ESCULTURES
AL CARRER

L’he començat el dia

L’he acabat el dia

Hi ha artistes que pinten.
Hi ha artistes que fan dibuixos.
O fan fotografies.
O fan vídeos.
N’hi ha que ho fan tot.

I també hi ha artistes
que fan

Quan són per tenir a casa són
petites. Però quan són perquè
siguin al carrer, a les places
o a les rotondes, aleshores són

GEGANTS!

Us proposem conèixer algunes
escultures a l’espai públic en dos
itineraris: un per poder fer a peu
(en verd al mapa) i l’altre perquè
el feu amb bicicleta (en negre
al mapa). Només cal que agafeu
el quadern i els estris...

Si vols saber més coses de les escultures i dels seus autors
i autores segueix les instruccions:
1 Descarrega’t gratuïtament l’App M|A|C Ajuntament
de Mataró (tant per a iOS com per a Android)
2 Utilitza el botó Escàner que apareix al menú
3 Fes una fotografia de la portada d’aquest quadern
i envia-la. De seguida podràs veure el document
amb la informació.

1
Mataró
Manuel Cusachs
1992
Bronze i pedra de granit
Plaça de l’Ajuntament

marítima

L’escultura
és una al·legoria
a la ciutat de Mataró.
A una mà, un drap
com si fos una bandera,
i a l’altra, una mata,
de Mataró.

2
Homenatge
al Treball i als Dies
Moisès Villèlia
1991
Ferro tintat i formigó
Plaça de la Brisa

Quines lletres
hi veus?
Encercla-les.

3
Monument
al Cooperativisme
Jaume Simon i Mònica Vilert
1996
Acer corten
Plaça del Forn del Vidre

En aquesta plaça hi havia la
Cooperativa Cristalleries de Mataró.
Veus la paraula escrita?
Cooperació: Acció col·lectiva
que persegueix un benefici comú.
Amb aquesta pista, què tries?
una escombra sense pal
la unió fa la força

4
Ocellot
Perecoll
1986
Bronze, ferro i alumini
Passeig del Callao
(al pas de l’Espigó)

Dibuixa
aquí
el teu!

5
24 juliol
Martí Anson
2018
Formigó, ferro i vidre
Pati del Cafè Nou

“Quan era petit,
sortint de l’escola
i anant cap a casa
a dinar, passava per
davant del forn del vidre
i gaudia, tafanejant per
la finestra, dels
bufadors de vidre.”

La bombeta d’aquest
fanal només s’encén
un dia a l’any:

el 24 de juliol.

Aquí tens un tros de
ciutat. Dibuixa-hi la teva
escultura.
Després fes una fotografia
i envia-la als perfils de
Twitter @macmataro
o d’Instagram @mac_mataro
amb l’etiqueta #esculturamac
i ho penjarem al web.

Títol de l’escultura

El teu nom

Material

8
Si vols saber més coses
d’aquestes escultures
i els seus autors/es,
ho trobaràs a
www.mataroart
contemporani.cat
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En bicicleta
A peu

1

2
3

4

6
Laia l’Arquera
Josep M. Rovira-Brull
1998
Ferro corten pintat
Rotonda de la plaça
de la Porta Laietana

Cap a on
viatja la
fletxa de
la Laia?

7
Monument a Antonio Machado
Josep Novellas
2003
Bronze i formigó
Rotonda de la ronda del Dr. J.
Ferran i plaça d’Antonio Machado

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

8
Matarona
Jordi Cuyàs i Jaume Simon
1997
Alumini i ferro pintat
Rotonda de la plaça
de la Gran Bretanya
Pinta la
Matarona
del seu
color!

Plaça de l’Ajuntament
Girona
Figueres
Tàrrega
Palafrugell
Tortosa
Tarragona
Cotlliure (França)
Aspet (França)
Tessalònica (Grècia)
Façana de l’Ajuntament

9
Un crit
Agàpit Borràs
i Xevi Batlle
2011
Ferro tintat i acer
Parc de Rocafonda

Per què
es diu
Un crit?
Busca i escriu
la inscripció:

10
S/T (Tors femení)
Iago Vilamanyà
1984
Pedra d’Ulldecona i ferro
Plaça de Joan XXIII

Com la faries tu l’escultura d’una dona?
T’hi posem el pedestal.

Hi veus
una dona
estirada?

Sabries
relacionar
les escultures
amb els seus
autors?

IAGO
VILAMANYÀ

JOSEP
NOVELLAS

JORDI CUYÀS
I JAUME SIMON

MANUEL
CUSACHS

JOSEP M.
ROVIRA-BRULL

JAUME SIMON
I MÒNICA VILERT

MARTÍ
ANSON

PERECOLL

MARTÍ
ANSON

AGÀPIT BORRÀS
I XEVI BATLLE
MOISÈS
VILLÈLIA

Coneixes altres escultures de la ciutat?
Saps com es diuen i qui les ha fet?

Sóc una
pàgina
retallable

Aquest quadern m’ha agradat:
poc

molt

moltíssim

Has conegut escultures de la ciutat que no havies vist encara?
Quines?

Saps que els artistes que fan les escultures
també fan altres coses: pinten, dibuixen,
fan fotografies o vídeos... En coneixes cap?

Quins artistes coneixies?
Manuel Cusachs
Jaume Simon
Josep M. Rovira-Brull

Moisès Villèlia
Monica Vilert
Josep Novellas

Perecoll
Martí Anson
Jordi Cuyàs

T’agradaria conèixer algun/a dels/les artistes que han fet aquestes
escultures? Quin/a?

Si vols rebre informació, retalla per la línia de punts
i deixa o envia’ns la butlleta a M|A|C
(Direcció de Cultura. c. de Sant Josep, 9. 08302 Mataró)

M’agradaria rebre informació
del que fa el M|A|C mini
Aquest és el meu nom

Aquesta és la nostra adreça electrònica

Aquesta és la nostra adreça postal

La Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, amb CIF: P0812000-H, li comunica que,
en compliment de l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, les dades recollides
en la present sol·licitud seran incloses en un fitxer amb la finalitat de rebre els butlletins
i informacions que generi l’entitat. L’únic destinatari de la informació subministrada és la
Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, amb domicili al carrer de Sant Josep 9, de
Mataró. Per a exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, pot fer-ho personalment
o per escrit a les oficines de Cultura a l’adreça esmentada.
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