria amb les exposicions que es van realitzar in situ, com en el disseny d’estants per 

a les diverses fires en les que vam participar com ST-Art Estrasburg, ArtMadrid’11 o Liste 

16. Es per aquest motiu que vaig proposar-li a la Glòria d’intervenir en els processos 

previs a una exposició enlloc dels finals. 

Haig de dir que en el moment de mostrar-me els diversos projectes en els que havia de 

participar, pràcticament no coneixia a cap dels artistes que es presentaven i en realitat, 

aquest va ser un punt molt interessant per a mi ja que em permetia endinsar-me en un 

món desconegut fins al moment al tractar-se en la majoria dels casos d’artistes encara 

no consagrats i que per tant requerien una investigació personal. 

A partir d’aquesta primera reunió es va establir que intentaria participar en els 

processos previs de la creació d’una exposició, on podria veure com s’escollien les 

obres, les fitxes a realitzar, la elaboració dels textos i la maquetació del catàleg entre 

moltes altres feines que hi ha darrera de la complexa taxa de preparar una exposició 
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sigui quina sigui la seva temàtica. En aquest moment la Glòria ja em va introduir que 

podria participar en una exposició històrica de fotografia i que veuríem si es podia fer 

alguna feina en una col·lectiva per així abraçar diferents punts de vista i tenir una visió 

completa de la feina que hi ha darrera de la Fundació. 

Finalment i com veurem en el gruix d’aquesta Memòria de Pràctiques, les tasques en les 

que vaig col·laborar a la Fundació s’adaptaven perfectament a les idees que la Glòria 

m’havia proposat en el seu moment i, veritablement, he pogut conèixer i participar de 

primera mà en la feina que hi ha darrera de dos projectes de gran envergadura. Un 

d’ells va ser l’exposició de fotografia històrica, Amadeu i Audouard. Mirades Amadeu i Audouard. Mirades Amadeu i Audouard. Mirades Amadeu i Audouard. Mirades 

escèniquesescèniquesescèniquesescèniques, a la qual dedicaré un apartat d’aquesta memòria ja que em va permetre 

endinsar-me en un món i uns autors que desconeixia per complet, i de la qual he extret 

una experiència molt enriquidora.  

El segon projecte amb el que vaig col·laborar durant el mes de febrer va consistir en 

ajudar a la Glòria en la distribució de les peces de l’exposició Torres Monsó. De Torres Monsó. De Torres Monsó. De Torres Monsó. De 

Maillol a LodgeMaillol a LodgeMaillol a LodgeMaillol a Lodge a la Sala Balcó de l’Arts Santa Mònica. Una col·laboració entre el 

centre d’art i la Fundació Vila Casas en motiu dels 90 anys de l’artista. Aquest treball va 

consistir en complimentar la fitxa d’informació de l’exposició per al centre. En aquesta 

constava una breu descripció de la intenció de la mostra, les activitats que es feien al 

seu voltant, com una taula rodona amb la presència dels comissaris, els horaris i data 

de l’exposició i els col·laboradors i organitzadors. Vaig presentar també un llistat amb 

les peces que es demanaven per a la mostra. Aquestes es trobaven en la seva majoria 

al taller de l’artista, però altres estaven ubicades al Museu de Can Mario en motiu d’una 

altra exposició dedicada a l’artista per part de la Fundació. Aquest llistat constava a 

més a més del material addicional que feia falta per al muntatge com peanyes, 

mènsules, vitrines o reproductors audiovisuals. També es va fer un llistat amb les 

característiques tècniques de les obres i el preu per l’assegurança per tal de presentar-ho 

al transportista i al centre. Per finalitzar es van introduir les peces distribuïdes en plànol8 

amb diverses propostes per a decidir en el muntatge definitiu. 

                                                                 
8
 L’ANNEX (7) a la página 93 mostra el Plànol amb la distribució de les peces de l’exposició de Torres 

Monsó tal i com anirien ubicades a la Sala Balcó de l’Arts Santa Mònica. 
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La tasca més important que vaig desenvolupar des del mes de febrer fins gairebé la 

finalització de les pràctiques va ser una proposta de remodelació per a l’exposició 

permanent de Can Framis per aquest mes de setembre, seguint amb l’habitual premissa 

de canviar les exposicions permanents anualment a cada un dels centres. Aquest 

projecte serà el que explicaré extensament en aquest memòria de les pràctiques. 

Aquesta feina va constar de dos projectes diferenciats, un dedicat a un projecte 

personal per a la realització d’aquest treball i un altre que va ser el que es va acabar 

presentant a mitjans d’abril com  a definitiu per a la revisió del Sr. Vila Casas. En 

aquest cas la proposta porta el nom de On ets Malevitx...On ets Malevitx...On ets Malevitx...On ets Malevitx...????,On ets Kafka..,On ets Kafka..,On ets Kafka..,On ets Kafka...?.?.?.? ideat i 

comissariat per la Glòria Bosch. 

Per finalitzar el meu període de pràctiques també vaig realitzar tasques de més petita 

envergadura com la introducció de contactes al fons de la Fundació i la revisió de 

catàlegs en busca de possibles errors abans de portar a imprimir i maquetar 

definitivament.  

Durant les dues últimes setmanes la meva feina va consistir en endreçar i posar al dia les 

fitxes d’obres i les factures de cada una de les peces que es troben a la Fundació per a 

la seva possible cerca. Gràcies a la feina de la Isabel Gòmez, la Fundació manté un 

rigorós arxiu amb la realització d’una fitxa en paper de cada una de les peces que es 

compren per part de la Fundació amb un corresponent codi de registre que coincideix 

amb el registre telemàtic de tot el fons de la Fundació i la seva corresponent factura de 

compra. D’aquesta manera és molt fàcil buscar tota la informació necessària sobre el 

preu, l’arribada de l’obra, les característiques essencials i el lloc de compra de cada 

una de les obres. La meva feina va consistir en obrir totes les fitxes necessàries a 

factures que estaven sense classificar, de manera que actualment pràcticament la 

totalitat de les obres del fons té la seva corresponent fitxa en carpetes per si es necessari 

buscar la informació de compra de la mateixa. 

Com es pot comprovar, en aquests quatre mesos de pràctiques he pogut participar en 

moltes activitats de la Fundació i he pogut veure treballar a l’equip en totes les tasques 

necessàries per al seu bon funcionament. 
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CALENDARI DE PRÀCTIQUES  

GENER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 TREBALL EN EXPOSICIÓ AMADEU – AUDOUARD. MIRADES ESCÈNIQUES 

 

   TREBALL EN REMODELACIÓ PERMANENT CAN FRAMIS 



41 

 

FEBRER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 TREBALL EN EXPOSICIÓ AMADEU – AUDOUARD. MIRADES ESCÈNIQUES 

 

   TREBALL EN REMODELACIÓ PERMANENT CAN FRAMIS 

 

 TREBALL EN EXPOSICIÓ TORRES MONSÓ 
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MARÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 TREBALL EN REMODELACIÓ PERMANENT CAN FRAMIS 

 

 REUNIONS INTENSIVES PER ACABAR PROJECTE CAN FRAMIS 

 

 ENTREGA PROJECTE CAN FRAMIS 

 

 REVISIÓ DEL PROJECTE PEL SENYOR VILA CASAS 
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ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 FINALITZACIÓ PROPOSTA PERSONAL PERMANENT CAN FRAMIS 

 

 REALITZACIÓ DE DIVERSES TASQUES PER LA FUNDACIÓ 

 

 ÚLTIM DIA DE PRÀCTIQUES 
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3.2 Participació a l’exposició Amadeu Amadeu Amadeu Amadeu ––––    Audouard. Audouard. Audouard. Audouard.     

Mirades eMirades eMirades eMirades escèniquesscèniquesscèniquesscèniques....    

 

El primer dia en incorporar-me a les pràctiques la Glòria em va proposar la 

col·laboració a l’exposició de pintura històrica que s’estava preparant per al juny del 

2013 a un dels espais del Palau Solterra. La temàtica de l’exposició tenia a veure amb 

fotografies d’escena d’obres de teatre i actors, de dos artistes de finals del S.XIX i 

principis del S.XX  

L’exposició estava basada en una mirada prèvia que havia fet l’Ajuntament de 

Barcelona al 1998 anomenada Amadeu i Audouard. Fotografies d’escena. 

Comissariada, igual que en aquesta ocasió, per Jordi Calafell. En aquesta mostra 

s’intentava fer palesa les diferències de tècnica i estil entre els dos fotògrafs. L’exposició 

al Palau Solterra segueix la mateixa premissa volent mostrar un tast de l’obra dels dos 

artistes. 

El primer dia de les pràctiques se’m van presentar els dos artistes, els quals desconeixia 

totalment, i la proposta de realitzar un muntatge d’ubicació de les obres a un dels 

espais del Palau Solterra. Les imatges de la mostra estaven extretes del catàleg que va 

fer l’Arxiu Fotogràfic en motiu de l’exposició esmentada anteriorment. Per treballar en el 

muntatge el primer dia em vaig dedicar a retallar cada una de les fotografies amb les 

quals comptaven, dividint-les per artista i per escenes, per tenir una referència visual de 

com distribuir les obres a l’espai. Un cop retallades, durant els dies successius, entre la 

Glòria i jo vam anar decidint quin seria el discurs que podia tenir la mostra i quines 

divisions fèiem als espais per a que tot el conjunt tingués coherència. 

Tot el procés i treball de creació del muntatge d’aquesta exposició va ser molt extens i 

es va desenvolupar de manera intensa durant tot el mes de gener. En ell van haver 

moltes tasques de selecció de les obres, de distribució dels espais i de diverses 

propostes de muntatge que mostren una feina constant de dilluns a dijous durant quatre 

hores. La meva feina per a aquest projecte va consistir després d’algunes reunions amb 

la Glòria en idear en un primer moment una proposta per l’ICUB per a la seva 

valoració, ja que és un dels organismes que intervenen en l’exposició. Per realitzar les 
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propostes de muntatge distribuïa a la meva taula de treball les imatges retallades per tal 

de fer-me una idea de com podien quedar distribuïdes en l’espai, a continuació 

apuntava en un full les diverses propostes i mesurava les obres per saber segur si la 

proposta de muntatge cabia a les parets de l’espai. Per fer una presentació adequada 

vaig crear un power point i vaig escanejar totes les fotografies per poder mostrar la 

distribució de les imatges en les diverses parets i la seva col·locació en el plànol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge amb la distribució de les fotografies retallades a la 

taula on treballava. És tracta d’un dels exemples en la 

metodologia de treball que emprava per tenir una primera 

aproximació òptica de la distribució de les peces. 

La totalitat de la feina a desenvolupar en aquest projecte va ser molt extensa però en 

aquest present treball he preferit centrar-me en el darrer projecte que vaig realitzar a la 

Fundació. És per aquest motiu que tot i que els processos i les hores de treball van ser 

molt llargues no exposaré la totalitat de les propostes que es van presentar per a 

l’exposició d’Amadeu i Audouard, sinó que resumiré tots els passos que vaig anar fent 

fins arribar a una proposta definitiva.  

En aquets present treball mostraré la feina que vaig realitzar per a la primera proposta 

que es va presentar a l’ICUB, ja que aquesta primera incursió a la preparació d’una 

exposició va ser amb la que em vaig haver d’afrontar en un inici.  
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Aquesta primera proposta que exposaré no es va acabar realitzant i va ser rebutjada en 

un principi però l’únic que canviava en les propostes posteriors era la temàtica i 

distribució, però tots els passos a seguir per a la presentació del projecte ja es veien en 

aquesta primera tasca, és per aquest motiu que en aquest apartat també faré un resum 

amb el resultat que es va presentar al comissari, la darrera setmana de treball, on es 

podran veure els canvis de concepte amb la primera proposta. 

Introducció als artistes Pau Audouard i Amadeu Mariné: 

Per poder fer un primer discurs sobre l’obra dels dos artistes necessitava conèixer una 

mica la seva trajectòria professional i la importància que van tenir a la seva època.   

Pau Audouard i Deglaire (L’Havana, 1856 – Barcelona, 1918) era un estudiant de 

pintura i fill de fotògraf que ja amb 22 anys obrir el seu primer estudi fotogràfic a la 

rambla del Centre iniciant una carrera que el situa entre els grans fotògrafs de galeria 

barcelonins de l’època. El 1887 va ser nomenat fotògraf oficial de l’Exposició Universal 

i va realitzar unes fotografies considerades pioneres per la modernitat del seu registre. 

Les fotografies de teatre d’Audouard s’han de situar cronològicament en un moment de 

declivi del modernisme i es limiten principalment a les dues temporades d’existència de 

la Nova Empresa de Teatre Català, promoguda per Adrià Gual, entre octubre de 1908 

al 1910. Al seu estudi Audouard va recrear fotogràficament els personatges del 

repertori d’aquella temporada, entre les que trobem obres com Somni d’una nit d’estiu 

de Shakespeare o Gal·la Placidia de Guimerà. Les seves fotografies tenen un caràcter 

d’essencialitat intemporal, a les seves fotografies d’estudi (gairebé la seva totalitat) no hi 

ha decorat de fons i els personatges sembla que estiguin suspesos . Una altra de les 

seves característiques és que en la majoria dels casos no retrata als actors reproduint 

una escena sinó que magnifica els valors o les actituds que encarnen. La identitat 

veritable de l’actor queda supeditada a la representació del personatge. 

Amadeu Mariné i Vadalaco (Barcelona, 1878 – 1935). La seva feina com a fotògraf es 

representativa d’una nova generació que emergeix a l’inici del S.XX en una Barcelona 

que creix i que es fa més complexa social i culturalment. Amadeu aprèn l’ofici del seu 

germà gran, Josep, que tenia un estudi al carrer del Carme. El seu estudi definitiu el 
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situa als baixos del número 15 de la rambla de Canaletes on començarà a firmar com a 

Amadeo.  

Amadeu s’especialitza en el retrat d’escena i farà fotografies de teatre durant 25 anys. 

A diferència de les fotografies d’Audouard els models que fotografia representen els 

seus personatges, però mai perden la seva pròpia identitat. Les postures, les actituds i 

els atrezzo són molt similars als dels retrats convencionals de la gent corrent. Són 

fotografies que tenen la finalitat del consum massiu molt lligat a la Barcelona industrial i 

moderna. Amadeu feia veritables sessions fotogràfiques que realitzava a grans 

personalitats del moment, com la seva extraordinària sèrie de Margarita Xirgu. 

Resum de la tasca realitzada 

La proposta de muntatge definitiu que es va entregar a finals de gener va constar del 

molts passos previs per distribuir de manera adient totes les fotografies a l’espai que 

teníem per l’exposició. 

Després d’una primera aproximació a l’obra del dos artistes havíem de presentar una 

primera proposta a l’ICUB que s’havia d’entregar el 18 de Gener. Durant aquest temps 

ens vam anar reunint amb la Glòria per decidir quin seria el caire i discurs que havia de 

tenir l’exposició. 

Durant aquestes setmanes adquireixo els plànols de la sala on aniria ubicada la mostra, 

i miro fotografies de l’espai per fer-me una idea de les dimensions i de les 

característiques per tal de poder fer una bona distribució de les peces per fer un bon 

discurs. Començo a mirar només amb les fotografies que havia retallat prèviament, la 

possible selecció de les peces que s'utilitzaran. 
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En aquest imatge es pot veure el plànol de l’espai que vam dividir visualment en sis 

espais per tal de distribuir les peces dels dos artistes i un setè espai, que anomenàvem 

piscina, ja que té un enfonsament respecte a l’eix del terra de la resta de la sala, on 

acabarien anant les peces d’Audouard. 

La segona tasca després de familiaritzar-me amb les fotografies i amb les diferències 

molt visibles de la tècnica dels dos artistes, va ser familiaritzar-me amb l’espai on anirien 

ubicades. El plànol anterior mostra les mides i les parets de que disposa l’espai, però 

sense haver vist mai la sala era molt difícil imaginar el resultat de la distribució. És per 

aquest motiu que vaig demanar imatges de la sala d’altres exposicions i va ser en 

aquest moment que em vaig poder fer una idea de les necessitats de l’espai i de la 

possible distribució de les peces. En aquest moment em vaig adonar que l’espai real 

tenia diferències amb el plànol que tenia, i van ser uns canvis que vaig haver d’introduir 

en la proposta. 

Per realitzar la primera proposta per l’ICUB, vam fer diverses reunions amb la Glòria 

per tal de veure quin seria el discurs que podíem donar a la totalitat de les fotografies i 

vam descartar aquelles que no apareixerien. La idea que va sorgir en aquest moment 

fou col·locar els dos autors un al costat de l’altre a les parets per poder anar veient les 

diferències en la seva obra. A través d’aquest premissa i amb les obres escollides, vaig 

començar a preparar la possible distribució per temes en les parets, primer col·locant les 

fotografies per veure-les visualment, després mesurant la totalitat de la distribució i 



49 

 

finalment introduint-ho en el power point on recreava cada una de les parets9 i es 

mostraven les imatges en el plànol. 

Després de la reunió amb l’ICUB i el comissari es va decidir que era millor no barrejar 

als artistes, de manera que es van fer tres propostes noves amb les temàtiques dels dos 

artistes ben diferenciades i una proposta alternativa amb altres discursos. A les 

propostes presentades en aquest moment es feien diverses distribucions per tal de trobar 

la millor manera de mostrar les temàtiques que volíem donar a conèixer de cada un dels 

artistes.  

Després de que la Glòria parlés de nou amb el comissari Jordi Calafell i acabés de 

descartar el que no li agradava vaig fer una proposta de muntatge definitiu que 

constava de tres distribucions diferents a les presentades anteriorment amb ja una idea 

definitiva del que volia el comissari i el que havíem estat parlant amb la Glòria. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                 
9
 A l’ANNEX (8) de la pàgina 95 es pot veure un exemple de la distribució de les peces en un document  

power point. La idea era que cada full del document simbolitzés una de les parets per donar una idea de 

com quedarien penjades les fotografies. 

Fotografia de l’espai físic  
on s’exposarien les obres 
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Discurs i distribució per la primera proposta  

En aquestes pàgines mostro l’informe que es va presentar a l’ICUB el 18 de gener amb 

tres propostes de muntatge ideades i consensuades entre la Glòria i jo en un primer 

moment. Com he avançat, aquesta primera idea no va ser acceptada però es tracta 

d’una bona mostra per sintetitzar el procés de treball que hi havia darrera d’aquest 

projecte. 

El recorregut de la mostra es divideix en set espais continus que busquen un diàleg entre 

els dos artistes i la comparació entre les seves obres. La intenció és comparar la 

particular visió d’Amadeu Mariné i Pau Audouard dels actors i les escenes teatrals dins 

del mateix àmbit artístic arribant a reconèixer la personalitat de cada un d’ells, així com 

homenatjar les principals figures de l’escena teatral del moment. 

� Primera proposta10: 

o Espai 1: El recorregut s’inicia amb un espai dedicat a la figura de 

Margarida Xirgu (1888 – 1969), una de les actrius més importants del 

teatre català, a la qual li hem volgut donar un lloc d’honor amb un seguit 

de fotografies de diverses escenografies realitzades per Amadeu Mariné 

a la seva persona. El fet d’iniciar l’exposició amb una monografia de 

l’actriu enllaça amb la sala annexa on hi haurà una exposició dedicada 

a la figura de Núria Espert. 

o Espai 2 i 3: Els següents dos espais s’entenen com una comparació entre 

la feina dels dos fotògrafs i la seva visió de la fotografia. Les obres 

d’Amadeu Mariné es centren més en la importància dels primers plans 

dels actors que actuaven a les escenes i es veu un interès pel rostre en 

cada un d’ells, mentre que Pau Audouard representa l’espectacle com un 

conjunt més escènic allunyant la imatge i representant als actors en plena 

actuació. 

                                                                 
10

 A l’ANNEX (9) de la página 97 es pot veure el Plànol de distribució amb les peces de la primera 

proposta en els diversos espais, tal i com s’explica a l’ informe. 
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La comparació entre els dos es fa escollint en aquest cas fotografies on 

els actors queden emmascarats pel maquillatge o les robes de 

l’escenografia, comparant sis fotografies d’actors aïllats d’Amadeu amb 

dos sèries d’Audouard on es representen obres de dos autors molt 

representatius del panorama escènic, Apel·les Mestres i Shakespeare. 

Aquestes imatges han estat escollides per la seva vessant més teatral on 

els actors apareixen maquillats i disfressats en plena actuació. 

o Espai 4 i 5: Aquests dos espais s’entenen, igual que els dos anteriors, 

com una continuació de les diferències entre la manera de fotografiar 

dels dos artistes. En aquest cas seguint la línia de les fotografies 

escollides a l’espai anterior s’ha triat un conjunt de 8 fotografies 

d’Amadeu on les escenes són més serioses i es busca més la personalitat 

de l’actor fora de la interpretació. Audouard per la seva banda retrata 

també escenes d’obres dramàtiques, més interessat en el conjunt escènic 

que en la personalitat de l’actor.  

La selecció de les obres d’aquests espais pretén també, donar èmfasi a 

les personalitats més destacades del panorama teatral català d’aquell 

temps amb els retrats individuals d’actors molt representatius en el cas 

d’Amadeu i l’homenatge a autors de teatre com Adrià Gual, Àngel 

Guimerà o Shakespeare, per part d’Audouard, com a exemple de la 

qualitat dels autors del teatre català i internacional. 

o Espai 6: Seguint amb l’interès per destacar les grans figures de la 

dramatúrgia aquest espai fa homenatge a la figura de Santiago Rusiñol, 

autor representat per les companyies que els dos artistes fotografiaven.  

S’han escollit tres fotografies d’Amadeu i quatre d’Audouard on es pot 

veure de nou les diferències tècniques en l’art de fotografiar temes 

semblants. 

o Espai 7: El recorregut finalitza amb una darrera comparació entre la 

visió d’Amadeu i Audouard amb una selecció extreta de diverses obres 

teatrals on els dos artistes escullen el treball de parelles d’actors. 
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Aquesta paret, més dinàmica que la resta, mostra peces de ball i escenes 

concretes d’obres fotografiades per part dels autors aconseguint extreure 

l’essència de la comunicació entre els actors. 

� Segona proposta11:  

Aquesta proposta segueix el mateix esquema expositiu que s’explica a la primera 

proposta, el canvi consisteix en la ubicació dels temes ens els espais, canviant el conjunt 

dedicat a Rusiñol a l’espai 4 i unificant la relació de les escenes d’Adrià Gual i Àngel 

Guimerà i els retrats individuals d’actors a la mateixa paret. 

Amb aquest canvi l’homenatge a Rusiñol per part dels dos autors queda aïllat a la paret 

central guanyant protagonisme i la comparació d’actors i escenes dels dos autors estan 

juntes a la mateixa paret. 

� Tercera proposta12: 

En aquesta proposta el recorregut de l’exposició segueix la mateixa intenció de 

contingut que a les propostes anteriors, amb les mateixes temàtiques i comparacions. El 

canvi radica, igual que a la segona proposta, en la ubicació dels temes a l’espai. 

o Espai 1, 2 i 3: En aquesta proposta l’exposició no s’iniciaria amb el 

monogràfic a Margarida Xirgu sinó que es situen les comparacions entre 

els retrats individuals d’Amadeu i les escenes de diversos autors 

d’Audouard. 

Amb aquesta idea hi hauria un discurs continu a tota la paret lateral 

esquerra amb les comparacions entre els dos artistes, primer amb les 

escenes més dramàtiques i després amb el conjunt de fotografies més 

teatrals amb els artistes maquillats i disfressats. 

o Espai 4: Després d’haver recorregut tota la paret amb un discurs continu 

de comparació entre els autors, aquest espai estaria dedicat a 

                                                                 
11

 A l’ANNEX (10) de la pàgina 99 hi ha el plànol amb la distribució de les obres de la segona proposta. 
12

 A l’  ANNEX (11) de la pàgina 100 es pot veure el plànol amb la distribució de les obres de la tercera 

proposta. 
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l’homenatge a Margarida Xirgu donant-li el protagonisme a la part 

central del conjunt de la sala enlloc del principi. 

o Espai 5: El discurs continuaria en aquest cas amb l’homenatge a Rusiñol 

per part dels dos artistes, creant d’aquesta manera una continuació en el 

discurs amb dos espais monogràfics destacant una actriu per una banda 

i un autor per l’altre. 

o Espai 6: S’afegeixen en aquesta proposta dues fotografies d’Amadeu 

Mariné dedicades a un conjunt d’escenes. La selecció de les fotografies 

d’Amadeu mostrava un caire més individualista dels actors i les escenes, 

afegint aquestes dues imatges es veu també l’interès de l’autor pels 

conjunts escenogràfics i serveix de comparació amb altres escenes 

completes d’Audouard situades a la paret frontal. 

o Espai 7: Les dues fotografies anteriors obren pas al darrer espai on es 

situa la sèrie de parelles dels dos autors realitzades a diverses obres 

teatrals. En aquest cas la ubicació seria la mateixa que a les altres dues 

propostes. 

� Resum del contingut: 

MUNTATGE PRIMERA PROPOSTA: 

- Espai 1: monogràfic Margarida Xirgu (7 fotografies) 

- Espai 2 i 3: Conjunt retrats actors maquillats (6 fotografies) i escenes Apel·les 
Mestres i Shakespeare (10 fotografies). 

- Espai 4: Retrats actors Mariné (8 fotografies) 

- Espai 5: Relació escenes Adrià Gual i Àngel Guimerà. (7 fotografies) 

- Espai 6: Homenatge Rusiñol (3 + 5 fotografies) 

- Espai 7: Parelles dels dos autors (10 + 5 fotografies) 

Amadeu Mariné: 34 fotografies exposades 

Pau Audouard: 26 fotografies exposades 

Total fotografies: 60 

MUNTATGE SEGONA PROPOSTA: 
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- Espai 1: monogràfic Margarida Xirgu (7 fotografies) 

- Espai 2 i 3: Conjunt retrats actors maquillats (6 fotografies) i escenes Apel·les 
Mestres i Shakespeare (10 fotografies). 

- Espai 4: Homenatge Rusiñol (3 + 5 fotografies) 

- Espai 5 i 6: Relació escenes Adrià Gual i Àngel Guimerà (7 fotografies)  i retrats 
actors Mariné (6 fotografies) 

-  Espai 7: Parelles dels dos autors (10 + 5 fotografies) 

Amadeu Mariné: 32 fotografies exposades 

Pau Audouard: 26 fotografies exposades 

Total fotografies: 58 

MUNTATGE TERCERA PROPOSTA: 

- Espai 1: Retrats actors Mariné (6 fotografies) + escenes Adrià Gual i Àngel 
Guimerà. (7 fotografies). 

- Espai 2 i 3: Conjunt retrats actors maquillats (6 fotografies) i escenes Apel·les 
Mestres i Shakespeare (10 fotografies). 

- Espai 4: monogràfic Margarida Xirgu (7 fotografies) 

- Espai 5: Homenatge Rusiñol (3 + 5 fotografies) 

- Espai 6: Escenes (2 fotografies) 

- Espai 7: Parelles dels dos autors (10 + 5 fotografies) 

Amadeu Mariné: 32 

Pau Audouard: 26 

Total fotografies: 58 

Proposta definitiva pel comissari: 

Com avançava anteriorment la proposta definitiva que vaig presentar pel comissari 

mostrava una separació espacial entre els dos artistes. Un cop descartada la primera 

idea on es feia la comparació es va establir que la paret de l’esquerra en quant a 

recorregut comptaria amb les fotografies d’Amadeu i la dreta amb les d’Audouard. Com 

ja introduïa amb la presentació dels artistes cada un d’ells te una visió molt particular de 

la fotografia i el seu resultat, i en la mostra queda definit d’aquesta manera. 
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Amb els conceptes ja establerts per a la mostra, el projecte final consta de les 

temàtiques i les imatges seleccionades ja distribuïdes entre els set espais. El que vaig 

presentar constava amb quatre propostes diferents, però la única diferència entre elles 

era específicament la manera de distribuir-se en l’espai. En cap de les quatre propostes 

canvia el concepte sinó simplement el disseny estètic a l’hora de penjar-les, alguna 

proposta amb un muntatge més clàssic i altres amb un de més arriscat. 

Seguint aquesta idea la distribució definitiva comptava amb aquesta idea13: 

o Espai 1: Fris amb el retrats individuals fotografiats per Amadeu 

on apareixen personatges disfressats i maquillats amb la 

indumentària del personatge que representaven. Aquest inici 

mostra una forta embranzida en el discurs ja que són unes 

imatges veritablement admirables. Es mostra la selecció de sis 

d’aquests retrats. 

o Espai 2: Es va idear finalment una selecció de diverses fotografies 

d’Amadeu que combinen algunes parelles teatrals amb sèries de 

personatges individuals, fent un tast de la quantitat de posicions 

diverses que podien arribar a fer els personatges en les seves 

sessions fotogràfiques. 

o Espai 3: En aquest espai es va ubicar la selecció de retrats 

individuals d’Amadeu on es pot veure amb claredat la 

importància de la personalitat de l’actor a més a més del 

personatge que interpreta, en elles es fa un recorregut per les 

grans personalitats del teatre de l’època. A més a més 

s’acompanyen aquests retrats, que estan escollits principalment 

per ser primers plans dels actors asseguts a cadires, amb quatre 

imatges d’escenes d’obres de Santiago Rusiñol, seguint amb la 

idea inicial de fer un petit homenatge a l’important dramaturg que 

va ser treballat per els dos artistes. 

                                                                 
13

 ANNEX (12) a la página 101: Plànol amb una de les propostes finals de muntatge per el comissari. 
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o Espai 4 i 5: En aquesta ubicació que mostra la paret del fons de 

l’espai  i la primera de la dreta es manté la idea de fer un 

homenatge a la figura de Margarita Xirgu, actriu excepcional a 

l’època i importantíssima en el treball d’Amadeu amb unes sèries 

i fotografies individuals que no deixen indiferent a ningú. 

o Espai 6: En aquest espai contigu a la relació de fotografies de la 

Xirgu es presenten les primeres obres de Pau Audouard amb un 

recull de les quatre imatges que també va realitzar sobre obres de 

Rusiñol. Aquesta mostra es troba a la paret frontal de les 

d’Amadeu, de manera que la comparació pot ser feta de manera 

senzilla de totes formes. 

o Espai 7: en aquest espai de la piscina es va decidir posar tota la 

sèrie de fotografies d’escena en que compta la carrera 

d’Audouard. Una de les gran diferències amb la feina i una de 

les complicacions amb aquesta feina era que els formats i les 

imatges dels dos artistes eren absolutament distants. Audouard no 

fa cap fotografia en format individual mentre que Amadeu es 

caracteritza per realitzar-ne la majoria. En les obres d’Audouard 

els personatges s’engloben dins de l’escena de l’obra retratada i 

creen un conjunt de moviment entre els diversos autors que 

apareixen.  

Les propostes definitives es van entregar per mail al comissari  en format PDF el 28 de 

gener del 2013. A partir d’aquí vam intercanviar algunes paraules per acabar de 

definir les mesures de les obres i temes per la creació dels textos per al catàleg. A partir 

d’aquest moment vaig deixar de treballar amb aquest projecte, ja que com em va 

anunciar en Jordi Calafell la distribució definitiva es faria in situ en el moment 

d’arribada de les obres a l’espai. La inauguració de la mostra al Palau Solterra es 

realitzarà el 8 de Juny del 2013, en posterioritat a la redacció d’aquestes pàgines, per 

la qual cosa en aquest moment encara no sé si s’han tingut en compte les propostes que 

vaig donar per a la distribució definitiva o si hi haurà canvis d’última hora. Sigui d’una 

manera o d’una altra aquesta tasca em va permetre endinsar-me de nou en un món el 
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qual desconeixia, que és la fotografia d’escena i els dos artistes treballats i també m’ha 

permès poder fer un treball molt creatiu i en el que he pogut aportar molt de la meva 

mà, fet que m’ha enriquit molt com a treballadora i que em va fer agafar la meva 

estada a la Fundació amb més ganes encara per afrontar els nous projectes. 
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3.3 Projecte per a la remodelació de la permanent de 

Can Framis (2013 – 2014) 

 

A finals del primer mes de pràctiques a la Fundació vaig entregar la darrera proposta 

per a l’exposició d’Amadeu i Audouard. Immediatament després se’m va encarregar 

una proposta per a la remodelació de la col·lecció de pintura permanent del Museu Can 

Framis de Barcelona. 

Com he explicat amb anterioritat, cada any, aproximadament al mes de setembre, es fa 

un canvi en les sales permanents dels tres museus de la Fundació. Això permet per una 

banda, realitzar un discurs nou per al conjunt on els visitants poden gaudir de noves 

alternatives a les sales i d’aquesta manera repetir la seva visita en una altra ocasió. 

També permet donar cabuda a artistes que es troben en el magatzem, i donar-los un lloc 

a les sales, i sobretot, introduir al recorregut les nombroses adquisicions que durant tot 

l’any realitza el senyor Vila. D’aquesta manera pràcticament la totalitat de les obres 

comprades durant l’any han de tenir un espai visible a les sales dels museus, fet molt 

valuós sobretot per aquells artistes joves o menys coneguts que passen de ser exposats a 

una galeria d’art per la seva compra, a formar part del fons de la col·lecció exposada 

dins d’un museu. 

En el moment en que se’m va encomanar la proposta em vaig adonar de la meva 

ignorància en relació a tota la col·lecció de pintura del fons, a les obres que havien 

entrat noves, als espais del museu i al discurs que hi havia darrera o que tondria la 

nova proposta. Per sort, en aquest cas a diferència de l’exposició esmentada 

anteriorment, havia visitat en una ocasió el Museu Can Framis i recordava 

aproximadament la distribució de les sales i les peces entre els tres pisos d’exposició. 

Aquest projecte va consistir en un autèntic repte per afrontar tot el volum d’una col·lecció 

que m’era absolutament desconeguda, tant de les obres exposades, com de les que es 

trobaven en el magatzem, però a través dels diversos passos que exposaré en aquest 

present treball vaig anar gestant una manera de fer que em va permetre, l’aproximació 

a les obres, els espais i les noves adquisicions de la Fundació. 
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El projecte a realitzar va consistir en diverses tasques que vaig anar realitzant de 

manera continua durant tot el mes de febrer i març. En aquesta primera introducció 

explicaré un resum del calendari on es veuen les dates i les entregues de totes les feines 

i posteriorment m’estendré en el desenvolupament de les tasques més importants que 

vaig haver de realitzar per poder finalitzar la proposta. 

Calendari 

� 29 de gener: se’m va proposar el projecte de remodelació. Durant la 

setmana següent vaig introduir-me en tot el procés de familiarització de l’espai, la 

distribució actual que hi havia a les sales, el discurs actual i el tipus de missatge que 

intentava transmetre a l’espectador, així com de les obres i artistes exposats, els que es 

trobaven a magatzem i els que havien entrat de nou, per tal de veure quin era el fil 

conductor de la totalitat del fons de la Fundació i els criteris que hi havia per seleccionar 

les obres per a cada espai.  

� 22 de febrer: reprenc la feina de Can Framis. En aquest moment ja estic 

familiaritzada amb el fons després d’haver realitzat un estudi dels artistes i la seva 

representació. La feina a realitzar en un principi era simplement la introducció de les 

noves obres adquirides durant l’any, però se’m permet fer un estudi personal per 

remodelar pràcticament la totalitat de les sales, fet que m’ajudà en el coneixement de la 

col·lecció i en la preparació d’aquesta memòria. 

� 6 de març: entrego la proposta d’introducció únicament de les noves 

adquisicions de l’any, però amb la Glòria comencem a parlar sobre introduir més canvis 

a les sales per poder posar artistes que no havien estat exposats abans.  

� Entre l’ 11 i el 19 de març: comencem a reunir-nos al seu despatx, 

pràcticament cada dia en algun moment, per acabar de perfilar els canvis. En aquestes 

reunions la Glòria m’ensenya el text que ha realitzat pel discurs de la nova permanent, 

parlem sobre els artistes que hi ha i els nous que podrien entrar i sobre la remodelació 

de determinades sales que passen a tenir un nom i un concepte nou per aquest 2013-

2014. Durant aquest dies parlem sobre els possibles canvis a primera hora, i les hores 

restants introdueixo els canvis comentats per tornar a fer un repàs el dia posterior. A 
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partir d’aquestes reunions comentem entre les dues les obres que podien entrar de nou i 

també aprofito algunes de les propostes que havia utilitzat pel meu projecte personal. Es 

fa un nou estudi dels artistes i es perfila el discurs i les cites escrites que aniran 

introduïdes a les sales.  

� 20 de març: s’entrega un primer projecte definitiu al Sr. Vila per a la 

seva revisió. La Glòria realitza una reunió explicant les propostes de canvi i el Sr. Vila 

accepta o modifica algunes de les sales. Durant aquests dies en que el Sr. Vila revisa el 

projecte jo continuo amb la proposta personal de remodelació.  

� 26 de març rebem la resposta del Sr. Vila i durant els següents dies 

introdueixo els canvis proposats i algunes alternatives a sales.  

� 28 de març: s’entrega una revisió definitiva de la distribució de les peces 

a sala i durant la setmana següent finalitzo el meu projecte personal.  

El projecte entregat al Sr. Vila durant la meva estada a la Fundació és el que explicaré 

en aquest apartat tot i que és molt provable que al ser un projecte per al mes de 

setembre acabi tenint en la realitat nombrosos canvis en els quals jo no hauré participat, 

de fet, el darrer dia de la meva estada a la Fundació la Luciana, la persona que 

normalment s’encarrega dels canvis d’obra a les exposicions, va acabar d’introduir a 

algunes propostes fetes pel Sr. Vila i que afectaven al canvi d’algunes obres. De totes 

formes el projecte final dubto que introdueixi canvis molt significatius en la distribució 

que exposaré en aquest treball.  

A partir d’aquest resum de tot el procés en la tasca de desenvolupament del projecte, 

explicaré detalladament algunes de les feines que vaig anar realitzant durant aquests 

mesos. 

Aproximació al fons de pintura de la Fundació Vila Casas  

Com he comentat anteriorment en el moment en que se’m va proposar el projecte no 

estava familiaritzada amb les obres que integraven el fons complet de pintura de la 

Fundació Vila Casas ni la distribució de les peces al Museu Can Framis. Gràcies a una 

visita personal al museu coneixia aproximadament la distribució física de les sales i això 

em va ajudar a fer-me una idea de les parets i l’espai que hi havia per introduir les 
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obres. Per poder començar amb la elaboració del projecte vaig demanar a la Isabel els 

plànols del museu Can Framis14 el qual consta de tres plantes diferenciades amb les 

seves sales corresponents. La Luciana em va passar un document en power point, amb el 

que treballen en aquests casos, per a la distribució de les peces en les sales. Aquest 

material va ser essencial, em va ajudar moltíssim per poder treballar en el projecte i em 

va servir de base per introduir els canvis corresponents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge d’una de les pàgines del document en power point amb el qual es treballa per 

saber la distribució de les obres a sala 

                                                                 
14

 ANNEX (13) a la pàgina 103: Plànols de les tres plantes del Museu Can Framis. 
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En aquesta imatge es pot veure el model de treball que tenen a la Fundació, la fletxa 

mostra el recorregut dels visitants en el passadís i les obres estan distribuïdes en pla com 

van col·locades a les parets. Aquest document conté el recorregut dels tres pisos del 

museu i permet fer una visita telemàtica a l’exposició. Quan vaig rebre aquest document 

no apareixien els noms dels artistes que estaven exposats. Gràcies als meus últims anys 

d’experiència professional conec en certa mesura el panorama artístic català dels 

darrers anys, però els meus coneixements no arribaven a saber tots els artistes que 

estaven en el fons, per la qual cosa la primera tasca que necessitava fer era saber els 

artistes que estaven exposats per fer-me un recorregut mental del que hi havia exposat 

en el moment.  

La Fundació Vila Casas consta d’un fons telemàtic15 que va ser essencial per poder dur 

terme tot el projecte. Gràcies a aquesta feina de treball que permet fer cerques 

avançades es poden crear els anomenats “repos” on apareix tota la informació que 

necessitis. Amb aquesta funció vaig realitzar un llistat16 amb totes les obres que estan 

actualment exposades al museu i vaig buscar la fitxa tècnica de cadascuna per poder 

tenir més informació sobre les peces. Amb aquesta tasca vaig introduir el nom de tots els 

artistes als plànols i al document de distribució i d’aquesta manera tenia una idea 

completa dels artistes i les obres amb les que havia de treballar.   

Un cop realitzada aquesta tasca vaig seguir el mateix esquema de llistat amb totes les 

obres pictòriques que es troben als magatzems de la Fundació. Els primers dies em vaig 

dedicar a mirar amb atenció i intentar agafar un fil conductor de totes les obres per 

anar escollint aquelles que encaixaven amb el discurs de l’exposició. Realitzant aquesta 

tasca em vaig adonar d’un fet evident en la col·lecció d’Antoni Vila Casas que és el seu 

inqüestionable eclecticisme. És molt difícil quan t’introdueixes en aquest fons pictòric 

extreure una lògica o una línia estilística en les obres de la Fundació. Com introduïa a 

les primeres pàgines d’aquest treball, les obres que formen part de la col·lecció estan 

                                                                 
15

 ANNEX (14) a la página 106: Imatge de la pàgina web del fons de la col·lecció Vila Casas. Aquest fons 

telemàtic permet cercar totes les obres de qualsevol disciplina del fons. Cada obra té una fitza amb la 

información técnica de l’obra concreta, una imatge i información adicional com l’any de compra, dia 

d’entrada a la Fundació, ubicació, lloc de compra, etc. 
16

 ANNEX (15) a la pàgina 107: Una de les pàgines del llistat per veure el model. Aquest llistat mostrava 

totes les obres que sortien de sala i a quina ubicació estaven i aquelles que entraven i la seva ubicació a 

magatzem, així com aquelles obres que canviaven de sala dins de l’exposició. 
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escollides pel gust personal del seu fundador tot i l’assessoria del seu equip. Això fa que 

es barregin obres de primera qualitat amb altres de menys importants però que 

responen als interessos personals del seu col·leccionista. Tot i aquesta varietat sí que hi 

ha unes determinades obres que responen a moments, moviments i tècniques que poden 

tenir un diàleg amb la resta i amb les que ja estan exposades, i aquest és el criteri que 

vaig utilitzar per escollir aquelles peces que quedarien millor al costat de les que ja es 

trobaven a les parets del museu. 

La darrera tasca en aquesta primera setmana va ser realitzar un tercer llistat amb les 

obres noves que han entrat a la Fundació des del març del 2012 fins aproximadament 

l’abril del 2013. Les adquisicions d’aquest any eren aproximadament unes 24 peces de 

diversos autors i formats que havien de tenir cabuda en la remodelació d’aquest present 

any. La distribució actual a les sales del museu segueix unes temàtiques concretes que 

generen un discurs al llarg del recorregut. La primera idea que vaig tenir per tal de 

trobar la millor ubicació a les noves peces va ser veure com s’integrarien millor dins dels 

temes dels que ja contava l’exposició actual i que en certa manera es mantindrien per la 

nova exposició.  

Gràcies a aquestes primeres tasques de familiarització, en aquestes primeres setmanes 

de treball ja tenia un cert coneixement de totes les peces que integren el fons pictòric de 

la col·lecció. 

Estudi dels artistes del fons de la col·lecció 

En el moment de posar-me a fer els canvis en l’exposició em vaig adonar que tot i ja 

haver fet una primera incursió en les obres de la col·lecció, hi havia molts artistes dels 

quals no coneixia la seva importància, obra en general, ni el moviment al qual 

corresponien. El fet d’introduir i treure obres de les sales d’un museu requereix una 

responsabilitat de cara a saber si l’artista que estàs traient té una importància cabdal o 

no en la història de l’art. No podia treure un artista sense saber una mica de la seva 

carrera professional i de la importància que tenia aquest dins de la totalitat de la 

col·lecció. 
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Per fer-me una idea dels artistes que engloben la col·lecció i de la seva representació en 

aquesta vaig decidir fer un estudi sobre tots els artistes del fons. Per poder tenir una idea 

visual i senzilla d’aquesta tasca vaig elaborar un excel17 amb dues pàgines 

diferenciades, una amb un llistat de tots els artistes que es troben actualment exposats a 

sala en l’exposició permanent i una altra amb tots els artistes que es troben a 

magatzem, i així saber si ja tenien alguna obra a sala o no. 

La primera pàgina mostra els artistes amb obra exposada. El primer que vaig ressaltar 

en color verd van ser els artistes nous de l’any i així saber si ja tenien alguna obra 

exposada, ja formaven part del fons o entraven per primera vegada. En color vermell 

estan marcats aquells que tenien obra exposada i que en la meva proposta surten 

d’exposició. En turquesa aquells que guanyen representació a sales, és a dir, que 

acaben tenint més obra de la que tenien en un principi i en color groc aquells que 

perden obra tot i que segueixen exposats. La segona pàgina mostra en color lila els 

artistes que es troben a magatzem, i no tenien representació, i que amb la proposta 

entren a sala. 

Un cop realitzat el llistat dels tots els artistes, gràcies a la pàgina web de la Fundació 

que conté pràcticament totes les biografies dels artistes que es troben al fons, vaig anar 

veient de quina època i a quin estil pictòric corresponia cada un d’ells, fent una 

definició senzilla al costat de cada nom de la tendència artística, principalment en molts 

casos per saber si es tractava d’un artista de tendència figurativa o abstracta per a que 

lligués bé amb altres obres de la mateixa sala.  

Un cop realitzada aquesta primera recerca, amb l’ajuda de catàleg telemàtic del fons 

de la Fundació vaig realitzar per als artistes exposats a la permanent, tres columnes 

amb la informació de quantes obres en total hi ha a la col·lecció, quantes d’elles són 

només obra pictòrica i quina quantitat d’obra estava exposada a sales. En el cas de les 

obres a magatzem també vaig fer tres columnes, en aquest cas amb la totalitat d’obres 

a col·lecció, si tenien o no obra exposada i en cas afirmatiu, quantitat d’obra exposada 

a sala. 

                                                                 
17

 ANNEX (16) a la página 108: Fulles d’excel de l’estudi inicial per saber la  representabilitat dels artistes 

en la totalitat de la col·lecció. 
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Un cop finalitzada aquesta tasca vaig endreçar les cel·les de l’excel de manera 

descendent col·locant els artistes que tenien més obra exposada al principi. D’aquesta 

manera amb només un cop d’ull es pot identificar els artistes amb més representació a 

la col·lecció, que sol coincidir amb aquells que són més reconeguts a nivell històric. 

A mida que anava realitzant els canvis a les sales, tant per la presentació del projecte 

definitiu com en el que anava realitzant de manera personal, anava fent un llistat de les 

obres que treia d’exposició, movia de sala o treia de magatzem per saber en tot 

moment en quina ubicació estava cada peça i quin seria el seu lloc definitiu si 

s’aprovava la proposta. Aquest llistat em va servir per afegir dos columnes noves a 

l’estudi de l’excel, una amb la quantitat d’obres que sortien d’exposició i la quantitat 

d’obres que entraven a sala i una tercera amb el càlcul final de quantes obres hi havia 

de cada artista en la proposta de remodelació. 

En un principi aquesta tasca la vaig realitzar únicament per a mi per poder tenir una 

idea més fidel de la importància dels artistes del fons i no treure obres que eren 

importants o deixar artistes claus fora de representació al recorregut, però en una reunió 

amb la Glòria quan estàvem realitzant els canvis finals per a la presentació al Sr. Vila, 

em va comentar que seria interessant realitzar un estudi per saber si ens deixàvem de 

col·locar algun artista important que portés temps a magatzem, així que finalment vaig 

revisar i modificar, per a que encaixés amb la proposta a presentar, l’estudi previ que 

havia preparat i d’aquesta manera es va poder utilitzar de manera pràctica els darrers 

dies de la meva estada de pràctiques. 

El resum de l’estudi18 presentat per a la remodelació es basa en els següents canvis 

d’artistes que surten i entren a les sales del Museu Can Framis: 

� Artistes nous de l’any (noves adquisicions): 

o Agustí PuigAgustí PuigAgustí PuigAgustí Puig: Representat a la col·lecció amb 7 obres exposades, 

surten 6 obres i entren 3 de magatzem que no són noves. 

o Robert LlimósRobert LlimósRobert LlimósRobert Llimós: Representat amb 5 obres exposades, surten 3 i 

entren 3 de les quals 2 són noves. 

                                                                 
18

 ANNEX (17) a la página 112: Excel amb l’estudi per a la proposta real de la Fundació basat en l’estudi 

previ que havia realitzat. 
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o AlbAlbAlbAlbert Porta:ert Porta:ert Porta:ert Porta: 4 obres exposades, entren 2 de noves. Acaba 

representat amb 6 obres. 

o Eduardo Arranz Bravo:Eduardo Arranz Bravo:Eduardo Arranz Bravo:Eduardo Arranz Bravo: Te 3 obres exposades. No s’afegeix cap 

nova. 

o Pep AgutPep AgutPep AgutPep Agut: Representat amb 3 peces a la permanent, s’afegeixen 

3 de noves passant a tenir 6 obres. 

o Frederic AmFrederic AmFrederic AmFrederic Amat:at:at:at: Representat amb 2 obres, entren dues noves 

d’aquest any i la possibilitat d’una tercera. 

o Aureli Ruiz:Aureli Ruiz:Aureli Ruiz:Aureli Ruiz: Surt una obra de la col·lecció i entren dues de noves. 

o Enric Ansesa:Enric Ansesa:Enric Ansesa:Enric Ansesa: Surt una obra del fons per una altra de nova de 

l’any. 

o Antoni Muntadas:Antoni Muntadas:Antoni Muntadas:Antoni Muntadas: Representat per primera vegada al fons amb 

una obra de nova adquisició. 

o Antoni Pichot:Antoni Pichot:Antoni Pichot:Antoni Pichot: Representat per primera vegada al fons amb una 

obra de nova adquisició. 

o Ernesto FontecillaErnesto FontecillaErnesto FontecillaErnesto Fontecilla: Representat per primera vegada al fons amb 

una obra de nova adquisició. 

o Frank Jensen:Frank Jensen:Frank Jensen:Frank Jensen: Disposava d’una obra a magatzem. Entra a la 

permanent amb una obra nova. 

o Isabel Estreva:Isabel Estreva:Isabel Estreva:Isabel Estreva: 5 obres a la col·lecció però no estava la 

permanent. Entra amb una obra de nova adquisició. 

o Jesús Led:Jesús Led:Jesús Led:Jesús Led: Representat per primera vegada al fons amb una obra 

de nova adquisició. 

o Josep Mª de Sucre:Josep Mª de Sucre:Josep Mª de Sucre:Josep Mª de Sucre: Representat per primera vegada al fons amb 

dues obra de nova adquisició. 
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o Mariona Millà:Mariona Millà:Mariona Millà:Mariona Millà: Representat per primera vegada al fons amb una 

obra de nova adquisició. 

o Yago Hortal:Yago Hortal:Yago Hortal:Yago Hortal: Representat per primera vegada al fons amb una 

obra de nova adquisició. 

� Llistat d’artistes que deixen d’estar representats a l’exposició permanent: 

Alfred xavier Balsach, André Martus, Antonio Beneyto, Carme Sanglas, Clàudia 

Valsells, Gino Rubert, Joan Carles Roca, Josep Mª Riera, Lluís Rey, Lourdes Fisa, Manel 

Castro, Matías Krahn, Ramón Enrich, Xavier Puigmartí. 

� Llistat d’artistes que estaven a magatzem i passen a formar part de 

l’exposició permanent: 

Antoni Muntadas (nous de l’any), Antoni Pichot (nous de l’any), Ernesto Fontecilla (nous 

de l’any), Frank Jensen (nous de l’any), Guillermo de Ptaff, Isabel Esteva (nous de l’any), 

Ita Puig, Jaume Faixó, Jesús Led (nous de l’any),  Joanne Leonie – Jo Milne, Joaquim 

Budesca, Josep Mª de Sucre (nous de l’any), Margarita Andreu, Mariona Millà (nous de 

l’any), Marta Lafuente, Yago Hortal (nous de l’any). 

Projecte definitiu per a la remodelació de l’exposició 

permanent de Can Framis 

Com he comentat amb anterioritat la tasca a realitzar per aquest projecte fou molt 

extensa amb la realització de tres projectes paral·lels. Un primer amb la presentació 

únicament de les obres de nova adquisició, un segon amb el projecte personal de 

remodelació de pràcticament totes les sales i un projecte definitiu amb la introducció de 

bastants canvis a les sales que van estar basats en gran mesura en la tasca que havia 

fet pel projecte personal. 

La feina realitzada per a la elaboració dels tres projectes diferenciats va ser en essència 

molt semblant i seria repetitiu fer una explicació de cada un en aquestes pàgines. És per 

aquest motiu que em centraré en exposar de la manera més visual possible els canvis 

introduïts pel projecte final. La tasca principal consistia en anar veient les obres que 
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podien encaixar en el recorregut i d’aquesta manera treure del document de power 

point l’obra que estava exposada, anotar-la en un llistat per saber de quina sala 

s’extreia, i afegir la nova proposta de manera visual, anotant de la mateixa manera on 

estava ubicada a magatzem i a quina sala s’introduïa. La totalitat dels artistes que 

entraven i sortien de les sales ha estat exposat a l’apartat anterior amb el llistat de 

l’estudi realitzat per aquesta ocasió. Per a no explicar cada un dels canvis que es van 

realitzar a les sales, ja que seria un recorregut excessivament feixuc, explicaré en 

aquestes darreres pàgines de la memòria aquelles sales que han suposat un canvi més 

significatiu respecte a la presentació actual.   

La elaboració del projecte personal de remodelació va ser una tasca molt interessant per 

poder jugar amb més llibertat amb el canvis d’obra, sense la pressió afegida de que el 

resultat es dugués a terme a la realitzat. Aquesta avantatge em va permetre arriscar-me 

més i fer canvis en la totalitat d’algunes sales que posteriorment, en alguns casos, vaig 

introduir a la proposta definitiva. 

Aquesta tasca inicial em va permetre conèixer molt millor la col·lecció i les semblances i 

diferències de les obres que podien anar sent introduïdes a les sales. 

� Discurs de l’exposició actual i canvis pel projecte 2013-2014. 

El Museu Can Framis consta d’una totalitat de 38 sales distribuïdes en tres pisos. 

L’exposició que es presentava en el moment de realització de les pràctiques i que 

perdurarà fins al mes de setembre, s’anomena Travessa d’Instants. Es tracta d’una 

proposta amb un discurs dividit en deu temàtiques diferents, de caire bastant abstracte, 

on es van recorrent les sales amb un fil conductor temàtic acompanyat per diverses cites 

d’autors reconeguts que tenen a veure amb el discurs del recorregut. A la planta baixa 

les primeres cinc sales s’engloben en la definició Opacitat i fluïdesa. Les primeres sales 

del recorregut són aquelles on es situen els artistes més històrics o que han estat més 

representatius en la història de la segona meitat del S.XX com Antoni Tàpies, Robert 

Llimós, Modest Cuixart o Antoni Clavé. La darrera sala de la planta baixa introdueix la 

temàtica Permanència i dissolució que es perllonga per dues sales de la primera planta. 

A la primera planta hi ha una successió de temes en diverses sales. Continua el 

recorregut amb Presoner en tres sales; Lloc d’encontre que es distribueix en cinc sales; 
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Territoris, que ocupa set sales; Hibridisme tres sales més; Intuïció i gest en tres sales i per 

acabar la darrera sala d’aquest pis mostra la temàtica Rastres. La segona planta consta 

únicament de dues temàtiques diferenciades, Fluctuacions distribuïda en quatre sales i 

Levitat i consistència en les darreres tres sales del recorregut. 

Com es pot veure les temàtiques que se’ns presenten no tenen una definició concreta, i 

això permet jugar més o menys amb els conceptes de la diversitat d’obres que es 

presenten en cada una d’elles. En el moment d’introduir les obres noves a les sales 

d’exposició vaig intentar que en la manera de lo possible les característiques tècniques 

de les obres introduïdes lliguessin amb aquests conceptes i amb les obres que es 

trobaven a la mateixa sala. 

De cara a la remodelació pel setembre del 2013 s’ha canviat el concepte general de 

l’exposició, però les temàtiques distribuïdes en les sales segueixen sent les mateixes 

només introduint dos temes diferents. El concepte per a la nova exposició a estat ideat 

per la Glòria i te referències concretes a dos autors en aparença contradictoris Kafka i 

Malevitx. El nous discurs portarà el nom de On ets Kafka...On ets Kafka...On ets Kafka...On ets Kafka...?, ?, ?, ?, On ets MalevitxOn ets MalevitxOn ets MalevitxOn ets Malevitx...?...?...?...?  i 

pretén endinsar a l’espectador en les diferències, però també en les semblances, 

d’aquests dos autors.  

Les dues temàtiques que s’afegeixen al recorregut són les següents:  

- Sala B- 11 de la Primera planta englobada dins de la temàtica de Lloc d’encontre 

canvia per la temàtica La Metamorfosi: 

El concepte de La Metamorfosi, està molt lligat a la figura de Kafka i en aquest cas 

introdueix un canvi conceptual a la totalitat de la sala canviant pràcticament totes les 

obres que es presentaven.  
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Imatge amb les obres tal i com es presenten actualment a la sala. Com es 

pot veure el fil conductor de la temàtica d’aquesta sala és la lectura. Amb 

la proposta de remodelació pel 2013 – 2014, aquesta sala canvia de nom 

i de temàtica 

L’eix discursiu per aquesta nova proposta va estar elaborat per la Glòria, però la vaig 

ajudar a pensar el nom de la nova temàtica i a crear el discurs que es presentava amb 

la introducció de les obres noves per a la sala. El nou tema s’engloba a partir de la 

figura de l’espectador de teatre, fent una renovació d’un espai que sempre havia estat 

dedicat a la lectura. S’introdueix a sala l’obra de Mariona Millà “Homenatge al públic” 

que mostra a personatges grotescos en una platea d’un teatre indefinit i es confronta 

amb el món intern i individual de dos personatges de Josep M. de Sucre, que són noves 

adquisicions d’un artista històric. S’afegeixen també en aquesta sala per seguir 

confrontant visions a Ramiro Fernández i Gino Robert. El títol, La Metamorfosi, al·ludeix 

a la visió introspectiva d’un mateix i la transformació de l’espectador al veure un 
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personatge teatral, com una apropiació de la pell de l’altre o creure que és una altra 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document amb la imatge de la sala tal i com quedaria en la nova proposta 

de remodelació pel mes de setembre. Com es pot comprovar la visió global 

de la sala i el seu discurs canvien totalment. 

- Sala A - 13 de la primera planta dins de la temàtica d’Hibridisme 

passa a anomenar-se En Suspensió: 

En aquest cas no hi havia gaire canvi d’obra entre la proposta que es presenta 

actualment i la nova però si que s’introdueix un discurs nou entre algunes obres que ja 

estan exposades fent una confrontació entre una obra Daniel Enkaoua, amb una nena 

literalment en suspensió, molt adient per la nova temàtica, i una obra de Xavi Vilarò on 

apareix una altra nena amb una màscara inquietant a la cara que li permet sobreviure. 

Aquesta sala ens deixa en un estat on es qüestiona l’angoixa i l’esperança en el planeta 

portant-nos cap a un món kafkià que diu que sense angoixa no hi ha esperança, segons 
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paraules de la Glòria. En aquesta sala s’introdueix també, seguint amb el model de 

l’exposició actual una cita que fa referència al tema: “... està en suspensió. Com el seu 

país, com aquest planeta. (...) En suspensió, com tots nosaltres”. 

Amin Maalouf,2012 

 

En aquestes dues imatges es veu la comparació a l’esquerra, amb la sala tal i com es troba a 

l’actualitat, i a la dreta la proposta de remodelació. Com es pot comprovar només es diferencien en 

una obra de Miguel Macaya que desapareix però s’introdueix el canvi de temàtica al títol i s’afegeix 

la nova cita. 
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� Remodelació total d’algunes sales: 

 

- Sala A-11 de la primera planta englobada en la temàtica d’Hibridisme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la sala tal i com està exposada en l’actualitat al museu Can Framis 

En el moment de projectar la remodelació de la permanent de Can Framis, havíem de 

tenir en compte que la última paraula en tot allò relacionat amb les activitats de la 

Fundació la te el Sr.Vila. Mentre es realitzaven els canvis no va intervenir gaire en les 

decisions preses però sí que tenia una idea clara per a una de les sales de la primera 

planta per canviar-la totalment i introduir el tema del mercat i el menjar.   

Aquesta sala ja comptava amb una obra de gran format de Francesc Artigau amb una 

temàtica relacionada amb individus que passegen per una ciutat. El Sr. Vila va deixar 

molt clar que en aquesta sala s’havia d’introduir necessàriament una altra obra de 
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Francesc Artigau relacionada amb el mercat de la Boqueria. Amb aquestes condicions 

es va remodelar aquesta sala pràcticament en la seva totalitat traient dues obres de 

Robert Llimós, dues de Francesc Artigau i una de Miquel Rasero per dues obres de 

Miguel Macaya relacionades amb la temàtica del menjar i una nova incorporació 

d’aquest any amb una modernització del tema del Sant Sopar creat per Jesús Led. 

Aquesta sala mostra un dels exemples de crear una proposta a través d’una idea 

concreta del Sr.Vila. En la resta de les sales es va tenir més llibertat en el moment 

d’escollir les peces per la proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la proposta per aquesta sala acceptada a les primeres reunions pel Sr. 

Vila Casas. En la proposta s’incorpora una obra de nova adquisició, dues de 

magatzem i la de Francesc Artigau proposada pel Sr.Vila 

Per finalitzar amb l’explicació de les tasques que vaig realitzar a la Fundació Vila Casas 

he volgut afegir dues sales que vaig remodelar jo pràcticament en la seva totalitat i que 

han estat aprovades per a la proposta definitiva. Com comentava amb anterioritat la 
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remodelació final del museu es realitzarà aquest mes de setembre i segurament 

acabaran introduint-se canvis que no queden reflexats en aquestes pàgines. Es possible 

que en aquestes dues sales que mostraré la resolució definitiva a sala no sigui 

exactament però sí que van tenir el vist i plau del Sr. Vila en la última revisió a la que 

vaig participar. 

Aquesta proposta la vaig realitzar per al projecte personal que em va permetre l’estudi 

del fons de la col·lecció per a la elaboració d’aquest treball, però finalment la Glòria 

em va permetre proposar nous canvis en la proposta definitiva i es per això que vaig 

agafar la idea d’aquestes dues sales que em semblaven unes de les millors resoltes. 

- Sala A-25 de la segona planta englobada en la temàtica de Fluctuacions: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la sala tal i com està exposada en l’actualitat al museu Can Framis 

Vaig decidir canviar aquesta sala, no perquè considerés que no era una bona proposta 

sinó perquè tenia una nova idea per a la sala i necessitava un espai adient dins del 

museu, i em va semblar que la temàtica de fluctuacions encaixava bé amb la nova 
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proposta. En aquesta sala ens trobem d’esquerra a dreta a Lourdes Fisa, Josep Mª 

Guerrero, Ramiro Fernàndez, André Martus i Ramón Enrich. Per poder considerar si 

aquests autors era convenint o no que sortissin de sala em vaig basar en l’estudi previ 

realitzat i en la importància dels autors, arribant a la conclusió de que aquells més 

importants seguien tenint representació en altres sales i la resta donaven la oportunitat a 

entrar a algunes obres noves que no havien estat exposades amb anterioritat. A través 

d’algunes converses amb les meves companyes i dels consells principalment de la 

Lilianna, en una de les converses va sorgir el tema de que estaria bé exposar una obra 

de la Jo Milne que no havia estat exposada amb anterioritat. 

A través d’aquesta idea vaig buscar l’obra de la Jo Milne que es trobava a magatzems 

per veure quines caracte-rístiques tenia. Em vaig adonar al veure-la per primera vegada 

que es tractava d’una obra que encaixava a la perfecció amb la temàtica de 

Fluctuacions ja que la seva tècnica i resultat 

recorden a bombolles, té una essència de 

levitat, d’uns elements que es mouen en 

l’espai i li donen fluïdesa. A partir d’aquest 

primera impressió vaig buscar al fons del 

magatzem aquelles obres que tinguessin 

unes característiques comunes a aquest 

efecte de bombolla o d’elements arrodonits 

que portessin a crear una sala on el fil 

conductor fos el moviment fluid en l’espai.  

Després de pensar diverses propostes amb 

diferents obres vaig escollir cinc peces que podien acompanyar perfectament aquesta 

idea de moviment i que mostraven un diàleg amb la peça inicial de la meva proposta. 

Dues de les obres ja estaven exposades a altres sales del museu, per la qual cosa la 

proposta es basava en un canvi d’ubicació intern i la seva substitució per alguna altra 

peça. Aquestes eren les obres de Pepo Hernando i Àlex Fluvià, aquest de gran format 

que necessàriament havia d’ocupar la paret lateral segons el recorregut de la sala.  

Per acompanyar i dialogar amb aquestes tres peces seleccionades vaig escollir una de 

Guillermo de Ptaff on apareixen un conjunt de bombolles suspeses en una ambient 

Joanne Leonie (Jo Milne) 
“Arithmetical Arrhytmial” 



77 

 

incert, una de Joan Vilacasas que recorda una ciutat amb les seves diverses connexions, 

i una peça d’Artur Aguilar que perfila un moviment absolut a través de línies ondulants. 

A través d’aquestes premisses el resultat és un canvi absolut tant en temàtica com en 

representació artística de la sala que està exposada en l’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de com quedaria la sala a partir dels canvis introduïts i les obres proposades 
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- Sala A – 22 de la segona planta dins de la temàtica Levitat i consistència:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la sala tal i com està exposada en l’actualitat al museu Can Framis 

La proposta de canvi per a aquesta sala sí que es va basar en el fet de que la proposta 

actual no acabava d’agradar a la Glòria. Es tracta d’una sala amb molta quantitat 

d’obra que no tenen gaire relació les unes amb les altres. Ja en el moment de posar-me 

a treballar amb la col·lecció vaig decidir canviar aquesta sala però al tractar-se d’una 

de les últimes del recorregut encara no havia pensat la manera de modificar-la. En les 

últimes reunions amb la Glòria vam decidir canviar-la definitivament i em va proposar 

que realitzés diverses propostes per veure com quedarien. 

De la sala original la única peça que havia de quedar exposada era la de Javier Vilató 

per la seva importància històrica. Ja que s’havia de mantenir aquesta peça 
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obligatòriament vaig conservar en la proposta l’obra d’Eduardo Arranz basant-me 

essencialment en el fet de la combinació de colors ocres que tenen ambdues obres. 

La primera idea per buscar les peces que poguessin connectar amb aquestes dues va 

ser fixar-me en aquest element de la tonalitat cromàtica per crear una sala que es bases 

en els colors càlids igual que la sala del costat segueix la tendència cap al color blau. 

Mirant el fons de la col·lecció vaig anar trobant obres relacionades amb el cos humà, 

sobretot femení que tan bé lliga amb les tonalitats càlides, i vaig seguir amb aquesta 

idea per trobar obres que estiguessin relacionades amb el cos de dones estirades. Amb 

aquesta recerca vaig trobar diverses opcions on l’element destacat era aquesta 

temàtica.  

A partir d’aquesta recerca vaig realitzar tres propostes diferents: 

 

Imatge de dos de les tres propostes que vaig presentar per aquesta sala les quals 

van ser rebutjades en detriment de la proposta amb una obra de Robert LLímós 
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En aquestes dues imatges es veuen a la banda dreta la contraposició entre l’obra de 

Xavier Serra i la d’Agustí Puig. En aquest cas vaig considerar que tot i ser obres que no 

tenen cap element en comú, si ens basàvem en una simple visió estètica, les formes 

contraposades dels cossos de les dues noies donaven un efecte òptic interessant. 

Aquesta proposta va agradar a la Glòria i és la que es va mantenir per a la proposta 

final. La paret lateral dreta es la que va canviant amb les propostes buscant la millor 

solució per al conjunt. Al final la proposta definitiva introdueix un espectacular nu de 

Robert Llimós, de grans dimensions, on també apareix una dona estirada i que encaixa 

perfectament amb la temàtica, les formes i la gamma cromàtica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de la sala tal i com quedaria amb la nova proposta de remodelació 
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El projecte final es va entregar al Sr.Vila el 28 de març després de realitzar els darrers 

canvis que ell mateix havia proposat en reunions anteriors. En un principi la tasca 

quedava finalitzada fins ja entrat l’estiu quan es reprendrà el projecte per tal de portar-

ho a terme a la realitat a les sales del Museu Can Framis. Tota la tasca realitzada m’ha 

servit molt per veure la complexitat de tenir un coneixement de tot un fons pictòric d’una 

col·lecció privada de tanta envergadura com la del Sr.Vila Casas i estic molt agraïda 

per haver pogut col·laborar en aquest projecte que ha tingut tant una part teòrica de 

recerca documental i d’estudi del fons, com una part pràctica, visual i creativa amb el 

moviment de els obres i les decisions de canvi en cada cas. 
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4.CONCLUSIONS 

Com es pot comprovar al llarg d'aquestes pàgines les activitats que he desenvolupat a 

la Fundació Vila Casas durant la meva estada de pràctiques han estat molt diverses i 

totes elles enormement enriquidores. 

Quan vaig escollir la Fundació Vila Casas per a realitzar les pràctiques, sabia, pel 

coneixement previ que tenia sobre la Fundació, que em permetria aprofundir en un dels 

fons d'art català contemporani més importants i el qual en gran part desconeixia. Tenia 

l’expectativa de poder conèixer tot el treball de coordinació d'exposicions que hi ha 

darrera de qualsevol museu i institució. M'imaginava també, que al ser la Glòria Bosch 

la meva tutora i la Directora d'Art de la Fundació, podria veure tots els processos del 

seu treball i gràcies a la feina de l'equip ser partícip de les gestions sobre les diverses 

exposicions que es duen a terme. Tots aquets objectius i desitjos abans de començar les 

pràctiques han estat complerts i fins i tot superats durant els quatre mesos que he estat a 

les oficines de l'Espai Volart de la Fundació Vila Casas. 

Vull agrair en aquestes pàgines el bon acolliment que vaig tenir des del principi amb 

tots els components de l'equip de l'espai Volart, per l'ajuda i l’interès que han tingut en 

ensenyar-me i donar-me tot allò que requeria, tant per la meva feina realitzada per a la 

Fundació, com en la elaboració d'aquesta memòria. 

Quan es realitzen pràctiques en una empresa, com comentava, esperes participar i 

ajudar en el que sigui necessari del dia a dia, però la meva estada a la Fundació ha 

estat encara més profitosa ja que se m'ha permès i se m'ha donat la oportunitat de 

realitzar projectes molt interessants en els que he intervingut, sempre amb col·laboració 

amb la Glòria, però pràcticament de manera aïllada i personal. Aquesta feina m'ha 

creat grans reptes, com he anat explicant al llarg d'aquest treball, i crec que en major o 

menor mesura me n'he pogut sortir donant un bon resultat a les propostes finals. 

Un altre punt que m'ha fet molt enriquidora la meva estada és que gràcies a 

l'envergadura de les tasques encomanades a la Fundació, pràcticament no he hagut 

d’elaborar un projecte hipotètic per aquestes pàgines, sinó que la tasca presentada en 

aquesta memòria, tot i tenir una part d'estudi personal, ha estat una feina real amb uns 
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objectiu reals per a presentar a dos dels espais de la Fundació, i això m'ha donat un 

enriquiment personal i professional que crec que queda reflexat en aquest Projecte Final 

de Màster. 

Com he anat explicant en la elaboració d'aquest treball les tasques realitzades m'han 

permès conèixer a dos autors fotògrafs que desconeixia totalment. He pogut fer una 

feina de muntatge d'una exposició a través d'un tema que desconeixia i crear un discurs 

coherent, intervenir i ser testimoni de les feines que realitzaven les meves companyes per 

a altres exposicions i sobretot he aprofundit d'una manera extraordinària en el 

coneixement de tots els artistes que conformen el fons pictòric de la Fundació, na tasca 

que no només m'ha servit per estudiar tot un fons, sinó per descobrir moltíssims artistes 

que conformen el panorama artístic i cultural de Catalunya des dels anys 60, fet que 

pràcticament porta a una especialització en el tema al ser un període històric tant 

concret. 

Amb la meva estada a la Fundació he pogut afirmar i comprovar la enorme tasca i 

l'ajuda que donen aquestes institucions a l'art actual, ja que en un període de crisi com 

en el que ens trobem, i amb unes institucions públiques que cada cop retallen més en 

cultura, t'adones que sense aquestes ajudes en l'àmbit privat el mercat i la difusió de 

l'art encara estarien més en perill del que ja ho estan. 

Per concloure amb la feina realitzada en aquest treball cal dir que les pràctiques també 

m'han servit, a banda de la feina esmentada en aquestes pàgines, en poder fer un 

estudi dels antecedents i dels espais de la Fundació que ja admirava per la seva 

envergadura abans de participar-hi i que he pogut conèixer de primera mà gràcies a 

l'arxiu i la documentació de la Fundació a la qual he pogut accedir. 

Com exposava en els punts dedicats a l'explicació dels dos projectes, la meva estada a 

la Fundació va finalitzar abans de que s'arribessin a dur a terme en la realitat, però tot i 

els canvis que puguin haver en els muntatges finals, les propostes presentades en aquest 

treball van ser aquelles entregades per als muntatges del Palau Solterra i del Museu Can 

Framis. Espero que la feina realitzada hagi servit d'ajuda per la elaboració final per 

part de l'equip de la Fundació per a les dues exposicions. 
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6. ANNEXES 

ANNEX (1): 
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ANNEX (2): 
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ANNEX (3): 
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ANNEX (4): 
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ANNEX (6): 
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ANNEX (7): 

 

 

 

 

 

Per fer una millora en la qualitat de la visió dels documents annexos posaré dues 

pàgines per cada un dels documents  que tenen una disposició horitzontal. Una primera 

amb la imatge introduïda de cara a que el lector pugui veure bé les imatges i una 

segona en disposició vertical per ampliar els elements i entendre millor el contingut. 

Per aquest motiu algunes de les imatges contenen un ANNEX BIS. 
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ANNEX (7) BIS:  
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ANNEX (8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

ANNEX (8) BIS:  
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ANNEX (9) BIS: 
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ANNEX (9) BIS: 
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ANNEX (10): 
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ANNEX (11): 
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ANNEX (12):  
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ANNEX (12) BIS 
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ANNEX (13): 
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ANNEX (14): 
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ANNEX (15): 
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ANNEX (16): Artistes exposats a la permanent 
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ANNEX (16) BIS:  
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Artistes a magatzem: 
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ANNEX (16) BIS: 
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Annex (17): Artistes exposats a la permanent 
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ANNEX (17) BIS 
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Artistes a magatzem i estudi resultant: 
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ANNEX (17)BIS: 
 

 


