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L’Espai La Galeria del Centre Cultural Terrassa inaugura la seva 
primera exposició amb escultures de Pascal Plasencia 

La mostra s’inaugura aquest dijous a les 19’30h amb l’assistència de l’artista que serà 
presentat pel crític d’art, Josep Maria Cadena.  

El nou espai és una sala d’art gestionada per tres galeristes de la ciutat - Espai G d’Art, 
Estudi Tigomigo i Amics de les Arts i Joventuts Musicals - amb la finalitat d’obrir 
l’equipament a nou públic interessat en la compra d’obres. Al mateix temps, 
l’equipament terrassenc crea sinèrgies amb el sector privat i l’associacionisme.  

A partir de dijous dia 2 i fins el 17 de juliol, La Galeria oferirà aquesta mostra que recull 
un conjunt d’escultures que es complementen amb dos relleus,  gravats i il·lustracions. 

Pascal Plasencia (Barcelona, 1962) S’inicia de  ben jove a la plàstica, assistint a l’Escola 
de Tècniques d’Expressió Plàstica L’ARC, escola creada el 1967 per la pintora Esther 
Boix i l’escriptor Ricard Creus. A l’escola, va assistir a les classes donades pel pintor i 
artista informalista, Daniel Argimón (1929-1996). 

Plasencia és un escultor d’ara, que té com a model la societat en la que vivim, i que fa 
de les persones del carrer herois i heroïnes de la lluita diària per a la supervivència. La 
dona que llegeix i espera; l’home del paraigua; el noi que puja un arbre; el viatjant; el 
músic que toca el contrabaix; el que fuma en pipa i el que va cavall, són peces en 
l’escaquer del món, que conviuen amb un gos que mira enrere i amb tres magranes que 
guarden dins d’elles el secret de la dolçor. Actualitat directa i punyent, però amb línies 
arcaïtzants que ens retrotrauen al passat, ja que aquest infon el present que construeix 
el futur. 

L’escultura de Pascal Plasencia eś divertida, però seriosa; irònica, però tendra; amiga de 
la facècia , però allunyada de l’escarni . L’escultor estima a les seves figures , tant a les 
persones com a les bèsties i a les plantes . En aquest sentit eś fr anciscà, que va amb el 
peu nu i el somriure als llavis, la mirada baixa cap a la terra i l’esperit convencu̧t de què 
entre els núvols sempre hi ha una escletxa que permet fruir del blau del cel . I la seva 
obra, que capta l’accidentalitat de les coses eś, al meu entendre, de les que fan història. 

 

Josep Ma. Cadena | crític d’art 
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Pascal Plasencia  

 

 

Les properes exposicions són les següents:  

 

 De l’1 al 25 de setembre: ALBERT NOVELLÓN · escultura 

 

 Del 6 al 30 d’octubre: ANNA TARATIEL · pintura 

 

 Del 3 al 26 de novembre: KATI RIQUELME · fotografia 

 

 De l’1 al 26 de desembre: ROSA TORRES · pintura 

 

 

 
 
Espai La Galeria 
Pascal Plasencia 

Inauguració dijous 2 de juny, a les 19’30h 

Des del 2 de juny fins al 17 de juliol. 

Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340  

Horaris: de dilluns a dissabte, de 16 a 21 h 

http://www.fundacioct.cat/exposicio/pascal-plasencia-escultura/ 
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