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Per bé que nascut a Sant Miquel de Campmajor, a Girona,
el 1943, Pere Casanovas es va instal·lar ben aviat a Mataró,
amb la seva família, als 14 anys. Des d’aleshores ha
desplegat sempre la seva activitat professional des dels seus
diferents tallers d’escultura a Mataró. Autodidacte, va iniciar
la seva col·laboració amb artistes al taller d’en Terri. El 1970
comença a exposar les seves pintures i dibuixos. Implicat en
la lluita política antifranquista, ingressa al PSUC de Mataró.
Des d’aleshores no ha deixat d’implicar-se també en l’activitat
cultural i en l’organització d’exposicions. El 1972 fa la seva
primera exposició individual de pintura a la Sala Cap Gros,
de Mataró. Més endavant, el 1974, ja va obrir el seu primer
taller, a la Baixada de les Escaletes, on començà a fer les
seves escultures i a col·laborar amb diversos artistes, amb
els quals compartia els seus imprescindibles coneixements

Antoni Llena, David i Goliat
(1992-1993)
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Els opoeraris del taller
Casanovas: Josep Trabal,
Joan Piera, Pere Casanovas,
José Gaona, Joan Carmona,
Ramón Dénchez i Manolo
Torralba durant la instal·lació
de David i Goliat

Antoni Tàpies i Pere Casanovas davant l’obra Rinzen
per a la Biennal de Venècia, 1993
Fotografia: Antoni Bernad

tècnics i artesans. Moisès Villèlia i Josep Guinovart foren els
primers amb els quals va col·laborar. El seu treball continuat
amb artistes com Guinovart, Pablo Palazuelo, Antoni Tàpies,
Perejaume, Sergi Aguilar, Antoni Llena o Frederic Amat, entre
molts d’altres, tot participant en la construcció d’algunes de
les escultures públiques més emblemàtiques de la ciutat de
Barcelona, ha convertit el taller d’escultura de Pere Casanovas
en un dels referents ineludibles de l’art català contemporani.

No hi ha dubte que per poder explicar amb rigor l’escultura
catalana pública dels darrers cinquanta anys és indispensable
conèixer el treball ingent que Pere Casanovas, des del seu
taller d’escultura de Mataró, ha realitzat al costat dels més
importants artistes catalans i internacionals que han passat
per Barcelona i Catalunya aquestes darreres dècades.
Pere Casanovas ha col·laborat, des de 1974, amb artistes
destacats com Moisès Villèlia, Josep Guinovart, Pablo
Palazuelo, Josep Maria Subirachs, Sergi Aguilar, Josep
Ponsatí, Marcel Martí, Antoni Miralda, Aurèlia Muñoz,
Perejaume, Jean-Paul Najar, Manolo Valdés, Jorge Castillo,
Lluís Blanc, Xavier Medina-Campeny, Jaume Plensa, Robert
Llimós, Esther Albardané, Eduardo Arroyo, Antoni Tàpies,
Elisa Arimany, Miquel Navarro, Agustí Roqué, Josep Maria
Riera i Aragó, Alfonso Alzamora, Rebecca Horn, Jannis
Kounellis, Antoni Llena, Mario Merz, Juan Muñoz, Carme
Riera, Francesc Torres Monsó, Javier Mariscal, Jana Sterbak,
Javier Pérez, Pep Duran, Jorge Oteiza, Joan Pedragosa,
Margarita Andreu i Frederic Amat, entre d’altres.
Aquesta exposició està formada per tres àmbits. En el primer,
una àmplia cronologia mostra alguns dels fets més rellevants
de la vida i de l’obra de Pere Casanovas. En el segon àmbit,
a la galeria i el pati, es pot veure una selecció d’algunes
obres que testimonien la seva col·laboració i amistat amb
nombrosos artistes. Finalment, al tercer àmbit, al primer pis,
es pot contemplar el seu treball més personal: una tria dels
seus dibuixos, pintures i escultures.
Manuel Guerrero Brullet

Pere Casanovas, Sense títol, Ferro oxidat (1987)
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Pere Casanovas,
Sense títol, acer (2011)

HORARI
Dijous i divendres de 17 a 20 h
Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h
Tancat els dies 1 de maig, 24 de juny,
27 de juliol, 15 d’agost i 11 de setembre
ENTRADA GRATUÏTA
Visites guiades: segon dissabte de mes a les 18 h
Activitats familiars: segon diumenge de mes a les 12 h
Visites concertades per a grups i escoles
Totes les visites guiades i activitats són
amb reserva prèvia i aforament limitat:
937 412 930
(de dilluns a divendres de 9 h a 14 h)
educacultura@ajmataro.cat
Per a més informació:
www.culturamataro.cat
Segueix-nos a:
@museumataro
Museu de Mataró
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