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La Fundació Valvi segueix amb la política de visualitzar els artistes de
les nostres contrades poc coneguts i d’una vàlua més que rellevant.
Aquest és el cas de John Morrison (Woodford, 1942) artista andorrà
que viu a La Pera des del 2003.
En aquesta exposició de maduresa titulada, molt encertadament, John
Morrison o l’obertura a la intuïció, resseguirem el camí de la seva obra
dels últims anys 80 fins els primers dels 90, una etapa que va suposar un
pas més enllà en la llibertat pròpia a l’hora de crear. Concretament cap
a l’any 87’ Morrison comença un camí envers el seu propi classicisme,
un període en què la seva producció constituirà allò necessari, allò
essencial i és aquesta la obra que veurem a la Fundació Valvi.
Al seu país gaudeix d’un llarg currículum d’exposicions, i per tant, un
reconeixement. Tot i que no és la primera vegada que exposa a les
comarques gironines, continua essent un desconegut pel nostre públic
però no pas per la crítica. La seva extensa trajectòria figura al cantó de
noms com Tom Car o Grau Garriga.
Heus aquí com defineix la seva obra el reconegut crític d’art Arnau Puig:
“Quan el context geogràfic et domina, hom acaba adonant-se que el que
preval és l’instint d’una necessària respiració espiritual. (…) Així, Morrison
passà del convencionalisme representatiu a una estructura construïda
(…) per mitjà de la matèria, la qual li permet que el propi diapasó ressoni
com hom vulgui, segons es desitgi, seguint només el tarannà.”
Un altre rellevant crític d’art, Jaume Fàbrega escriu: “La seva obra ha
anat adquirint gruix, complexitat i personalitat. Ha evolucionat dins el
camp d’una investigació en què el concepte de “tela” i fins de “quadre”
concebut com a objecte estètic, perd tota la seva significació. Ens
proposa una obra molt remarcable en què explora totes les possibilitats
de la destrucció del marc”.
Amb tot, i com dèiem, amb aquesta potent exposició només podrem
mostrar una part de l’obra de Morrison, aquella que mostra un viatge
envers als fonaments: la forma i la matèria. Tanmateix, Morrison és un
artista prolífic que ha experimentat també amb el simbolisme i la semiabstracció, creant un univers de motius i colors que decisivament val
la pena descobrir.
Per aquest motiu, la Fundació Valvi té en projecte una segona
exposició l’any 2019 que explorarà els orígens i la continuïtat de la seva
trajectòria, l’obra recent. L’estudi serà a càrrec de Letícia Martín qui
ha fet l’esplèndid escrit per aquesta ocasió a on ja ens fa una mirada
profunda de l’obra exposada i ens albira les possibilitats d’endinsarnos en l’univers Morrison.
Us emplacem, doncs, a dues cites per profunditzar en l’obra d’aquest
remarcable artista del país.

Structure (2017) 117x103 cm. Acrylic on wood, canvas, sack, stones and string (DETALL)

L’honestedat i la meravella del taller total
Leticia Martín
HIS TORIAD ORA D E L’ART

Mountain Meadow (1992) 100 x 81 cm. Acrylic, stones and wood on canvas

L’entrada al taller de John Morrison és una experiència per a la ment i els
sentits. És el seu un espai màgic que alhora compleix un ideal gairebé
cartesià d’ordre i mesura. Morrison es configura com artista no a través
de la idea transcendent d’un geni sinó a partir de la immanència, d’allò
que l’envolta, de la llum que entra pels enormes finestrals de l’estança,
i que il·lumina la seva prolífica obra acumulada en un cantó de la sala.
Del seu arxiu, un espai on Morrison s’autobiografia constantment, es
classifica i es genera com artista. I sobretot Morrison es configura com a
artista a través de la dolçor, la mesura i la puresa dels seus materials, que
ostenten un lloc privilegiat en aquest taller d’ensomni.

més aviat un estrat tan sols cultural, com quelcom que arriba a nosaltres
a partir d’un concepte, d’una història o d’una teoria artística i es oblidem
que aquest estrat és el darrer de tots, que per sota n’hi ha d’altres, de
psicològics, d’orgànics... i que a la base de tots ells trobem allò inorgànic,
l’estrat primogènit que té a veure amb la terra, amb els elements primaris. Que té a veure també amb la honestedat, perquè és allò que primer
veiem: el llenç, la fusta, la pedra; i allò que primer oblidem per passar a
parlar d’una pintura, una escultura o un edifici. Tanmateix, tota obra d’art
necessita d’aquest estrat inorgànic per subsistir. Morrison, en aquesta
etapa concreta que anomena Abstract Wooden Structures, l’única cosa
que fa és assenyalar-ho, demanar a l’espectador una atenció particular
sobre el material, sobre allò que hi ha, que existeix, sobre la immanència.

En aquest artista tan prolífic, que no ha cessat mai de fluctuar entre estils
i poètiques d’una manera variada però lògica alhora, trobem sobretot
una profunda vehemència i devoció envers els materials. Així, al seu taller trobem classificacions meticuloses de diferents tipus de substàncies
pictòriques i les seves combinatòries plàstiques, trobem també peces de
fusta nues de diferents mides i colors, retalls de roba de sac o trossos
de corda d’espart. Entrar al taller de Morrison de fet, és una experiència
tàctil que passa per un convit als ulls. Hom no pot estar-se de passar la
punta dels dits i percebre les textures arenoses, gelificants o granuloses
de les seves proves plàstiques, és inevitable treure el nas sobre el seu
calaix de fustes i triar-ne una a l’atzar i pensar com és que l’agafaria en
el seu lloc l’artista, què rumia quan decideix tan sols donar-li un espai al
seu taller.
La materialitat de la qual Morrison s’envolta forçosament declara la importància que l’artista atorga a allò inorgànic. Des de la nostra posició
com a espectadors tendim sempre a contemplar l’obra d’art com un fet o

Explicava Tàpies, un dels referents principals de Morrison, en una entrevista1 com la realitat material és extremadament profunda i refinada, com
la seva puresa resulta tan bella que hom experimenta un goig espiritual
pel sol fet d’atendre a allò més petit. La fusta, per exemple, ens condueix a
apreciar-la com a substància, a admirar-nos de la transició entre els seus
plans. Aquesta manera de subratllar la matèria produeix en l’espectador
un aparèixer, una concepció diferent dels sentits on el món que l’envolta,
les seves combinacions i textures esdevenen gustoses, saboroses. Morrison, com feia Tàpies en el seu moment, ens fa aparèixer, amb aquestes
obres, un món que tenim a mà però que no vèiem quotidianament.
Cal però restar serens davant la idea d’un art únicament sensorial. Com
dèiem al principi l’obra de Morrison és un debat constant entre cos i
1 Muñoz, M. À. (2012). El muro de la creación según Antoni Tàpies. Casa Del Tiempo, vol. V,
n. 53, (49–53) p.51

Away from the light (1991) 100 x 100 cm. Acrylic and stones on wooden structure on canvas

ment. Que el seu taller sigui un indret d’insomni no fa més que certificar
una racionalitat dins la qual l’artista se sent realment còmode. Quan fa
referència aquesta etapa, Morrison, de fet, clama estar buscant el seu
propi classicisme amb la voluntat de deixar de banda cert romanticisme
que banyava les obres anteriors.
Quan sentim parlar de classicisme hom viatja a Grècia i pensa en l’ordre,
la mesura, la racionalitat, la senzillesa i fins i tot s’arriba a pensar en termes encara més abstractes com són la honestedat o la justícia. De classicismes, però n’hi hagut molts i allò que tenen en comú simplement, és
la seva voluntat de ser necessaris, de generar un repertori just, una caixa
d’eines amb tot allò que cal i cap excedent, cap estridència. Morrison
posa sobre la taula la seva essència, allò imprescindible que el configura
com artista: el seu taller. En aquesta etapa, de fet, obre a l’espectador la
honestedat del seu taller, el condueix de la mà envers el sentit tàctil però
alhora revulsiu de les textures sobre les que porta anys recercant. I ho fa
però, lligant l’obra a una profunda voluntat de mètode.
No oblida Morrison el color, la seva nota poètica, el seu romandre dins
el romanticisme perquè en realitat, classicisme i romanticisme mai foren termes oposats, sinó possibilitats fluctuants on hom decideix dins
de cada obra i dins de cada poètica situar-se en un lloc determinat entre ambdues. El color juga un rol, la part d’un personatge més dintre
d’aquesta història de matèries. A Away from the light (Morrison, 1991)
observem com el marró terrós, quasi beix, de qualitat pírica que tant
agrada a l’artista, intenta atrapar amb la seva presència diagonal tota
l’amplitud de l’obra, tots els seus estrats, cada pla de profunditat, cada
bocí de material emprat. Aquesta obra és pungent perquè mostra les

dicotomies internes de les que parteix Morrison per esdevenir artista:
el cos i la ment; el romanticisme i el classicisme; la intuïció i el mètode.
Totes ells, de nou, espais fluctuants en els quals l’artista es posiciona.
Com dèiem, amb Morrison no parlem del geni sinó de l’artista que es
crea a sí mateix, que es busca, que troba solucions als problemes de bloqueig que la pròpia ment li pot imposar per evitar la concepció de l’obra.
Quan el seu pensament racional està bloquejat, pinta ràpid, quan troba
que la obra manca de “sentiment” s’exigeix distorsionar, exagerar, contrastar i fins i tot fer servir la mà esquerra. Morrison és molt conscient
de la seva inclinació envers el món racional, el seu taller, aquesta petita
meravella de l’ordre i la taxonomia artística, ens parla molt d’això, i es
a través d’aquesta racionalitat que ha trobat el camí envers la follia que
forma part també de l’home-artista.
“Meitat escultures, meitat pintures”, és així com defineix Morrison
aquestes obres, una altra forma de fluctuar entre dos conceptes. Perquè
és aquest un artista que estima l’art des de la seva base, que investiga
i es re-crea constantment i que s’admira de totes les possibilitats que
l’estètica pot oferir. Des de la humilitat d’un artesà que s’inclina amb
vehemència enfront la bellesa de les formes i dels materials i des dels
ulls d’un nen que es meravella de la potència de la pròpia imaginació,
satisfà les seves ànsies poètiques mitjançant un joc de combinatòries
i de fluctuacions que convida a obrir la ment, els ulls, l’epidermis i les
papil·les gustatives per esdevenir nens també i fascinar-nos amb la idea
d’un taller total, com la imaginaria i terrorífica biblioteca de Borges, on
gairebé tot és possible.

Crossing (1992) 81 x 65 cm. Acrylic, stones and wood on canvas

Space Station (2017) 96.8 x 78 cm. Acrylic on wood

Warm Sounds in a structural field (1989) 89 x 112 cm. Acrylic and stones on wooden structure (DETALL)

The locomotive (1993) 56 x 81.5 cm. Acrylyc and stones on wooden structure
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Monument structure Nº2 (1989) 181 x 295 cm. Acrylic and stones on wooden structure

The Fireplace (2014) 50 x 100 cm. Acrylic on wood,stones and cardbourd

Suspended shapes (1989)187 x 144 cm. Acrylic stones and rope on wooden structure

Warm sounds in a relief field (1989) 81 x 130 cm. Acrylic and stones on wooden structure

CURRICULUM

John Morrison
Neix el 13 de març de 1942 a Woodford, Essex,
Anglaterra. Resideix a Andorra del 1967 al 2003.
Llavors es trasllada a La Pera(Baix Empordà) a
on, encara avui, hi té l’estudi.
1959
Primer premi d’art al col·legi
1960-65	Treballa a l’Editorial W.H. Allen
de Londres
1965-66	Editor i Il·lustrador de “Sunwards
to Spain”, Barcelona
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Exposicions individuals

Exposicions col·lectives i premis

1967 Sala Claverol, Andorra la Vella
	Caja de Pensiones y ahorros,
Biblioteca Pública, La Seu d’Urgell
1969 Sala d’Art del Llibre d’Or, Barcelona
1970	Caixa de Pensions, Andorra la Vella
1975 Sala d’Art Monjó, Andorra la Vella
1976	Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d’Estalvis, Andorra la Vella
1977	Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d’Estalvis, Andorra la Vella
1978 Galeria d’Art F. Sangrà,
	Escaldes, Principat d’Andorra
1979 Galeria Parc, Escaldes,
Principat d’Andorra
1981 Sala Unió Pro-Foment i Turisme,
	Encamp, Principat d’Andorra
Galeria Tot és Art, Escaldes,
Principat d’Andorra
1985 Sala d’Exposicions permanent del
	Comú, Encamp, Principat d’Andorra
Sala Unió Pro-Foment i Turisme,
	Encamp, Principat d’Andorra
1987 Bar Coliseum, Banyoles, Girona
1988 Sala Vayreda, Olot, Girona
1989 Galeria Tertre, Mataró, Barcelona
	Caixa de Barcelona, Girona
1990 Biaf 90. Barcelona Internacional
	Art Forum, La Farga, l’Hospitalet
1991 Paulus Galerie, Abstadt, Tailfingen,
	Alemania
1992 Galeria d’art Can Marc, Begur
1994 Galeria Mercè Ettinghausen, La Pera
	Universidad de Málaga, Junta de
	Andalucia. Delegación de
Gobernación, Málaga
Diputación Provincial de Jaén,
Palacio Provincial, Jaén
1998 Premi a millor artista del Principat
d’Andorra
1999 Realitza mural de 12 metres pel Hall
del Poliesportiu d’Encamp.
2001 Galeria d’art Pilar Riberaygua,
	Andorra la Vella
2002	Exposició junt amb la seva filla
Fiona Morrison a la Fundació Niebla,
	Casavells, Girona
2003 Galeria d’art Can Marc, Begur, Girona.
2017 Espai dels Amics del Museu d’Art de
Girona

1977 Primer premi de pintura Sant Carles
Borromeu, Biblioteca d’Escaldes
(Principat d’Andorra)
1979 Fira del dibuix, Passeig de Gràcia,
Barcelona
1980 Galeria Bertran, Barcelona
1983 2on concurs d’Arts Plàstiques,
Sala del Comú d’Escaldes-Engordany
(Andorra la Vella)
1984	Cúria Real, Besalú
Seleccionat pel Primer Premi Pintura
Sala Clarà, Olot
Primera Mostra d’Estiu,
Galeria La Llibreria, Andorra la Vella
Primera Mostra d’Art Contemporani
d’Andorra, Sala d’Exposicions
Permanent, Andorra la Vella
Grup A, La Carbonera, Olot
Grup A, Llotja del Tint, Banyoles
1985 Grup A, La Fontana d’Or, Girona
Grup A, Museu de l’Empordà, Figueres
Grup A, Galeria d’Art del Vallès,
Sant Cugat del Vallès
Grup A, Sala Gosé, Col-legi
d’Arquitectes, Lleida
Grup A, Centre Cultural de Terrassa
	Artistes d’Andorra, Sala d’exposicions
Permanent del Comú d’Encamp,
Principat d’Andorra
2a Mostra d’Art Contemporani
d’Andorra, Sala d’Exposicions
Permanent, Comú d’Andorra
1986 2on Premi del concurs de Cartells de la
Delegació Territorial d’Andorra sobre
l’onzè congrès internacional de la
llengua catalana (Principat d’Andorra)
Fons d’Art del diari Avui, Palau Marc,
Barcelona
	Artistes d’Andorra 1986, Sala
d’exposicions permanent del Comú
d’Encamp
3a Trobada internacional d’Artistes,
Homenatge a Josep Pla, Casino
	Cadaqués, Girona
3a Mostra d’Art d’Andorra, Sala
d’Exposicions del Govern,
	Andorra la Vella
1987 Grup A (Artistes d’Andorra),
Sala Vayreda, Olot

The experiment (1987)
67 x78 cm. Wooden structure

Grup A, Palau Oliver de Bataller, Tortosa
Grup A, Escola de Belles Arts, Vitòria
Grup A, Sala de la Caixa de Barcelona,
Girona
Grup A, Sala de la Caixa de Barcelona,
	Lleida
	Le Portrait de Catalogne, Chateau Royal,
	Colliure, França
	Artistes d’Andorra, Sala d’exposicions
permanent del Comú d’Encamp
(Principat d’Andorra)
4a Mostra d’Art Contemporani
d’Andorra, Sala d’Exposicions
Permanent del Comú d’Andorra
1988 5 Artistes d’Andorre, Musée Bédarieux,
França
Homenatge postum a l’artista
pintor eminent Domènec de Barberà,
Sala d’exposicions de l’obra cultural de
	La Caixa de Pensions, Andorra la Vella
5 Artistes d’Andorre, Galerie du Haut
Palmier, Montpellier, France
	Interarte’88, Feria internacional de Arte
Moderno y Contemporáneo, Valencia
	Expressió plàstica Franco-Andorrana,
Sala d’Exposicions del Comú d’Encamp
(Principat d’Andorra)
	Expressió plàstica Franco-Andorrana,
Galeria Albertine Sarrazin, Montpellier
Foire Art Jonction Internationale, Palais
des Expositions, Nice (França)
	Artistes d’Andorra 1988, Sala
d’exposicions permanent del Comú
d’Encamp
	Artistes d’Andorre, Château Royal,
	Colliure, (França)
5a Mostra d’Art d’Andorra, Sala
d’Exposicions del Govern, Andorra la
Vella (principat d’Andorra)
1989 Mostra d’Art d’Andorra, Sala
d’exposicions de la Casa de Cultura
Mostra d’Art d’Andorra, Sala de
	Exposiciones Palacio Provincial,
Zaragoza (Espanya)
Foire Art Jonction Internationale, Palais
des Expositions, Nice (França)
	Artistes d’Andorra 1989, Sala
d’Exposicions Permanent del Comú
d’Encamp (Principat d’Andorra)
1a Jornada del Color, Les Eres, Salàs del
Pallars (Lleida)

Meteors (1988)
94 x 112 cm. Acrylic on wooden structure

Morrison-Corominas, Sala Girona de La
	Caixa de Barcelona, Girona
6a Mostra d’Art d’Andorra, Sala
d’Exposicions del Govern, Andorra la
Vella (principat d’Andorra)
1990- Pintors d’Andorra_Francesc
1993 Genovès, Rezvan Kani, John Morrison_
	Centre de Congressos i Exposicions,
	Andorra la Vella (Principat d’Andorra)
Matières et Volumes/Roger Mas, John
Morrison, Alfons Valdès/Maison des
	Arts, Bedarieux (França)
7a Mostra d’Art Contemporani Català,
	Claustres del Reial, Sant Cugat del
Vallès/La Maineta, Mollet del Vallès/
Museu Comarcal de l’Anoia, Igualada/
Sala del Comú d’Encamp/Museu
d’Història de la ciutat, Girona/Palau
	Oliver de Boteller, Tortosa.
VI Mostra d’Artistes d’Andorra, Nova
Sala d’Exposicions del Comú d’Encamp
BIAF 90, Barcelona Internationa Art
Forum, La Farga de l’Hospitalet,
Barcelona
1991 7ª Mostra d’Art Contemporani Català,
	Centre Cultural de La Caixa, Terrassa/
Sala Municipal d’Exposicions, Cambrils/
	Can Cabanya, Badalona/Antic
	Ajuntament, Tarragona/Castell de
Benedormens, Platja d’Aro/Sala
Gosé del Col·legi d’Arquitectes, Lleida/
Sala Municipal Club XX, Banyoles/
	Capella de l’antic hospital de Sant
Sadurní d’Anoia/Casa Elizalde,
Barcelona/Casal de Cultura,
	Castelldefels/ Casal Pere Quart,
Sabadell.
Figueres Figures, Galeria d’Art Cop d’Ull,
Figueres.
	Confluències Mònaco-San Marino	Andorra, Sala d’Exposicions del Govern
(Principat d’Andorra)
Hotel Port Lligat, Cadaquès
VII Mostra d’Artistes d’Andorra 1991,
nova Sala d’Exposicions del Comú
d’Encamp
7a Mostra d’Art d’Andorra, Sala
d’Exposicions del Govern, Andorra la
Vella (principat d’Andorra)
	III Jornades del Color, Esglèsia Santa
Maria del Bon Repòs, Pallars Jussà

Warm sounds in a structural field (1989)
89 x 112 cm. Acrylic and stones on wooden structure

Paulus Galerie, Abstadt, Tailfingen,
(Alemania)
1992 8a Mostra d’Art Contemporani Català
1994 Maison d’Andorre à Paris,
John Morrison-Fiona Morrison,
Paris (França)
Galerii Vysehrad, Praga, Txecoslovàquia
Église St. Jean, Praga, Txecoslovàquia
Galerie d’Art Courte Echelle, Gallarques,
(França)
1999 Galeria Espai Blanc, Barcelona
(BROSSART 99)
	Comú d’Escaldes Engordany
(BROSSART 99)
2000 12a Biennal Mostra d’Art Contemporani
català, itinerant per Catalunya i Andorra
2001 13a Biennal Mostra d’Art Contemporani
català, itinerant per Catalunya i Andorra
2003 Made in AND. Espai Tirant lo Blanc,
Serveis territorials de Cultura de
Barcelona
Made in AND, Casa de la Generalitat,
	Tarragona
2004 Made in AND, Comú d’Escaldes
	Engordany, Principat d’Andorra.
Obres a col·leccions
1977 Banca Mora, Escaldes Engordany
(Principat d’Andorra)
”Ombres, fred i boira” Envalira, oli sobre
tela
1981 Banc Agrícola i Comercial d’Andorra,
	Escaldes Engordany (Principat
d’Andorra)
”Bordes d’Envalira Nevades”, aquarel·la
”Sant Miquel d’Engolasters”, aquarel·la
1984 Diari AVUI, Barcelona
-”Estiu a Andorra”, acrílic sobre tela
1985	Ajuntament d’Encamp
”Pistes de Grau Roig”, acrílic sobre tela
1986	Crèdit Andorrà, Escaldes Engordany
”Amunt la Vall d’Incles”, acrílic sobre
tela
”S/T”, acrílic sobre tela, Museu de
	Cadaquès
”Petroglifs” (Aquarela)
1987	Caixa de Barcelona, Barcelona
”Paisatge de Muntanyes amb
Petroglifs”, acrílic i matèria sobre tela

Warmth (1988)
130 x 97 cm. Acrylic and
stones on wooden structure

“Paisatge de neu amb Petroglifs”, acrílic
i matèria sobre tela
1988	Comú d’Encamp (Principat d’Andorra)
”Pastor nº6”, acrílic sobre fusta
1989	Comú d’Encamp (Principat d’Andorra)
”Taca negre”, acrílic sobre fusta, tela, i
roba de sac. Col·lecció La Caixa de
Pensions, Barcelona
”Horizontal Lines and Circles nº2”,
acrílic sobre tela
”The Hen Cop”, acrílic sobre fusta
”The sea”, acrílic sobre tela
i roba de sac
1990	Comú d’Andorra la Vella
(Principat d’Andorra)
“Structures”, acrílic sobre fusta
”Diagonal Projection”, acrílic sobre fusta
i roba de sac. Comú d’Encamp,
(Principat d’Andorra)
”Tardor Andorra”, acrílic sobre fusta
1993 Govern d’Andorra, Andorra la Vella
”Upstream”, acrílic sobre fusta
Banc Agrícola i Comercial d’Andorra,
	Les Escaldes (Principat d’Andorra)
”Objectes en l’espai”, acrílic sobre fusta
1996	Auditori d’Ordino (Principat d’Andorra)
”Warm Music”, acrílic sobre fusta
1999	Comú d’Encamp, al Hall del Poliesportiu
Municipal (Principat d’Andorra)
”Mind, soul and Body”, acrílic i matèria
sobre fusta

DEL 19 DE SETEMBRE AL 31 D’OCTUBRE de 2017

JOHN MORRISON o l’obertura a la intuïció

DARRERES EXPOSICIONS:
71. DUET:
DISTANT NATUREs M. Álvarez Diestro
Natural Mystic Esteve Serra
72. DUET:
Buscant a Ulysses Carlets
Intencionalitats Canet
73. EXPOSICIONS DE MADURESA:
ESCALES QUE NO MENEN ENLLOC NARCÍS COSTA
74. EXPOSICIONS DE MADURESA:
	COP D’ULL_70 PERPIÑÀ
75. DUET:
Micromapping. Pintant emocions Jordi Serra
Carn d’olla antropomòrfica Dani Buch
76. EXPOSICIONS DE MADURESA:
NÀUFRAG BONAVENTURA ANSON
77. MEMÒRIA PERSONAL:
LA PINTURA EXPANDIDA PERE BELLÈS
78. L’ESSENCIAL ÉS MIRAR. CLASSE MAGISTRAL MERCÈ HUERTA
79. MEMÒRIA PERSONAL:
El cementiri marí Evdokim Perevalsky
80. Traces Jordi Gich
81. ALBERTO FABRA (I), el descobriment. anys 50-60
82. ALBERTO FABRA (II), el descobriment. obra cinètica anys 70
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