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4 JOSEP PUIGMARTI   (1932 - Monistrol de Calders, Barcelona)

Personatge polifacètic, espectacular i cosmopolita capaç de transformar les seves 
obsessions en expressió artística i metabolitzar totes les seves riques vivències a través 
dels pinzells.

La vocació de “rodamón” que en la seva joventut va marcar la personalitat de Puigmartí 
i el seu caràcter generós, li han procurat que part de la seva obra hagi quedat dispersa 
pels cinc continents, encara que sigui als seus 77 anys, després d’establir la seva 
residència i estudi a l’Hotel de l’Art de Sitges, quan l’artista ha conegut la seva etapa 
més fèrtil aconseguint depurar la seva tècnica sense perdre ni un àpex de vigor després 
d’evolucionar des de l’Informalisme dels 60’s fins els colors vius sobre fons blancs del 
nou mil·lenni; passant pel Pop-Art dels 70’s, l’època eròtica dels 80’s i el caos dels 
collages matèrics en els 90’s. 

A partir de l’any dos mil s’imposa el gestual, s’imposa el signe, el fons fa només de 
suport, com el paper a l’escriptura. Cauria en l’error qui cregués que Josep Puigmartí 
anava augmentant o intensificant el seu surrealisme a mesura que augmentava o 
intensificava el seu automatisme. 

En absolut podem treure aquesta conclusió doncs les seves arrels surrealistes són tan 
profundes que existeixen fins i tot quan menys se’ns evidencien. És cert que l’artista 
barceloní sorgeix i es defineix dins d’un tardà Pop-art i que aprofita d’aquest moviment 
diverses connotacions. Tanmateix, fins i tot en aquest moment, la seva adscripció al 
surrealisme és patent. 

Aliens Fashion, Caps, Cares, Rostres, Somewhere in the Cosmos: sèries que presenten 
una gran coherència en el seu desenvolupament a la vegada que ens ofereixen unes 
característiques que porten al límit connotacions ja apuntades a través dels anys i altres 
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que es presenten gairebé per primera vegada. Sens dubte, allò que ens produeix un 
efecte més immediat és el fet que aquestes figures i caps estiguin realitzades amb uns 
pocs traços, tant si es tracta d’obres de mida menor com si són de notables proporcions. 
En aquestes suggestives obres l’automatisme es concreta en una gestualitat que 
impacta per la seguretat amb què el traç s’ha fixat. Moltes vegades, un sol traç fixa la 
composició, afegint després altres traços igualment ràpids que concreten zones del cos 
del personatge. 

En quant a escultor, l’artista sempre ens havia mostrat les seves composicions fetes 
a partir de materials de rebuig i reciclatge, amb una desestructuració conceptual i 
plàstica més propera al dadaisme que no pas al surrealisme. Però, com a investigador 
inesgotable i fruit de la seva constant evolució, el creador, presenta ara una nova sèrie 
escultòrica inspirada en la seva important sèrie pictòrica Alien Fashion, aquells sers 
que basculen entre la realitat i la imaginació. L’artista ens sorprèn amb aquestes figures 
emprant una nova tècnica per dur-les a la tercera dimensió.

Josep Puigmartí no té una filosofia preconcebuda per pintar i escollir els seus temes, 
però té una llarga i profunda vivència, un llarg i profund historial de coneixement: 
especialment de la dona, en totes les latituds i en totes les circumstàncies. Puigmartí no 
ens parla de sexe, sinó de passions. I ens parla d’elles amb una acritud essencial pròpia 
no d’un triomfador superficial sinó d’un alquimista de sentiments.

      
      Francesc Miralles
      Historiador i Crític d’Art
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Somewhere in the Cosmos
tècnica mixta sobre tela 

73x60 cm.
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Un lloc en el cosmos
tècnica mixta sobre tela 

100x90 cm.
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Perfil blanc
tècnica mixta sobre tela

130x97 cm.
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Cap blanc
tècnica mixta sobre tela

130x97 cm
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Alien fashion 
escultura de resina policromada

39x23x6 cm.
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Alien fashion 
escultura de resina policromada 

41x23x11 cm.
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Somewhere in the cosmos
tècnica mixta sobre tela  

100x81 cm.
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Alien
tècnica mixta sobre tela 

100x81 cm.



14 CURRÍCULUM

Puigmartí

1932
• Neix a Monistrol de Calders, Barcelona, el 
25 de juliol. Fill de Josep Puigmartí Canadell i 
de Mercè Valls Codina. Va ser el més gran dels 
seus germans, Robert, Pilar, Conxita i Enric.

1944
• Aquest any i el següent exposa, amb el seu 
pare, alguns quadres durant la festa major de 
Castellterçol.

1956
• Exposa a les Galeries Syra, Barcelona, del 2 
al 15 juny.
• Presentació del catàleg de Sebastià Gasch.

1957
• Realitza el seu primer viatge a Suècia, on 
residirà uns quatre mesos. Exposa a Botro- 
Jonkoping, a Goteborg.
• Realitza un aparador sobre la pastilla 
Biodramina a la farmàcia Rauric, de la Plaça 
Tetuan-Passeig de Sant Joan (Barcelona). Obté 
el primer premi dels farmacèutics
espanyols.

1958
• Segon viatge a Suècia, on troba el pintor 
català Emili Moliner, amb qui mantindrà una 
llarga amistat. Exposa al Vällingby Center 
d’Estocolm.

1959
• Tercera estada a Suècia. Exposa a la Sture 
Galleriet d’Estocolm.

1960
• Exposa a les Galeries Syra, Barcelona, del 28 
octubre al 13 novembre. Presentació del
catàleg de Juan-Eduardo Cirlot.

1961
• Exposa amb Martín Bradley i Emili Moliner 
a la Galerie Hybler de Copenhaguen, al març.

1962
• Exposa a la Galeria Sant Jordi de Madrid.

1971
• Exposa a la Vasastadens Konstsalong, 
Goteborg, del 6 al 20 novembre.

1973
• Exposa a la Galerie Romaneta, París, del 
14 al 30 maig. Presentació del catàleg de 
Jean Dalevèze. Dirigia la Galeria Jean Paul 
Scarpita.

1974
• Exposa a la Galeria d’Art Sant Jordi, Girona, 
el 24 de gener.
• Exposa “La femme et les Mousquetaires” a 
la Galerie Romaneta, París, del 27 maig al 18 
juny.
• Participa amb Bellmer, Bernard Buffet, 
Daboval, Masson i Picasso en l’exposició «Un
peu d’erotisme», a la Galerie Romaneta, París, 
del 29 d’abril al 15 de maig.
• Exposa a la Galerie du Théâtre, Ginebra, del 
2 al 21 maig.

1975
• Realitza una taula eròtica per Michel 
Renoma.

1976
• La Galeria Manuel Marce de Sitges el 
presenta a Artexpo, Barcelona.
• Participa amb Grau-Santos, Jacus, Spitzer, 
Shart i Verdier en una col.lectiva a la Galerie 
d’Art Matignon, París.

1979
• És convidat a participar en l’exposició «Art 
sans Frontières XI», a la Galerie ISY Brachot, 
Brussel·les, del 25 gener al 24 febrer.

1980
• Realitza les litografies “Queen of hearts” i 
“Cargol” per Visual environments. Fine art 
galleries and publishers Tarzana.

1981
• Realitza la litografia “Central Park”, signada 
amb el pseudònim de Martí i amb un tiratge 

de 225 exemplars, per a l’Original Print 
Collectors Group de Nova York.
1987
• Realitza un dels diversos viatges que el 
van portar al Japó: Osaka, Tòquio, Matsu, 
Yokohama ...

1989
• Torna a Catalunya. S’instal•la a Sitges.

1993
• Exposa a la Edumar Galeria d’Art, Linares 
(Jaén), del 8 al 30 d’octubre.
• Participa en la «Europart, Salon International 
de Galeries d’Art Actuel», Ginebra, del 5
al 9 de maig. Presentat per la Galeria Edumar, 
Linares.
• Participa en la «Mostra Biennal d’Escultura 
Contemporània. Homenatge pòstum a 
l’escultor Remigio Mendiburn », Hondarribia, 
maig-març.

1995
• Realitza el cartell de la «50. ª volta ciclista a 
Espanya».
• S’instal.la a l’Hotel Estela Barcelona de 
Sitges.
• Exposa a Cau d’Arts, Barcelona, del 19 
de desembre al 12 de gener. Presentat per 
Florentino Collantes.
• Realitza la felicitació nadalenca de l’Hotel 
Estela Barcelona de Sitges.

1996
• Realitza la felicitació nadalenca de l’Hotel 
Estela Barcelona de Sitges.
Decora l’Habitació 110 “Blue dreams” 
intervenint directament sobre parets i sostre a 
Hotel Estela Barcelona, Sitges.

1997
Decora l’Habitació 214 “Sunrise” intervenint 
directament sobre parets i sostre a Hotel Estela 
Barcelona, Sitges.

1998
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• Participa en “Petit format de grans fermes» al 
costat d’altres artistes com Cuixart, Dalí, Grau 
Garriga, Amèlia Riera, Gerard Sala, Subirachs, 
Tàpies, etc., A Canals Galeria d’Art, Sant 
Cugat del Vallès, al mes de desembre.

1999
• Exposa a Canals Galeria d’Art, Sant 
Cugat del Vallès, del 5 al 31 d’octubre. Fa la 
presentació Christian Nieto de Gea, president 
de les relacions hispanomonaguescas.

2000
• Té lloc l’exposició «Puigmartí antològica 
(1947-2000)» a L’escorxador, Sitges, del 17 
març al 12 abril.

2001
• Exposa a Crédit Fousier. Monaco.
• Exposa a Crédit Fousier. Cannes.

2000
• Participa en Trobada amb l’art actual en 
l’Obra social de Caja Madrid, al mes de juliol 
a Barcelona.

2004
• Presentació del llibre Josep Puigmartí. Sunrise 
H.214 i exposició retrospectiva a l’Hotel de 
l’Art. Castelldefels

2005
• Exposa a la Galeria René Metras de 
Barcelona.
• Participa en l’exposició col.lectiva itinerant 
“Visions i Suggeriments” en homenatge a 
Miguel de Cervantes pel IV Centenari del 
Quixot, amb Josep Guinovart, Josep Grau-
Garriga, Eduard Arranz-Bravo, etc. Recorregut 
de l’exposició per diverses ciutats espanyoles. 
Sitges, Madrid, etc.
•  Exposa 120 obres de gran format al Museu 
de Renmin Da Dao el mes de desembre a 
Shanghai, Xina.
•  Fa lliurament a l’ajuntament de Sitges de 
dos quadres titulats Alien Fashion in Sitges de 

gran format.

2006
• Lliurament al Museu del Futbol Club 
Barcelona el quadre titulat “Soci 333.333”, 
Barcelona.
• Participa en l’Acte a benefici de la Fundació 
Vicente Ferrer, presentat per Josep Maria  
Cadena, juntament amb obra de Chillida, 
Subirachs, Aguilar Moré, Antonio López, etc. 
al Museu Diocesà de Barcelona, abril a maig.
•  Exposa al Museu de Guangdong, Xina. 
“Obres mestres del Surrealisme”. 105 quadres 
dels seus millors olis i les escultures fins al mes 
de maig.
•  Visita la població francesa de Bourg-
Madame, fa entrega de diverses obres. Juny
•  Realitza una escultura per l’exposició “Els 
cafès de Rusiñol” amb motiu de Any Rusiñol 
a Sitges, juliol.
•  Exposa més de 80 obres de gran format a 
l’Hotel Andalucía Plaza de Marbella, d’agost 
a desembre.
• Participa a Marb-Art setembre. II Fira 
Internacional d’Art Contemporani de 
Marbella,
setembre.
•  Participa a Sentiment en trànsit. Homenatge 
a Cuixart al costat d’altres artistes com Modest 
Cuixart, Lorenzo Quinn, etc. a Barcelona, de 
setembre a octubre.

2007
• Exposa més de 80 obres a l’Hotel H10 
Estepona
• Exposició “Màscares de Carnaval” a Hotel 
estela Barcelona, Sitges.
• Exposició individual a Edifici Miramar, 
Sitges.
•  Exposició “L’Art de reciclar” a l’Aeroport de 
Barcelona.
•  Donació d’una obra “Alien fashion” a la 
Fundació Ave Maria de Sitges.
• Exposició permanent a “Centre d’Art 
Contemporain Puigmartí” a Bourg-Madame, 

França.
• Participa a Marb-Art setembre. III Fira 
Internacional d’Art Contemporani de 
Marbella
amb Espai Miquel Gaspar.

2008
•  Exposició a “Illums Bolighus” Copenhaguen, 
Dinamarca.
•  Presentació del llibre “Petita Història de 
Josep Puigmartí” a Bourg-Madame, França.
•  Exposició al Col.legi d’Enginyers de 
Barcelona, abril.
•  Exposició d’escultura i pintura al Centre 
Logístic d’Aena, al Aeroport d’el Prat de 
Llobregat (Barcelona)
• Exposició a la Pasarela Gaudí Novias. Fira 
de Barcelona.

2008-2009
•  Exposició “Trobades amb l’art actual” en 
Museu Centre d’Art Contemporani Conde 
Duque, Madrid.
•  Exposició a Galeria Art al Set, Andorra.

2009
•  Exposició “I have a dream” - Homenatge 
a Martin Luther King al Carriage House 
Center for the Arts de Nova York. Organitzat 
per l’Ajuntament de Sitges i la Gabarron 
Foundation.
•  Exposició inaugural de Acento Gallery a 
Abu Dhabi.
•  Dona una obra de gran format per la 
Fundació Rotary International amb fins 
benèfics per la lluita contra la Sindrome de 
Rett.
Exposicions previstes per l’any 2009:
•  Exposició a Galeria Art al Set, Andorra.
•  Exposició a la terminal T-1 de l’Aeroport de 
Barajas, Madrid.
• Exposició al Reial Centre Artístic de 
Barcelona.
Hotel de l’Art, Sitges




