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Horaris: de dimecres a divendres de 17 a 20 h - dissabtes d’11 a 14 h i 
de 17 a 20 h - diumenges i festius d’11 a 14 h

Del 4 al 27 d’octubre de 2013
Inauguració el 4 d’octubre a les 19.30 h.

Tres
Artistes
Tres



Exposició col·lectiva dels guanyadors del I Concurs de Pintura i Escultura 
del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres que es va celebrar el dia 1 de 
desembre de 2012. D’entre el bon nivell qualitatiu dels nombrosos 
concursants, el jurat va escollir com a guanyadors als artistes Joan Poch 
(primer premi), Marc Sala (segon premi) i Emma Agustí (tercer premi)

Petita tria pictòrica

En aquesta petita tria pictòrica que presento a la sala de Can Caralt hi podeu veure 
una selecció subjectiva i emocional de la meva obra més recent (2011-2013). 
Algunes peces ja havien estat exposades i d’altres són totalment inèdites, 
rescatades de l’estudi i que ara es poden veure per primer cop. 
Aquest període (2011-2013) ha estat un viatge artístic per diferents paisatges a la 
recerca de l’Arcàdia de�nitiva: paradís desitjat, impossible i inabastable. 

Joan Poch, pintor, escultor i ceramista. 

Organicismes, la segona de 
les ànimes de Sala Audet 
escultor.

Una línia creativa on la xapa d'acer 
oxidada és la protagonista. Petites 
unitats d’aspecte orgànic entrellaçades 
ingràvidament entre elles formant 
�gures imaginàries algunes vegades, 
arbres en d’altres

Veïna de Llavaneres, de la Mediterrània, pensant en el poble, en els pobles veïns i en 
l’univers. Entre ferros, fustes, pedra, escrits, dibuixos, fotogra�es, pintures i  projectes, 
a la recerca de l’oxigen de la natura, de l’orgànic i genuí enmig d’adversitats i alegries 
us presento aquest curiós camí que va modi�cant-se en el procés de realització.
Reintentar, reutilitzar, reviure, reconduir, reinventar, reubicar, recuperar, reivindicar, 
renovar, resistir i tantes i tantes ERRES... 

Joan Poch (Vilafranca del Penedès, 1959)

Marc Sala Audet 
(Barcelona, 1984)

Emma Agustí (Barcelona, 1957)


