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MANEL MARZO-MART Manresa, 1944

Manel Marzo-Mart s’inicia en el dibuix i la pintura a la Acadèmia
Vilajosana.
Forma part del grup Art Viu de Manresa, on participa activament en la
creació de linòleums i gravats en fusta, destinats a catàlegs i cartells
de les activitats del grup, en el que realitza també treballs plàstics per
escenaris on es representen obres de teatre.
Instal·la el seu taller a Tregurà-Camprodon (Ripollès) i poc temps
després obre un altre taller a Basilea (Suïssa).
L’any 1973 obté la prestigiosa beca de la Fundació Joan March, que li
permet traslladar-se durant dos anys a París per assistir al taller de J.
Friedlender, un dels grans mestres del gravat europeu del segle XX.
Combina aquesta estada amb l’assistència freqüent al taller d’estampació
Leblanc.
L’any 1977 obre el seu taller de gravat de Basilea a altres artistes i
persones compromeses amb el món de l’art.
L’any 1987 trasllada el seu taller de gravat de Basilea a Barcelona, al cor del
barri de la Ribera, davant del Born, on hi passen gairebé una quarantena
d’artistes i estudiants de Belles Arts per treballar i perfeccionar-se en el
gravat calcogràfic.
L’any 2005 trasllada definitivament el seu taller de gravat a Sant Feliu
de Guíxols, on hi concentra totes les seves activitats artístiques: gravat,
pintura i escultura.
Formes geomètriques, 1992, acrílic sobre fusta, 38x46 cm

La pulsió de l’ésser en aquest món

Pilar Parcerisas, H I S T OR I A DOR A

I C R Í T I C A D’A R T

Manel Marzo-Mart és un artista que es reinventa contínuament.
Tots dos vam néixer a Manresa, una ciutat amb gent de paraula i
austera en què l’art als anys setanta vivia immers en la pràctica
dels concursos de pintura ràpida. Ell ja s’havia distanciat d’aquell
ambient practicant una escenografia i una gràfica de caire
expressionista amb el grup de teatre Art Viu en la dècada dels
60, resposta d’una generació jove a les inquietuds i a l’esperit de
revolta del Maig del 68.
Els anys 60 viatja per Europa, principalment per Itàlia,
França i Suïssa i viu un temps a París. El 1969 instal·la un taller
de gravat a Basilea, que compartirà amb un altre a Tregurà, prop
de Camprodon. El 19i la 71 viatja per Bèlgica, Holanda, Dinamarca
i Alemanya i un any més tard comença a practicar la litografia. El
1974 aconseguí una beca Juan March per anar a París a estudiar
gravat, al taller de Friedlaender i el seu col·laborador Žibuntas
Mikšys. Diria que el mon del gravat i la seva admiració per l’art del
gravat i l’estampació de tradició europea i especialment alemanya
l’atreu per instal·lar-se a Basilea, ciutat on exposa a la Fira d’Art i
ensenya gravat al seu taller privat a altres artistes.
El primer cop que vaig sortir d’Espanya per una motivació
artística va ser per visitar Marzo-Mart al seu taller de Basilea i
preparar el text d’un llibre sobre el seu treball artístic, que va sortir
publicat el 1980 per l’editorial Prisma, de Basilea. Era l’any 1978,
que em va permetre travessar la frontera i familiaritzar-me amb
l’ escenari de l’art internacional. Em va sorprendre la pulcritud
del seu taller, les eines, l’estimació que tenia pels procediments
tradicionals del gravat, que vaig veure executar per primera vegada
en directe.
< Festival de música, 1986, gravat, 81x56 cm

Dos mons, 1081, litografia, 47x38 cm

Els seus temes ja havien abandonat l’expressionisme d’aquells
anys manresans, i els seus gravats parlaven de paisatges desolats,
desèrtics, poblats per algun enigmàtic element geomètric, o
figuratiu en germinació: un fragment de cos de dona, una mà,
un arbre, un tors, unes pedres, una línia en ziga-zaga, un objecte,
com pot ser una copa, una fulla d’afaitar. La confrontació del jo
amb el món era representat en el paisatge: l’esforç del treball amb
unes mans empenyent una pala per clavar-la en un terra endurit o
les mans juntes alçant un objecte punxent i amenaçant per petar
un globus roig que ratlla l’horitzó. Una rel que surt d’un forat del
terra, una planta que treu el cap d’un escaquer enfonsat al terra, un
monstre que es presenta com un devorador de plantes són gravats
que em van sorprendre. En aquell moment, Marzo-Mart s’endinsa
en un postsurrealisme que li permet expressar un pensament
ecològic, un erotisme matisat per la fragmentació del cos femení
i la presència de les formes geomètriques com un enigma que es
confronta al paisatge: un cilindre que neix de dins una pedra o un
con amb l’ espectre de colors que es confronta a la forma orgànica
d’un arbre a la llum d’un sol esvaït. Un paisatge de cons, unes
pedres blanques arrodonides i apilades ens poden recordar les
muntanyes de Montserrat.
Potser aquestes formes geomètriques tan regulars clavades
al paisatge surrealista en aquests anys setanta siguin les que es
desenvolupen posteriorment en una abstracció que desplega al
seu retorn a Catalunya el 1979. Sempre em van semblar figures
enigmàtiques relacionades amb el jo que després es transformen
en combinacions d’espais retallats de vocació tridimensional i
escultòrica, com ja ho eren aquells corpus geomètrics amb vocació
d’éssers humans. La seva passió per la pràctica del gravat continuà
en les darreres dècades, amb gofrats i relleus, des d’una combinació
de formes abstractes, dentades i encaixades les unes amb les altres.
En les pintures combina aquesta abstracció geomètrica d’arrels
europees amb la vibració del color per trencar la seva fredor i
obtenir un contrast de calidesa enmig de la determinació del negre
com a límit.
Dèiem al principi que Marzo-Mart es reinventa cada dia,
contínuament, i ho ha fet sempre. Part de la seva poètica és
precisament la germinació, el naixement. La germinació era el bri
d’esperança enmig dels seus paisatges desèrtics i contaminats
per l’home. El món s’ha buidat de contingut i potser només quedi
l’abstracció, un espai de vibració del jo que encara batega en el que
la poètica de Manel Marzo-Mart s’ha instal·lat per inscriure la seva
visió i pulsió particular de l’ésser en aquest món.

El mur, 1979, gravat, 23,5x39 cm

La finestra, 1989, gravat, 57x77 cm

Paisatge, 1988, gravat, 57x77 cm

Construcció en l’illa, 1986, 38x49 cm

Dona en un paisatge, 1989, gravat, 72x56 cm

Capvespre, 1989, gravat, 72x56 cm

Signes, 1999, gravat, 56x72 cm

Ones, 1990, gravat, 28x19 cm

Forma en equilibri, 1995, gravat, 28x19 cm

Arcs, 1990, gravat, 28x19 cm

“T”, 1997, gravat. 28x19 cm

Dues formes roges sobre negra.

S. T., 1996, gravat, 28x19 cm

Construcció, monotip-collage, 2010, 29x19 cm
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Paula Noguera, HIS TO RIAD O RA

DE L’ART

Entendre l’obra de Manel Marzo-Mart és atorgar a l’art la qualitat
de ser una eina interpretativa que cerca la veritat a través de
l’experiència amb la natura.
El seu inici amb el grup Art Viu a Manresa s’ha d’entendre com
aquell espai de resistència a la dictadura des d’on els artistes
produïen obres de teatre que reflectien aquest compromís del
poble respecte del present que vivia Espanya i que pren el nom
de feixisme espanyol.
L’artista no sistematitzaria la tècnica del gravat fins a l’any 1973
quan guanyà una beca d’àmbit nacional per assistir al taller de
Friedlaender a París i que s’allargaria durant dos anys. El 1969
s’instal·la a Suïssa des d’on impartiria classes de gravat des
del 1977 al seu propi taller. El gravat és constitutivament una
tècnica de naturalesa seriada, que permet la difusió ràpida de
missatges. És per això que el gravat es convertí en molts casos
en una eina propagandística de resistència al règim.
La llarga estada a Suïssa, que geogràficament actua com a
cruïlla entre allò que s’estava gestant a Europa i les tendències
internacionals abstractes que portaven coent-se des dels
anys quaranta, fou el que li va permetre assimilar l’abstracció
geomètrica internacional. L’abstracció geomètrica, com sabem,
assumiria un cert reconeixement per a la crítica a partir dels
anys seixanta quan precisament la crítica es girà en contra de
l’informalisme, una tendència abstracta que coexistia amb
l’abstracció geomètrica —i que va ser apropiada pel règim
i convertida en el seu llenguatge oficial com a estratègia de
rentada de cara cap a Europa. La crítica, doncs, assenyalaria el
marcatge franquista de l’informalisme i l’abstracció geomètrica
començaria a ocupar un espai considerable al si de les exposicions
internacionals. Tanmateix, en l’obra de l’artista l’abstracció no
donaria els seus fruits fins als anys noranta i molt probablement
a conseqüència de l’estada a Suïssa i de les necessitats internes
que se’n deriven. Tal com comenta l’artista: «Tenia ganes de
poder explicar coses sense ser tan gràfic i l’abstracte m’ho
proporcionava», i la seva font principal d’inspiració era la seva
experiència amb la natura.
Abans, però, durant els anys setanta i fins a finals dels anys
vuitanta Marzo-Mart passà per una etapa surrealista. Els

paisatges onírics, aeris i sovint àrids de Marzo-Mart inclouen
cossos femenins d’aparença disgregada, fragmentada i
desintegrada amb un valor fortament escultòric que poden
suggerir la pèrdua de referències per part de l’autor. De la mateixa
manera, el leitmotiv del tors femení que podem reconèixer en
la seva producció surrealista ens adverteix de l’existència d’una
concepció binominal del món. En especial quan es contraposen
els elements arrodonits conformats pels malucs i els pits d’un
tors femení, amb els elements punxeguts que ens podrien
assenyalar un bloqueig comunicatiu entre el macrocosmos (la
natura) i el microcosmos (l’ésser humà). Deixant erma qualsevol
relació dòcil entre ambdues parts. Tanmateix, és des d’aquí, des
dels paisatges desolats, que traspua la preocupació, si més no,
momentània, del no-res de l’existència.
De manera clara, el surrealisme li permetia expressar els
sentiments de manera molt gràfica, però va arribar un moment
en què tota aquella nitidesa es tornà sorollosa per a l’artista; els
sismes que sacsegen la nostra terra es perllonguen transformantse en dunes i provocant marees. Ara l’escuma que descansa
feta sal al moll del poble ens demana abandonar, deixar espai a
altres coses: llançar-nos en cerca d’un nou llenguatge.
L’abstracció porta un segle engegant una cerca insaciable
dirigida a apressar les veritats més primigènies, essencials i
transcendents. És precisament per això que trobem molts artistes
abstractes de tendència geomètrica que cerquen aquest purisme
en la forma posant els ulls en terres llunyanes. El cubisme, un
estil fortament influent per a l’abstracció, ja es va inspirar en
el primitivisme per cercar aquesta antecedència de la forma.
Tanmateix, Marzo-Mart ha fet diverses estades a Colòmbia al
llarg de la seva vida, la primera de les quals va ser el 1986 per
impartir uns cursos de gravat. I potser cabria preguntar-nos si
la influència del primitivisme en l’obra abstracta de Marzo-Mart
implica un retorn a la figuració.
De manera definitiva, la reflexivitat de la pintura de Marzo-Mart
troba la seva raó de ser en el natural. La font formal de les seves
composicions brolla de l’àmplia experiència com a gravador i del
pes que Marzo-Mart atorga a la geometria. Si escau, preguntemnos quin sentit té el centelleig intermitent d’anades i tornades
que diem records d’un gravador.

Tardor, 2020, acrílic sobre tela, 97x130 cm
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Forma negra amb ocre, 2009, acrílic sobre tela, 114x145 cm
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Quatre punts roigs, 2015, acrílic sobre tela, 97x130 cm

Forma negra, 2015, acrílic sobre tela, 97x130 cm
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Espai blanc, 2001, acrílic sobre tela, 100x81 cm

ÚLTIMES EXPOSICIONS

2020 / Parc dels Estanys, Plaja d’Aro / Centre
Cultural, Terrassa / Galerie Artesol, Solothurn,
(Suïssa)
2019 / Casa Irla, Sant Feliu de Guíxols
2018 / Espace d’art le Neuf, Marilles (Bèlgica) /
Galerie Artesol, Solothurn (Suïssa)
2017 / Galerie Open Art Borken (Alemània) /
Galerie Yves Calet-Molen, Vevey (Suïssa)
2016 / Galerie Artesol, Solothurn (Suïssa) /
Galerie Raphaël Imbert, París (França)
2015 / Galerie Yves Callet-Molin, Vevey (Suïssa)
H10 art gallery, Barcelona / Espai G d’art,
Terrassa
2014 / Museu de la Terrissa, Quart (Girones) /
Bürgenverain Hof Jüngen, Bottrop-Kirchhellen
(Alemània)
2013 / Galerie Yves Callet-Molin, Vevey (Suisse)
/ Galerie Artesol, Solothurn (Suïssa)
2012 / Espai del Cercle Artístic, Manresa / Espai
d’art Espert, Vilajuiga (Alt Empordà)
2011 / Galerie Bourceau, Moers (Alemània) /
Galerie Artesol, Solothurn (Suïssa) / Fundació
Tharrats, Pineda de Mar
2010 / Galerie 13, Montpellier (França) / Galerie
Yves Callet-Molin, Vevey (Suïssa) / Maison de la
Gravure, Castelnou le Lez (Montpellier)
2009 / Espai’K, Sant Feliu de Guíxols (Alt
Empordà) / Open Art Galerie, Borken
(Alemània) / Galeria Rua X d’Art, Manresa
2008 / Espai d’ART Km 7, Saus-Camallera (Alt
Empordà)
2007 / Galerie Yves Callet-Molin, Vevey (Suïssa)
/ Galerie du Théatre, Brive-la-Gallarde (França)
/ Museu d’Història de la Joguina, Sant Feliu de
Guixols (Baix Empordà)

2006 / Galerie Daniel Meier, Basilea (Suïssa) /
Galeria Espai G d’Art, Terrassa
2005 / Galeria Fecit, Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà) / Castell de Benedormiens, Escultures
Móbils, Castell d’Aro (Baix Empordà) / Alpha
arte Gallery, Brugg (Suïssa)
2004 / Galeria Carmen Taché, Marzo-Mart
Surrealiste, Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà) / Art Dialogue, Saint Gilles (França)
/ Galeria Rua X d’Art, Manresa / Espai G d’Art,
Marzo-Mart Surrealiste 1972-1988, Terrassa /
Galerie DNK, Dorst (Holanda)
2003 / Galeria Art-Vall, Andorra la Vella
(Andorra) / Galeria Fecit, Sant Feliu de
Guíxols (Baix Empordà) / Auditori Municipal,
Montcada i Reixac (Baix Llobregat) / Galerie de
l’Empreinte, Court (Jura Suïssa) / Galeria d’Art
contemporani Maria Villalba, Barcelona
2002 / Galerie d’Art Déclic, Luxemburg /
Galérie Daniel Meier, Bâle (Suïssa) / Col·legi
d’Arquitectes, Escultures gran format, Manresa
2001 / Museo de Arte Contemporáneo, Bogotá
(Colombia) / Florida Gulf Coast University,
Fort Myers (USA) / Fondation Avicenne,
París (França) / Instituto Cervantes, Utrecht
(Holanda)
Galeria Maria Villalba, Barcelona
2000 / Galerie Claudia, Houston (USA) /
Jardins “Can Rafat“ Vilassar de Dalt (Maresme)
/ Estam-Page París, Galeria Dialogue, París
(França) / Artexpo Barcelona, Galeria Maria
Villalba, Barcelona
1999 / Galerie Déclic, Luxemburg / Galerie
Claudia, Houston (USA) / Centre Cultural de la
Caixa de Girona, Girona / Saga’99 París, Galerie
Dialogue, París (França)
1998 / Estampa, Madrid. Galeria Dionís

Bennassar, Madrid / Galeria Dionis Bennassar,
Madrid / Saga’98, París. Galerie Dialogue, París
(França)
1997 / Estampa, Madrid. Galeria Dionis
Bennassar, Madrid / Museu Comarcal de
Manresa (35 Ans de Peinture) Manresa
1996 / Invité d’Honneur au XXVII Salon des
Arts, Cholet (França) / Saga’96, París. Ediciones
de Arte 10 / Galerie Dialogue, París (França)
1995 / Saga’95, París. Arcodis, París (França)
1994 / Col.lecció Testimoni La Caixa, Barcelona
Estampa, Madrid. Ediciones de Arte 10, Madrid
/ Art Multiple Düsseldorf. Arcodis / Centre
Cultural Monestir, Sant Feliu de Guíxols (Baix
Empordà) / Saga’94, París. Ediciones de Arte 10
/ Fondation Avicenne, Cité Universitaire, París
(França)
1993 / Galerie Lacan, Strasbourg (França) /
Galerie Weber, Genève (Suïssa)
1992 / Spain’92 Taipei, Art Spansion Barcelona
(Taiwan) / Tokio International Art Show, (TIAS)
Art Spansion Barcelona, (Japó) / Arco’92,
Madrid. Galerie Tendenz, Sindelfingen / Galerie
Tendenz, Sindelfingen (Alemània)

PARTICIPACIÓ A
FIRES INTERNACIONALS D’ART:

Arco, Art Basel, Art Expo, Montreal, Tokio
International Art Show, T.I.A.S. Spain’92
Taipei (Taiwan), Saga (París), Art Múltiple
(Düsseldorf), Estampa (Madrid), The Affordable
Art Fair (Londres), Art Padova (Itàlia),
ART’eNIM (Nimes) i INART (Girona).

OBRA EN MUSEUS I COL·LECCIONS PÚBLIQUES

Kunst Museum, Borken (Alemània)
Col·lecció Ajuntament de Brive La Gallarde
(França)
Stiftung Dr. Hans Koenig, Zollikon (Suïssa)
Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Premia de Mar
(Espanya))
Museu d’Història de la Ciutat, Girona (Espanya)
Museu de Sant Feliu de Guíxols (Espanya)
Collection d’Art Contemporain, Evian-les-Bains
(França)
Museu Comarcal de Manresa (Espanya)
Col·lecció Testimoni La Caixa, Caixa de Pensions
de Barcelona
Biblioteca Nacional, Madrid (Espanya)
Fons d’Art Ajuntament de Molins de Rei
(Espanya)
Fons d’Art Ajuntament d’El Vendrell (Espanya)
Museu d’Art Contemporani Can Mario,
Palafrugell (Espanya)

ESCULTURES MONUMENTALS

2020 / Personatge, Platja d’Aro
2010 / La Puerta, Borken (Alemània)
2003 / Centaure, Darnius (Alt Empordà)
2002 / El Sentinella, Manresa
2000 / Personatge, Canero (Italia)
1999 / Argo, Esplugues de Llobregat
1998 / Monument a Josep Irla, Sant Feliu de Guíxols
1997 / Tripodum, Molins de Rei
1994 / Empresonament, Oftringen (Suïssa)
1994 / Unió, Blanes
1993 / Hannibal, Sant Feliu de Guíxols
1990 / L’esfinx dels vianants, Sant Feliu de Guíxols
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Composició amb forma blanca, 2020, acrílic sobre tela, 81x100 cm

DARRERES EXPOSICIONS:
90. LA VIDA AMB ELS CINC SENTITS. 1913-1993. JOSEP ALBERTÍ
91. ENTRE EL MIRALL I EL MUR. JORDI AMAGAT
92. TRISTOS TÒPICS. JOANIC GENIÜT
93. PETITE NATURE. MANU VB TINTORÉ
94. EL JOC. FIONA MORRISON
95. RECTES I CORBES. ARTUR AGUILAR
96. TRACES DE PASSIÓ. ASSUMPCIÓ MATEU
97. AMORF. LLUÍS XIFRA
98. MOMENTS TROBATS. AFIRIK’A.
ANNA AGUSTÍ HONTANGAS
98. MOMENTS TROBATS. AFIRIK’A.
ANNA AGUSTÍ HONTANGAS
99. ENCREUAMENTS QÜOTIDIANS.
MARC ESTANY
100. ENTRE L’ALQUÍMIA I L’ART.
JOSEP VALLÈS

