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PETITE NATURE
Una aproximació al detallisme
de Joaquim Vayreda



Nº inv. 417  Museu de la Garrotxa, Olot
Joaquim Vayreda Vila (1843-1894)

S/T
Vers 1868

Carbonet / paper
No signat

Nº inv. 385  Museu de la Garrotxa, Olot
Joaquim Vayreda Vila (1843-1894)

S/T 
1868

llapis / paper
firma: J. Vayreda  (a.i.d.)  (Datat: 1868)

Nº inv. 405  Museu de la Garrotxa, Olot
Joaquim Vayreda Vila (1843-1894)

S/T
Vers 1868

llapis / paper
firma: J. Vayreda  (a.i.d.)
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“Una pintura és la història d’una fusió, 
d’una hibridació i al centre d’aquesta 
història trobem la singularitat de la nostra 
mirada que ens porta d’una manera única 
i intransferible (llavors autobiogràfica) 
cap al nostre quadre. L’ànima d’una obra 
reposa en la nostra mirada i és en la meva 
intimitat on trobo la plena veritat i l’origen 
del meu treball.” 

Manu vb TinToré



En aquesta ocasió la Fundació Valvi us proposa un joc, més poètic 

que estilístic, envers la connexió d’un artista contemporani com Manu 

vb Tintoré amb la tradició pictòrica més clàssica del nostre país, la 

del paisatgisme d’Olot. En principi no és freqüent trobar un artista 

conceptual que explori les coincidències entre la seva obra i la creada 

160 anys abans.

El subtítol de l’exposició: aproximació al detallisme de Joaquim Vayreda 

defineix la seva clara voluntat de no confrontació entre l’art del s. XIX 

i del XXI. D’inici ens pot desconcertar però podem intuir un lligam 

ocult, que en part es pot entendre quan ens assabentem del peculiar 

currículum de Manu vb Tintoré. Va néixer a Brussel·les, de pare belga 

i mare catalana de qui agafa el nom artístic. Ha viscut i treballat en 

diversos països en vies de desenvolupament a l’Àfrica i Amèrica com a 

enginyer agrònom especialitzat en ordenació territorial i medi ambient. 

És sorprenent quan l’any 1998 fa un gir a la seva vida i s’estableix amb 

la família a la Garrotxa a on estudia a l’escola de Belles Arts d’Olot . Tot 

aquest periple li ha permès una visió molt ampla de la relació de l’ésser 

humà amb el seu entorn, fusionant les seves experiències científiques 

amb la sensibilitat artística. En el seu cas, doncs, podem aplicar la 

popular frase: volta al món i torna al Born.

Al llarg de vint anys ha obtingut una lloable carrera com artista, amb 

premis de reconeixement i exposicions a Europa, Colòmbia, Costa 

Rica, Mèxic, Nova York, Miami, Los Angeles i el Japó.

Petite nature és una exposició que fa referència a allò diminut, a allò que 

molts cops ens passa desapercebut. Es basa en el detall i la simplicitat. 

Un detall que implica dedicació i lentitud. Una simplicitat que suposa 

autenticitat i honestedat. 

Estem segurs que el públic descobrirà aquestes connexions amagades 

entre dos artistes amants de la natura més senzilla.

Per últim, agrair la inestimable col·laboració del Museu de la Garrotxa 

que ha fet possible que podem gaudir d’uns magnífics dibuixos, 

segurament poc vistos, de l’important pintor olotí Joaquim Vayreda.

Maguí Noguer
DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ VALVI

“La poètica en el meu treball consisteix a situar-
se en aquest indret, en aquesta terra que no 
pertany a ningú, on és possible descomposar-ho 
tot i reconstruir-ho tot amb el que hem après, 
recrear una llenguatge interior, un veritable acte 
de llibertat. És, en definitiva, dibuixar un nou 
territori, dibuixar nous horitzons, una complexa 
trama d’imatges de la memòria, de l’imaginari i 
de la realitat viscuda.”

Manu vb TinToré

Obra de Joaquim Vayreda   >



Horitzons 10. 150 x 150 cm. 2018



Píxel orgànic 63. 150 x 150 cm. 2019Píxel orgànic 61. 70 x 70 cm. 2018

L’ànima de les pedres 16. 30 x 30 cm. 2016 L’ànima de les pedres 8. 30 x 30 cm. 2017



Píxel orgànic 9. 30 x 30 cm. 2016

Horitzons 11. 30 x 30 cm. 2018



Els colors d’aquella terra oblidada 19. 150x 200 cm. 2018



Horitzons 13. 30 x 30 cm. 2017 Pedres 3. 30 x 30 cm. 2015

“La línia és un dels elements centrals del meu llenguatge. Dibuixar una línia és un gest tan simple 
com recollir una pedra del terra. Tot i així... una línia és capaç d’emplenar una quadre de misteri i 
de silenci. Tot el corpus de la meva obra transita per la línia. Tot l’imaginari es desplega per una única 
línia, tots els possibles hi són presents. La línia és a la vegada un guió i una frontera entre dues coses. 
Està plena de paradoxa ja que és a la vegada molt nítida físicament i ambigua en el seu sentit. Uneix i 
separa alhora.” 

Manu vb TinToré 



mateixos arbres situats estratègicament no són altra cosa que petites na-
tures domesticades, arrencades del seu estat natural per adequar-les a la 
mesura humana un cop transportades a la pintura. Per altra banda Vayre-
da s’apropia dels elements de la natura a través de la seva mirada, mit-
jançant la qual tria un punt de vista, molt a prop del terra, des d’on limitar 
en un rectangle un bocí de paisatge on apareguin també unes herbes o 
unes pedres. Els dos ens mostren un ordre que queda suggerit de dues 
maneres diferents, l’un afegint elements del seu repertori d’enginyer per 
construir una identitat territorial sense uns límits formals que s’imposin, 
i l’altre acotant al marc el seu motiu i ordenant la perspectiva que farà 
servir per mostrar la seva visió del paisatge.

En definitiva ambdós actuen sobre un lloc comú que manipulen segons 
el seu desig, el qual queda capturat en els límits d’un temps i un espai 
que avui dia ens porta a qüestionar-nos fins on poden arribar els homes 
i dones en la seva voluntat d’acotar i compartimentar el món que els en-
volta. Aquesta lluita per una ordenació és també la recerca d’una relació 
equilibrada entre la humanitat i la natura, i alhora una presa de cons-
ciència de l’individu com a una petita taca de color que es contradiu per-
què vol posseir aquesta natura, però alhora individualitzar-se d’ella. En 
el fons sabem que, com els arbres, les herbes o les pedres que ambdós 
artistes ens mostren, nosaltres també som unitats mínimes de natura 
que es podrien ensinistrar fàcilment, però ens hi resistim. La línia que 
uneix aquestes dues dicotomies és sobre la que camina Tintoré el qual, 
com a funambulista, fa malabars amb algunes petites taques de color 
que salten i giravolten per la superfície, il·luminant els diferents punts 
del terreny. No es tracta de llums aïllats, sinó estrelles d’una mateixa 
constel·lació que cal veure en el seu conjunt per entendre que entre totes 
tenen la força d’evocar-nos una massa que ens revela la nostra petitesa 
com a taca, però la nostra llum i immensitat com a constel·lació humana, 
igual com fan moltes petites herbes quan cobreixen un prat immens. La 
presa de perspectiva de nosaltres mateixos com una taca de color i com 
a part d’una constel·lació ens hauria de fer veure quins són els nostres 
propis límits dins del prat.

Sembla doncs que tenir un cert control de la natura és quelcom que 
tranquil·litza després de prendre consciència de la nostra petite nature, 
i alhora ens fa reconnectar la nostra part més racional amb la més ins-
tintiva. El gest, com un exemple d’aquesta part instintiva de la nostra 
naturalesa, s’erigeix com un punt també compartit pels dos artistes, sigui 
en les línies de Tintoré o en els quasi esbossos de Vayreda. També com 
un punt en comú dels artistes amb la resta de la humanitat de la qual 
formen part. Us tornaré a demanar feu un gest, el d’aixecar la mà, si us 
sentiu més segurs davant un test de bonsai, senzill i elegant que davant 
d’un espès bosc negre d’arbres que s’encorben. Si és així segur que en-
tendreu perquè les persones ensinistrem la natura fins a fer-la petita i 
manejable, en un test que ens és del tot inofensiu, i com els artistes i la 
humanitat sempre hem volgut ensinistrar, des de molt abans de Vayreda 
i fins a arribar a Tintoré, la natura que ens envolta. Potser després d’això 
ja no mirarem de la mateixa manera els testos del balcó ni el paisatge que 
es veu des de la finestra del menjador.

Que aixequi la mà qui hagi vist algun cop fotografies de terres alterades 
per la mà d’homes i dones. Qui s’hagi sentit algun cop colpit en l’ànima 
de veure arbres arrencats del seu lloc per facilitar passos o camins oberts 
per ordenar el territori. Moltes vegades no podem deixar de sentir-nos 
malament pel que fem amb aquesta natura, però un cop passat aquest 
sentiment ens relaxem en el nou espai que hem creat a la nostra mesura. 
Llaurem camps i tirem línies que ens separen les parcel·les i, tot i la ma-
nipulació de l’entorn, al resultat l’anomenem paisatge, com si fos un fet 
natural en el qual no hi hem intervingut. Encara amb la mà alçada? Que 
continuï així qui no pensi que, en realitat, l’home i la dona són molt més 
petits que tot aquest vast regne que pretenen controlar; que la seva mà 
no és més que una minúscula gota en un oceà o una fulla en una selva. 
Això és la nostra petite nature: la menudesa de la humanitat al mig d’una 
natura que ens supera i que volem controlar. Entremig de tots dos es tro-
ba Manu vb Tintoré, el qual planteja la seva obra com una suspensió en-
tre aquestes dues realitats, mostrant la delicada relació que estableixen. 
Tintoré descompon aquesta natura, la domestica, l’acoloreix i texturitza 
seguint el seu instint d’ordenació, i finalment la refà en forma d’obra d’art 
al damunt de la superfície pictòrica. Sap que la natura no està al nostre 
servei per donar-nos certeses o seguretat, així que ens la mostra ensinis-
trada, però de manera suficientment subtil com perquè encara la veiem 
salvatge. Ens convida a transitar a nosaltres també sobre la fina línia que 
separa l’ordre humà de l’ordre natural. Això ens porta a repensar la vella 
premissa, que durant tant de temps va guiar els artistes, segons la qual 
s’exigia que l’art imités la natura. Si mirem atentament, ens adonarem 
que l’artista ens posa en evidència aquesta relació de mimesi sostenint, 
com Alain Roger en el seu Breve tratado del paisaje, que l’art és en reali-
tat una forma d’apropiació i domesticació de la mateixa natura. Aquesta 
manera d’actuar no seria possible sense entendre que Tintoré va ser, 
abans que un artista, un arranjador de la natura. La seva formació com 
enginyer agrònom l’ha portat a veure selves i terrenys llaurats; camins i 
línies traçades per homes i dones sobre la terra per limitar i arranjar te-
rritoris per a la seva comoditat arreu del món. Com un funambulista que 
trontolla d’un costat a l’altre per mantenir l’equilibri sobre la corda fluixa, 
Tintoré transita a través de la línia que separa aquests dos universos de 
natura i humanitat, però amb la consciència que és una línia que també 
ens uneix i ens relaciona com a part del mateix fet.

El paisatge que Manu ha vist i ha organitzat va ser també el motiu triat 
per Vayreda en les seves obres. Com la nostra segona pell, la qual admi-
rem i cuidem diàriament, el paisatge es consolida com un nexe d’unió 
entre els dos artistes en aquesta exposició, i ambdós prenen la petita 
natura que creix sobre aquesta pell immensa del paisatge per aproximar-
nos als seus brins d’herba o a pedres que semblen triades a l’atzar però 
que, en els dos casos, responen a una voluntat comuna de delimitació. 
Ambdós circumscriuen la natura als límits d’un marc per ordenar-la i 
posseir-la com a idea estètica. Per una banda, Tintoré crea els plans que 
arrangen la superfície de la pintura com si es tractés d’un autèntic terri-
tori salvatge en el qual calen línies que ens situïn. En ell hi col·loca els 
elements per estructurar la composició com un jardiner tria amb cura el 
lloc on plantarà un roser. Les corbes de nivell, les taques de color o els 

Petita aproximació a una natura mínima Víctor López, graduat en Història de l’Art



Els colors d’aquella terra oblidada 14. 70 x 70 cm. 2018



Brin d’herba 26. 30 x 30 cm. 2018

Brin d’herba 20. 30 x 30 cm. 2018

Nº inv. 386  Museu de la Garrotxa, Olot
Joaquim Vayreda Vila (1843-1894)
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Carbonet / paper
No signat



Arquitectura d’un paisatge inestable 1. 150 x 150 x 150 cm. 2015



Garrotxa. 150 x150 cm. 2015



L’anima de les pedres 17. 150 x 150 cm. 2018



Els colors d’aquella terra oblidada 3. 51 x 36 cm. 2016 <  Curriculum

“La traça de l’home al món esdevé una 
taca ineluctable. Si ens atenem al fet que fa 
només 500 anys els homes parlaven de terra 
incognitae com a territori que no havia estat 
explorat per l’Home, avui en dia hauríem 
de posar una coma en mig d’aquestes 
paraules: terra, incògnita. D’aquesta mane-
ra, la simplicitat d’una coma pot adquirir 
una dimensió planetària essencial, un 
símbol inesperat de la realitat, la presa de 
consciència de la finitud.” 

Manu vb TinToré 



Fires Internacionals d’Art
2017  BÈLGICA. Eurantica, Brussel·les, Namur
  FRANÇA. Art Elyssée, Paris, ST-ART European Art Fair, Strasbourg
  USA. Context Art Fair - Miami
  SUÏSSA. Wopart Lugano
  ALEMANYA. Affordable Art Fair Hamburg 
  ESPANYA. Almodena Fair Madrid
2018
  USA. Al Art Show (Venice, California), Art on Paper (New York city)
  FRANÇA. Art Paris (au Grand palais),  Lylle Art Fair  
  ESPANYA. Arte Madrid, Feria de ALMONEDA, Madrid
  HOLANDA. Kunst Rai Art, Amsterdam
  SUÏSSA. Frame Art, Basel
  ÀUSTRIA. Art Bodensee
  FRANÇA. Art Elyssée, Paris

Col·leccions privades i publiques 
Té obra en diversos països: Bèlgica, França, Alemanya, Espanya, Mèxic, Costa Rica, Colòmbia, Brasil, 
Australia, USA.
 · Col·lecció Arxiu Nacional, La Casa Blanca, Washington, USA
 · Col·lecció privada Pierre Paulin, France
 · General Foundation for Contemporary Art Council, Fukuoka, Japan
 · Col·lecció privada H. Figallo, Miami, USA
 · Col·lecció privada B. Morrison, Miami, USA
 · Col·lecció Privada. Chicago, USA
 · Col·lecció Casa de Cultura de la Diputació de Girona
 · Col·lecció privada UGT, Catalunya
 · Col·lecció privada Farrow. Melbourne, Australia
 · Col·lecció privada Fundació Caixa Terrassa, Catalunya
 · Col·lecció privada van der Borght, Waterloo, Bèlgica
 · Col·lecció privada Roth, Dusseldorf, Alemanya
 · Col·lecció privada Boucau, Ottignies, Bèlgica
 · Col·lecció privada Niesten, Tourinnes la Grosse, Bèlgica
 · Col·lecció privada Houtin, La Celles les Bordes, França
  
Concursos i premis
2017 Primer premi del Jurat al Festival d’Art Contemporani de La Citadelle de Namur. Bèlgica
  Menció d’honor al Premi de Pintura Torres Garcia. Mataró 
  Finalista  Premi A-FAD. Edifici D-HUB Barcelona
2015 Guanya el XIV Premi BBVA de Pintura Ricard Camí
2013 6è finalista Florence-Shanghai International Art Prize 2013
  Finalista Premi de Pintura Contemporània. Fundació Vila Casas
  Finalista Biennal d’Art Contemporani de Girona. 
2006 Guanya el9è concurs d’escultura de l’UGT. Convocatòria Països Catalans
2005 Finalista Premi de escultura Contemporània. Fundació Vila Casas
2004 Segon Premi del 7è Concurs d’escultura de l’UGT. Convocatòria Països Catalans
2000 Primer Premi del Concurs d’escultura en gel de l’Escola Superior d’Arquitectura de la Universitat  
  Internacional de Catalunya              
1999 Primer premi «Cristall d’Or de les Neus».  IV Concurs Internacional d’Escultures de Neu, Andorra
1999 Seleccionat per representar els Premis Nacionals de I’Ensenyament de les Arts, Catalunya
1998 Guanya el concurs per representar Costa Rica en el II Simposi Internacional d’Escultura Monumental 
  en Ferrociment, Grup Targua, Costa Rica
 
Publicacions
· Catàleg «Territoris de l’oblit» (96 pag). Art critic M.D. Jiménez-Blanco. Universidad Complutense, Madrid.
· “Rounabout” portada per la Revista Internacional de Cièncias Mol·lecular Cell. Cell Press, Cambridge 

(USA), Edició Novembre 2007
· “La maison coquillage”, Ida Jacobs. Revista Villa d’arquitectura i art, nº 67, 1er trimestre 2004. Ed. EDER 

s.a. Bèlgica
· “Manu Tintoré, recercaplàsticai inquietud vital”,  Mirella Guillaumes. Bon Art, nº49, novembre 2003
· “Estructures transitòries.org, escultures Manu VB Tintoré”, Laia Rocamora. Papers d’art, nº 85, 2n trim. 

2003
· “Capricis de labiologia”, Eudald Camps. Suplement d’art, Diari de Girona, 24 octubre 2003
· “Escultura – Manu vb Tintoré”. Dominical DVD, l’actualitat social i cultural de Girona, nº 5.  Ed. 

PlanetaDVD.com
· “A-tura-t, mira i mira-t”. TV Olot. Reportatge programació  cultural. Setembre 2004
 

Manu vb Tintoré
Brussel·les 1964

L’any 2000, diplomat per l’Escola d’Art d’Olot, emprèn la seva carrera artística com a escultor i 
pintor. Tota la seva obra està vinculada a l’idea de l’ésser humà, el seu devenir i la seva relació 
amb l’entorn que l’envolta. Els 10 anys de treball com a enginyer agrònom en diversos països en 
vies de desenvolupament a l’Àfrica i l’Amèrica impregnen la seva obra, alhora, d’una globalitat i 
d’un existencialisme aclaparadors.
Actualment viu a Catalunya. Representat per: Fundació Atrium Artis / Miquel Alzueta Gallery / 
Belgian Gallery / N2 Gallery / En Blanco Gallery Mexico

Extracte de 2013 a 2019
- «Les poches pleines de terre, le ciel dans le regard».Exposició Joan Miró i Manu vb Tintoré i 

catàleg. L’ARC scéne nationale Le Creusot, França
- «Petite Nature». Exposició individual a la Belgian Gallery i a La Citadelle - Bèlgica
- «Enclos, cet horizon qui nous poursuit». Comissariat amb Jean François Jans, Tourinnes la 

Grosse, 53è Fêtes de la  St Martin. Bèlgica. Artistes convidats: Christophe Terlinden, Karine 
Marenne & Messieurs Delmotte, Aljosha, Dries Meddens,Philippe Herbet, Patricia Martin, Joëlle 
Verstraeten. Escriptor: Eric Brücher

- «Petite Nature». Exposició individual a la Galeria N2 - Barcelona
- «忘却の領土». Exposició individual a Art Pro Gala Galeria - Fukuoka, Japó
- Escultura pública «Font interior» a Sales de Llierca Hall. Catalunya
- Premi del Jurat al Festival d’Art Contemporani de La Citadelle de Namur. Bélgica
- Exposició dels finalistes al Premi A-FAD. Edifici D-HUB Barcelona
- Exposició al Castell de la Hupe - Belgian Gallery. Bèlgica
- Menció d’honor al Premi de Pintura Torres Garcia. Mataró 
- «Selecció de pintures». Bosc de Can Ginebreda. Porqueres
- Catàleg «Territoris de l’oblit» (96 pag). Art crític M.D. Jiménez-Blanco. Universidad 

Complutense, Madrid
- Exposició individual «Territoris de l’Oblit», Fundació Caixa Terrassa
- Exposició individual serie «Frotis», Galeria Michael Dunev Art Projects. Torroella de Montgrí
- «Àncores a la terra». Escultura per el Celler de Can Roca – Jardins de l’Espai Mas Marroch.  
- Exposició col·lectiva «T’explicaré el que he somiat». Fundació Atrium Artis. Salt
- Selecció d’obres a la Galeria Zedes, Brussel·les  
- Primer Premi BBVA de pintura Ricard Camí. Barcelona.   
- «Territoires de l’oubli», exposició de pintura i escultura. Brussel.les. Bèlgica
- Exposició dels finalistes XIV Premi BBVA de Pintura Ricard Camí, Fundació Caixa Terrassa
- «En peu de Pau», Museu de la Garrotxa, sala 15, Olot 
- «Àncores a la terra» Leticia (Departament de l’Amazones), Colòmbia 
- «Àncores a la terra». Exposició individual al Museu de la Garrotxa – Sala Oberta 2. Olot 
- Exposició finalistes Premi de Pintura Contemporània Fundació Vila Casas. Can Framis, Barcelona 
- 6è finalista Florence-Shanghai International Art Prize 2013 de Pintura 
- Finalista Premi de Pintura Contemporània. Fundació Vila Casas 
- Finalista Biennal d’Art Contemporani de Girona
- Projecte escultòric per el Centre d’Interpretació de les Cultures Indigènes Amazòniques     

Departament de l’Amazones. Fundación Heidehof Stinftung Asociación AMASSUNU y 
Gobernación del Departamento del Amazonas. Colòmbia

- Portada dels llibres «Nouvelles du Front», «Circulo vicioso», «Cuentos eróticos» i «Lucia». 
Margot Vanbert

 
Exposicions individuals pintura i escultura 
2019 «Les poches pleines de terre, le ciel dans le regard» Joan Miró i Manu    

vb Tintoré i cataleg. L’ARC scéne nationale Le Creusot, France
 «Petite nature» J. Vayreda i Manu vb Tintoré a la Fundació Valvi. Girona
2018 «Petite Nature» a la Belgian Gallery i Citadelle de Namur, Belgium
 «Champs ouverts» i «Atmospheric land» at Tourinnes la Grosse, 53è Fêtes de la St Martin. 

Belgium
  «Petite Nature» exposició individual a la Galeria N2. Barcelona
  «忘却の領土 - selecció de pintures» - Art Pro GALA Gallery, Fukuoka-Japó
2017 «Selecció de pintures». Bosc de Can Ginebreda. Porqueres
2016 «Territoris de l’Oblit» – Fundació Caixa Terrassa
2016 «Frotis» – Galeria Michael Dunev Art Projects. Torroella de Montgrí
2015 «Territoire de l’oubli», pintura i escultura. Brussel.les, Bèlgica
2014 «Àncores a la terra». Leticia (Departament de l’Amazonas). Colòmbia
2013 «Àncores a la terra»  al Museu Comarcal de la Garrotxa (Sala Oberta -2); Olot
2012 «Àncores a la terra» a la Fundació ATRIUM ARTIS, Casa de Cultura Les  Bernardes; Salt 

(Girona)
 «Selecció d’obres 2002 – 2012» Capella de Santa Anna, Argelaguer
2008-09 «Pneuma». Exposició Fundació Vila Casas. Palau Solterra, Torroella de Montgrí
2006 «Habemus pupa». Fundació Caixa Terrassa, Terrassa
2005 Exposició d’escultures i fotografies. Bèlgica
2004 «Selecció d’obres», Centre Diagonal Mar, Barcelona
 «A-tura-T», Seu de l’Institut de Cultura d’Olot, Olot
 «Estructura núm. 4: Per la pau, no a la guerra». Teatre Principal d’Olot
2003 «Estructures transitòries.org», Museu d’Art de Girona
 «Puntos suspensivos», Centre d’Estudis Catalans de la Sorbona, París
2001 «In-monde», Galeria Castagnary, París
 «In-monde», Oficina d’ Arquitectura Sébastien Dierckx, Bèlgica
 Escultures, Museu Etnològic Ciutat de Limón, Costa Rica
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DARRERES EXPOSICIONS:

80.  Traces JORDI GICh
81.  aLBerTO FaBra (I), eL descOBrImenT. ANyS 50-60
83.  JOHn mOrrIsOn
84.  FITa
85.  MEMÒRIA PERSONAL: FrOnTeres, cOnTraBandIsTes, 
 VIaTGes I aTerraTGes. PEP CAMPS
86.  MEMÒRIA PERSONAL: PrOJecTe L. JAUME GELI
87. CICLE D’EXPOSICIONS TEMÀTIQUES: 
 22, rue TOurLaque. París-18ème. BONAVENTURA ANSON
88. CICLE D’EXPOSICIONS TEMÀTIQUES: 
 HOmenaTGe a LLuIs mª XIrInacs. CLAUDI CASANOVAS
89. CERÀMICA: MIRADES DIVERSES
90. 1913-1993. JOSEP ALBERTÍ. LA VIDA AMB ELS CINC SENTITS
91.  EXPOSICIONS DE MADURESA: 
 enTre eL mIraLL I eL mur. JORDI AMAGAT
92.  TrIsTOs TÒPIcs. JOANIC GENIÜT

Gran Via Jaume I, 42 bis · 17001 Girona
tel. 972 22 65 27 · www.fundaciovalvi.cat
HorarI:
· de dIllUns a dIVendres de 17,30 a 20 H
· dIssaBte d’11H a 13H, I de 17,30 a 20 H
· FestIUs tancat

Fundació Valvi

aGraïments:
montserrat mallol, 
directora dels Museus d’Olot


