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Del 5 al 28 de maig al Claustró del Monestir, exposició "Lung & Bones" de Gemma Molera. 

 

 

 

 

 

 

Divendres 5 de maig a les 19:00 h, al Claustró del Monestir de Sant Cugat 
Inauguració 
Lung & Bones de Gemma Molera 
 

Exposició del 5 al 28 de maig de 2017 

Activitats:                                                                                 MUSEU  
                                                                                                  DEL MONESTIR 
Visites comentades a càrrec de l’artista                               Claustró del Monestir 
Dissabte 13 de maig a les 11:30 h                                            Plaça de l’Om 1 
Dissabte 20 de maig a les 20:30 h. (Nit de l’Art)                       08172 Sant Cugat del Vallès 
 
                                                                                                   De dimarts a dissabte, de 10:30 a 13:30 h 
Acte de cloenda de l’exposició                                              i de 17 a 20 h.                                                                             
Presentació del llibre  Xirinacs, el profetisme radical                Diumenges i festius, de 10:30 a 14:30 h. 
i noviolent, de Lluís Busquets i Grabulosa,                               Dilluns tancat. 
amb coberta i il·lustracions de Gemma Molera 
Diumenge 28 de maig a les 12.00h                                          Entrada lliure. 
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Sortosa d’haver compartit aquest tumor en el meu cos 

 

La vivència d’una malaltia greu en la pròpia pell  
és com aprendre a caminar per diferents viaranys:  

a voltes per camins planers i delicats,  
a voltes per indrets costeruts, emboirats o sense sortida.  

És tenir l’espasa de Dàmocles a sobre,  
sentir la mort propera  

o esperar la sanació amb una llum verda intensa. 
  

La malaltia m’ha permès redescobrir  
la meva passió per anar al taller  

a transformar i plasmar totes aquestes vivències:  
primer en pintura a l’encàustica, més matèrica i més física,  

i després en dibuixos fets amb ploma d’ocell,  
com una teràpia lluminosa i alada 

 per sanar el meu cos i la meva ànima.  
Són l’expressió directa de les meves mans.  

Em deixo portar per l’instint, sense barreres,  
jugant amb les limitacions del que m’està passant 

 i amb ganes de fer créixer la meva pròpia creativitat. 

Text de Gemma Molera 

     Projecte expositiu, comissariat per Ramon Balasch  

 

 

Museu del Monestir 
Pl. de l'Om 1 

08172 Sant Cugat del Vallès 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.santcugat.cat/
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DELTA DE DOLOR 
per 

RAMON BALASCH 
 

 

Per a Mireia Mur 

. 

 

 

Aquest exposició dona a conèixer l’obra inèdita de Gemma Molera realitzada des del maig de 2015 fins 

avui, en plena ebullició. Es tracta d’un treball d’introspecció que sorgeix arran de la seva malaltia, un 

càncer de pulmó amb metàstasi als ossos. El procés de revisió i replantejament que comporta un sotrac 

d’aquesta mena s’ha traduït en una investigació profunda de la subjectivitat i s’ha plasmat en un corpus 

específic de pintura a l’encàustica i dibuixos amb ploma d’ocell i tinta xinesa centrat en l’autoretrat. 

 

Aquesta obra es va teixint alhora com una arma i com un lenitiu. Lung & Bones pretén posar a l’abast del 

públic una experiència de transformació radical, un exercici de simbiosi que comença en la superfície de 

la pell i de la pintura i s’endinsa en la biologia i en la pràctica artística fins a violentar-ne els confins. El 

transvasament entre el cos i l’obra és continu i total: hi ha fragments del cos en l’encàustica, i fragments 

de l’encàustica en el cos, com un experiment d’autofàgia a través de l’art, seqüenciat en un itinerari 

d’alliberació que és també un itinerari de despullament. Cal seguir-lo de principi a fi. 

 

Per construir aquest relat l’artista parteix d’un format concret: una taula de fusta de 40 x 40 cm que li 

permet treballar des del detall, jugant amb les diferents parts del cos, des dels òrgans interns fins als 

peus o el crani nu. Aquestes unitats han estat agrupades de quatre en quatre formant uns retaules de 80 

x 80 cm, organitzats temàticament i que es presenten en una disposició horitzontal a la manera d’un fris.  

 

Les llargues rutes de Gemma Molera –des dels Embolcalls Japonesos (1996) fins als Embolcalls del Sud, 

des de les Àmfores (2012) fins a les Bitàcores (1998-2015), passant pels seus Ulls clucs, un autoretrat 

premonitori, i els seus extraordinaris Llibres d’artista (1998-2017)– no podien preveure aquest delta de 

dolor, que entra de ple en l’atles del dolor del món.  

 

Gemma Molera treballa amb la delicadesa del paper japonès i la contundència i l’aspresa de l’espart i el 

coure. Relliga Biologia i Història Natural. Nua Xarxes d’amor genèsiques, amb traces dels retrats 

fantàstics del Faium, les primeres encàustiques del segle I aC. Invocació contra el mal. Molera renova el 

martiri de Frida Kahlo (1907-1954), Louis Bourgeois (1911-2010), Carol Rama (1918-2015), Nancy Spero 

(1926-2009), per esmentar-ne algunes. L’artista vocalitza el blues de la tradició popular, des dels 

herbolaris fins a l’alquímia, les dones d’aigua i les bruixes de dol. Exonera la ignorància i esculpeix amb 

el cisell la medicina i la ciència, el seu pa de cada dia. Per això abunden els apunts en els cantons dels 
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retaules que recorden els meticulosos Kunstformen der Natur d’Ernst Haeckel (1834-1919) i els secrets 

de l’anatomista i naturalista Leonardo da Vinci (1452-1519). El conjunt dóna una idea molt exacta de la 

violència exercida per la malaltia.  

 

Es tracta d’una interpel·lació extrema, més que no pas un diàleg, que també es posa de manifest a través 

d’una projecció que serveix de contrapunt de lectura. Tres tríptics tanquen aquest itinerari. Tot i ser una 

obra en procés ‒com la vida mateixa‒, Lung & Bones s’insereix en un marc de reflexió ben definit que 

està concebut com una instal·lació: el visitant entra en un espai que l’embolcalla i l’assalta en la mateixa 

mesura, l’inclou, l’obliga a preguntar-se sobre els propis límits i sobre els límits que ens imposem com a 

societat. 
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LUNG & BONES 
Sortosa d'haver compartit aquest tumor en el meu cos 
per 
GEMMA MOLERA MARIMON 

 

La vivència d'una malaltia greu en la pròpia pell 
és com aprendre a caminar per diferents viaranys: 

a voltes per camins planers i delicats, 
a voltes per indrets costeruts, emboirats o sense sortida. 

És tenir l'espasa de Dàmocles a sobre, 
sentir la mort propera 

o esperar la sanació amb una llum verda intensa. 

 
La malaltia m'ha permès redescobrir 

la meva passió per anar al taller 
a transformar i plasmar totes aquestes vivències: 

primer en pintura a l'encàustica, més matèrica i més física, 
i després en dibuixos fets amb ploma d'ocell, 

com una teràpia lluminosa i alada 
per sanar el meu cos i la meva ànima. 

Són l'expressió directa de les meves mans. 
Em deixo portar per l'instint, sense barreres, 

jugant amb les limitacions del que m'està passant 
i amb ganes de fer créixer la meva pròpia creativitat. 

 

Una data, 20 de maig del 2015. Carcinoma de pulmó esquerre amb metàstasi als ossos. Miro enrere i 
penso que sóc sortosa d'haver compartit aquest tumor en el meu cos... Sempre tan atrafegada i 
pendent dels altres, a penes tinc temps per pensar en mi mateixa i molt menys en el meu cos, que s'ha 
anat transformant i queixant sense que jo li dediqués la més mínima atenció. 

Tinc uns ganglis estranys al coll, em fa mal l'esquena, m'hi surt un bony. Decideixo anar a veure la meva 
metgessa, pensant que no serà res greu, i em diu que em faci una radiografia de tòrax. Com? De cop i 
volta tot es precipita. Covo des de fa temps un monstre ferotge dins meu i m'asseguren que la lluita no 
serà fàcil. 

Quina putada, sobretot per la meva família, el meu marit i les meves filles, els meus quatre amors! Quin 
tip de plorar! Els sento tan a prop que neix una manera diferent d'estimar-nos entre tots, una pau positiva 
que no volem que s'acabi mai. Estarem junts i farem el que calgui per sanar-me, per enfortir la nostra 
relació i sentir-nos més units que mai. 

El primer mes el visc com en un núvol, tot i el dolor que tinc per tot el cos. Per mi és com una aventura 
nova que vull compartir amb amics, la meva família, la gent que m'estimo. Adenopaties, biòpsies, Pet, 
RT, TAC, QT i altres codis. Tot és nou per a mi, una experiència dins del món mèdic que m'aclapara, 
però em deixo portar ben acompanyada pels metges. 
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Estic disposada a lluitar des de tots els fronts possibles: des de les potingues i els beuratges amb 
plantes remeieres fins a la quimioteràpia endovenosa amb Cisplatí i Pemetrexed, una bomba a cops de 
canó que em deixa ben baldada, amb nàusees, vòmits i flebitis. Afegim radioteràpia a la columna i al 
sacre; tatuada per quatre punts a la panxa. 

L'angoixa de la qual s'alimenta el càncer encara és dins meu. No tinc ànims, i en canvi intento esforçar-
me a seguir endavant, portant el meu cos al límit, com si no em passés res. Culpabilitat, malestar, por, 
dependència, ganes de marxar a l'últim racó de món per assolir la pau interior... Tothom em diu que és 
el meu moment, que és l'oportunitat per trobar-me amb mi mateixa i jo provo de buscar-ho intensament 
amb una opressió al cor, sense trobar el que vull, sense escoltar el meu cos. 

Un cop passats cinc mesos de QT fem proves i resulta que els marcadors tumorals han baixat molt. 
Tothom està feliç i content, però jo per dintre penso: «Quina ràbia, no diuen que el càncer de pulmó amb 
metàstasi als ossos és tan difícil de curar? Com pot ser que ser que ara als ossos ja no hi hagi res?» 

Per desesperació, començo una teràpia alternativa i espiritual força estrambòtica que a poc a poc esdevé 
com una revelació. Faig neteja de moltes coses que tenia amagades dins meu: neteja de culpes, d'aquell 
ocell que em canta dins del cap i em repeteix constantment què he de fer i què no. És bonic perquè la 
neteja surt de dins i és sempre des de l'amor i la pau interior. 

Descobreixo, tanmateix, que a la meva ment callada i silent ja li va bé estar en contacte amb la malaltia, 
estar de baixa i sentir-me cuidada. Em fa por curar-me i haver de reprendre la vida que duia abans. Això 
ho sento com una veu llunyana que no pots compartir perquè a ningú li agrada escoltar aquestes coses. 
Jo tampoc ho acabo d'entendre. Per què? La meva relació amb el tumor ja m'està bé? De fet, potser no 
l'he acabat d'acceptar. 

Me n'alegro quan em comuniquen que els marcadors tumorals tornen a pujar i que canviem el tractament 
per immunoteràpia amb Nintedanib. Però a finals de gener del 2016 em quedo sense defenses, amb els 
neutròfils a zero, i em tornen a ingressar. Ara sí que vull entendre què significa tenir un càncer de pulmó 
amb mutació de Kras! Avancem el Pet-Tac i descobrim, efectivament, que el tumor ha anat fent via i 
aquesta vegada s'ha instal·lat als ganglis limfàtics: coll, aixelles, engonals. 

Que fort! Aquest tumor és una putada i s'ha declarat en guerra. Iniciem una nova tanda de quimioteràpia 
amb Docetaxel, que fa caure el cabell (això sí que és metàstasi!) i Nintedanib, unes pastilles diàries que 
em provoquen fortes diarrees i no em deixen descansar. Mengi el que mengi, begui el que begui, les 
discòrdies intestines comencen a fer de les seves fins que es converteixen en focs artificials diaris dins 
del lavabo, o fora. És un període de mig any força esgotador. 

Descobreixo que tinc un projecte clar per anar al taller: seguir el camí del meu càncer amb la meva pròpia 
obra, anar desgranant tot el que m'està succeint. Poder sentir què és que em caigui el cabell, treure 
grapats de pèl i convertir-los en encàustica, poder fer un autoretrat, pintar amb els cabells la recaiguda! 
Rapar-me al zero i sentir-me la closca nua, amb les cicatrius de totes les meves trencadisses per la vida. 
Focalitzar-me amb els ulls clucs altre cop, prendre consciència de qui sóc jo. I fer-me la perruca dels 
meus somnis, més bonica que el meu propi cabell. També començo a fotografiar les meves empremtes 
als lavabos, passen a formar part del meu projecte artístic. 

De cop i volta, en una de les sessions espirituals amb les bruixetes, visualitzo una xarxa taronja que 
m'ocupa el cantó esquerre del cos. Veig el meu pulmó ple de tristesa que s'està queixant, perquè no li 
deixo espai ni en vull saber res. De fet, potser s'ha instal·lat dins meu per a alguna cosa important, perquè 
jo em pugui adonar de la culpabilitat que m'aclapara, de la meva poca autoestima. I ara que l'estic 
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coneixent, que estic acceptant el meu tumor i hi dialogo, ara també li puc demanar que marxi perquè ja 
no el necessito. Que vull viure plenament, seguir estimant i sentir-me estimada. 

Potser sí que cal donar les gràcies al tumor ara que sóc capaç de recuperar la meva força i empoderar-
me com a dona i sentir aquesta pau interior tan anhelada! Gràcies per tot el que he après en aquest 
procés de... 

Però això no és màgia! No és tan fàcil com dir: «Va, ja en tinc prou! Surt del meu davant!» Així que quan 
estic decidida a fer-lo fora, el tumor s'escampa amb metàstasi al frontal lateral esquerre del meu cervell. 
Aquesta sí que no me l'esperava! Sort que el trobem a temps i està ben localitzat. Tot passa amb una 
eficàcia i rapidesa esfereïdores. Em claven quatre cargols al cap i fem radiocirurgia estereotàctica. 

Resulta que tinc afectades més parts del cos que no intuïa: el tumor al pulmó esquerre, vessament pleural 
esquerre lleu, signes de carcinomatosi peritoneal, metàstasi als ossos de la columna vertebral i la lesió 
al cervell. Total, estic feta un cromo! Em fan una biòpsia a la columna dorsal, brutal, l'embat del dolor 
em domina! 

Començo a fer dibuixos molt més vivencials. Sorgeixen des del meu interior, buscant l'infant de l'ànima. 
Deixo anar les meves mans amb ploma d'ocell i tinta xinesa. El dibuix, l'encàustica i el gravat són la meva 
passió, em donen força i em permeten expressar-me més enllà de les paraules. 

El desembre del 2016 començo un nou tractament d'immunoteràpia endovenós setmanal que ha de durar 
nou mesos. Per primer cop sento veritable dolor al pulmó i al respirar tinc una raspera sufocant que em 
puja per la tràquea. Entre d'altres efectes adversos, perdo el sentit del gust. Però a poc a poc tot el cos 
es va posant a lloc. El tractament diuen que funciona i sembla que el tumor es va reduint. Val la pena tot 
l'esforç i estic convençuda que, amb arrels de plom i tot, me'n sortiré. 

I aquí em teniu. Només sé que vull viure l'ara i l'aquí. No sé demà on seré ni què passarà. Tot el que ha 
passat està bé, està fet amb amor i amb amor vull continuar la meva vida. Tinc la certesa interior que he 
de seguir amb la connexió profunda de la llum verda sanadora, acceptant que són les meves defenses 
les que treballen i sóc jo mateixa que vull seguir lluitant positivament per treure'm del damunt aquesta 
malaltia. I estic segura que ho aconseguirem! 

 

Sant Cugat, abril 2017 

 

  



9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER GRÀFIC 
 

 

 

RETAULES 
 

 

  



10 

 

1 
 

Sortosa d’haver compartit aquest tumor en el meu cos 
 
 

 
 

2015 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80 cm 
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2 

 
Pulmó esquerre i ossos 

 
 

 

 

 

2015 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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3 

 
TAC, QT i altres codis 

 
 

 

 

2015 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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4 
 

Potingues, beuratges i marcadors 
 
 

 

 
 

2015 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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5 
 

La recaiguda: pintar amb els cabells 
 

 

 

 

 

2016 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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6 
 

Sóc jo 
 
 

 

 

 

2016 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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7 
 

La perruca dels meus somnis 
 
 

 

 

 

 

2016 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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8 
 

Els meus quatre amors 
 
 

 

 

 

2015 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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9 
 

Discòrdies intestines 
 
 

 

 

 

 

2016 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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10 
 

La tristesa 
 
 

 
 
 

2016 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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En procés de ... 
 
 

 
 
 

2016 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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12 

 
Buscant l’infant de l’ànima 

 
 

 
 
 

2017 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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13 
 

Quatre cargols al cap 
 
 

 
 
 

2017 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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14 
 

L’embat del dolor 
 
 

 
 
 

2017 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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15 
 

Arrels de plom 
 
 

 
 
 

2017 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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16 
 

Vull seguir lluitant 
 
 

 
 
 

2017 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

80 x 80  cm 
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TRÍPTIC 
 

1. En la pròpia pell 
 
 
 
 

 
 
 

2017 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

40 x 73,5  cm 
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2. La flor del lotus 

 
 
 
 

 
 
 

2017 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

40 x 73,5  cm 
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3. Valentament salvatge 

 

 

 

 

 
 
 

2017 
Encàustica i tècnica mixta sobre fusta 

40 x 73,5  cm 
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ANNEXOS 
 
 
 
GEMMA MOLERA: CURRÍCULUM ABREUJAT 
 
 
 
 
 
 
GEMMA MOLERA 
(Barcelona, 1964) 

 

Pau Casals 28, 1r 2a  

08172 Sant Cugat del Vallès 

656994126 

gemolera@gmail.com 

www.gemmamolera.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Especialitzada en escultura i gravat. Beca 

Erasmus a la Winchester School of Art (Anglaterra). Ha treballat com a gravadora al taller de Magí Baleta, 

on col·labora amb artistes com Jaume Plensa, Ferran Garcia Sevilla o Joan Bennàssar, i al taller de 

gravat i litografia Quadrat 9 amb Alain Chardon a Barcelona, on col·labora amb Jaume Ribas, Jaume 

Roure i Perico Pastor, entre d’altres. Del 1999 al 2001 viu a Seattle WA, EUA, on obté una beca en gravat 

al Pratt Fine Arts Center. Des del 2002 treballa a l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat i a l’Escola Illa 

de Sabadell, impartint cursos de gravat calcogràfic, fotogravat i serigrafia. El 2004 instal·la el seu taller 

de gravat i encàustica  a Cerdanyola del Vallès. El 2008 col·labora amb el fotògraf Pere Formiguera amb 

la sèrie de fotogravats titulada Pedres, que es va exposar a la Galeria Fidel Balaguer i el 2014 va 

inaugurar  el Centre d’Art Maristany de Sant Cugat del Vallès. 

 

Gemma Molera ha exposat la seva obra a Barcelona, Madrid, Seattle, Londres i Tokio. Autora de llibres 

d’artista amb els quals ha participat en diverses fires, actualment treballa per a galeries reconegudes en 

el món de l’obra gràfica, creant i estampant edicions de gravats de coure originals d’altres artistes i propis, 

així com també desenvolupant la seva obra pictòrica a l’encàustica. 

  

mailto:gemolera@gmail.com
http://www.gemmamolera.com/
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CURRÍCULUM DETALLAT 
GEMMA MOLERA 
Pau Casals 28, 1r 2a  

08172 Sant Cugat del Vallès 

656994126 

gemolera@gmail.com 

www.gemmamolera.com 

 

 

1964  
Neix a Barcelona.  

1987-1989  
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Especialitzada en Escultura i Gravat.  

1988  
Beca Erasmus a la Winchester School of Art (Anglaterra).  

1998  
Postgrau “L’obra gràfica avui: de l’empremta gravada a l’empremta digital”, Facultat de BBAA, 

Barcelona.  

1990-1992  
Treballa al taller professional de gravat de Magí Baleta, on col·labora amb artistes com Jaume Plensa, 

Ferran Garcia Sevilla i Joan Bennàssar.  

1994-98  
Treballa amb Alain Chardon al taller Quadrat 9 de Barcelona, on col·labora amb artistes com Jaume 

Ribas, Jaume Roure i Perico Pastor.  

1999-2001  
S’instal·la a viure a Seattle per un període de dos anys. Allà aprèn i treballa amb la tècnica de 

l’encàustica i perfecciona el fotogravat.  

Beca Pentheroudakis en Gravat del Pratt Fine Arts Center (Seattle WA, EUA).  

2004 fins a l’actualitat  
Instal·la el seu propi taller d’encàustica i gravat a Cerdanyola del Vallès, on crea i estampa edicions de 

gravats de coure originals propis i d'altres artistes com Carme Aliaga i Montse Casacuberta, entre 

d’altres.  

2006-2007  
Seleccionada en la primera i segona convocatòria del Premi de Pintura Petit Format de Sant Cugat del 

Vallès. 

2008  
Treballa en col·laboració amb el fotògraf Pere Formiguera en la realització d’una edició de 15 

fotogravats fets al taller de Gemma Molera titulada Pedres, que s’exposen a la Galeria Fidel Balaguer, 

Barcelona.  

2009-2013  
Noves edicions de Gemma Molera per a congressos LIFE’09, FESNAD’2010, ECRI’2010, e-IRG’2010, 

CCNIEC’2011, WORLD NUTRITION’2013. 

mailto:gemolera@gmail.com
http://www.gemmamolera.com/


31 

 

2010  
Participa a la fira Arts Libris de Barcelona 2010 a l’estand Lolita Ribera Art+Bcn i Gemma Molera 

Edicions.  

Realitza la Nadala 2010 per a la Coral Camerata Sant Cugat.  

2013  
Participa a la fira Arts Libris de Barcelona 2013 a l’estand Art a l’Abast amb Bitàcores.  

Portada de la revista Gausac, núm.38-39, 2011.  

2002 fins a l’actualitat  
Treballa a l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat del Vallès, on imparteix cursos de gravat i serigrafia 

dins dels Cicles Formatius d’Il·lustració i Gràfica Publicitària i els Tallers d’Art d’Entretallers.  

2005 fins a l’actualitat  
Treballa a l’Escola Illa de Sabadell, on imparteix classes de gravat calcogràfic i fotogravat dins dels 

Tallers d’Illa Oberta. 

2009 fins a l’actualitat  
Professora d'arts plàstiques al Taller Triangle d'Entretallers de Sant Cugat del Vallès, per a nens i 

nenes de 4 a 14 anys. Des del 2012 exerceix de coordinadora del Taller Triangle. 

 
Exposicions individuals més recents  
 
2017 – Lung & Bones, Claustró del Monestir de Sant cugat del Vallès 

2015 - Gravats i encàustica: tinta i cera, Acadèmia de Belles Arts, Sabadell 

2011 - Una visió particular, Museu Comarcal de Tremp, Tremp (Lleida)  

2009 - Lolita Rivera Show Room, Barcelona  

        - Respira i somriu, I Congrés de Lideratge Femení, ESCI – UPF, Barcelona  

2008 - Pedres, treball en col·laboració amb Pere Formiguera. Galeria Fidel Balaguer, Barcelona 

2005 - V Setmana de Poesia a Sant Cugat, Galeria Pou d’art, Sant Cugat de Vallès  

2002 - Sala d’Art de Castellterçol (Barcelona)  

         - Galeria 18, Sala Parés, Barcelona  

2001 - Kuntzen Theatre Gallery, Federal Way, Seattle, Wa (EUA)  

1999 - Embolcallat de viatges, Groc-Espai d’Art, Barcelona  

- Sala d’Actes de l’Ajuntament de Castellcir (Barcelona) 

1998 - Gravats. Obra recent, ArtFactum, Barcelona  

1996 - Obra gráfica: Envolturas, Galeria Brita Prinz, Madrid  

1995 - Sala d’Art i Exposicions de la Caixa de Castellterçol (Barcelona)  

1993 - 3a Mostra d’Art Contemporani, Sant Feliu de Llobregat  

- Galeria Maneu Punt d’Art, Palma de Mallorca  

1992 - Galeria Amics de les Arts, Terrassa (Barcelona)  

- Casa de Cultura, Balaguer (Lleida)  

1989 - Casa Museu Prat de la Riba, Castellterçol (Barcelona)  

- Sala d’Art Jove Lola Anglada, Barcelona 



32 

 

Exposicions col·lectives més recents  
 
2014 - «El procés amagat de les pedres de Pere Formiguera», dins                                            

l’exposició Ars Photographica Pere Formiguera, Can Maristany, Sant Cugat del Vallès 

2014 - Gravats. Homenatge a Pere Formiguera, Claustró del Monestir de Sant Cugat del Vallès 

2013 - Arts Libris IV Fira del Llibre d’Artista, Arts Santa Mònica, Barcelona  

2012 - Llibres d’artista amb Francesc Garriga Barata, Galeria Pou d’art, Sant Cugat del Vallès 

2012 - Calderiana. Llibres d’artista, Centre Art Centelles i Monestir de Sant Cugat del Vallès  

2010 - Arts Libris I Fira del Llibre d’Artista, Arts Santa Mònica, Barcelona  

2008 - Antiga Fàbrica Noguera, Besseït (Terol)  

         - Marina-art, Alacant  

2007 - Entre la poesia i la pintura: 7 poetes i 7 pintores de Sant Cugat, Galeria Pou d’art,  

Sant Cugat del Vallès 

        - Seleccionada al II Premi de Pintura Petit Format de Sant Cugat del Vallès 

2006 - Seleccionada al I Premi de Pintura Petit Format de Sant Cugat del Vallès 

- Estampa. Obra gràfica, Maragall Edicions, Madrid  

2005 – Col·lectiva de Nadal, Galeria Pou d’art, Sant Cugat del Vallès 

- Estampa. Obra gràfica, Margall Edicions, Madrid  

- Col·lectiva FIRART 2005, Any del Llibre, Sant Cugat del Vallès  

2004 - Estampa. Obra gràfica, Arnó Edicions, Madrid  

2003 - Montfalcon. Encàustiques. Obra original sobre paper, Barcelona  

- Estampa. Obra gràfica, Maragall Edicions, Madrid  

- Marc 3. Encàustiques. Obra original sobre paper, Barcelona  

2002 - Gary Nisbet and Gemma Molera, Lopez Island, Seattle, Wa (EUA)  

- Montfalcon. Encàustiques, Barcelona  

- Estampa. Obra gràfica, Maragall Edicions, Madrid  

2001 - Isis on First “Hispanic Artists”, Seattle, Wa (EUA)  

- Seattle Art Museum R&S Gallery, Seattle, Wa (EUA)  

- 19th Annual Art Auction, Convention Center, Seattle, Wa (EUA)  

- Estampa. Obra gràfica, Maragall Edicions, Madrid  

2000 - Isis on First “Hispanic Artists”, Seattle, Wa (EUA)  

- Bass Gallery, Seattle, Wa (EUA)  

- Estampa. Obra gràfica, Maragall Edicions, Madrid  

1999 - Art-Expo’99, Art Box, Barcelona  

- Estampa. Obra gràfica, Quadrat 9, Madrid  

1998 - ArtLife, Inc. Tokyo, Japan  

- Art-Expo’98, Art Box i Quadrat 9, Barcelona 

1995-97- Supermercat de l’Art, American Prints, Barcelona 

 


