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OBRES MESTRES DE LA RUTA
DEL CISTER
A cura de Damià Amorós i Albareda. Historiador de l’Art

Les Masterpieces del Cister és una col·lecció de 100 obres d’art que formen part del
nostre patrimoni, seleccionades per l’historiador de l’art Damià Amorós i Albareda i
publicades a l’edició digital culturaipaisatge.cat

Iniciada l’abril de 2019, a la col·lecció s’han publicat 33 articles sobre obres mestres,
© Fotografia: Carles Aymerich. Centre de Restauració de Béns Culturals Mobles de la Generalitat de Catalunya. Arxiu d’imatges del Museu Diocesà de Tarragona.

des de la prehistòria fins a l’art contemporani, relacionades amb les comarques que
conformen La Ruta del Cister.
La selecció que presentem és una mostra del treball fet per Damià Amorós i els
col·laboradors dels diferents monestirs, museus, arxius, col·leccions i altres espais
d’art que acullen aquestes peces. La idea original era mostrar peces més desconegudes
al costat de les obres que un no pot deixar de veure si es mou pel territori Cister (les
“imperdibles”, en paraules de Damià Amorós). Continuarà …
Per veure totes les Masterpeices, entreu a l’edició digital https://www.culturaipaisatge.cat

RETAULE MAJOR DE L’ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE
SANTA MARIA DE SANTES CREUS
Museu Diocesà de Tarragona
Una de les representacions cimeres de la pintura gòtica
de la Ruta del Cister. Dedicat a la Mare de Déu, com és
habitual als monestirs cistercencs, presidia l’església major
de Santes Creus. La seva creació fou complexa i feixuga.
Encarregat per l’abat Andreu Porta a Pere Serra, la mort
de l’artista deixà el retaule a les beceroles. L’abat Bernat
Dalmau contractà de nou el retaule a Guerau Gener, qui
deixà el retaule en un estat molt avançat. Però la culminació
del conjunt la devem a Lluís Borrassà.
Els periples del retaule de Santes Creus no acabaren amb
la seva llarga realització: el canvi de gust i els estralls de
les guerres i batalles al voltant del monestir de l’Alt Camp
afavoriren la realització d’un nou retaule barroc, realitzat
per l’escultor Josep Tramulles el 1647.
Desmuntat i en part fragmentat fou reconstruït a l’església
de Sant Jaume i l’ermita de la Mare de Déu dels Prats de
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la Guàrdia del Prats (Montblanc). Les restes de l’església
de Sant Jaume passaren, a principis de segle XX, al Museu
Diocesà de Tarragona. Per contra les de l’ermita de la Mare
de Déu dels Prats feren cap al mercat d’antiquari i més tard
al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

GUERAU GENER (Barcelona, c.1369 – c.1410) i
LLUÍS BORRASSÀ (Girona, c. 1360 – Barcelona, c. 1425)
1407 – 1411
460 x 500 cm
Monestir de Santa Maria de Santes Creus
Museu Diocesà de Tarragona
Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona)
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UN CAP AMAGAT

CAPITELL DE L’ESGLÉSIA
ROMÀNICA DE SANTA
MARIA DE TÀRREGA
TALLER DE RAMON DE BIANYA
Talla sobre pedra
38.2 x 40.5 x 39.5 cm
Entre 1225 – 1250
Església de Santa Maria de Tàrrega
Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega
Fotografia:
Museu Comarcal
de l’Urgell - Tàrrega

Els ascs, útils per contenir petites quantitats de líquids,
ungüents i pólvores molt preuades. Aquests recipients, en
el nostre cas amb les representacions facials d’un nubi, eren
sovint decorats amb representacions molt naturalistes,
d’animals o éssers humans. El de Tornabous, conservat
al Museu Comarcal de l’Urgell a Tàrrega, fou, molt
probablement, realitzat a Sicília, un nucli important per la
producció i distribució d’aquests utensilis en aquella època,
fou portat a Catalunya pel comerç púnic entorn del 250 aC.
La peça, actualment restaurada, mostra vernís negre
brillant, sobre argila; els llavis pintats de color vermell,
mentre que els detalls de les dents i les òrbites dels ulls es
ressalten amb pintura blanca. Fou trobada al carrer 7 de
la ciutat ibèrica coneguda avui com a Molí de l’Espígol, un
dels jaciments preromans més importants de Catalunya.
Les excavacions a la ciutat del Molí de l’Espígol van iniciarse l’any 1970. Part del material excavat el trobem al Museu
Diocesà de Solsona i al Museu Comarcal de l’Urgell.
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Capella de la Santa Creu de Santa Coloma de Queralt
JORDI DE DÉU
(Messina, segle XIV - c. 1418)
Alabastre
1386
Capella de la Santa Creu de Santa Coloma
de Queralt
La presència de Jordi de Déu a la Ruta del Cister,
especialment a Poblet però també a Forès i d’altres
poblacions de la zona, s’ha de vincular també a la seva
extensa i destacada producció a la Baixa Segarra, sobretot a
Santa Coloma de Queralt i Vallfogona de Riucorb.
Destinat a una de les capelles més importants de Santa
Maria de Santa Coloma de Queralt, la de la Santa Creu,

ASC DE VERNÍS NEGRE
EN FORMA DE CAP DE NUBI
Terrissa feta a motlle · 6,6 x 7 cm
Segle III aC.
Molí d’Espígol (Tornabous, L’Urgell)
Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega
Fa més de dos mil anys a un habitant de la ciutat ibèrica
del Molí de l’Espígol de Tornabous – que no sabia on era
Tornabous i tampoc el Molí de l’Espígol- l’hi va caure a
terra un preuat asc de vernís negre.

RETAULE DE SANT LLORENÇ
l’escultor realitzà el retaule de Sant Llorenç sota la
comitència d’Elisendis, vídua de Pere Ferrer, fet que marca
el programa iconogràfic del conjunt.
El retaule, paradigma dels retaules de dimensió mitjana en
què degué especialitzar-se el taller de l’escultor, és un dels
tres que arribaren intactes al segle XIX, recollits per Mn.
Joan Segura i Valls en la seva Història de Santa Coloma de
Queralt, juntament amb el dels Sants Joans del castell dels
Queralt, conservat actualment al MNAC, i el de Sant Cosme
i Sant Damià, procedent del convent de Bell-lloc, perdut
avui en dia.
A més de la qualitat del conjunt, relacionat amb les peces
de Jordi de Déu a Forès, Cervera o Vallfogona, també rau
part del seu atractiu en la conservació pràcticament in-situ
del retaule.

Fotografia © Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega

La presència de creacions artístiques romàniques a
la Ruta del Cister és un fet estrany. Més habitual és la
presència d’elements d’escultura vinculats a l’arquitectura, com és el cas d’aquest capitell, segurament l’únic
vestigi del temple romànic de Santa Maria de Tàrrega.
S’ha atribuït el capitell al taller, agrupació d’artistes al
voltant d’un mestre o cap, de Ramon de Bianya, escultor procedent del Rosselló, amb obra a Elna i Perpinyà, però que també s’ha vinculat amb creació, també
vinculades a l’arquitectura de l’últim romànic, de la Seu
Vella de Lleida o Vallbona.
Un dels fets que ara més ens sorprèn d’aquella època és
la mobilitat de creadors, nobles o reis. Hem de pensar
que tot i les dificultats dels desplaçaments, existia una
gran mobilitat i no ens ha d’estranyar trobar personatges en una zona llunyana de la seva terra desenvolupant la seva carrera professional.
CULTURA I PAISATGE
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EL MAUSOLEU DE BELLPUIG

DORMICIÓ DE LA MARE DE DÉU

Sepulcre de Ramon Folc de Cardona-Anglesola

Monestir de Santa Maria de Vallbona

GIOVANNI DA NOLA (Nola, 1488 - Nàpols, 1558), conegut a
l’època com Giovanni Merliano
Nàpols, 1522 – 1525
Talla sobre marbre blanc de Carrara
Primera instal·lació: Convent de Sant Bartomeu
de Bellpuig
Actualment: Església parroquial de Sant Nicolau
de Bellpuig
Quan el visitant entra a l’església de Sant Nicolau de
Bellpuig, després d’accedir-hi per la gran escalinata que
separa la plaça on s’aixeca l’ajuntament de l’església,
trobarà una gran mola de marbre extraordinària. El
monument funerari de Ramon Folc III de Cardona
(Bellpuig, 1467 - Nàpols, 1522).

Fou esculpit pel més destacat dels creadors napolitans
del seu temps, Giovanni Merliano da Nola, qui realitza
un sepulcre arquitectònic seguint els models dels arcs
triomfals, amb una iconografia referent a la ideologia
humanista, pròpia del renaixement italià i programa
propagandístic de les virtuts i victòries del difunt.

L’empremta de Damià Forment a la Ruta del Cister
encara és força present avui. Poblet, Santes Creus,
Montblanc… però també Vallbona marquen la biografia
de Forment, principalment a inicis del segle XVI, moment
en què el renaixement arribava a les nostres contrades
com una suau brisa des d’Aragó, d’on procedia el mestre.

Realitzat a Nàpols i transportat pedra a pedra des de
la ciutat italiana a Bellpuig, fou situat originalment al
convent de Sant Bartomeu, una de les altres grans joies
patrimonials de la Terra Ferma. El 1835 fou traslladat a
l’actual emplaçament. La seva presència a la població de
l’Urgell mostra el destacat paper dels Cardona i d’altres
famílies nobles, lligades a la nostra terra, al llarg dels
segles.

La realització de conjunts pels tres monestirs cistercencs
fou la porta d’entrada de Forment a Catalunya. A
Vallbona realitzà un grup que mostrava l’escena de la
dormició de Maria, molt proper a un altre del mateix
autor conservat actualment al Museu Nacional d’Art de
Catalunya i procedent de la desapareguda església de
Sant Miquel de Barcelona – on també treballa l’escultor
castellà establert a Sarral, Gil de Medina-.
Actualment només conservem tres de totes les figures,
sortosament restaurades i presentades en un estat òptim
a la zona d’atenció al visitant del cenobi de l’Urgell.

Fotografia: Josep Borrell Garciapons

DAMIÀ FORMENT
(València, c. 1475 – Santo Domingo de la
Calzada (La Rioja), 1540).
c. 1530
Conjunt incomplet
Monestir de Santa Maria de Vallbona (actualitat)
Monestir de Santa Maria de Vallbona. Vallbona
de les Monges (Urgell)

Fotografies: Josep M. Rovira
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EL FRESC DE LA VOLTA DEL CASTELL
DELS COMTES DE SANTA COLOMA
Santa Coloma de Queralt

Escena central del fresc de la volta de l’escala al qual al·ludeix el text de l’article. Fotografia: Elena Milá Fortuny.

concessió, per part de Felip III, del títol de comte de Santa
Coloma a Pere de Queralt i Icart el 14 de juliol de l’any
1599; en aquella època no arribaven a deu els comtes del
Principat de Catalunya.

Escala noble del castell dels comtes de Santa Coloma de Queralt. Fotografia: Elena Milá Fortuny.

AUTOR ANÒNIM, identificat com el mestre de la volta del
castell de Santa Coloma (s. XVI)
Pintura al fresc
Últim quart del segle XVI
Castell dels comptes de Santa Coloma de
Queralt
Un nombre ingent d’artistes i artesans han deixat la
seva petjada al castell de Santa Coloma. Alguns més
coneguts, com el pintor Marcel Riera Pàmies (Valls, 1884 –
Tarragona, 1972) o Antoni Vernia (s. XVI) –arquitecte de
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l’escala principal de 34 esglaons-; i d’altres no tan coneguts
com el mestre de Santa Coloma de Queralt (s. XIV),
creador del retaule dels Sants Joans per a la capella del
castell, actualment al Museu Nacional d’Art de Catalunya,
de Barcelona, o un altre autor anònim identificat com el
mestre de la volta del castell de Santa Coloma (s. XVI),
personalitat, aquesta última, autora del mural que presideix
la volta de l’escala principal del conjunt castral.
El mural, que ocupa tota la volta de l’escala, l’hem
d’emmarcar en una de les millors èpoques per a la
família Queralt; l’hem de datar a l’últim quart del segle
XVI, posterior a la Batalla de Lepant (1571) i abans de la

El conjunt de l’obra, un bon exemple de l’escassa pintura
mural renaixentista civil a Catalunya, s’ha de dividir en dos
nivells: el primer, fora de l’escena central, mostra Felip
II, Joan d’Àustria o Lluís de Requesens, Uluj Ali i Lluís
de Queralt –un dels membres més destacats de la família
colomina-; tots ells van participar en la batalla de Lepant.
Dels quatre retrats, tots d’una factura molt senzilla i basats
en reproduccions gràfiques d’aquella època, el retrat del
Queralt és el més guarnit i a més està acompanyat per
símbols de la victòria i d’una representació del déu Mart,
que encara fa més redundant la vinculació amb la guerra
i la victòria. Aquesta primera sanefa n’emmarca una
segona on apareixen un seguit de personatges vinculats
a les tasques de l’aigua al voltant del motiu central de la
representació mural.
L’ al·legoria del riu Tíber que és representada per un home
madur amb el con de l’abundància és el motiu central del

conjunt. Un epicentre del mural que no és casual. Aquesta
representació s’extreu del gravat de Nicolas Béatrizet
sobre una escultura descoberta a l’Iseum Campense,
l’impressionant santuari d’Isis i els déus egipcis del Camp
de Mart de Roma, el 1512, conservada actualment al Museu
del Louvre de París.
La pintura, que ha estat restaurada al llarg del temps, vol
esdevenir un programa propagandístic de les virtuts, en
tots els sentits, de la dinastia Queralt, tot i que de forma
especial destaca Lluís de Queralt. Una forma més de
reivindicar el paper destacat dels Queralt en el seu temps i
cap al futur.
Com ja hem indicat, tot i no conèixer l’autor, aquest esdevé
un bon coneixedor de les formes, tècniques i requeriments
del Renaixement. Un artista que utilitza els recursos gràfics,
en els retrats i el tema central, per ampliar la seva nòmina
artística.
Es tracta d’una bona mostra del poder dels Queralt i
del saber fer de la gent de Santa Coloma per conservar,
difondre i valorar el seu patrimoni.
CULTURA I PAISATGE
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RENAIXEMENT A VALLESPINOSA
AMB EL RETAULE DE LA RESURRECCIÓ

L’AGONIA DE SANT FRANCESC XAVIER
Església de Sant Joan de Valls

Museu Diocesà de Tarragona
PIETRO PAOLO DE MONTALBERGO
Oli sobre taula i talla sobre fusta
266,8 x 175 x 35 cm
c. 1583
Església de Sant Jaume de
Vallespinosa.
Museu Diocesà de Tarragona

El llinatge dels Biure, senyors de
Vallespinosa des d’inicis del segle XVI,
convertiren l’església de Sant Jaume en
un espai primordial per la seva vinculació
familiar amb el territori. Dins del temple
aixecaren una capella funerària, com
també feien els seus veïns, i coneguts, de
Santa Coloma de Queralt, els Queralt, on
es mostrava el seu poder i solera amb la
presència de diferents obres d’art.
Fotografia: arxiu Cultura i Paisatge / Pere Queralt

Un dels més destacats, sota la comitència
de Gaspar de Biure, és el retaule de la
Resurrecció. Un delicat conjunt format
per una predel·la on trobem la presentació
al temple, una pietat o peu de la creu
i la presència de sant Joan. A la taula
central destaca l’escena de la resurrecció,
manllevada d’alguns models procedents
de gravats contemporanis italians i un
timpà amb la inscripció “IHS” al centre del
sol. Destaca poderosament el moble, amb
el conjunt d’elements grotescos daurats
sobre un fons fosc. Un conjunt excepcional
dins de la Conca de Barberà i la Ruta de
Cister.
L’atribució al pintor italià Pietro Paolo
de Montalbergo (Fornelli, Llombardia,? Barcelona, 1588), realitzada per Joaquim
Garriga, ens prefigura l’activitat artística,
però també comercial, d’un italià a
Barcelona i al Camp de Tarragona, on
també el trobem vinculat a la catedral de
Tarragona.
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Atribuït a LLUÍS BONIFACI, dit el Vell (França? – Riudoms,
1696)
Talla sobre fusta
68 x 194,5 x 20 cm
1693
Església de Sant Joan de Valls

El cognom Bonifàs, com també Espinalt, Grau, Tramulles,
Sala…, formen part de l’univers escultòric del barroc a
Catalunya. Un període artístic moltes vegades menystingut,
però realment, encara avui, poc conegut.

Fotografia: Carles Aymerich. Centre de Restauració de Béns Culturals Mobles de la Generalitat de Catalunya.
Arxiu d’imatges del Museu Diocesà de Tarragona.

Gràcies als esforços de diferents historiadors de l’art,
conservadors de museus, restauradors, professors… el
barroc a casa nostra, també el renaixement, han deixat
enrere una pàtina de foscor, a més de desconeixement,
per accedir a nivells de coneixement destacables, fet que
ens ajuda a millora i valorar encara més el ric patrimoni
renaixentista i barroc conservat a casa nostra.

A la Ruta del Cister, destaquen el retaule major de l’església
del Monestir de Poblet, la monumental tomba de Ramon
Folch de Cardona a Bellpuig, la pintura mural de la volta
del castell-palau dels Queralt a Santa Coloma de Queralt,
en el camp del renaixement. Però en el barroc, trobem dins
les tres comarques, una ciutat que destaca per sobre la
resta: Valls.
La capital de l’Alt Camp, esdevé la capital del barroc al
Camp de Tarragona. Disposa d’un conjunt d’elements
patrimonials molt elevat. Especialment a l’església de Sant
Joan o al Museu de Valls. L’Agonia de Sant Francesc Xavier
n’esdevé un exemple immillorable. Per la seva qualitat
artística, la complexitat iconogràfica i la vinculació amb un
dels membres d’una de les nissagues artístiques vallenques
més destacades de tots els temps.
Bé mereix una visita la capella del Sagrat Cor de Sant Joan
de Valls, obra de l’arquitecte Vives Castellet, on encara
trobem alguns elements de l’antic retaule dedicat a Sant
Francesc Xavier, patró de la comunitat de preveres de Sant
Joan.
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BÒRIA AVALL

Un dels millors i més ben conservat orgue del barroc català

Una tela que marcà la carrera del seu creador i un creador
que marcà l’esdevenir del Museu de Valls

Fotografia: arxiu Cultura i Paisatge

ORGUE DE SANTA MARIA DE MONTBLANC

Fotografia: arxiu Cultura i Paisatge

AUTOR DESCONEGUT (1607-1636) i JOSEP BOSCÀ (1703)
Barroc català. Segles XVII i XVIII
Talla sobre fusta, pintura sobre tela i fabricació
metàl·lica
Església de Santa Maria de Montblanc

pel mestre orguener i la caixa dels tubs. Les sargues
són les grans teles utilitzades per tapar la caixa dels
tubs i assegurar la seva bona conservació. En la seva
iconografia trobem representacions vegetals, busts de
diferents personatges vestits a la manera del moment de la
construcció de l’orgue, en la part tallada sobre fusta.

L’orgue de Santa Maria la Major de Montblanc és un dels
millors i més ben conservats exemples d’orgue barroc
català. És l’instrument totalment original més antic de
Catalunya, una autèntica joia de la Ruta del Cister.

A la sarga de la dreta hi veiem Santa Cecília amb una
arpa; a l’altra una representació del rei David. També s’ha
conservat la cortina de la cadireta amb una representació
de la Sagrada Família, aquesta última peça en força mal
estat de conservació.

La cadireta és de començaments del XVII i l’orgue major
del XVIII. A més de la seva qualitat musical, destaca pel
conjunt de cadireta i caixa, treballades amb una talla,
potser una mica tosca i sense daurar; i pel conjunt de
les sargues. La caixa, cadireta i tribuna són els elements
que conformen l’orgue i guarden en el seu interior l’espai

L’orgue de Santa Maria, per les seves característiques
i composició, no fou una obra excel·lent però la seva
genialitat rau en la conservació; un veritable miracle si
pensem en les desfetes històriques al voltant de l’edifici que
el conserva. L’última restauració va anar a càrrec de Gabriel
Blancafort i Georges Lhôte el 1937.
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FRANCESC GALOFRE OLLER
(Valls, 1865 - Barcelona, 1942)
Oli sobre tela
3x5m
1892
Museu de Valls
Quan un museu cedeix a un altre una peça per una
exposició temporal, utilitza durant el seu transport una
caixa. Però de vegades les caixes també s’utilitzen per
conservar la peça en el seu emplaçament. Rarament, però,
la caixa és una paret i la peça s’amaga darrera d’ella. És el
cas de “Bòria Avall” al Museu de Valls.
La més gran i destacada obra de l’artista vallenc, nascut al
carrer de l’Església, representa l’escena on s’aplica un càstig

físic, en aquest cas la pena d’assots, a dos delinqüents,
sobre dos rucs, amb l’agutzil llegint la sentència i el botxí
practicant el càstig. Al mig del carrer, rodejats per una
arquitectura, avui en dia encara present al barri de la
Ribera de Barcelona, i població assedegada d’espectacle
moralitzant.
Per tal de realitzar aquesta magna obra, la cimera de la
producció de Galofre Oller i molt possiblement de les més
destacades de l’art del segle XIX a Catalunya, l’artista creà
tota una constel·lació d’esbossos, alguns encara conservats
en museus i col·leccions particulars.
No podem negar que “Bòria Avall” ràpidament es convertí
amb una icona de la pintura catalana de la segona meitat
del segle XIX. S’inclou dins d’un corrent per retratar el fet
social, i moltes vegades vinculat a les classes més populars
de la societat, on trobem representat d’altres grans pinzells
del panorama nacional al tombant de segle.
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LLUM DE TAULA ZELESTE
Fotografia: Estudio Rafael Vargas / Museu del Disseny de Barcelona.

AIXAFEM EL FEIXISME,
AMB UNA ESPARDENYA
Pere Català Pic
Una de les imatges més icòniques
contra la lluita antifeixista és, sense
cap mena de dubte, el cartell titulat
“Aixafem el feixisme”. Un encàrrec
del Comissionat de Propaganda,
una oficina depenent del govern de
la Generalitat de Catalunya, creat
l’octubre del 1936 i encarregat de
la difusió de l’esperit de la cultura
catalana per tots els mitjans
possibles. Fou agafat com a exemple
per altres governs europeus durant
la Segona Guerra Mundial.
L’actual foto conservada a l’Arxiu
Nacional de Catalunya, realitzada
pel fotògraf vallenc, fou un dels
primers encàrrecs del comissionat.
Apareix un peu, abillat amb una
espardenya, a punt d’aixafar una
esvàstica, realitzada amb fang
i ja mig escardada, sobre unes
llambordes humides d’un carrer.
A més de convertir-se ràpidament
amb una de les icones contra la
lluita antifeixista més poderoses del
segle XX, també és una obra d’art
vallenca pels quatre costats. Català
Pic comptà amb l’ajuda del seu fill
Francesc per adquirir el fang per
realitzar la composició escultòrica
de la creu gammada. Però també
el model de peu guarda relació
amb la ciutat de Valls... un mosso
d’esquadra.

PERE CATALÀ PIC
(Valls, 1889 - Barcelona, 1971)
Fotografia
1936
Arxiu Pere Català - ANC
Fotografia: © Hereus de Pere Català
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SUITE ORIENTAL
ENRIC ADSERÀ (Cabra del Camp, 1939)
Suite Oriental, 1991
Tècnica mixta
160 x 200 cm
Museu d’Art Modern de la Diputació de
Tarragona (MAMT)

SANTIAGO ROQUETA (Barcelona, 1944 - 2005) i
ÀNGEL JOVÉ (Lleida, 1944)
Talla al torn sobre alabastre
40 x 19 x 19 cm
1973
Museu del Disseny de Barcelona

No tot allò que vincula a la zona de La Ruta del Cister ha
de ser rural o medieval. Els tallers dels artesans de la zona
s’han especialitzat, durant la segona meitat del segle XX,
en la producció de dissenys icònics. És el cas dels tallers
d’alabastre de Sarral que, tot i treballar amb pedra d’altres
procedències, han mantingut la seva raó de ser: la tècnica i
la ciència vinculada al treball de la pedra.
L’alabastre és sinònim de llum i en aquest sentit s’ha jugat,
ja des del segle XIX i, el segle XX. No es fa estrany, doncs,
que l’avantguarda del disseny acabés tornant als orígens,
cercant materials, per produir punts de llum i il·luminació
per ambients privats o nocturns.
La llum de taula Zeleste és una icona de la vida nocturna
dels anys setanta i vuitanta de Barcelona. Present en alguns
dels locals més selectes, i canalles, de la ciutat comtal té la
seva raó de ser en la confluència de Roqueta i Jové, alguns
dels cognoms més destacats del disseny a Catalunya.
Aquesta llum de taula disposa d’una germana més petita, la
llum de taula Babel. Una de les altres fites del disseny sobre
alabastre de finals del segle XX.

Fotografia: Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT).

Pocs arriben a ser profetes a la seva terra. Enric Adserà n’és
un. Però per ser profeta al Camp de Tarragona, de vegades i
només de vegades, primer has de començar per ser-ho lluny
de casa.
Adserà, tot i formar-se a Catalunya, conreà el seu art i el
reconeixement del públic i la crítica a l’exterior. Holanda
fou la terra d’acollida del pintor de Cabra. Amb una
pretèrita dedicació pel gravat, que mai ha deixat com a
mitjà d’expressió, Adserà formà el seu peculiar univers.
Una de les seves marques personals és el collage, que en
l’obra del MAMT trobem magistralment realitzat. A partir
de la paret, un joc de metapinutra i metarquitectura, juga
amb l’espectador i també amb el museu. L’obra és a la paret
o la paret és la seva obra?
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