
Exposició de joves artistes becats el 2015 
per la Fundació Güell

15 de setembre de 2016

PROGRAMA DE L’ACTE

20.30 h Presentació a càrrec de: 

 Eusebio Güell Malet, president de la Fundació Güell 
 Martí Pujol i Casals, vicepresident tercer i president delegat 
 de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports

20.45 h Concert a càrrec del pianista becat  
Marc Serra Nicolás

 Repertori: 
 L. van Beethoven
 – Sonata op.110 en La bemoll major 

 C. Debussy
 – Images I: «Reflets dans l’eau»
 – Images I: «Hommage à Rameau»
 – Images I: «Mouvement»

21.30 h Inauguració de l’exposició dels artistes becats.

 Víctor Roig Jardí, en la modalitat de pintura i  
 José Carlos Izquierdo, en la modalitat de dibuix. Carrer Nou de la Rambla, 3-5

08001 Barcelona

Tel.: 934 725 775
palauguell@diba.cat
www.palauguell.cat
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Fotografia interior: imatge del terrat de Montserrat Baldomè.
Fotografia dors: imatge sala de confiança de BCN Studio Ginger.
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PRESENTACIÓ

El Palau Güell acull per segona vegada el treball dels joves artistes becats 

per la Fundació Güell. Aquesta iniciativa és el resultat del conveni de 

col·laboració entre la Diputació de Barcelona, titular de l’immoble, i 

aquesta fundació, creada l’any 1957 per Joan Antoni Güell i López, fill 

de l’empresari i mecenes Eusebi Güell i Bacigalupi.

L’exposició de joves artistes becats el 2015 per la Fundació Güell es 

troba a l’espai de la carbonera a la cavallerissa i recull obres dels artistes 

becats : Víctor Roig, en la modalitat de pintura; José Carlos Izquierdo, 

en la modalitat de dibuix, i Marc Serra, en la modalitat de música. 

Amb aquesta mostra es posa de manifest la voluntat de la Fundació 

Güell de continuar la tasca de mecenatge que va impulsar Eusebi Güell, 

i la direcció del Palau Güell s’hi adhereix cedint l’espai més idoni per 

exposar el talent d’aquests artistes catalans emergents.

Víctor Roig Jardí, pintor (Barcelona, 1990)

Des del 2009 fins al 2012 Víctor Roig Jardí va cursar els estudis 
d’Il·lustració a l’Escola Llotja de Barcelona. Del 2011 al 2012 va 
fer pràctiques al Museu Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú. 
L’any següent també va fer pràctiques a l’estudi de disseny gràfic 
Enric Jardí de Barcelona.
Actualment està cursant el quart curs del Grau de belles arts 
de la Universitat de Barcelona. El 2013 va presentar el còmic Las 
aventuras del Hombre Sabueso, al Museu del Disseny de Barcelona 

(DHUB). Entre el 2013 i el 2015 va participar en diferents exposicions col·lectives amb 
treballs d’il·lustració i còmic. L’any 2015 va exposar individualment obra pictòrica a la 
mostra titulada “Brut”, a La Festival, al carrer Verdi 67, de Barcelona.

Una temporada al paradís
Intenta assolir els recursos propis del llenguatge pictòric per aplicar-los en termes de 
relació lliure o «musical».
Pretén realitzar una pintura que, més que representar, evoqui a base d’accentuar la 
subjectivitat de les relacions cromàtiques i de cultivar formes que ens puguin remetre 
a múltiples significats.

José Carlos Izquierdo Pérez, artista visual (Elx, Alacant, 1985)

És llicenciat en belles arts per la Universitat Complutense 
de Madrid i actualment està estudiant un Màster en Creació 
Artística Contemporània a la Universitat de Barcelona. Gràcies a 
un programa de beques, també va estudiar a la facultat de Belles 
Arts, d’Hamburg, on va començar a treballar conjuntament amb 
la Galeria Carolyn Heinz. Des d’aleshores està desenvolupant 
l’estètica del dibuix i la possibilitat de combinar-lo amb tècniques 
mixtes i diferents suports. 

A les seves obres, pren partit en múltiples temes, com el contrast entre la fragilitat de 
la natura i la creació industrial, els canvis socials i la importància de la història per 
tenir consciència del present. Actualment viu i treballa entre Barcelona i Hamburg.

BIOGRAFIA I OBRA

Transformació: gestionar el desordre
La investigació duta a terme durant l’últim any ha girat entorn de la narració i la 
dramatúrgia en el dibuix. En l’elaboració d’aquests dibuixos es recullen escenes 
de «realitat fictícia», esquitxades amb una miqueta de dramatisme. Inspirat en 
figures retòriques pròpies de la literatura i el cinema, aquests elements prenen 
forma en el dibuix, descobrint o desvelant les relacions ocultes existents en la 
realitat.

Marc Serra Nicolás, pianista (Barcelona, 1991)

Marc Serra Nicolás es va iniciar en el piano amb cinc anys 
i va cursar els seus estudis al conservatori de Girona amb 
Montserrat Cases, a l’Esmuc amb Maria Jesús Crespo i a la 
Escola de Música de Basilea amb Claudio Martínez Mehner. 
Va debutar com a solista a l’Auditori de Girona amb l’orquestra 
del conservatori el 2007. En música de cambra va ser becat 
per la Fundació Victòria dels Àngels el 2011 i va col·laborar 
en l’enregistrament del CD Pau i Victòria. També va ser becat 

i va participar activament en el “New Generation Program”, del LIFE Victoria Lied 
Festival, que es va celebrar el 2013 a Barcelona. 
Ofereix recitals en solitari arreu de Catalunya, impulsat pel premi DBUT! (2013) de 
joventuts musicals. La música de cambra també el va portar a actuar a la sala Tete 
Montoliu de l’Auditori de Barcelona o al cicle de les “Vesprades de Vic”.

La diversitat de la música: una experiència a Europa
El concert que oferirà està format per obres dels compositors Beethoven i Debussy 
que ha treballat durant l’últim curs del Màster en Interpretació a Basilea. La Sonata 
Op. 110, de Beethoven, és una obra enllaçada des del principi fins a la fi pels mateixos 
motius musicals i amb un esperit de superació davant de les adversitats, culminada 
per la fuga final.


