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El Centre Cultural Terrassa inaugura el proper 4 de juny l’Espai 

Romà Vallès, pintor referent de l’informalisme català 

 

 Romà Vallès cedeix el seu llegat a la Fundació Antiga Caixa de Terrassa: 680 

obres de tècniques diverses a més de tota la documentació, bibliografia, 

arxius i articles publicats. 

 

 L’equipament terrassenc inaugura el proper dijous 4 de juny, a les 19’30h, 

l’Espai Romà Vallès i es compromet en la recerca i investigació de l’obra.  

 

 Una comissió de seguiment vetllarà per la preservació i la difusió del llegat  

 

Romà Vallès és sens dubte pioner de l’informalisme català i un dels màxims referents 

d’aquest moviment provinent de les renovades tendències dels anys 50 i 60. Vallès, 

introductor de l’informalisme i l’abstracció a Catalunya, ha cedit 680 obres i 

documentació a la Fundació Antiga Caixa de Terrassa. L’obra serà exposada i 

estudiada a una sala permanent que s’inaugurarà el proper dijous 4 de juny, a les 

19’30h, al Centre Cultural Terrassa: l’Espai Romà Vallès.  

En paraules de Joan Gil, membre de l’Associació Internacional de Crítics d’Art, 

‘Seixanta anys marquen la trajectòria i el procés creatiu de Romà Vallès, convertit, sens 

dubte, en un dels referents més importants de la plàstica catalana. Un 

desenvolupament que demostra la seva fermesa i les seves conviccions en el treball 

rigorós i pacient que al llarg d'aquest espai de temps ha realitzat’. 

La llavor de l’Espai Romà Vallès l’hem de cercar en la necessitat que hi havia de trobar 

un equipament capaç d’acollir i dinamitzar el llegat de l’artista creant un equip humà 

que li engresqués la idea i el projecte. El Centre Cultural Terrassa ha estat doncs, el lloc 

escollit per l’artista amb el ferm compromís de què el Centre vetllarà per la 

conservació i difusió de l’obra.  

Conscient de la importància i el reconeixement que mereix l’artista, l’Espai Romà 

Vallès és a partir d’ara l’ens gestor del llegat, elaborant tasques de documentació, 
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digitalizació, restauració i autentificació de quadres. Es mostrarà periòdicament el seu 

treball a través d’exposicions temporals i s’elaboraran estudis i publicacions.   

Les activitats d’aquest Espai es dinamitzaran a través d’una comissió de seguiment 

formada per cinc membres: 

- Romà Vallès, artista 

- Sílvia Muñoz, directora del CONCA i comissària d’exposicions 

- Joan Gil, membre de l’Associació Internacional de Crítics d’Art 

- Adrià Fornés, director artístic del Centre Cultural Terrassa 

- Josep Ribera, director de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa 

Entre les accions més immediates d’aquesta comissió, oberta a ser ampliada per nous 

membres, es contempla fer un estudi cronològic de les 11 sèries que han estat 

catalogades el conjunt d’obres de Vallès, i en un futur, es crearà una web pròpia on es 

podrà consultar aquest llegat i estar al corrent de les activitats relacionades amb el seu 

fons pictòric i documental.  

L’Espai Romà neix amb la voluntat de convertir-se no només en una sala d’exhibició, 

sinó que pretén crear mostres itinerants que el Centre Cultural Terrassa facilitarà a 

aquells equipaments que tinguin interès en acollir-les. Des de l’equipament s’elaborarà 

també una tasca pedagògica facilitant a les escoles documentació per al professorat 

per ensenyar la vida i l’obra de Romà Vallès. Periòdicament s’oferiran visites guiades 

per a tot tipus de públics i tallers.  

L’interès del Centre Cultural en l’obra de Romà Vallès havia quedat palès en 

l’organització  de l’exposició retrospectiva que homenatjava els seus 90 anys. A la  

presentació del catàleg d’aquella exposició ja s’augurava la presència més  notable en 

un futur de la seva obra a l’equipament. 

 

Romà Vallès. De l’abstracció a la imatge. 10 anys de trajectòria. 1956-1966  

El primer comissariat de Joan Gil, ens mostra les dues primeres sèries: Cosmogonies i 

Collage. Aquest és el punt de partida de les onze sèries que engloben el conjunt del 

treball de Romà Vallès.  



                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

NOTA DE PREMSA 

 

 
Comunicació 
Centre Cultural Terrassa 
T 93 780.64.31 
comunicacio@fundacioct.cat 
https://www.facebook.com/CentreCulturalTerrassa 
@CCulturalTRS 

La primera part, que s’inaugura en motiu de l’obertura de l’Espai R.V el proper 4 de 

juny de 2015, ens mostra un recull d’obres de la sèrie Cosmogonies. El 16 de desembre 

d’aquest mateix any -coincidint amb la data de l’aniversari de l’artista- s’exhibirà una 

selecció d’obres de la sèrie Collages. 

Veurem doncs, a la Sala 2, un conjunt de peces que constaten aquesta gran vitalitat i 

contundència de les seves obres. Unes pinzellades fluïdes, plenes de fúria, en un esclat 

de matèria i color sempre controlat però amb el vigor que el caracteritza. 

 

Romà Vallès, més d’un centenar d’exposicions arreu 

Llicenciat en Belles Arts, s’introduí a la pintura informal a través de la pinzellada lliure 

de l’expressionisme abstracte americà, de Pollock, Kline o De Kooning. A la península, 

les primeres incursions de l’informalisme van ser introduïdes per Tàpies i Cuixart en 

l’art matèric, encara que la forma natural d’expressió de l’avantguarda catalana encara 

era la figuració – onírica, fauvista, volumètrica o primitiva- que l’artista va conèixer en 

el curs dels seus estudis a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona.  

El segon contacte amb l’informalisme es donà en una breu estada estival a París on 

quedà captivat per la llibertat del gest dels americans i la pinzellada soferta dels 

creadors europeus de la post-guerra. Vallès era també un devot de l’art infantil per 

l’expressió veraç i sense apriorismes tècnics ni culturals, fet que va estudià a l’Institut 

Nacional de Pedagogia de Sèvres - i que més tard, el va motivar a fundar la secció de 

pedagogia del FAD a finals dels anys cinquanta-. 

Després dels seus viatges per estudis per Espanya, Itàlia, Països Baixos, Suïssa i 

Anglaterra. L’any 1955 inicia la seva primera pintura abstracta, on comença a 

experimentar amb la matèria amb el tractament de les resines.  Amb l’informalisme, el 

creador abandona la pintura a l’oli – massa pesada i lenta- i barreja pigments amb 

aliatges artificials més flexibles i mal·leables que permeten a l’artista plasmar amb més 

precisió les ondulacions i sinuositats de l’ànima. Fruit d’aquesta tècnica, utilitzada 

anteriorment per Tàpies (1952) i Cuixart (1954),   inicià la primera de les 11 sèries de 

l’obra de Vallès – Cosmogonies-, que forma l’oceà primigeni d’on partiran tota la seva 

prolífica obra posterior. 
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La primera exposició individual va ser a Madrid l’any 1957 i fins als seus clarividents 90 

anys d’edat, ha realitzat un centenar d’exposicions a galeries i museus d’Europa i 

Amèrica. Les seves darreres mostres les hem pogut veure en el Museu Miramar de 

Sitges, Un món trencat, i a la Fundació VilaCasas de Barcelona, Romà Vallès. Memòria 

88.   

En la seva etapa inicial veiem una absència del color, teles de gran format en blanc i 

negre i no és fins a meitats dels 60 que amb les noves practiques de l’art contemporani 

– pop art, l’art conceptual- que Vallès inicia la sèrie Collages, on introdueix el color i 

retalls de premsa, dotant els seus quadres d’elements socials i donant-li un ús crític i 

irònic a part d’estètic. També en aquesta època realitza un gran projecte d’un impacte 

plàstic i social extraordinari: 200 fotografies de Jordi Cerdà i 100 acrílics de Vallès es 

van fusionar en mig centenar de parelles de plaques conjuntes. 

A finals d’aquesta dècada, explota les seves possibilitats estètiques introduint 

l’element geomètric Geometria i Informalisme i a la dècada dels 70 inicia la sèrie 

Biomorfisme on trenca amb la rectitud de les formes i el substitueix per elements 

curvilinis. L’any 1972, es produeix per primera vegada en l’obra de Valllès un enllaç 

pictòric amb l’ésser humà. Ulls condensats i irroents que el pintor tracta com a volcans 

i es despleguen sobre un fons neutre i pàlid, donant un aspecte dramàtic del cos humà 

que ens apropa a les conquestes dels grans pintors en aquest gènere de la segona 

meitat de segle: Bacon, Picasso, Freud.  

De les darreres tres grans sèries, apareixen en la seva obra díptics, tríptics, políptics, 

sobre el que assajarà monumentalment el treball gestual i torna a donar molta 

importància a la matèria utilitzant sorra i pigment per donar noves formes estètiques, 

amb el gruix i la capa.  

En aquesta nova dimensió, es produeix un canvi profund en el diàleg amb la seva obra: 

la desmesura del quadre  embolcalla a l’espectador i l’obliga a submergir-se en 

l’univers de Vallès. 
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Les dades 

ESPAI ROMÀ VALLÈS 

Inauguració: 4 de juny, a les 19’30h. Sala 2 

 

Romà Vallès. De l’abstracció a la imatge. 10 anys de trajectòria. 1956-1966  

Sèrie Cosmogonies: a partir del 4 de juny 

Sèrie Collage: inauguració 16 de desembre 

Disponible a la venda el catàleg a la recepció del Centre Cultural  (15 euros) 


