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L’art és sentiment, expressió, és voler dir, és comunicar, és transmetre, és fer reflexionar, 

és suggerir, és sorprendre, és marcar camins perquè després cadascú faci el seu. I és 

moltes coses més.

L’obra la comença l’artista i l’acaba l’espectador. Potser mai està acabada, potser va 

evolucionant amb el pas del temps, amb les mirades, amb la llum del matí o de la tarda, 

amb la pluja, amb el sol, amb la pols. 

I això val per a un quadre, una escultura, la música, un poema, un edifici, una fotografia. 

Potser es van fer un dia però es van actualitzant, van canviant, evolucionant dia rere dia. 

Mai estan del tot acabades. Cada generació les acaba una mica i dóna pas a la següent.  

Cada peça és eterna, vella i nova al mateix temps. Com les grans catedrals que són 

construïdes al llarg de segles i cada generació hi fa una nova aportació. Una nova visió 

i concepte de l’obra. Cada cop que mirem un edifici veiem reflectit el moment en què 

es va fer i, al mateix temps, l’actualitzem i el fem nostre, just en aquell instant en què el 

contemplem.   

Admirem piràmides i antics palaus, catedrals i també edificis de vidre i acer.

Quan ens endinsem en un gran edifici aquest ens obliga a pensar, a reflexionar, a finalitzar 

l’obra que va començar l’arquitecte. I quan sortim al carrer, l’obra  ens ha canviat, ens ha 

indicat un camí i ha fixat en nosaltres la seva empremta. No ens deixa mai indiferents. 

L’edifici ens acull, ens envolta, ens protegeix, ens ajuda a caminar, a viure…

Amb Arquitectures hem volgut mostrar i fer sentir, pensar en tot això. 

Antoni Bonet, Antoni de Moragas i Oscar Tusquets van deixar la seva empremta  en unes 

obres que ells van començar i que ara hem de fer nostres. 

Darío Olaortua
President de la Fundació Setba



La Ricarda - Casa Gomis
           El Prat de LLobregat

Antoni Bonet 
Castellana       1949-1962



Francesc Català-Roca
La Ricarda, Barcelona c. 1965 
© Fons Fotogràfic F. Català-Roca - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya



L’arquitecte Antoni Bonet Castellana assegut en una butaca BKF
Barcelona, 1960 
© Fons Bonet Castellana - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 



Sessió de treball de les dones del taller 
fotogràfic i les artistes - Març 2017 

Fotografia Ventura Camacho

L’artista Bea Sarrias
La Ricarda, 2017 

© Morrosko Vila-San-Juan





Bea Sarrias
Sillón ocre en la Ricarda, 2017

Acrílic sobre tela
120 x 120 cm



Habitatges Via Augusta 
Brusi / Sant Elies

      Barcelona

Antoni de Moragas 
Gallissà    1964-1970



Francesc Català-Roca
Habitatges a la Via Augusta, Brusi i Sant Elies, Barcelona 1979
© Fons Fotogràfic F. Català-Roca - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya



L’arquitecte Antoni de Moragas Gallissà a la Casa dels Braus
Barcelona, c. 1959 
© Fons Fotogràfic F. Català-Roca - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya



L’artista Sílvia Martínez-Palou, 2014 
© Josep Emili Hernández-Cross 





Sílvia Martínez-Palou
Sèrie Moragas-Via Augusta vermell i blau, 2017

Gravat i collage
90 x 185 cm



Auditori Alfredo Kraus
            Las Palmas de Gran Canaria

Oscar Tusquets
Blanca           1993-1997

Auditori Alfredo Kraus 
Las Palmas de Gran Canaria, 2017 
© Rafael Vargas



LL’arquitecte Oscar Tusquets, 2012
 © Alberto Gamazo

            Las Palmas de Gran Canaria

Oscar Tusquets
Blanca           1993-1997



Oscar Tusquets
Autorretrato con bombilla de alto consumo, 2010
Oli sobre tela
35 x 23,5 cm



Oscar Tusquets
Reflejo, 2017

Aquarel·la sobre paper
55 x 38 cm
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