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Dissabte, 16 de desembre de 2017

Dissabte cultural:
L’Espai Subirachs i el Museu Can Framis
Al Poblenou de Barcelona
Josep M. Subirachs (1927-2014), nascut al Poblenou, va dedicar gairebé vint
anys (1987-2005) a realitzar els grups escultòrics del temple de la Sagrada Família de
Barcelona, però la seva obra és molt més que allò. A l’Espai Subirachs podreu
conèixer millor la vida i l’obra de l’artista. S’exposen col·leccions de dibuix, escultura,
pintura, obra gràfica, i obres creades per a la empresa que patrocina l’espai.
El Museu Can Framis és el darrer projecte de la Fundació Vila Casas, inaugurat
l’abril del 2009, on s’exposen al voltant de 300 obres que daten des de la dècada dels
60 fins l’actualitat i que pertanyen a diversos artistes nascuts o residents a Catalunya.
La Fundació Vila Casas és una institució fundada l’any 1986 per l’empresari
farmacèutic Antoni Vila Casas. Té cinc espais expositius (Can Framis n’és un) i
diverses iniciatives de Salut.

Josep Maria Subirachs
Neix l’11 de març de 1927 a Barcelona.
Volia estudiar per arquitecte però va
haver de renunciar-hi per qüestions
econòmiques. Comença a treballar als 14
anys al taller d’un daurador. Fa
d’aprenent d’Enric Monjo i treballa
breument
amb
Enric
Casanovas.
Participa en el Saló d’Octubre i viu i
treballa a Bèlgica del 1954 al 1956. De
tornada es comencen a instal·lar obres
seves en l’espai públic de Barcelona. Fa
les tretze figures monumentals de bronze
del santuari de la Virgen del Camino a
Lleó, el 1961. El 1986 rep l’encàrrec de realitzar els grups escultòrics de la façana de
la Passió del temple de la Sagrada Família. Va haver de deixar l’art per una malaltia
neurodegenerativa i va morir l’any 2014 a Barcelona.
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La seva obra
A l’Espai Subirachs podrem veure una collecció de Dibuix; la col·lecció d’Escultura,
amb més d’un centenar d’escultures representatives de cada etapa de la trajectòria
de Subirachs; la col·lecció de Pintura, a la
qual es va dedicar preferentment a partir
del 2004; la col·lecció Obra gràfica, que
comprèn les tècniques bàsiques d’aiguafort i
litografia, que va practicar regularment des
del 1970; i, finalment, la col·lecció General
Òptica, amb litografies, medalles, i petites
escultures que Subirachs va crear amb motiu de l’obertura de nous establiments i per a diverses commemoracions.
Podeu trobar un documental sobre l’obra de Subirachs a la següent adreça:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Espai-Subirachs/video/3192770/

Can Framis
Can Framis va ser una fàbrica de finals del
s. XVIII, propietat de la família Framis, que
amb el temps va perdre la seva activitat.
Avui és un Museu de Pintura Contemporània
que destaca ja d’entrada per la seva arquitectura. El projecte de renovació, dirigit per
l’arquitecte Jordi Badia de l’estudi BAAS Arquitectura, va consistir en la rehabilitació de
dues de les tres naus industrials originals i
en la substitució de la tercera, molt malmesa, per una de nova construcció que n’ha
unificat el conjunt.

La col·lecció i les exposicions
El Museu Can Framis acull el fons pictòric de
la Fundació Vila Casas, que consta d’unes
set-centes obres. L’exposició permanent
canvia periòdicament. A través d’una selecció d’aproximadament dues-centes cinquanta obres, l’exposició mostra obres de més
d’un centenar d’artistes de diferents tendències.
L’Espai Aø està destinat a exposicions temporals.

2

PROGRAMA I INSTRUCCIONS
10 h 45

Trobada davant l’Espai Subirachs, al carrer Batista, 6 del barri del
Poblemou. Si som més de 20 de colla formarem dos grups i un d’ells es
desplaçarà cap a Can Framis.
Com arribar:
Metro: L4 (Poblenou); L1 (Glòries) i enllaç amb el tramvia T4 (Pere IV).
Busos: 192 (Pere IV-Bilbao); 42 (Pere IV-Rambla del Poblenou); B20
(Pere IV); B25 (Pere IV); 40 (Pallars-Rambla Poblenou); 36 (llull-Bilbao);
6 (Pallars-Ciutat de Granada); 7 (Diagonal-Parc del Poblenou); V27
(Espronceda-Pere IV).

11 h

Inici de les visites guiades, del primer grup a l’Espai Subirachs i del segon
grup a Can Framis. Les visites a l’Espai Subirachs són guiades per Judith
Subirachs, filla de l’artista i historiadora de l’art.

12 h 30

Inici de les visites guiades del segon grup a l’Espai Subirachs i del primer
grup a Can Framis.

14 h

Hora aproximada de finalització.

PREU DE LA SORTIDA
Preu únic de 15 € per persona.
PER LES INSCRIPCIONS CONTACTEU AMB SECRETARIA
ABANS DEL DIA 10 DE DESEMBRE:
Tel. 935 902 700 –info@escoltesiguies.cat
A l’atenció de la Neus
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