
Salva  Masana

Més enllà 
de la bèstia

del 20.05.22
al 26.06.22

Inauguració
20 de maig a les 20.00h



Tot i que la primera exposició individual de Salva Masana (nascut el 
1953) va ser el 1972, la seva primera exposició sobre la festa data de 
1978 al Pic Galeria, ara fa 44 anys, i coincidí amb la presentació del drac 
de la Geltrú, del qual va ser un dels constructors i portadors fins al 2005.

Una trajectòria que no ha deixat mai, especialitzant-se en el tema de la 
festa (sobretot del bestiari), amb una constància que, passats els anys, 
encara el fa l’únic artista del país que pinta el bestiari festiu d’arreu dels 
Països Catalans de manera extensa i no només local. Ho remarquen 
projectes col·lectius o individuals com el GABICP (Grup d’Amics del 
Bestiari i la Cultura Popular), exposicions, cartells… i, a nivell pedagògic, 
quan va ser professor de visual i plàstica de l’escola Sant Bonaventura i 
de la secció cultural de l’escola.

Quaranta anys després, ja al segle XXI, rellança el seu tema predilecte 
d’una manera ben personal, única, amb un criteri que demostra el seu 
bagatge i coneixement sobre aquests tipus de figures festives. I així 
mostra aquesta sèrie-col·lecció de pintures, començada el 2008, que 

va molt més enllà de les etapes passades de descripció, estudi i mostrari 
del bestiari fantàstic. Ara aprofundeix en les sensacions, la vivència, la 
contundència, els detalls, els contorns… però dins d’una atmosfera que 
transcendeix el marc del quadre.

També és la reivindicació festiva i cultural dels antics globus de paper i de 
la terrissa dels càntirs de ceràmica, que acaben de prefigurar el missatge 
d’una festa autòctona, lliure i de la terra, sense subterfugis amanerats, 
anant a l’arrel, a la fiblada visual d’un gest, a la plàstica contemporània 
d’unes espurnes, d’una boca oberta o d’uns ulls escrutadors, esfereïts. 
Són les bèsties festives segons un mostrari meditat, que segueix una tria 
encantadorament subjectiva, com a excusa també per reivindicar el 
nostre territori festiu de país, de comarques, viles i pobles, fet de gent viva 
amb ànima, com aquests dracs, lleons, cuques, guites, mulasses, àligues, 
momerotes i víbries.
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Pati de Sant Roc de
l’Institut d’Estudis

Vallencs Valls

HORARI:
De dimarts a dissabte: 

de 19 h a 20.30 h
Dissabtes, diumenges i festius: 

de 12 h a 14 h

Lleó de Valls


