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El realisme màgic de Ramon Calsina arriba aquest dijous al 

Centre Cultural Terrassa 

‘Calsina, tu i jo som germans! El món calsinià i els escriptors’ és el títol d’aquesta 

mostra de Ramon Calsina. La Fundació Calsina  ens mostra el seu caràcter crític i 

divertit a través d’un recull d’il·lustracions i pintures plenes de literatura i fantasia 

que tan va fascinar als grans mestres de la literatura catalana del segle XX. L’exposició 

es podrà visitar al Centre Cultural Terrassa a partir d’aquest dijous 30 d’octubre fins al 5 de 

desembre. 

El proper dijous 30 d’octubre a les 19’30h s’inaugura a les Sales 3 i 4 del Centre Cultural 

Terrassa l’exposició ‘Calsina, tu i jo som germans! El món calsinià i els escriptors’, es tracta 

d’una mostra de pintures i dibuixos on es plasma la singularitat de l’artista i un domini de l’ofici 

i de la tècnica impecable. Una obra molt atractiva i fora dels corrents establerts.  

 

Amic dels escriptors 

La pintura de Calsina és literatura en si mateixa i no necessita de la literatura per explicar-se. 

Aquesta autenticitat i el seu caràcter crític i divertit, el va allunyar del reconeixement que 

mereixia però a la vegada, el va portar a envoltar-se de grans mestres de la literatura catalana 

que van veure en les seves pintures un reflex del seu ofici en les arts plàstiques.  

La frase ‘tu i jo som germans’, que acompanya el títol de l’exposició, fa referència a l’elogi que 

li va dedicar Joan Oliver i que resumeix la complicitat que molts homes i dones del món de les 

lletres van sentir amb Ramon Calsina.  

Afirmacions com ‘el meu artista preferit’, d’avel·lí Artístic-Gener, o ‘Calsina és en la pintura el 

que jo he provat de ser en la poesia’, de Joan Oliver, ens ajuden a situar ràpidament l’artista 

com una persona estimadíssima perquè, tal i com escrivia Pere Calders, va ser ‘honest amb el 

seu concepte de l’art i fidel a allò que creia’.  
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Cessió d’obres  

Entre les peces que ha seleccionat la Fundació Calsina per aquesta exposició, hi trobarem una 

obra que ha estat cedida pel Museu Nacional d’Art de Catalunya. Precisament aquesta cessió 

coincideix amb l’exposició permanent de tres obres de Ramon Calsina a la nova  col·lecció d’Art 

Modern de l’MNAC d’obres del segle XIX i XX. Entre els seus objectius es troba la recuperació 

de determinats artistes catalans que, com és el cas de Calsina, havien restat en l’oblit o fora 

dels cànons convencionals. Amb aquest esperit de col·laboració, també s’han cedit dues obres 

del Fons d’Art de la Generalitat i del MAE (Institut del Teatre).  

‘Al meu entendre, es tracta d’un artista molt singular i de gran interès, amb una obra 

visualment molt atractiva, fora dels corrents establerts’ 

Pepe Serra, director del MNAC 

 

Exploradors de l’Art 

Aquesta exposició forma part del programa Exploradors de l’Art, adreçat a les escoles. A partir 

d'una visita guiada, els nois i noies posen en pràctica a l'aula taller del Centre Cultural Terrassa 

el coneixement adquirit durant el guiatge. La finalitat d'aquest programa és col·laborar amb els 

centres escolars en el desplegament curricular de l'àrea d'Educació artística: visual i plàstica. La 

visita a les exposicions esdevé l'activitat central del programa, que es complementa amb un 

treball previ a l'aula i un taller plàstic. 

 

Biografia 

Ramon Calsina va néixer al barri de Poblenou (Barcelona) l’any 1901 en un temps d’agitació 

social i de canvis que marcà profundament la seva sensibilitat i el seu personal arrelament al 

país. De ben jove entra a treballar al forn dels pares i després a la Casa Espinagosa de vidres 

compaginant els seus estudis de dibuix a l’Academia Baixas i a Llotja. L’any 1926 deixa la seva 

feina com aprenent de dibuixant i mestre vidrier per dedicar-se només a pintar.  

L’any 1933, després de fer una llarga estada a París gràcies a una beca, Calsina fa la seva 

primera exposició a la Sala Parés, lloc on l’artista entra en contacte amb Joan Oliver i d’altres 

intel·lectuals que tenen com a punt de trobada l’Agrupació d’Escriptors Catalans. En aquesta 
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època Calsina també dóna classes a la Llotja i té d’alumnes a artistes com Avel·lí Artís Gener i 

Pere Calders.  

Durant la Guerra Civil, Calsina s’exilià a França fins l’any 1939 i algunes de les seves obres van 

ser confiscades i retornades a la Generalitat l’any 1979 

Calsina  va ser molt constant i prolífic, des que va començar a treballar feia pràcticament una 

exposició cada any, majoritàriament a la Sala Pinacoteca, amb algunes crítiques adverses de 

caire polític.  

L’any 1990 va sortir a la llum el llibre Calsina, amb pròleg de Tísner, escrit per Enric Jardí i 

Ramon Calsina fill. El mateix any va ser guardonat per la Generalitat amb la Creu de Sant Jordi. 

Seguí treballant fins la seva mort. La seva última exposició fou uns mesos abans del seu decés, 

el 26 de novembre de  1992. 

Calsina va conservar sempre el seu esperit lliure, pintava allunyat de les modes que s’anaven 

succeint, amb una absoluta llibertat que sempre va voler salvaguardar. 

 

 La Fundació Calsina ofereix visites guiades per a grups (mínim 3 persones) amb 

prèvia reserva. Contacte: fundacio@calsina.org / 610 41 38 96 

 

 

----------------------- 

 

Les dades 

Calsina, tu i jo som germans! El món calsinià i els escriptors 

A partir del 30 d’octubre fins el 5 de desembre 

Inauguració 30 d’octubre ales 19’30h 

Sala 3 i 4 del Centre Cultural Terrassa 

Horari: de dilluns a dissabte de 16h a 21h. 

Diumenges i festius obert els dies de funció. 

S’ofereixen visites guiades, telèfon: 610 41 38 96 
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