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Aquests tipus d’exposicions de maduresa volen ser com la porta d’entrada per
indagar en el món interior de l’artista. A cada mostra cerquem algun element
que ens faciliti una pista. En el cas de Josep Niebla, l’eix és el mar que sempre
l’ha acompanyat. En un inèdit autoretrat de joventut, a l’estil Van Gogh, ja es

Fragment El mar de la memòria. Oli sobre tela. 305 x 223 cm · 1994

presentava davant d’unes onades.
Els mars de Niebla porten intrínsecs dos interpretacions: la de la pintura realista
que necessita d’un virtuosisme i emoció al mateix temps; i la metàfora de calmes i tempestes de viatges personals amb l’ànsia d’arribar a port.
Fixeu-vos com treballa Niebla aquestes immenses aigües. En el seu taller, col·loca la tela al terra, la trepitja, ell mateix se situa dins l’aigua. A cops de brotxa sorgeix una pintura intensa i captivadora, amb els valors clàssics però que també
amaga una abstracció incipient gràcies al gest i a la matèria. D’aquí ve que no
ens estranyi la coexistència en tota la seva trajectòria d’una certa figuració i un
art conceptual. De vegades, l’artista ens sorprèn quan afegeix una tela separada
a un gran mar, per exemple, un element conceptual d’un únic color vermellós
a títol d’horitzó. Llavors, automàticament, ens canvia el seu primer significat,
el de la pura contemplació de la natura. Aquesta obra concreta, amb el títol El
mar de la memòria, ens serveix com a pont per acostar-nos i entendre millor
quin és el llenguatge que fa servir el pintor en les diferents temàtiques del seu
recorregut.
Niebla és conegut com el pintor dels grans murals, i potser sigui aquesta dèria
per atrapar la inabastable Mediterrània que l’hagi portat a treballar reiteradament el gran format.
Josep Niebla és sens dubte un artista molt nostre, a qui podem considerar global per la seva desimboltura al mig de diferents països i cultures.

Al llarg de tots aquests anys he fet una gran quantitat de
pintures i he abordat temàtiques molt diverses. Podríem
dir que el tema del mar, que va néixer quan jo era un noi
molt jove, ha estat recurrent en la meva trajectòria; en
algun moment va adquirir una representació naturista
i descriptiva, en altres l’he utilitzada com a mirall dels
estats anímics i de la meva subjectivitat.
Va ser, però, durant la meva estada de dos anys a Madrid
quan vaig començar a utilitzar-lo d’aquesta manera tan
Fragment de La gran onada. Oli sobre tela. 304 x 183 cm · 1992

particular. El mar apareix ocupant tota la superfície de
la tela. I aquest és representat en general sense que res
en distregui la contemplació. Aquesta línia de treball va
començar al meu estudi de Madrid, en un moment en què
hem sentia massa allunyat del meu país, del meu mar. El
Mediterrani present com a territori en el qual poder-me
expressar i sentir-me reflectit. La pintura del mar com a
testimoni i com a experiència.
El pintor se situa dins l’aigua que l’envolta. Al mateix
temps reconeix l’absoluta impossibilitat d’abraçar aquest
element tan majestuós. En pinta un tros, un tros que
s’acosta en la percepció de l’espectador a la mida real.
Possiblement, i derivat pel mateix tema, aquesta sèrie
de treballs m’ha portat a la utilització força habitual dels
grans formats.
Crec que, al llarg de la meva trajectòria, he fet dues-centes
obres relatives al mar Mediterrani. En realitat sempre
m’estic referint a aquest mar que em va veure néixer i que
m’ha marcat per sempre, enamorat com sóc de tot allò
que ha significat en el passat, de pont de cultures i d’una
determinada qualitat de vida.
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Arpa del fum.
Oli sobre tela.
100 x 120 cm. 2010

Fragment de Camins d’Àfrica. Oli sobre tela amb collage. 100 x 120 cm · 2005

Josep Niebla o la pintura com un tractat de l’emoció.
Dra. Laura Borràs Castanyer
Directora de la Institució de les Lletres Catalanes

Fa només un parell d’anys que conec personalment en Josep Niebla, però són
molts els anys que he observat, amb atenció i inquietud, també en silenci, la
seva obra. Una obra que ha habitat la casa (i el cor!) d’una persona molt estimada per mi, la seva dona, la Montse Fort. És gràcies a ella que tinc el goig
de poder recrear-me diàriament en la força d’alguns dibuixos seus, com ara un
arbre, d’arrels i branques robustes, exuberants, plenes de vida, quasi corpòries.
Un arbre molt especial per a mi i que sempre he pensat que expressa l’emoció

de qui se sap arrelat a la terra i que transmet, amb el seu traç, la força d’aquest
arrelament. Vigor del traç, energia del contrast, força del negre que posseeix el
blanc, el domina i el fa seu, moviment i tensió: emoció en estat pur.
Avui trenco el silenci de l’observació per afirmar que Niebla és un pintor que
pensa i pinta en gran, essent l’espai una dimensió personalíssima de la seva ars
pictòrica, un tret indiosincràtic que se m’apareix com una característica quasi

fet té per mi una gran transcencència, atès que dóna una dimensió performativa
al seu procés de creació, però també la converteix en una obra pública, social, si
es vol. Una obra travessada per la mirada de l’espectador en ple procés creatiu.
Un pintar que venç l’aïllament, el secret del procés creatiu i l’exposa sense complexos a qui el vulgui observar. Tal vegada per això les seves creacions presenten
aquest aspecte escènic que sembla acollir-nos o que propicien una determinada
posada en escena, si no per a nosaltres, potser sí per a les nostres emocions.
Niebla, en un gest de valentia i, alhora, fent gala d’una vocació que tant és ètica
com estètica, ens convida al seu laboratori creatiu.
Però a més d’aquesta dimensió escènica de la seva pintura, penso també que
en Niebla és un pintor que juga magistralment amb la llum i l’ombra, amb
la textura i el volum. Com si el despullament i el minimalisme, que sovint és
l’emoció que d’una manera més intensa acaben transmetent les seves pintures,
revelés, en el fons, una nuesa estructural i primigènia. Després de tot, han estat
llargs anys de treballar amb matèries i colors purs, primordials, d’aquí que la
seva pintura hagi assolit un nivell de depuració que ens en mostra les essències.
I hi ha un punt de reducció als elements bàsics: terra, aire, aigua i foc. Així és
la seva pintura i així ens arriba a través del preludi lingüístic amb què l’artista
la bateja. Perquè en Niebla és un pintor que, com una vegada li va dir un crític
de Madrid, posa “títols de poeta” a les seves creacions. Efectivament, trobem
en la seva obra títols com “Constel·lacions de la fam” o “Camins d’Àfrica”, “De
pluges i carències” que tenen una factura indubtablement poètica.
La seva pintura se m’apareix sempre com una explosió: de llum, d’intensitat,
de foscor, també, en ocasions. Un esclat de blancs, de colors terra, de blaus,
en perpetu èxtasi, oferint-se impúdics, assedegats o plens de vida als ulls de
l’espectador. Les seves marines, per exemple, a les que darrerament ha dedicat una part important del seu temps, acullen tots els colors del blau. Com
diria Vinyoli –de qui enguany precisament commemorem el centenari del seu
Àrida i color. Serigrafia amb collage tema Àfrica.
82 x 102 cm · 2008

naixement i el trentè aniversari de la seva mort- a la seva “Cançó blava”, són
d’un “blau cap a blau, cap a més blau, encara”. Precisament aquest poema que
ara evoco per posar-hi paraules va precedit per un vers de Mallarmé que trobo
molt escaient per a les marines de Niebla: “Rien, cette écume, vierge vers...”. Un
poema que porta “Salut” per títol i que comença fent esment de l’escuma com

heroica del seu art. Com si en cada obra renasqués una mena de pols primi-

un “vers verge”, encara per posseir, i que acaba amb una referència explícita a

geni amb la naturalesa, el desig titànic d’imposar-se-li i, tal vegada, de vèncer.

la “blanca inquietud de la nostra tela”. Poetes o pintors, Niebla i Mallarmé, tots

Potser per això és un pintor torrencial, d’una obra que transmet sempre una

dos s’aboquen a aquest endins del blau i jo ho celebro!

gran potència. Tal vegada és una impressió molt personal, però sempre m’ha
semblat un pintor espacial i matèric, que –amb independència que les seves te-

He començat parlant de la inquietud que em produïa l’obra de Niebla, per la

les estiguin o no travessades per objectes diversos- incorpora una determinada

força i la tensió interior dels quadres, i acabo celebrant la seva passió, el seu

escenografia en els seus quadres, una certa narrativa interna, fins i tot. Pot ser

temperament i la personalitat pròpia del color que esmenta el gran poeta fran-

que això es degui al fet que li agrada pintar “en directe”, amb públic, mostrant

cès d’imatges poderoses i d’una musicalitat tan sensual. Talment com Niebla

com evoluciona i es transforma una tela sota l’influx del seu pinzell, que és una

que, amb el pas dels anys i de la vida, ha comprès que a la natura no se la venç,

extensió del seus ulls i de les seves mans. És aquesta una pràctica quasi insòlita,

si de cas se l’assimila, i que a la pintura no se la domina, sinó que se l’estima,

que posa en contacte el públic amb l’obra durant el procés de creació. Aquest

amb passió!

Parcel·les de Tombuctú.
Oli sobre tela amb collage.
84 x 110 cm · 2009

Terra dura.
Oli sobre tela amb ferro.
100 x 120 cm · 2009

1 Fragment Serigrafia Petra, Jordània
2 Serigrafia Petra, Jordània. 60 x 78 cm · 2007

Color i Àfrica.
Acrílic i collage de fusta.
65 x 90 cm · 2009

Josep Niebla
1945, Tetuan (Marroc)
Estudis superiors de Belles Arts a Tetuan, Sevilla, Barcelona i París. Els anys vuitanta s’estableix al
Baix Empordà, primer a Fontanilles i, més tard, a Casavells. Fa un parèntesi i instal·la el seu estudi
a Madrid del 1992 al 1995, per després retornar a l’Empordà.
Malgrat haver nascut a Tetuan i haver-hi viscut, així com a Tànger, fins els quinze anys, Espanya
era el futur pròxim per a la família que emigrà a Girona. Però fou Sevilla la primera ciutat de
parada per a l’artista, la qual li permeté constatar les grans diferències entre un país i l’altre, i
en què s’endinsà en nous coneixements que li valdrien per ampliar la seva visió panoràmica.
S’interessà per Andalusia, la seva música, la seva cultura i el seu sentit de l’honor.
En anar a visitar els seus pares, conegué el moviment artístic que es desenvolupava a Barcelona.
Se sentí impressionat per aquesta ciutat i per l’obra de Tàpies, que va exercir certa influència al
seu treball. Es matricula a l’Escola de Belles Arts, on l’ambient era molt estimulant per a un jove
que pretenia ser artista i que té els ulls molt oberts per aprendre tot el possible. Coneix Llimós,
Arranz Bravo, Artigau, Chancho, Gerard Sala, Serra de Rivera, Bartolozi i d’altres de la mateixa
promoció. Exposa per primera vegada a Barcelona al Saló de Maig, que en aquell 1964 retia
homenatge al Club 39, hereu de l’avantguarda artística catalana.
Àvid d’experiències, viatja a París i, per la gran falta de mitjans, realitza teles molt petites. Pren
contacte amb el grup Pànic, coneix Fernando Arrabal, amb el qual mantindrà una amistat,
Jodorowski i Topor. El balanç és que la seva estada a París va resultar molt fructífera, la qual cosa
alimentà culturalment la seva estada de dos anys a la ciutat d’Amposta (Tarragona), on es forjà la
decisió de dedicar-se exclusivament a la pintura.
Ja amb un important bagatge, realitza la seva primera exposició a Barcelona, amb la qual
s’inaugurava una nova galeria que tindria un important protagonisme a la ciutat durant bastants
anys: era la Galeria Aquitania. Els quadres exposats eren d’una línia molt personal de figuració,
obres d’important poètica que varen ser molt valorades pel públic i la crítica. Posteriorment,
realitzà la sèrie Manipulaciones del cielo, en què apareixien núvols. La paraula pintada apareix a
les obres dels inicis dels setanta. Però, on la paraula ocupa la totalitat de la tela amb una força
rotunda és a Diguem No, de 1975. Amb aquesta obra guanyà el gran premi de pintura de la
Biennal d’Art de Barcelona. Li seguirien també els números i, posteriorment, alternaria paraules
completes amb altres obres, a les quals només apareix una sola lletra de gran mida. Anteriorment
a la pintura Diguem No, el 1976 Niebla renuncia a la facilitat que posseeix per a cert tipus de
pintura i realitza un llibre: Veinte ejercicios de figuración y fingimiento.
La dècada dels anys vuitanta ve marcada per la realització de les macropintures que varen ser,
cadascuna, un repte de difícil execució, però de gran èxit.
El 1989, a més de l’exposició a la galeria Theo, l’artista exposa a diverses ciutats europees: Lieja,
Groningen, Stuttgart, Kleve, Zuric, Freiburg, Basilea o Colònia. Aquesta obertura cap a Europa
seria l’inici d’una gran expansió i el coneixement del seu treball a molts països, en nombre de
disset, que són un mercat molt fort de les seves pintures.
(Fragment del text de María José Corominas i Madurell a l’exposició de Ses Voltes,
Ajuntament de Palma 2006)

L’artista treballant en el seu estudi als anys 90.
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Obres en museus més destacats:
Museu d’Art Contemporani de Madrid.
Museu d’Alexandria. Egipte.
Museu espanyol d’Art Abstracte de Conca.
Museu d’Art Contemporani de Las Palmas
de Gran Canaria
Museu d’Art Contemporani d’Eivissa.
Museu d’Art Contemporani d’Onil. Alacant.
Museu d’Art Contemporani de Vilafamés. Castelló.
Museu d’Art de Belfast. Irlanda del Nord.
Museu d’Art de Girona.
Museu de la Diputació de Girona.
Museu de Cadaqués. Girona.
Musue de Torroellla de Montgrí. Girona.
Museu d’Art Modern del Caire. Egipte.
Museu de Belles Arts de l’Havana , Cuba.
Museu Marítim de Barcelona.
Museu d’Elx. Alacant.
Museu de l’Ebre de Tortosa. Tarragona.
Museu de Tenerife. Illes Canàries.
Museu de Saint-Etiènne. França.
Museu Municipal d’Oviedo.
Museu Municipal de Porreres. Mallorca
Museu Nacional de l’Havana, Cuba.
Museu-Galeria Nacional de Belles Arts d’Ammam.
Jordània.
Fundació Juan March de Madrid.
Fundació La Caixa. Barcelona.
Old Museum Kloten de Zuric. Suïssa.
Palau dels Reis. Perpinyà. França.
Universitat de Girona
Universitat de Granada
Universitat de València
Premis obtinguts:
1972 Gran premi de pintura Diputació
Provincial de Girona.
1973 Premi de l’Excm. Ajuntament Biennal d’Art
de Terrassa. Barcelona
1974 Menció d’honor al Concurs Internacional
de Dibuix Joan Miró. Barcelona.
1975 Primer Premi a la I Biennal internacional
de Pintura Contemporània de Barcelona.
1978 Primer Premi a la I Biennal Nacional
Eusebio Sempere d’Onil. Alacant.
1982 Premi de la Biennal Nacional d’Art Ciudad
de Oviedo.
Pintures Murals:
1982 Gran pintura de Platja d’Aro,
de 210 m2. Girona.
1984 Gran pintura de Sant Feliu de Guíxols,
de 240 m2. Girona.
1986 Pintura mural de la Rectoria
de Camós. Girona.
1987 Murals de la plaça de Catalunya
de Buenos Aires., de 860 m2. Argentina.
1992 Mural dels Jocs Olímpics de Barcelona
de 216 m2. Estació del Nord. Barcelona

1994 Mural per a la firma Maurice
Lacroix Pforzheim, Stuttgart. Alemanya.
1995 8 pintures murals per la Comunitat de Madrid.
1999 Pintura mural per a Urs Greuter, Zuric. Suïssa.
2000 Pintura mural per a Enrique
Ródenas. Barcelona.
2001 Pintura mural per a Hortènsia Bonal. Girona.
2002 Pintura mural per a Hotel Miami Mar,
Sant Carles de la Ràpita. Tarragona.
2003 Pintura mural (particular) Amposta. Tarragona
2004-2006 Tres pintures murals per a Toses 21.
Amposta. Tarragona.
Ha dut a terme 210 exposicions individuals.
Exposicions a partir de l’any 2000:
2000 Centre Nacional d’Art del Caire.
Museu de Belles Arts d’Alexandria. Egipte.
Escoles Públiques i Club Nàutic
d’Ampolla. Tarragona.
Galeria María José Castellví de Barcelona.
Museu Marítim de Barcelona.
2001 Diputació Provincial de Jaén
Centre Cultural Gran Capitán de Granada.
2002 Galeria MDA de Helsingborg. Suïssa.
Museu de Cadaqués . Girona.
Espai d’Art Bodegas Torres. Parcs del Penedès.
Barcelona.
2003 Galeria Morandi de Girona.
Caixa Laietana, Mataró. Barcelona.
Fundació Kühn, Mallorca.
Fundació Caixa de Vinaròs. Castelló.
Fundació Niebla Casavells. Girona.
Galeria Barcelona. Barcelona.
2004 Museu Camón Aznar Ibercaja. Saragossa.
Eifelmuseum Mayen. Alemanya.
Can Quintana, Torroella de Montgrí . Girona.
Museu del Montsià, Amposta. Tarragona.
2005 Fours a Chaux de Saint Ursanne. Suïssa.
La Cloître , Saint Ursanne. Suissa.
Fundació Niebla. Casavells. Girona.
Galeria MDA, Helsinbourg. Suècia.
2006 Niebla. La pintura. Ses Voltes. Ajuntament
de Palma. Mallorca.
2007 Centro Cultural Ibercaja. Huesca.
Centro Cultural Ibercaja. Huesca.
2008 Galeria El Claustre. Girona.
Galeria Barcelona. Barcelona.
Galeria Marges - U. Cadaqués.
Atelier d’Artiste –exclusive exhibition,
Basel, Switzerland
2009 Palacio Galveias. Lisboa.
2010 Galeria Atrium. Oporto. Portugal.
Galeria Barcelona. Barcelona.
Espai de La Bellegarde. Le Pertús. França
Espai Niebla. Barcelona.
2011 Claustre de Sant Joan de les Abadesses. Girona
Hotel de la Gavina. S’Agaró. Girona.
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50. DUET: CAMPS I BALLARINES, MIM JUNCÀ / JOSEP MASDEVALL
51. DUET: L’OMBRA DE BABEL, EVDOKIM PEREVALSKY / SEBI SUBIRÓS
52. DUET: PEP AYMERICH / QUICO ESTIVILL
53. EXPOSICIONS DE MADURESA: JAKOB ENGLER
54. EXPOSICIONS DE MADURESA: DE VERD... A MADUR, BONAVENTURA ANSON
55. DUET: PROVINENCES, IGNASI ESTEVE / MERCÈ IBARZ
56. EXPOSICIONS DE MADURESA: LA CALMA, CLAUDI CASANOVAS
57. DUET: BIARNÈS / CURTO
58. EXPOSICIONS DE MADURESA: DE LA TERRA AL CEL, G. CARBÓ BERTHOLD
59. EXPOSICIONS DE MADURESA: ICTUSTRANSFORMACIÓ, MIQUEL RUÍZ AVILÉS
60. UR. MONTSERRAT COSTA _ MARC PADROSA
61. SIBECAS: ORDRE EN LLIBERTAT (1928-1969)
62. DUET: ELENA FONT RODÀ / ANDRES BÜHLMANN
63. GÀBIES REFUGI, PANOS MITSOPOULOS
64. EXPOSICIONS DE MADURESA: 40 ANYS PICANT PEDRA, JOSEP CANALS
65. DUET: GLÒRIA CORTINA / RAFEL BOSCH
66. EXPOSICIÓ HOMENATGE: BEP MARQUÈS
67. L’ENIGMA DEL JO: SIDRACH (1938-1980)
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