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Magda Casamitjana i Aguilà / Alcaldessa de Roses

PRESENTACIÓ
Avui, amb aquesta exposició i la resta d’actes que al voltant de la figura de l’artista rosinc
Jaume Turró es porten a terme, fem, per sobre de tot, un acte de justícia. Justícia envers un
home que ja figura entre les persones il·lustres d’aquest poble. Molts de vosaltres, en assabentar-vos d’aquesta iniciativa portada a terme pel Departament de Cultura de l’Ajuntament
de Roses i l’Espai Cultural La Ciutadella, em dèieu que ja era hora de dedicar-li una gran exposició i recuperar la seva figura.
Certament, en Jaume Turró, conegut a Roses com en Xameca, va tenir en vida el reconeixement del poble el 1999, quan se li va fer entrega de la Dracma, però calia també recuperar
la seva obra i la seva figura com un dels grans artistes rosincs que han ajudat a fer el poble
encara més gran.
Sovint parlem del gran patrimoni d’aquesta terra, de la seva història i del seu valor paisatgístic, de com aquests aspectes ens ajuden a projectar la nostra ciutat cap a l’exterior i a diferenciar-nos d’altres poblacions.
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L’art i els artistes també formen part d’aquest gran patrimoni, per això calia recuperar la figura d’en Jaume Turró, tant pel que va significar per als altres artistes locals i empordanesos, com pel que va significar per al poble en general i per al turisme dels anys 70 i 80
especialment. El seu record encara és viu per a molts de nosaltres, per això també volem
que la seva obra no resti en l’oblit i que sigui viva per sempre.
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Jaume Santaló / Historiador i Cap del Dep. de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Roses

PRESENTACIÓ
Malgrat no ser un servei cultural de prestació obligada per part dels municipis –de fet, només
ho són les biblioteques– les sales municipals d’exposicions són un equipament cultural bàsic
en l’àmbit local. Eina fonamental per a la difusió del coneixement i la creació, les sales d’exposicions possibiliten la presentació dels resultats de recerques i de treballs individuals o col·lectius que, en un altre format, hi tindrien l’accés més limitat. El caràcter visual de la seva oferta
i les possibilitats que ofereixen el suports audiovisuals o les TIC per facilitar l’accés al seu contingut des de diferents angles i nivells de coneixement, permeten ampliar el ventall d’usuaris
sense haver de renunciar als criteris de qualitat i rigor que ha de tenir qualsevol oferta cultural.
Aquests equipaments poden ser també unes eines molt útils per fomentar sinergies de treball i desenvolupament en l’àmbit cultural local en un sentit ampli. Amb la sala d’exposicions
pública, artistes i investigadors poden tenir al seu abast el suport a la producció necessari
per desenvolupar el seu treball així com la plataforma per donar-lo a conèixer. Però no són
els únics. Tots i cadascun dels actors que participen en la producció, muntatge i difusió
d’una exposició –industrials de les arts gràfiques, dissenyadors, productors i editors de formats audiovisuals, fusters, electricistes, pintors, educadors, periodistes i els mateixos treballadors de l’administració– formen un ampli equip de treball que, basant-se en
l’autoexigència i l’esforç, van ampliant la llista d’agents culturals locals i poden acabar conformant l’embrió d’una indústria de serveis vinculats a la cultura.
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A Roses tenim la sort de gaudir d’una Sala d’Exposicions ben equipada i d’una altra sala complementària –la Sala Petita– dins d’un espai patrimonial de primer ordre com és la Ciutadella.
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Des de la reforma de la sala l’any 2008 i la creació de la Sala Petita l’any següent, s’han
pogut produir fins a catorze exposicions i s’han publicat tres catàlegs de gran format. Una
feina pacient i constant orientada a partir d’una línia de treball que combina preferentment
la temàtica historicopatrimonial amb la de la creació contemporània, i que ha permès que
Roses hagi estat inclosa dins el circuit de sales de programació estable en arts visuals de
Catalunya per part del Departament de Cultura de la Generalitat.
L’exposició i el catàleg a l’entorn de la figura del pintor Jaume Turró, en Xemeca, que ara presentem, probablement resumeix bé tots els atributs i funcions que hem anat desgranant
pel que fa al que pot ser o ha de ser la sala d’exposicions municipal de Roses i a l’evolució
que està seguint. Per començar, es tracta d’una temàtica que combina art i patrimoni (qui
en dubta que, després d’aquest treball, l’obra artística d’en Xemeca no formarà part del patrimoni de Roses?). A més, aquesta exposició és el fruit de la recerca d’un equip de quatre
persones que durant més d’un any ha anat recopilant, documentant i ordenant l’obra de
Jaume Turró fins a fer aflorar la figura d’un artista i una persona excepcional. I, finalment,
tenim una producció i un muntatge com a resultat del treball d’un equip de professionals
majoritàriament locals que, exposició rere exposició, té les mecàniques de treball més ajustades i el nivell d’autoexigència més alt.
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En definitiva, doncs, les sales municipals d’exposicions han de ser una eina clau per al foment del coneixement i de la creativitat, i per al desenvolupament de serveis d’alta qualificació en l’àmbit local. Que això sigui possible dependrà de l’esforç de tothom.
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JAUME TURRÓ
APROXIMACIONS
A L’ARTISTA
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Toni Martínez / Historiador de l’art

EN XAMECA
EL PRIMER
ARTISTA
CONTEMPORANI
DE ROSES
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En Jaume Turró provenia d'una família de pagesos que es dedicaven essencialment a la ramaderia i a la venda de llet a la casa familiar del carrer Sant Isidre núm. 1 de Roses. Sobre
la seva formació artística cal dir que va ser més aviat escassa o inexistent, i sempre es va
considerar un autodidacta. No tenia estudis de pintura, no pertanyia a cap escola o corrent,
no tenia un gran domini tècnic del color, no freqüentava els grans centres artístics. Tot i així,
cal considerar en Jaume Turró, tant pel que fa a la seva obra com a la seva vida, el primer
artista contemporani nascut a Roses.
Per què, què és allò que defineix un artista? Una certa sensibilitat estètica? Una obstinada
voluntat de transgressió? El domini tècnic d'una determinada art? Una mirada neta de prejudicis sobre la realitat? Una voluntat de recerca no simplement racional?... Certament, què
és el que fa que una persona sigui considerada un artista? Aquesta pregunta és tan difícil
de respondre com la mateixa pregunta sobre la definició de l'art. Sigui el que sigui, i que no
acabarem mai de saber què és, en Xameca ho tenia.
En Jaume va ser un artista fins i tot abans de començar a pintar. Tal com comenten alguns
companys de l'equip de futbol AE Roses, “en Jaume era un artista amb la pilota” o, com diu

» L’artista treballant en la decoració de la font
que va realitzar a la plaça de Sant Pere de
Roses. C. 1972.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles
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respecte a això la seva neboda, la Maria Teresa Casellas: “El meu oncle veia el futbol com un
art.” Fins i tot, ja gran, no era estrany veure'l al bar La Sirena discutint amb algun cambrer
o client sobre l'art del futbol. Tal com recorda el pintor i amic Martí Vergoñós: “Ell no era
fanàtic, li agradava més el joc que el resultat del partit.”
En Jaume, que s'havia dedicat professionalment al futbol jugant en diversos equips, va abandonar aquest esport definitivament als 25 anys, a causa de diferents lesions, i va començar
aleshores a dedicar-se al món de l'art. Segons el propi autor comenta en diverses entrevistes,
ja a la seva última època de jugador feia dibuixos, es va comprar diversos llibres de pintura i
es va interessar per l'art. Començà a pintar, però, de forma sistemàtica, a partir de 1955.
Després d'un periple iniciàtic, d'autoformació i d'assimilació de diferents corrents estètics,
de la seva estada a París, del contacte amb l'escola cinètica i de l'ambient artístic de la ciutat de la llum, de la seva tornada a Roses o de la pertinença al Grup 5, en Jaume comença

» 1. Anys 80. L’artista treballant al seu estudi
del carrer Sant Isidre de Roses.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles
» 2. Jaume Turró a l’interior del Bar Nàutic de
Roses.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles
» 3. Jaume Turró a la platja de l’Almadrava.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles
» 4. Exposició de Jaume Turró a la galeria
Xaloc de Roses, propietat de Ramon Baqué,
el 1972.
Fons: Ramon Baqué
» 5. L’artista en companyia de la seva amiga,
Silvia Breuer-Ober, propietària del pub musical Barbarossa.
Fons: Sílvia Breuer-Ober
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Als seus quadres, sovint de temàtica al·legòrica, apareix un món original i paral·lel a la realitat, on conviuen les dones, els esportistes, la mitologia, els peixos, els galls que tan li agradaven quan era petit i que corrien per casa seva, els ulls vidriosos i amb espines que miren
l'espectador i l'interroguen, o les figures relligades que es busquen i s'abracen a la solitud
d'un fons hostil. Tot un cosmos habitat també per formes marines i cel·lulars que es mouen
lentament entre l'abstracció i la figuració.
També la seva tècnica era original, tal com expliquen en Martí Vergonós i l'Albert Pujol, dos
artistes locals que van tenir molta relació amb ell. Acostumava a pintar amb oli o amb acrílic. Segons comenta en Vergoñós: “L'oli el rebaixava molt amb vernís holandès, cosa que feia
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a teixir un estil propi ple de formes recognoscibles, tractades sovint de forma surrealista o
cubista dintre d'una composició o un fons cinètic. Una pintura, com ell mateix acostumava
a definir, “metafísica”.
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que la capa de pintura fos molt fina. Jo anava amb ell a comprar els tubs de pintura i en gastava molt pocs.” Pel que fa a l'acrílic, recorda en Pujol que “l'utilitzava perquè era més fàcil
d'assecar i, al final, els envernissava sempre, perquè, segons deia, li donaven una imatge
més clàssica a la pintura”.
Però, el més original eren les diferents tècniques que utilitzava per tal d'aconseguir els efectes desitjats, com per exemple el grattage, que servia per treure rascant la primera capa de
la pintura i fer sortir la capa de sota; els esquitxats, que feia passant el pinzell per una reixeta; la goma d'esborrar, que feia servir per fer rodones que recorrien tot el quadre, o la tècnica del rentat, que consisteix a passar un drap per la pintura quan encara està molla.
Totes són tècniques poc sofisticades i poc ortodoxes dins de l'art contemporani, més properes
a l'art brut que a les avantguardes del moment. Però unes tècniques que ens ajuden a redibuixar la figura d'en Jaume Turró com un artista poc convencional i molt particular, a la recerca,
sempre, d'allò autèntic sense tenir en compte modes, corrents, estils o possibles mercats.
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A la seva dilatada carrera artística, que es basa principalment en la pintura, podem veure la
figura de l'artista treballador. Moltes de les persones que el van conèixer a fons, com la Silvia
Breuer-Ober, gran amiga del pintor que regentava el pub Barbarossa, o els artistes citats anteriorment, destaquen la seva capacitat creativa, però, per sobre de tot, la seva capacitat de
treball.
També cal dir que va ser un artista modest, sense grans pretensions, que no necessitava
grans luxes i que vivia de forma austera, cosa que li va permetre dedicar-se professionalment a un món sovint tan inestable i fluctuant, com el món de l'art.
Sota una aparença desenfadada i burleta, amiga de l’excentricitat, del viure el moment o de
les curses de braus a la platja de l’Almadrava que feien embogir els turistes, trobem un pintor que, al seu estudi situat a l'àtic de carrer Sant Isidre núm. 1, es passava les nits pintant
i dibuixant, lluitant entre la forma i el fons, entre la figuració i l'abstracció, entre la unitat del
quadre i les parts, entre l’ésser i el no-res.
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» Jaume Turró a la font que va realitzar els
anys 70 a l’interior d’un centre comercial
de Roses.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles
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« Jaume Turró al seu taller del carrer
Sant Isidre de Roses.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles

Però, si volem entendre la importància de la figura d’en Jaume Turró, hem de respondre a
una pregunta més que interessant, al meu entendre: Com va aparèixer el primer artista contemporani a Roses? Per què va ser en aquells anys precisament? Sens dubte són molts els
factors que van fer possible aquesta aparició. L'arribada dels turistes va ser clau, no només
perquè van ser els primers i principals clients d’en Jaume Turró i, per tant, van fer possible
que en Xameca pogués viure de les seves obres, sinó principalment per la mentalitat oberta
d’aquella Europa que va sacsejar els esquemes mentals d’una societat de final del franquisme tancada i cansada de ser-ho.
En aquells temps, el domini de la llengua francesa, que coneixia gràcies a la seva estada a
París durant tres anys, el va ajudar molt a relacionar-se amb els turistes francesos. “Cap al
1974-1975 venien molts francesos. Es reunien al Nàutic i, com que ell parlava francès, tots
el buscaven. Els entretenia i els feia riure, però al final tots li compraven quadres. Era l’època
del Rachdingue i de l’oficina del diari l’Indépendent que hi havia al carrer Sant Elm, on
s’editava un petit suplement sobre la Costa Brava. Després van venir també els alemanys”,
comenta en Pujol. Pel que fa a la relació amb els clients alemanys, hi va tenir molt a veure
el pub Barbarossa i la figura de la Silvia: “Él no hablaba alemán, pero siempre se entendía
con la gente. Yo tenía siempre cuadros de él en el Pub y le presentaba a los clientes que se
interesanban por sus cuadros. Le ayudaba en lo que podía”.

Per altra banda, un altre factor determinant per l’aparició d’un artista com en Xameca, va
ser el desenvolupament urbanístic i el creixement demogràfic, que propiciaren el creixement econòmic del poble. En aquells anys, trobem el boom de la construcció a Roses, dels
grans hotels, de les segones residències, de les urbanitzacions... En definitiva, el model de
la Costa Brava, amb paella, sangria i barret mexicà inclòs, que avui dia està tan injuriat, però
que va enriquir tot una sèrie de famílies de Roses que, a partir de la construcció, de la venda
de terrenys, del lloguer d'habitacions i de preparar menjars, de passejades en vaixell i de la
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Per a aquells turistes de sol, platja i diversió, en Turró era una atracció i molts el convidaven
a seure a la seva taula. Era habitual veure’l a la platja fent acrobàcies, les famoses curses
de braus o fent la postura del pi, amb les cames enlaire i el cap per avall.
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promesa de paradisos gairebé tropicals per als turistes, es van convertir en famílies benestants que van poder comprar art, i van esdevenir clients d'en Turró i, per tant, van fer possible que una persona com en Jaume, amb una gran capacitat creativa i un esperit lliure,
es pogués dedicar a la creació artística.
Cal dir que en Xameca, com els autèntic artistes, concebia l’art, no només com un treball
que es realitza sobre una superfície blanca, sinó com una activitat totalment lligada i relligada a la vida, a la pròpia persona. On la frontera, com passa amb els surrealistes, entre l’obra i la vida, és molt difusa. On la vida és també l’obra. On el resultat és una etapa més d’una
activitat que té a veure amb l’artista i no amb la tela. On el quadre és simplement allò que
queda després d’un combat creatiu, les restes d’un naufragi per aigües profundes.
Potser per això és tan important l’autoretrat a la seva obra. Durant tota la seva vida va anar
fent autoretrats, és a dir, va tenir la necessitat de projectar la seva figura real a l’espai de
ficció de la tela. De forma natural, va ficcionar la seva pròpia vida com un pas més del procés
creatiu
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En Jaume va ser un artista que va tenir el reconeixement del poble, fins i tot, a l'any 1999
se li va fer entrega de la Dracma de Roses com a reconeixement d'una vida dedicada a l'art.
Però crec que, de forma poc encertada, sovint ha quedat la idea de l’obra d’en Jaume Turró
com una obra menor d’un artista local una mica excèntric, sense veure el veritable valor del
seu treball.
Aquesta retrospectiva que ara es presenta vol lluitar contra aquesta idea, vol ajudar a mostrar una altra visió de la seva obra, una visió més seriosa i acurada d'una obra molt original
i carregada de personalitat, amb diferents etapes i períodes, però sempre a la recerca d’allò
que de veritat existeix en l’art.
Aquest intent de recuperació de l’obra i la figura d’en Jaume Turró ha estat realitzat per un
equip dirigit pel crític d’art Josep Vallès, amb la coordinació d’en Toni Martínez, les fotografies d’en Francesc Guillamet i de la Maribel Ruiz de Erenchun i el disseny d’en Martí Parada.
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Per a l’exposició i el catàleg també hem comptat amb la col·laboració de la pintora i llicenciada en Belles Arts Alícia Viñas, el periodista Josep Playà, la crítica d’art Pilar Parcerisas,
als quals agraïm la seva implicació en el projecte, i de l’equip del Departament de Cultura i
Patrimoni de l’Ajuntament de Roses, promotor d’aquesta iniciativa.
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Per acabar, cal dir que en Jaume Turró va ser un artista que va vendre molt i a clients molt
variats. La seva persona fou sempre respectada i eren molts els que cada any li compraven
un quadre, cosa que ha fet que la seva obra, la majoria en col·leccions particulars, es trobi
molt dispersa. Aquesta característica ha fet que el treball de localització i posterior catalogació hagi estat complicat i que molta obra hagi quedat fora d’aquest primer intent de compilació. Esperem que aquesta retrospectiva serveixi precisament per fer aparèixer més obra
seva i que aquesta pugui arribar al gran públic en futures exposicions.
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Alícia Viñas Palomer / Pintora i llicenciada en Belles Arts

JAUME TURRÓ
I BRUNET
(1929-2005)
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Va néixer a Roses el 30 de maig de 1929. Els seus pares, Benito Turró i Ferrer i Anna Maria
Brunet i Arola eren pagesos, tenien terres i també ramats que guardaven, com era habitual
en aquells temps, al corral ubicat sota el seu habitatge, al centre de la vila de Roses, al costat de la plaça de Sant Pere. Va tenir una infantesa lliure i feliç tot i que els seus germans,
Marta i Narcís, tenien disset i deu anys més que ell, la qual cosa li proporcionà molta autonomia.
En acabar els estudis primaris es dedicà a jugar a futbol, que era la seva passió, i durant
molts anys s’hi dedicà professionalment. Va començar a l’equip del Roses i va passar ràpidament al juvenil del Perpinyà on guanyà el premi al millor jugador i, tot seguit, el fitxà el
Sète de Primera Divisió. Des d’allà, el va fitxar l’Espanyol de Barcelona on, dissortadament,
no destacà a causa del seu esperit individualista. Va jugar al Talavera de la Reina i, quan va
fer el servei militar, ho va fer al Cartagena. Però l’equip on realment triomfà fou el Manresa.
Allà va aconseguir els seus millor èxits com a davanter, on destacà per la seva facilitat de
fer driblatges. S’explica que va ser un gran golejador, fins a arribar a fer sis gols en un mateix
partit.
A Manresa va ser una persona molt popular i apreciada, però ja sabem que el futbol és l’art
de saber guanyar i saber perdre, i sovint, després de l’èxit, trobem un cos esgotat per la lluita cos a cos i el malson dels trencaments i de les lesions que van marcant el final de la car-

» L’artista treballant en la decoració de la font
que va realitzar a la plaça de Sant Pere de
Roses. C. 1972.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles
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»1/2/3

rera esportiva. Jaume Turró no va ser diferent, es trencà la clavícula i l’espatlla i va adonar-se
que els malucs no li permetien moure’s amb la facilitat que necessitava per a poder jugar.
Aquesta circumstància el va portar, a poc a poc, amb gran pena, a deixar el futbol professional.
En la seva darrera època futbolística, s’afeccionà a l’art. Visitava exposicions i va comença
a agafar els pinzells. I, d’una manera totalment autodidacta, va començar a pintar al voltant
de l’any 1955. Retornà a Roses i treballà de pescador. Pintava marines i paisatges de caire
figuratiu. Però la seva personalitat el portà ràpidament a connectar amb un món oníric ple
de personatges i de símbols que, a poc a poc, el varen dur a un surrealisme molt personal.

» 1. Jaume Turró, el segon començant per
l’esquerra, en un viatge a Versalles, cap als
anys 50.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles
» 2./ 3. Jaume Turró a la seva època de futbolista professional. Va destacar especialment a l’equip de futbol de Manresa, però
també va fitxar per l’Espanyol i l’Olot, entre
d’altres.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles

Jaume Turró va estar molt lligat a la seva mare, que morí el juny de 1961. Això el portà a deprimir-se profundament i, sovint, bevia per tal de superar l’angoixa d’aquesta important pèrdua. El quatre de juliol de 1962 a les vuit del vespre havia begut i, en el passeig de Roses,
va increpar una parella de la Guàrdia Civil que feia el seu habitual recorregut amb aquestes
paraules: “ Sois unos sinvergüenzas, los americanos os están avasallando y ellos son los
amos de Rosas, sois unos cobardes.” (Recordem que en els anys cinquanta els americans
s’instal·laren a la base del Pení.) En apropar-se la parella de la Guàrdia Civil, va agafar el tricorni d’un d’ells, el va rebotir per terra i el va aixafar amb el peu; a l’altre, li tirà per la cara la
roba que duia a les mans. Va ser detingut, jutjat i empresonat per “insultos a las Fuerzas Ar-
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madas” i la condemna va ser de sis mesos i un dia a la Presó Provincial de Girona. Allà va fer
una sèrie de dibuixos i pintures negres.
El Capità d’Artilleria del Destacament de Punta Falconera, Sr. Díaz Pacheco, casat amb una
Rahola de Roses, era amic seu, l’apreciava i l’entenia. Es va interessar per la seva situació i
el va avalar i, d’aquesta manera, va sortir en llibertat provisional el dia 28 d’agost de 1962,
quan li quedaven per complir quatre mesos i cinc dies d’arrest. En sortir de la presó va vendre els dibuixos que havia pintat en reclusió al Bar Sirena de Roses.
Va fer la primera exposició de pintura a la Sala Icària de Figueres, l’any 1965 i aquest mateix
any va exposar al Gran Cafè de Ceret.
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L’herència de la seva mare li va proporcionar uns diners que li van permetre marxar a París
tres anys, del 1966 al 1969. Allà treballà intensament. El mateix any de l’arribada exposà a
Saint Germain amb el Grup Six Recherches, i també va fer-ho en una mostra col·lectiva a la
Galeria Marché d’Art Experimental. Va iniciar contacte i amistat amb el Grup d’Art Cinètic de
l’Escola de París (Soto, Iveral, Cruz, Díez i Sobrino). L’apassionà aquest moviment, per la
qual cosa, durant molt temps, podem classificar la seva obra d’art cinètic. A París va connectar amb el pintor Manera, totalment immers en aquest moviment, i amb Evarist Vallès
amb qui es relacionarà quan tots dos artistes tornin a l’Empordà. També va conèixer a Félez.
L’any 1969 tornà a Roses, on sent la crida del mar i surt a pescar de nits. S’integra a aquest
món mariner tan mitificat, però realment tan poc conegut. Això li permet, a més d’obtenir
uns ingressos econòmics, poder pintar a la claror de la llum del dia. Aquest mateix any exposà a la Galeria Xaloc de Roses; l’any 1972, a la Galeria Vallès de Figueres, i l’any 1973 va
formar part del Grup 5, integrat per Turró, Manera, Vallès, Fita i Xargay, i varen fer exposicions en diferents localitats de les comarques de Girona.
La Galeria Vallès va editar una sèrie de gravats amb el títol Gravat 6 i va fer un petit catàleg
amb el nom Serie Artistas Ampurdaneses, que integraven Evarist Vallès, Miquel Capalleras,
Alícia Viñas, Josep Ministral, Jaume Turró i Felip Vilà. La tècnica era l’aiguafort i el tiratge es
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» Exposició d’Àngel Planells. Galeria René Metràs. Barcelona, 1974.
De dreta a esquerra i de baix a dalt: Jaume Turró, Josep
Vallès, Àngel Planells, Alícia Viñas, Evarist Vallès, Jaji
Massanet, ... , Reneé Metràs, Josep Ministral, ... , ...
Fons: (c) mE. Museu de l’Empordà, Figueres (Xavier Torner)
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» Exposició Pintors abstractes de l’Empordà.
Museu de l’Empordà de Figueres.
D’esquerra a dreta: Jaume Fàbrega, Carles Vallès, Jaume Turró,
Jaji Massanet, Evarist Vallès, Miquel Capalleras, J.M. Joan Rosa.
Fons: (c) mE. Museu de l’Empordà, Figueres (Xavier Torner)
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va fer al taller de Miquel Plana d’Olot. Diria que aquesta sèrie, avui totalment exhaurida, va
ser feta entre els anys 1974 i 1975.
L’any 1973 va fer una exposició individual a la Galeria Massanet de l’Escala. L’any 1974 a la
Galeria Vallés de Figueres i l’any 1975 a la Galeria Internacional de Girona.
A Joan Massanet, en Jagi, li agradava l’obra de Turró per la seva personalitat, puresa i originalitat, pròpia d’un món molt personal i molt allunyat de qualsevol influència clàssica. Li organitzà una exposició retrospectiva a la seva galeria de l’Escala l’any 1975. L’any 1976
exposà novament a la Galeria Internacional de Girona i el mateix any, del sis al trenta d’octubre, ho va fer a la Galeria Dau al Set, al carrer Consell de Cent de Barcelona, propietat del
conegut col·leccionista d’art Salvador Riera, que era amic d’en Jagi i que sentia interès per
l’art d’avantguarda de les comarques de Girona, d’on ell era originari (Breda).

La seva obra va participar també en l’exposició “Empordà Terra d’Artistes” a la Pia Almoina
de Barcelona l’any 1994, a Madrid al Palacio de Velázquez l’any 1995-96 i a Figueres, al
Museu de l’Empordà, l’any 1996. Va treballar totes les tècniques (oli, acrílic, guaix, tècniques mixtes) i va fer relleu i escultura. A Roses, i també en els ambients artístics, era conegut amb el nom popular de Xamec, per ser fill de Can Xameca, nom que venia de la molt
estimada mula de la família Turró, que es deia Xameca i era molt popular a Roses.
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L’any 1984 va exposar al Museu de l’Empordà una important retrospectiva, catàleg núm.
34. L’exposició va ser visitada per 1.666 persones. La seva temàtica, molt vinculada a la
mar, estava plena de curculles, arabescos, corbes i cèl·lules vives, que ell anomenava “espermes màgiques” que trontollaven amb esperit oníric i on les figures femenines, sovint
protagonistes de les seves pintures, donaven la sensació d’un moviment que no va desaparèixer mai de la seva obra. En els anys 1981, 1983, 1985, 1986 i 1988 exposà a la Caixa
d’Estalvis Provincial de Roses. També ho féu a la Primera Mostra Punt Diari Art Català Contemporani a la Fontana d’Art de Girona. En el Museu de l’Empordà va participar en la Mostra
Pintors Surrealistes de l’Empordà, l’any 1977, i en l’Art Abstracte Empordanès de l’any 1978.
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A partir de l’any 1980 va fer molta amistat amb el pintor Martí Vergoñós de Palafrugell, el
qual pel seu matrimoni amb Carme Poyato de Roses, establí la seva residència en aquesta
vila després d’haver viscut molts anys a Cadaqués.
Entre els dos artistes va haver-hi una gran amistat que va durar tota la vida. En el seu estudi
de Roses, Martí Vergoñós m’explica que ni a Turró li interessava l’obra que feia Vergoñós ni
a aquest l’obra de Turró. Així i tot, s’ajudaven i sovint es passaven clients. L’obra dels dos
artistes és totalment diferent, però tots dos són persones amb una manera de ser molt
oberta, sincera, amb gran puresa d’esperit i amb ànimes lliures, i tenien una relació totalment desinteressada. Eren molt independents i gens afeccionats als grups artístics. Tots
dos feien seva la norma de Martí Vergoñós segons la qual “l’art no té caràcter comparatiu
ni competitiu, és quelcom molt personal que surt profundament de l’ànima de l’artista”. Tenien com a norma no presentar-se ni a premis ni a concursos.
Turró considerava que el seu món artístic era Roses i el seu entorn. Si bé va vendre molta
obra a alemanys, holandesos i francesos que li insistien a organitzar-li exposicions als seus
països respectius, mai va tenir cap interès per anar-hi. Solament era feliç a Roses.
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M’explica Martí Vergoñós que Turró no creia que la seva obra arribés a les grans col·leccions
i als museus, ja que només hi arriben els “reconeguts històrics”, nom que feia referència a
artistes de reconegudes famílies i cognoms.
Jaume Turró era una persona contradictòria, responsable, que es prenia les coses molt seriosament. Era auster i desconfiat, podia viure amb molt pocs diners i no tenia necessitats
materials i, alhora, també era un home de rauxes i molt teatral. Li agradava fer comèdia en
els bars on sovint organitzava divertits espectacles. A la platja de l’Almadrava, els mesos
de juliol i agost, a més de lluir-se com a esportista i home de mar, era sovint el protagonista,
amb la tovallola de bany, de corrides de braus imaginàries, on ell esdevenia torero i la tovallola era el capote.
Turró era una persona molt austera. El seu amic Vergoñós aconseguí que Turró es comprés
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una rentadora automàtica de roba, ja que vivia sol i la seva vida, per falta d’ordre, era caòtica.
L’impressionà la rentadora i es dedicà hores a contemplar-la; estava profundament admirat.
Li agradaven les dones estrangeres i les del país, sempre que tinguessin el cos com “columnes salomòniques”. Tot i ser enamoradís no va tenir mai una llarga relació estable, ja
que considerava les dones una font de problemes i preferia estar sol.
A la mort del seu germà Narcís, heretà novament. Aquesta herència i la pensió de pescador
que cobrava li eren suficients per viure, ja que, com ja hem comentat, era una persona sense
necessitats.

En la pintura d’en Jaume Turró, els protagonistes són elements que configuren l’obra d’art:
el punt, la línia i el pla. Trobem horitzontals que evoquen horitzons infinits; corbes, sovint
toves, que ens recorden la sensació de dinamisme i moviment que trobem sempre en la
seva obra; línies misterioses, suggeridores, que omplen tots els espais dels plans que ens
parlen de móns metafísics i molt personals. En la seva darrera etapa apareix amb molta insistència el punt com a protagonista. No compra teles ni materials, sinó que reutilitza el que
té, pinta sobre teles ja treballades i omple els plans de punts amb gran diversitat de colors,
sovint sobre fons negres i aconsegueix així una obra enigmàtica i interessant.
Jaume Turró era un gran afeccionat a la lectura i sentia passió per l’obra del filòsof romanès
Emile Cioran i la seva filosofia de l’absurd.
Turró va tenir una gran amistat amb Sílvia Breuer-Ober, alemanya. Ella i el seu marit regentaven el bar de jazz Barbarrosa de Roses, a l’edifici propietat d’en Jaume Turró, on aquest
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Aleshores, en una exposició que va fer en el restaurant Die Insel de Roses, va triplicar el preu
de les seves pintures i, d’aquesta manera, va evitar que li compressin l’obra. A l’artista, si
bé necessita vendre –la pintura és la seva font d’ingressos–, li costa despendre’s de la seva
obra. No li agrada perdre-la. Si pogués, la recuperaria tota. Per a Turró les seves pintures eren
els seus fills.
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tenia, a l’àtic, l’habitatge i l’estudi. El veïnatge i l’interès per la lectura, la música i la pintura
(Sílvia és pintora) feia que tinguessin molt per parlar i discutir. Sílvia m'explica que ella i el
seu marit li deien carinyosament Turrocrates, per Sòcrates, per les seva especial filosofia
sobre la vida i les persones. Sovint, en èpoques de forta creació pictòrica, quan l’horari no
existeix i es pot treballar tota la nit, si el cos aguanta, podia baixar a altes hores de la matinada a buscar menjar o cerveses a casa de la Sílvia.
Turró va ser també molt amic dels creadors del Bulli, Dr. Han Schilling, alemany, i la seva esposa Marketta, txecoslovaca d’origen. També ho va ser de Jaume Reig i Núria Serrats. Es relacionava també amb Josep Vallès Rovira, escriptor i crític d’art, Xavier Dalfó i Isabel Clara
Simó, de la Revista Canigó. També va estar molt vinculat a Willy Alvero, amb qui sortia sovint
quan tornava de l’estranger, on habitualment residia. Va ser molt amic de la Clareta del Bar
Sirena de Roses: ell n’era un habitual i ella una amiga amb qui compartia les confidències.
L’any 1992 el varen operar per fer-li uns implants als malucs ja que tenia moltes dificultats
per caminar. L’any 1999 rep un homenatge de la vila de Roses i se li concedeix la Dracma
en reconeixement a la seva trajectòria artística.
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A partir dels any noranta, Jaume Turró recuperà la família en la persona dels seu nebots,
fills de la seva germana Marta, especialment de Maria Teresa Casellas i Turró, que tingué
cura de l’artista i se'n va fer càrrec. Va aportar, a la darrera etapa de la seva vida, el caliu que
es fa imprescindible a les persones per tal d’assumir i superar la soledat que comporta la
vellesa, la malaltia i la mort. Va morir el 10 de gener de l’any 2005.

» L’artista en una exposició realitzada a la
galeria Xaloc de Roses. C. 1975.
Fons: Ramon Baqué
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Josep Playà Maset / Periodista

JAUME TURRÓ
RECEPCIÓ
A LA PREMSA
ESCRITA
“Patriarcal i pagà, en Turró, en Xamec, és el darrer infant que encara troba petxines embruixades a la riba del mar.”
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Aquesta presentació del crític d’art Narcís Pijoan sobre el pintor Jaume Turró, arran de l’exposició “Pintors surrealistes de l’Empordà” (Museu de l’Empordà, Figueres, 1977), defineix
molt bé la personalitat d’aquest artista de Roses, tan valorat en l’àmbit local com desconegut fora d’aquí. El seu passat com a futbolista, el treball temporal com a pescador de teranyina i la presència habitual als carrers i cafès de Roses contribuïren a reforçar la seva
imatge d’artista bohemi, però no li donaren més projecció externa.
En Turró va començar a pintar l’any 1955, gairebé com un entreteniment, per distreure’s
d’una lesió d’espatlla que li va impedir jugar amb normalitat a l’Olot, en el que seria el seu
darrer equip. Durant els següents deu anys només va exposar en diversos bars de Roses i
en alguna col·lectiva. És un període de prova, marcat primer per la seva lesió i després per
la mort de la seva mare i un incident amb una parella de la Guàrdia Civil, l’any 1962, la qual
cosa li va suposar una condemna de sis mesos i un dia de presó que va haver de complir
parcialment. Una circumstància que mai va mencionar en les entrevistes.
En aquest període inicial, entre 1955 i 1964, el seu treball artístic amb prou feines si va merèixer mitja dotzena de referències a la premsa local. Tot i així, Naspi (pseudònim del perio-

» Primer pla de l’artista.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles
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dista de Roses Enric Badosa) es permet dir: “Habrá que seguir atentamente la posterior evolución de este joven y prometedor artista” (Los Sitios, 5-1-1957). I la seva participació en
una col·lectiva al Casino Menestral de Figueres, el 1961, mereix ja un comentari de Narcís
Pijoan sobre “el destacado y autodidacta pintor de Rosas”, de qui assenyala el següent: “la
fuerza, la agilidad y la gracilidad natural de sus figuras son valores inexpugnables por la pureza y el esfuerzo de su primitivismo” (Los Sitios, 12-1-1961). Més discretament, A. De Rocacorba (pseudònim d’Alfons Puig, crític i regidor de Cultura de Figueres) destaca de les
seves obres que “predomina la calidad del color sobre la expresividad del tema” (Ampurdán,
18-1-1961).
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Les dues primeres entrevistes apareixen al que aleshores era l’únic diari local, Los Sitios,
de la premsa del Movimiento, i destaquen encara la seva faceta futbolística. La primera es
titula: “Xamec, el pintor de Rosas, abandonó el futbol porque era un mar que le ahogaba”
(Naspi, Los Sitios, 16-7-1957). Tot i haver estat un futbolista prometedor que es va veure
obligat a abandonar abans de temps per lesió, considerava l’esport com un art de segona
categoria (“He sido halagado en fútbol, [...] pero esto de ahora es muchísimo más serio.”).
En la segona entrevista, és el periodista qui destaca que “podría haber triunfado en el deporte”. Curiosament ell va més enllà i ja no tan sols parla de pintura, sinó del seu interès
per l’escultura com a “válvula de escape” (E. Badosa, Los Sitios, 24-11-1960). Aquesta doble
faceta, que conjumina el vitalisme i l’esperit de superació, no l’abandonarà mai. Ho podem
veure perfectament en titulars d’anys diferents: “Un artista que antes fue futbolista, agricultor y últimamente pescador”, el 1972 (El Correo Catalán); “Un futbolista metido a pintor”,
el 1979 (Gazeta de Manresa), i encara “De futbolista a pintor”, el 1983 (Hora Nova).
L’entrada oficial en els circuits artístics va ser l’exposició a la Sala Icària de les Galeries Fortunet, de Figueres, el 1965. La seva obra va despertar admiració i les elogioses referències
de crítics com Josep Vallès, Narcís Pijoan, Narcís Sala i Alfons Puig, a més d’altres comentaris de Miquel Oliva o Ramon Guardiola, que en fa la primera presentació a la premsa de Barcelona: “Una transmigración deportivo artística” (El Correo Catalán, 2-3-1965). Josep Vallès
publica una extensa crítica a la revista Canigó (“En torno a la pintura de Turró”, gener 1965)
que analitza a fons la seva pintura i parla d’una primera evolució des d’una “etapa surrea-
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lista onírica” cap a la “geometrització i constructivisme dels primers abstractes” i, posteriorment, més preocupada “por los actuales conflictos plásticos, al tratar las formas con
suaves texturas o reafirmándolas en audaz dinamismo curvilíneo”.
Aquest èxit es repetirà l’any següent en una exposició amb Sibecas i Vallès a la nova sala
d’exposicions del museu de l’Empordà. Destaquen les crítiques de Joan Guillamet (al diari
de tarda barceloní El Noticiero Universal) i Narcís Sala (que intueix la petja de Picabia en les
seves teles).

De retorn a Roses viu la que serà la seva etapa més fructífera, que podem situar entre 1972
i 1979. Participa en exposicions individuals a diverses ciutats catalanes, es presenta a concursos on sempre queda ben classificat i dissenya fins a tres projectes de fonts-escultures,
a Roses, amb una tècnica que recorda el trencadís gaudinià. La premsa és el millor observatori: de les aproximadament cent referències localitzades, quasi la meitat corresponen a
aquest període.
Aquell pintor que en els seus inicis es queixava de no ser present en una col·lectiva d’art
contemporani empordanès de l’any 1960, entra de ple, ara sí, en el món artístic de les comarques de Girona. Les quatre exposicions organitzades a Figueres, L’Escala, Girona i Olot
de l’anomenat Grup 5 (amb Domènec Fita, Joan Manera, Evarist Vallès i Emilia Xargay), són
la seva carta de presentació i li faciliten exposar a Barcelona a les sales Gaudí i Dau al Set.
Aquest salt endavant li permet ser reconegut per crítics que fins ara l’havien ignorat com
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S’obre aleshores un nou parèntesi en la seva obra. És un altre període de silenci, anys
també de formació, tres dels quals els passa a París. El contacte amb altres artistes influirà
en la seva obra i, especialment, el moviment cinètic. Poc se sap de la seva estada a París i
el poc que va explicar es resumeix en la seva participació en dues exposicions col·lectives,
la coneixença d’artistes com Soto i Sobrino i, sobretot, la influència de Vasarely. Hi va ser
durant el maig del 68, “però el vaig passar treballant d’amagat, decorant una carnisseria per
poder guanyar uns diners mentre al carrer hi havia les grans batalles”. (Hora Nova, 20-91983).
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» Jaume Turró al costat del pintor Salvador Dalí i una
model. Article aparegut cap al 1975 al suplement
d’estiu Costa Brava, del diari L’Indépendent.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles

» Portada de la revista Canigó, del 31 de març de 1973,
núm. 286, on apareixen els membres del grup 5.
Entre ells, Jaume Turró.
Fons: Josep Vallès
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Francesc Galí, Fernando Gutiérrez o Rafael Santos Torroella. El seu nom arriba també a la
premsa especialitzada, com Batik o Artes Plásticas. Tots destaquen que incorpora la figuració
al seu món de formes geomètriques i de colors. I es converteix en un assidu de les pàgines
de L’Indépendant, que no passa un estiu sense que li faci algun reportatge. La imatge mediterrània i sensual de Turró, amb camises florejades, barba i cabells llargs blanquinosos i
la cigarreta a la boca, esdevé habitual en el suplement d’estiu per a la Costa Brava del diari
de Perpinyà que li dedica fins a nou reportatges: “Un artiste explosif”; “Un homme et une
oeuvre hors du commun”; “Jaume Turró: un peintre qui parle de Dalí”; “Peintre de Rosas,
l’amour spiritualisé” ...

Turró acaba de complir els 50 anys i és un pintor reconegut i ben valorat. El seu caràcter
alegre i sensible el converteixen en un pintor apreciat tant pels artistes rosincs com pels
més coneguts (Vallès, Cuixart, Dalí...). Però a partir d’aquí la seva carrera inicia una lenta
davallada. Des de l’any 1986 i fins a la seva mort, vint anys després, amb prou feines farà
quatre exposicions a Roses. El seu delicat estat de salut tampoc l’ajuda massa. Entre les
declaracions autojustificatives hi trobem aquesta: “Perquè voleu que surti? Sense deixar
Roses faig cada any vàries vegades la volta a Europa.” (L’Indépendant, 1-7-1975). Però
aquest aïllament, l’acaba per perjudicar: ja no el conviden a participar en noves exposicions
i, a poc a poc, desapareix dels mitjans de comunicació. És cert que participa en algunes
col·lectives rellevants, especialment a “Terra d’artistes”, que arriba a Madrid, i que el seu
nom figura ja en les grans enciclopèdies d’artistes, com el Ràfols o l’obra de Josep M. Ga-
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Des d’un punt de vista personal, el màxim reconeixement li prové de la inclusió en la mostra
Pintors surrealistes de l’Empordà que es va fer al Museu de l’Empordà l’any 1977. Apareix
al costat dels Dalí, Planells, Massanet, Esteve Francès, Ángeles Santos i Remedios Varo, i
en companyia dels contemporanis Evarist Vallès, Antoni Pitxot i Jaume Figueras. Un altre
crític, Jaume Fàbrega, que el qualificarà de “prolífic”, li dispensa una especial atenció: “Tot
el conjunt palesa una plausible maduresa, assolida especialment en la recreació d’un món
pictòric propi i específic que, com dèiem, deu molt poc a la moda i als corrents dominants.
El seu llenguatge bascula entre l’expressivitat surrealitzant i l’abstracció orgànica” (Presència, 16-7-1977).
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rrut, però se sent decebut. En les darreres entrevistes es defineix com un “aventurer” i un
“solitari” cada cop més escèptic. Reivindica Nietzsche i Cioran. Reconeix la seva fascinació
per les dones, temàtica constant de la seva obra, però també assegura que “estic casat
amb la pintura”. I una humil declaració d’intencions: “No necessito massa, només per anar
vivint a la meva manera.” (Hora Nova, 26-9-1983). Una entrevista per l’edició catalana de
TV2, el 1998, li permet fer la darrera performance periodística amb una escena en la qual
es remulla els peus dins una palangana.
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La seva mort va passar pràcticament desapercebuda als mitjans. Tan sols una breu necrològica al Diari de Girona i, uns mesos després, un llarg article de Josep Vallès a Hora Nova,
que tancava el cicle d’aquella primera crítica quaranta anys abans. L’epitafi li havia escrit un
altre artista, Carles Vivó, quan al catàleg del Grup 5 va dir que “en Turró s’assembla també
amb algun guru, però no crec pas que prediqui el nirvana ni el renunciament, per les obres
que fa, sembla més aviat que cregui que la vida és apassionadament digna de ser viscuda”.

» Retall del diari (Los Sitios, 16 agost 1957),
on apareix una crítica sobre l’artista.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles
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Josep Vallès Rovira / Crític d’art

TURRÓ
XAMEC
TURRÓ home geniüt, fort caràcter bressolat embats marins rebufades tramuntana; viu temperament arremolinat desfetes vitals, existència no massa afavorida energèticament resolta, esperit normalment solitari, llevat acariciades estones encandilada fascinada amorosa
companyia, introvertit forjat si mateix; arribar ésser artista difícil camí autodidacta, meditatiu, sobtadament esclata sensible esvalot emotiu. Recorda guerrera imatge dignatari
víking, assalt íntimes sublims cabòries plàstiques, doblades natural prodigada noblesa.
TURRÓ s'emmirallava específica particularitat badia Roses bressol clàssica civilització, terra
empordanesa fèrtil varietat: muntanya, pla, mar acompanyats encès foc interior incubaren
sa personalitat.
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L'acompanyen vius silencis verolats esperit revoltat, ànima ferida quefers cada dia, hores
desamor escapolits, sovint pletòrics, assaborits orgull assentat esforç, treball, enfervorida
passió plàstica.
TURRÓ saber mirar (contemplar), més aviat veure (entendre), seva plena dedicació, total entrega, càlida brasa propulsaren seva conversació plàstica, revifalla seu atrafegat tarannà.
Seus inicis pictòrics anys cinquanta és normal reflexin propers entorns paisatges rosincs,
composició gall emplomat (1955), desimboltura plasmació, suporta inici alliberament reducció formal endinsant-se món imaginatiu.
Anys seixanta TURRÓ incideix no figuració, constructivisme afins Klee, Kandinsky, sense
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oblidar informalisme matèric; peces pintors empordanesos època (Massot, Sibecas, Vallès)
segurament causa tramuntana cadascun personal estil coincideixen tremoloses formes
elipsoidals. Obra mestra TURRÓ aquest temps arremolinada textura dramàticament dolguda, negre ennegrit humà condol (1964). *1

1962 dibuixos carbó enclaustrada foscor cova, veus marines rissat cargol, guitarra glops
llibertat, música, pensament exempts empresonament; colpit record seu arrest, causa seva
desfermada emotivitat.
1966 segona anada París pren contacte grup cinètic aconduït hongarès Vasarely resident
ciutat llum autor manifest groc (1955) “art elitista no pot pas ésser nostre. Cal l'art directe
sense necessitat mediadors intel·lectuals no tothom pot estudiar art contemporani; en lloc
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«1
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comprensió reivindiquen seva pura presència”, postula recerca moviment, formes geomètriques mercès desplaçament espectador, influir bàsicament Op-Art, foren seus precedents
dadaisme Duchamp, futurisme italià. Assolí efectes nous tecnicismes, esquematisme exultant color, vibracions combinats cercles, quadrats, emanacions terra-celatge.
Període setantes (retorna Roses 1969, següent decenni TURRÓ és rebolca surrealisme
enigmàtic fons oníric fantasiosa expressivitat, imatges adobades atractiu misteri, percepció
l'ignot plasmant vivències entaforades pou abrasadora incitació avivada imaginació.
Surrealisme, font alquímica, recerca complementació, unió aspectes contraris acord definició primer manifest Bretón (1924): “tot fa pensar existència punt l'esperit on present-passat, vida-mort, alt-baix, comunicable-incomunicable, real-imaginari deixen manifestar-se
contràriament”.
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Surrealisme rebutja lògica, raó, enlairat automatisme, somni, psicoanàlisi potencialitats veritable creació plàstica. Valors surreals suren, emanen buits calaixos dalinians, despresos
qualsevol tradicional supeditació; ple alliberament arrauxada producció TURRÓ reafirmen
rotundament excelsa qualitat sa obra, rics, enriquidors paranys expressius sa producció altura significats surrealistes casa nostra: Massanet, Planells, Vallès... (Dalí suposadament
desbandat).
Dins normalitat acadèmica societat regularment n'escolta n'admet pas, n'entén; espectador
tanmateix pot sentir-se colpit sensiblement lirisme exprimeix pura línia, estructurals perfils,
amansits colors sedós vellutat contacte. Després haver viscut revolta estudiantil 1968.
Dibuix cartell exposició Museu Empordà 1984: imatge asseguda platja posició ioga. Unió
quatre elements sòl, aigua, mar, aire, foc inductiu, cap roda vida, cúrria articulada triple pensament tramès tres configuracions rostres: ulls, nas, boca perfilats, galtes badívoles ofertes
lliure comunicació, damunt fosques cavitats, desentrellats signes coneixença-ignorància,
llum-foscor. *2
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»2/3/4

Majoria obres període setantes-viutantes peculiars figures rostes retallats exprimeixen pluridimensionalitat confrontacions anímiques, traducció pensament, delits, preocupacions
esplaiades emocionalment mateix temps, l'hora demostra encisat encant unitari personal
estilístic Jaume Turró, traducció sentiments, trasbalsos diferents situacions sentimentals,
escarnis, frustracions, silencis evidenciats arraconada soledat.
Circumval·lació sardanística arrelada popularitat catalana projectada imaginació ritmada.
Sinuosa línia marinera tardor guitarra cant gall projectat tribut Mercuri missatger déus, trenca foscor anuncia llostre plaents ànims tramesos pescadors alta mar. *4
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Femella asseguda fons mar, testa sobreïx onades escapçades; ma aguanta tres caps submergits, tres símbols entossudida creativitat; dalt és igual baix fi aconseguir miracle sola
cosa principi unitat ancestral; barquer superfície alta veu ho proclama. *3
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Set caps capiculats imatge asseguda cadira popular estri descans, meditació, oci eixorivit,
munió apropament, rebutjos, rostre central asserenat, llibre obert sobre genolls inspira unitari acompanyament, finestral esbatanat insufla purificació aire net transparent celatge. *5
Monges dansarines bitlles dringadís, basculants, pèrdua cívica notorietat imploren ajuts
triangulada divinitat (tres índex creativitat). *6
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Cara configurada curvilini arabesc serpentejat itinerari damunt quadratura triangulada superfície, ofidi mostra saviesa anhel captació perennitat definida lliscant cercle, rostre endevinat estorat encerclat presoner projectades circumval·lacions urbanístiques (1982). *7
Dona asseguda posició pensativa imatge rotunda corbs plànols llaurats fecunda muller opo-

sats segments foscos-negres claustre matern, eurítmia delicadesa lloança etern femení li
confereixen vivesa interior, devoció deessa mare mortals laica ofrena lloada (1982-89). *8
Autoretrat futboler agegantat peu marca gol sideral, clàssics línies rostres buidats, trets somiats terra espetecats lluny firmament (1990). *9
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Figura avalada ullada espines peix, punxes dinamitzen llagrimós condol, tremolós ànima
sotragada (1974). *10
Dinàmiques cèl·lules puntegen danses vida activa damunt quadriculat fons blavenc aigües
escarquillades font vibracions vitals (1970). *11
Grafisme emocional impuls evocació oriental afecte gestual informalisme George Mathieu
(1974). *12

Mestre íntimes relacions opaques entravessats esguards quatre personatges estructuren
afrontada unitat, discordança sentimental, personatge dreta abaixat reservat perfil unit
altre protagonista mut silenci amagada ambigüitat, sensació coronada dalt dues persones
mans unides amorosida complicitat, altre costat individu burlat aixeca braç senyal disconformitat. *13
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Matèric relleu dinamisme curvilini exposat sala Dau Set, Barcelona (1971).
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Etapa norantes es produeix replegament sensitiu, retorn termes cinètics exuberant cromatisme, propi temps capficat, força desvinculat reclòs seu petit estudi obert cel transparent
lluminós alè mariner; pintura es torna esquemàtica geomètrica recorda plànols ordenades
urbanitzacions, figura humana endevinada sotmesa encaix curvilínies laberíntiques, acords,
desacords silent blasme especulació; vegada planimetries quadres evoquen vistes alçades,
paper paret, quadrades lloses cambra reservada intimitat, combinacions caleidoscòpiques.
Manifestació seva pràctica esportiva rostre retallat central cavitat, lineal sinuositat, fons
sobresurten jugadors futbol, bàsquet, gimnastes, exercici esport recordat (1999).
Figura asseguda braç posició pensativa dins cubicat edifici, personatges finestrals inhibits,
contrari gran figura femenina circumval·la construcció, clara determinació superioritat esperit damunt món material, suaus tons amarronats (1982).
Global producció Turró amaga profund trasbals intern, atrafegat desvetllament assolides recerques trasplantades arrauxada, personal, expressió plàstica.
No ens podem pas estar considerar nombrosos suggeriments cadascuna, qualsevol seus
quadres, resum sa tasca plàstica.
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Femella mà testa encapçalant pensament altre pit dominant sentiment; cos arremolinat laberíntica recerca sotracs camí vida, guia closca cargol empenyorat traginar aquí, enllà etern
retorn humanes vivències assumides plena serenitat expressa rostre. *14
Visatges Turró sovint capiculats, afrontats, prodigada suggeriment realitats, tremolors entrenyors entroncades assaborides dolorit esclat sobrepujat, asserenat perfilada fortalesa imatges.
Autoretrat esguard dirigit infinit ungit severa línia digna senador romà. *15
Turró respirava aquest món, somniava propers distants estels, imaginativament els palpava, amanyagava.
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» 14

« 15

Suau remor onades emmirallat vellutada corba badia trameten perpètua memòria junt marinada vent company, teva grata persona, constància perenne vàlua teu personal estil plàstic.
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XAMEC des d'on siguis rep fraternal encaixada dins dia dormit fins altes hores nit, aplegats silencis serrats, sumit somni recordança amanyagant temps fugit ara sortosament ressorgit.
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Pilar Parcerisas i Colomer / Crítica d’art

JAUME TURRÓ
DE FUTBOLISTA
A PINTOR
La vedet del futbol manresà de la temporada 1952-53 ha tornat a Manresa, després de tots
aquests anys d’absència, i no com a futbolista sinó com a pintor, cosa que ha estat un sorpresa per a molts manresans, que guardaven en el record la imatge de Jaume Turró i Brunet
com aquell prolífic golejador que arribà a marcar set gols en un encontre amb el Maó quan
l’equip manresà era el tercer de la lliga.
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Jaume Turró, que exposa actualment a La Caixa, nascut a Roses, on viu a l’actualitat, i amb
50 anys, ha tornat a Manresa per “romanticisme”, segons ens diu: “En tinc un record molt
bo. Va ser una època meravellosa. Les dones em telefonaven...” (El que fa la popularitat...)
Jaume Turró era un professional del futbol, que després de passar pel Manresa va fitxar per
l’Espanyol per dos anys, dels quals només hi va estar un. I, després de jugar a l’equip d’Olot,
abandonà definitivament el futbol. Va ser precisament a Manresa, en un encontre amb l’Escoriaça, quan va rebre a la clavícula i decidí, de mica en mica, dedicar-se a la pintura seriosament, cosa que ha fet des de llavors. Va ser un fet determinant la ferida? “No, no. Hi va
influir, però ja ho portava al cap. Sempre anava a les galeries. Vaig trobar un pinzell i...”
Parlem de Manresa: què va ser la penya Turró? Aquesta penya es va formar a l’entorn del
quiosc del mig, del Ramon Bonsfills, i a partir del cap, que era en Rovira, actualment mort.
També és mort el president de llavors, en Sardans. “Hi venia gran nombre d’afeccionats, que
fins i tot venien a veure els meus entrenaments”, recorda en Turró. En Rovira va arribar a fer
una poesia, que encara recordo de memòria: “És el bon Turró/ jove, ferm i bregador/ que amb

» Jaume Turró, el primer començant per l’esquerra, junt amb un grup d’atletes, cap al
1952.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles
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sa filosofia/ fins i tot els savis desafia/ canviarà la davantera/ ja m’està bé, de primera/ i
d’extrem farà en Turró/ para el carro, això no/ la davantera voldria/ sense en Turró i sa valentia/ bregant amunt i avall/ ens farà el mateix treball”.
Això són els records, però la realitat que ens porta a parlar d’en Jaume Turró és una altra.
La seva presència com a pintor, com a artista, ha despertat, però, un bon record esportiu i
d’ampli espectre dins la ciutat.
Del futbol a la pintura
No cal dir que més de vint anys de pintura defineixen totalment l’activitat professional del
nostre personatge, el qual s’explica: “Les primeres pintures tenien una forta influència del
mar, de la seva qualitat vibratòria. Vaig tenir un petit enamorament de Van Gogh i d’El Greco.
També vaig anar a París del 1965 al 1969 i allà vaig estar a l’escola d’Art Cinètic de París. En
tornar a Roses vaig abandonar el cinetisme i vaig començar a treballar més la figuració
d’ara, d’aquest simbolisme de la dona.” Per què la dona? “Deu ser perquè les dones em
deuen agradar molt. Dominen el món...” –ens diu, fent broma. I hi afegeix: “Entre el 70 i el
72 vam fer el Grup dels 5, amb Evarist Vallès, Emília Xargay, Manera, Fita i jo. A part de la pintura també havia treballat el relleu durant l’època cinètica, amb mosaic i tot, fent-ne exposicions a París al Mercat d’Art Experimental de St. Germain.”

54_Aproximacions a l’artista_Pilar Parcerisas

Jaume Turró reconeix una admiració per en Joan Ponç, per en Dalí i, és clar, per en Joan Massanet, com a bon surrealista.
Simbolisme surrealista amb rerefons cinètic
Amb aquestes últimes paraules, es defineix clarament l’actual obra de Jaume Turró que, treballant la temàtica de la dona, com a forma moldejable gairebé escultòricament, esdevé el
cos central d’una poètica simbolicosurrealista, que s’endinsa en el món deformat del somni
i el presenta com una nova realitat.
Un rerefons cinètic hi és present en el treball lineal i òptic dels fons dels quadres, de gran
consistència plàstica. Alhora, traspua en la seva obra l’home de l’Empordà, l’home arrelat
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al mar que omple de blaus de mar i cel els seus quadres. Àdhuc les figures, d’ulls desorbitadament oberts, en el seu blanc d’ulls, hi porten també el blau del cel de la Costa Brava. I
no solament això, sinó que també hi és present l’estructura de paisatge, que acull la figura.
El cinetisme, el moviment, ha introduït inevitablement la geometria en la seva obra, però
mai en un sentit vertical/horitzontal, sinó curvilini, molt d’acord amb la deformació biomòrfica que porta a terme. Els records d’en Ponç i d’en Cardona Torrandell no se n’escapen, però
la personalitat d’en Turró és prou forta com per descriure una línia coherent des del començament i, fonamentalment, des que s’inicia aquest simbolisme de la dona que, tot i moventse al principi en una abstracció derivada de l’època cinètica, donà el seu cop de gràcia en
l’exposició al Dau al Set, de Barcelona, ara fa quatre anys (sala de La Caixa).
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Article publicat al diari “Regió 7” de Manresa, 1979.
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JAUME TURRÓ
OBRA
PICTÒRICA
1955/2005
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Josep Vallès Rovira / Crític d’art

JAUME TURRÓ
TRAJECTÒRIA
PLÀSTICA
Anys 60 i 70
1. Figuració. Paisatge. Retrats. Abstracció formes cel·lulars, amebes, espines peix, curvilínies
marines.
2. Informalisme textural, artistes sensibilitzen destrucció món degut tensió emocional provoca guerra freda (60); plasmació plànols matèrics, avançant possible esclat holocaust
nuclear.
3. Immersió surrealista sempre actiu Empordà ple rauxa fantasia.
4. Incursió cinètica caracteritzada accentuació cromàtica, recerca moviment, assolit seva
segona estada París 1966.

58_Obra pictòrica_Josep Vallés

Anys 80
Espetegada surrealista buidats, perfils duplicats, triplicats... buides cavitats conflictes entaforats, encabides tremolors, psíquiques tensions, sentiments capiculats enfrontats interna subversió surrealista, recerca íntim alliberament total.
Anys 90
Personal replegament, isolament, retorn cromatisme cinètic, percepció món través forat
calidoscòpic; visió entorn rosinc transformat gràcies prevalença urbanística vista alçada
planimetria; l’home fa temps ha trepitjat lluna, senyoreja l’espai.
» Primer pla de l’artista.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles.
Autor: Michel Coupeau, L’indépendant.
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ELS INICIS,
CINETISME i
DALINISME
ANYS 50/60/70

1_dalinisme cinetisme:Maquetación 1 23/11/10 7:55 Página 62

62_Jaume Turró_Inicis, Cinetisme i Dalinisme

1955.
Oli sobre tela. 35 x 27.
Col·lecció particular Manel Pou. Roses
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64_Jaume Turró_Inicis, Cinetisme i Dalinisme

1958.
Oli sobre tela. 28 x 35.
Col·lecció particular Coll Tell. Roses
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66_Jaume Turró_Inicis, Cinetisme i Dalinisme

1959.
Tinta sobre paper. 31 x 46.
Col·lecció particular Sílvia Breuer-Ober. Roses
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68_Jaume Turró_Inicis, Cinetisme i Dalinisme

1963.
Tècnica mixta sobre paper. 35 x 28. Dibuixos negres
Col·lecció particular família Roca. Hostal del Sol. Roses
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70_Jaume Turró_Inicis, Cinetisme i Dalinisme

1963.
Carbó sobre paper. 33 x 26. Dibuixos negres
Col·lecció particular Abadal Cortada. Roses
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1963.
Carbó i sanguina sobre paper. 33 x 26. Dibuixos negres
Col·lecció particular Abadal Cortada. Roses
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1963.
Tinta sobre paper. 33 x 26. Dibuixos negres
Col·lecció particular Abadal Cortada. Roses
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1965.
Oli sobre tela. 58 x 71.
Col·lecció particular Silvia Breuer-Ober. Roses
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1966.
Relleu tècnica mixta sobre fusta. 73x92.
Col·lecció particular Silvia Breuer-Ober. Roses
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1966.
Tècnica mixta sobre tela. 92 x 73.
Col·lecció particular Núria Serrat Bofill. Roses
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1966.
Tècnica mixta sobre fusta. 214 x 71.
Col·lecció particular Núria Serrat Bofill. Roses
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1968.
Oli sobre tela. 66 x 82.
Col·lecció particular família Guerra. Roses
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1971.
Relleu tècnica mixta sobre fusta. 40 x 45.
Col·lecció paritcular Baqué Subirós. Roses
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1972.
Relleu mosaic tècnica mixta sobre fusta. 100 x 78.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon Casellas. Roses
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1973.
Tècnica mixta sobre paper. 65 x 50.
Col·lecció particular Caner Rabell. Roses
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1974.
Tinta sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon Casellas. Roses
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1975.
Tècnica mixta sobre paper. 65 x 50.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon Casellas. Roses
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1976.
Tècnica mixta sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular Josep Maria Joan Rosa. Figueres
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1977.
Oli sobre tela. 90 x 72.
Col·lecció particular Batista Sanés. Roses
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1978.
Oli sobre tela. 72 x 90.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon Casellas. Roses
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1978.
Oli sobre tela. 90 x 72.
Col·lecció particular Llinàs Viola. Roses
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1978.
Oli sobre tela. 90 x 72.
Col·lecció particular Joan Viñas. Restaurant la Llar. Castelló d’Empúries
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1978.
Tinta sobre paper. 35 x 48.
Col·lecció particular El Bulli. Restaurant el Bulli. Roses

107_Jaume Turró_Inicis, Cinetisme i Dalinisme

1_dalinisme cinetisme:Maquetación 1 23/11/10 7:57 Página 107

1_dalinisme cinetisme:Maquetación 1 23/11/10 7:57 Página 108

108_Jaume Turró_Inicis, Cinetisme i Dalinisme

1979.
Tècnica mixta sobre tela. 90 x 72.
Col·lecció particular Berta Alemany. Roses
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1958. Oli sobre tela. 24 x 33.
Col·lecció particular Coll Tell. Roses

1961. Tinta sobre paper. 34 x 52.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1962. Tinta sobre paper. 24 x 31.
Col·lecció particular Abadal Cortada.
Roses

1962. Tinta sobre paper. 35 x 43.
Col·lecció particular Abadal Cortada.
Roses

1962. Tècnica mixta sobre tela.
50 x 62. Col·lecció particular Silvia
Breuer-Ober. Roses

1963. Ceres sobre paper. 48 x 39.
Col·lecció particular Josep Maria Joan Rosa.
Figueres

1963. Ceres sobre paper. 32 x 26.
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Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1963. Ceres sobre paper. 25 x 34.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1965. Acrílic sobre tela. 81 x 66.
Col·lecció particular família Roca. Hostal
del Sol. Roses
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1966. Oli sobre tela. 75 x 94.
Col·lecció particular Josep Maria Joan Rosa.
Figueres

1966. Tècnica mixta sobre fusta. 100 x 67.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1968. Relleu mosaic de rajola sobre fusta.
71 x 103. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1970. Tècnica mixta sobre paper. 50 x 60.
Col·lecció particular familia Vergonós.
Roses

1970. Relleu tècnica mixta sobre fusta.
60 x 78. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1970. Relleu tècnica mixta sobre fusta.
100 x 78. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1970. Relleu tècnica mixta sobre fusta.

Ramon Casellas. Roses

1970. Relleu mosaic tècnica mixta sobre
fusta. 78 x 100. Col·lecció particular Maria
Teresa i Ramon Casellas. Roses

1970. Relleu tècnica mixta sobre fusta.
100 x 78. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses
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1970. Relleu tècnica mixta sobre fusta.
100 x 54. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1970. Relleu tècnica mixta sobre fusta.
100 x 80. Col·lecció particular Berta Alemany.
Roses

1970. Tinta sobre paper. 31 x 41.
Col·lecció particular Núria Serrat Bofill.
Roses

1970. Tinta sobre paper. 41x31.
Col·lecció particular Núria Serrat Bofill.
Roses

1970. Tinta sobre paper. 41 x 31.
Col·lecció particular Núria Serrat Bofill.
Roses

1971. Relleu tècnica mixta sobre fusta.
70 x 43. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1971. Relleu tècnica mixta sobre fusta.

112_Jaume Turró_Inicis, Cinetisme i Dalinisme

50 x 60. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1972. Relleu mosaic tècnica mixta sobre
sobre fusta. 54 x 102. Col·lecció particular
família Vergoñós. Roses

1972. Relleu tècnica mixta sobre fusta.
85 x 40. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses
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1972. Relleu mosaic tècnica mixta sobre
fusta. 78 x 100. Col·lecció particular Maria
Teresa i Ramon Casellas. Roses

1972. Relleu mosaic tècnica mixta sobre
fusta. 78 x 100. Col·lecció particular Maria
Teresa i Ramon Casellas. Roses

1972. Relleu mosaic tècnica mixta sobre
fusta. 72x100. Col·lecció particular Maria
Teresa i Ramon Casellas. Roses

1972. Relleu mosaic tècnica mixta sobre
fusta. 100 x 72. Col·lecció particular Maria
Teresa i Ramon Casellas. Roses

1972. Relleu mosaic tècnica mixta sobre
fusta. 100 x 50. Col·lecció particular Maria
Teresa i Ramon Casellas. Roses

1972. Relleu mosaic tècnica mixta sobre
fusta. 66 x 92. Col·lecció particular Isabel
Plana Turró. Roses

1972. Tinta sobre paper. 33 x 41. Col·lecció

Figueres

1972. Relleu mosaic tècnica mixta sobre
fusta. 72 x 37. Col·lecció particular Núria
Serrat Bofill. Roses

1973. Tècnica mixta sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular Caner Rabell.
Roses
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particular Josep Maria Joan Rosa.
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1973. Acrílic sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1973. Relleu tècnica mixta sobre fusta.
100x120. Col·lecció particular Maria Teresa
i Ramon Casellas. Roses

1973. Acrílic sobre paper. 73 x 58.
Col·lecció particular Isabel Plana Turró.
Roses

1973. Tècnica mixta sobre paper. 40 x 30.
Col·lecció particular Núria Serrat Bofill.
Roses

1974. Tècnica mixta sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1974. Tècnica mixta sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1974. Tècnica mixta sobre paper. 65 x 50.
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Col·lecció particular Coll Tell.
Roses

1975. Tècnica mixta sobre tela. 71 x 90.
Col·lecció particular familia Vergoñós.
Roses

1975. Oli sobre tela. 73 x 87.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses
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1975. Tècnica mixta sobre paper. 65 x 50.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1975. Tècnica mixta sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1975. Tècnica mixta sobre paper. 48 x 63.
Col·lecció Harry Pahl. Restaurant Die Insel.
Roses

1975. Tècnica mixta sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular Cusí Casamitjana.
Roses

1976. Oli sobre tela. 82 x 65.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1976. Tècnica mixta sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1976. Acrílic sobre paper. 50 x 65.

Casellas. Roses

1976. Acrílic sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1976. Tècnica mixta sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular Cusí Casamitjana.
Roses
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Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
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1976. Tinta sobre paper. 48 x 36.
Col·lecció particular Josep M. Joan Rosa. Figueres

1977. Bolígraf sobre paper de diari. 29 x 22.
Col·lecció particular Anna Vicens.
Roses

1977. Oli sobre tela. 72 x 90.
Col·lecció particular Silvia Breuer-Ober.
Roses

1977. Oli sobre tela. 81 x 99.
Col·lecció particular Amapola Coll.
Roses

1978. Oli sobre tela. 65 x 82.
Col·lecció particular Caner Rabell.
Roses

1978. Oli sobre tela. 65 x 82.
Col·lecció particular M. Fornells.
Roses

1978. Oli sobre tela. 72 x 90.
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Col·lecció particular Clara Cortada.
Roses

1978. Tècnica mixta sobre tela. 72 x 90.
Col·lecció particular Llinàs Viola.
Roses

1978. Oli sobre tela. 99 x 80.
Col·lecció particular ElBulli. Restaurant
el Bulli. Roses
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1979. Tècnica mixta sobre paper. 39 x 30.
Col·lecció particular Abadal Cortada.
Roses

1979. Tècnica mixta sobre tela. 65 x 82.
Col·lecció particular Berta Alemany.
Roses

1979. Tècnica mixta sobre tela. 55 x 70.
Col·lecció particular família Alvero.
Roses

1979. Tècnica mixta sobre tela. 72 x 90.
Col·lecció particular Batista Sanés.
Roses

1979. Tècnica mixta sobre tela. 63 x 94.
Col·lecció particular Cusí Casamitjana.
Roses

1979. Tècnica mixta sobre plàstic. 80 x 110.
Col·lecció particular Josep Vallès.
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1980.
Tècnica mixta sobre tela. 65 x 50.
Col·lecció particular Silvia Breuer-Ober. Roses
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1980.
Tècnica mixta sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular família Alvero. Roses
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1980.
Oli sobre tela. 65 x 85.
Col·lecció particular Joan Viñas. Restaurant la Llar. Castelló d’Empúries.
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1980.
Oli sobre tela. 65 x 50.
Col·lecció particular Alícia Viñas. Figueres
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1980.
Tècnica mixta sobre tela. 72 x 90.
Col·lecció particular M. Fornells. Roses
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1981.
Tècnica mixta sobre tela. 65 x 50.
Col·lecció particular Batista Sanés. Roses
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1982.
Oli sobre fusta. 70 x 100.
Col·lecció Ajuntament de Roses. Roses
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1982.
Tècnica mixta sobre paper. 70 x 100.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon Casellas. Roses
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1982.
Tècnica mixta sobre tela. 75 x 90.
Col·lecció particular Martí Tarrés. Roses
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1982.
Tècnica mixta sobre tela. 70 x 100.
Col·lecció mE 793, Museu de l’Empordà. Figueres
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1984.
Tècnica mixta sobre tela. 70 x 61.
Col·lecció particular família Guerra. Roses
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1984.
Tècnica mixta sobre tela. 66 x 57.
Col·lecció particular Núria Serrat Bofill. Figueres
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1986.
Tècnica mixta sobre tela. 104 x 75.
Col·lecció particular Salvador Guerra. Roses
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1987.
Tècnica mixta sobre tela. 63 x 52.
Col·lecció particular Enric Augé. Figueres
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1988.
Oli sobre tela. 60 x 73.
Col·lecció particular Isabel Plana Turró. Roses
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1982 – 1989.
Tècnica mixta sobre cartró. 70 x 100.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon Casellas. Roses
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1980. Tècnica mixta sobre tela. 67 x 85.
Col·lecció particular família Guerra.
Roses

1980. Tècnica mixta sobre tela. 82 x 65.
Col·lecció particular família Casamitjana.
Roses

1980. Tècnica mixta sobre tela. 33 x 46.
Col·lecció particular família Alvero.
Roses

1980. Tècnica mixta sobre tela. 19 x 25.
Col·lecció particular Enric Oliva.
Figueres

1980. Tècnica mixta sobre tela. 48 x 56.
Col·lecció particular M. Fornells.
Roses

1981. Tècnica mixta sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular família Vergoñós.
Roses

1981. Tècnica mixta sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular família Vergoñós.
Roses
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1981. Tècnica mixta sobre tela. 50 x 65.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1981. Tècnica mixta sobre paper. 50 x 65.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses
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1981. Tècnica mixta sobre tela. 50 x 65.
Col·lecció particular Abadal Cortada.
Roses

1981. Tècnica mixta sobre tela. 38 x 46.
Col·lecció particular família Alvero.
Roses

1981. Tècnica mixta sobre tela. 82 x 65.
Col·lecció particular Batista Sanés.
Roses

1981. Tècnica mixta sobre tela. 58 x 62.
Col·lecció particular Llinàs Viola.
Roses

1981. Tècnica mixta sobre tela. 53 x 62.
Col·lecció particular El Bulli. Restaurant
el Bulli. Roses

1982. Tècnica mixta sobre tela. 54 x 65.
Col·lecció particular Joan Viñas. Restaurant
la Llar. Castelló d’Empúries

1982. Tècnica mixta sobre tela. 83 x 63.
Col·lecció particular Salvador Guerra.
Roses

Col·lecció particular família Guerra.
Roses

1983. Tècnica mixta sobre tela. 54 x 52.
Col·lecció particular família Guerra.
Roses
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1983. Tècnica mixta sobre tela. 54 x 67.
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1983. Tècnica mixta sobre tela. 68 x 58.
Col·lecció particular Manel Pou.
Roses

1984. Oli sobre tela. 60 x 72.
Col·lecció particular família Guerra.
Roses

1985. Tècnica mixta sobre tela. 56 x 67.
Col·lecció particular família Guerra.
Roses

1985. tècnica mixta sobre tela. 65 x 54.
Col·lecció particular Berta Alemany.
Roses

1985. Acrílic sobre tela. 68 x 56. Col·lecció
Particular Dr. Ghassan Abou-Assali. Centre
Mèdic Plaça Catalunya. Roses

1986. Tècnica mixta sobre tela. 80 x 65.
Col·lecció particular Caner Rabell.
Roses

1986. Tècnica mixta sobre tela. 49 x 65.
Col·lecció particular Silvia Breuer-Ober.
Roses
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1980-1986. Oli sobre tela. 54 x 71.
Col·lecció particular Rosa Maria Aguilà.
Roses

1986. Tècnica mixta sobre fusta. 70 x 100.
Col·lecció particular Quim Casamitjana Aguilà.
Roses
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1986. Oli sobre tela. 72 x 90.
Col·lecció particular Clara Cortada.
Roses

1986. Acrílic sobre tela. 73 x 60.
Col·lecció particular familia Alvero.
Roses

1986. Tècnica mixta sobre paper. 65 x 82.
Col·lecció particular Breton Coll.
Roses

1986. Tècnica mixta sobre paper. 68 x 54.
Col·lecció particular Batista Sanés.
Roses

1986. Tècnica mixta sobre tela. 65 x 82.
Col·lecció particular Cusí Casamitjana.
Roses

1984-1986. Tècnica mixta sobre tela.
104 x 75. Col·lecció particular Salvador
Guerra. Roses

1986. Tècnica mixta sobre tela. 53 x 69.
Col·lecció particular Solà Ribas.
Roses

Col·lecció particular Ramón Parada.
Roses

1987. Tècnica mixta sobre tela. 74 x 62.
Col·lecció particular Schmitt Solà.
Roses
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1987. Tècnica mixta sobre tela. 60 x 67.
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1988. Ceres sobre paper. 36 x 45.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1988. Oli sobre tela. 65 x 55.
Col·lecció particular Maria Rosa Aguilà.
Roses

1988. Oli sobre tela. 65 x 55.
Col·lecció particular Quim Casamitjana Aguilà.
Roses

1988. Oli sobre tela. 55 x 65.
Col·lecció particular Quim Casamitjana Aguilà.
Roses

1989. Acrílic sobre fusta. 50 x 50.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
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Casellas. Roses
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RETORN AL
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ANYS 90
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1997.
Acrílic sobre tela. Puntillisme linial. 73 x 92.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon Casellas. Roses
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1998.
Acrílic sobre tela. Puntillisme linial. 131 x 97.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon Casellas. Roses
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1998.
Acrílic sobre tela. Puntillisme linial. 73 x 92.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon Casellas. Roses
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1999.
Acrílic sobre tela. Puntillisme linial. 162 x 130.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon Casellas. Roses
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1990. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
89 x 116. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1990. Acrílic sobre fusta. Puntillisme linial.
116 x 89. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1990. Acrílic sobre tela. 98 x 132.
Col·lecció Ajuntament de Roses.
Roses

1991. Acrílic sobre tela. 86 x 38.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1991. Acrílic cobre tela. 81 x 65.
Col·lecció particular Maria família Alvero.
Roses

1993. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
73 x 92. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1993. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
60 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
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Ramon Casellas. Roses

1993. Tècnica mixta sobre tela. 65 x 80.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses

1993. Acrílic sobre tela. 81 x 65.
Col·lecció particular família Alvero.
Roses
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1993. Acrílic sobre tela. 92 x 73.
Col·lecció paritcular Batista Sanés.
Roses

1994. Acrílic sobre fusta. 73 x 60.
Col·lecció particular família Alvero.
Roses

1974-1994. Tècnica mixta sobre fusta.
130 x 100. Col·lecció particular Harry Pahl.
Roses

1992-1995. Acrílic sobre tela. Puntillisme
linial. 116 x 89. Col·lecció particular Maria
Teresa i Ramon Casellas. Roses

1993. Acrílic sobre tela. 38 x 46.
Col·lecció particular Manel Pou.
Roses

1995. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
81 x 65. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1995. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
65 x 90. Col·lecció particular Maria Teresa i

1995. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
100 x 81. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1995. Acrílic sobre tela. 81 x 65.
Col·lecció particular Maria Teresa i Ramon
Casellas. Roses
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Ramon Casellas. Roses
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1995. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
81 x 65. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1995. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
81 x 65. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1995. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
81 x 65. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1995. Acrílic sobre tela. 60 x 73.
Col·lecció particular família Alvero.
Roses

1996. Acrílic sobre tela. 63 x 81.
Col·lecció particular família Alvero.
Roses

1997. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
92 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1997. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
92 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
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Ramon Casellas. Roses

1997. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
89 x 116. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1997. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
73 x 92. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses
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1997. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
73 x 92. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1997. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
131 x 97. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1997. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
65 x 81. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1997. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
65 x 81. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1997. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
65 x 81. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
80x65. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
98 x 79. Col·lecció particular Maria Teresa i

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
92 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
92 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses
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Ramon Casellas. Roses
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1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
92 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
92 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
92 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
97 x 132. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1995-1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme
linial. 97 x 137. Col·lecció particular Maria
Teresa i Ramon Casellas. Roses

1994-1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme
linial. 92 x 73. Col·lecció particular Maria
Teresa Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
82 x 67. Col·lecció particular Maria Teresa i
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Ramon Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
72 x 60. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1995-1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme
linial. 65 x 80. Col·lecció particular Maria
Teresa Casellas. Roses
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1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
60 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1997-1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme
linial. 92 x 73. Col·lecció particular Maria
Teresa Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
92 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
73 x 82. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
55 x 47. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
73 x 60. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
73 x 60. Col·lecció particular Maria Teresa i

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
60 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
46 x 55. Col·lecció particular família Alvero.
Roses
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Ramon Casellas. Roses
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1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
73 x 92. Col·lecció particular família Alvero.
Roses

1998. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
73 x 92. Col·lecció particular Ramón Parada.
Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
92 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
80 x 99. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
99 x80. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
80 x 99. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1998-1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme
linial. 92 x 73. Col·lecció particular Maria
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Teresa Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
92 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
92 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses
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1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
73 x 92. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
92 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1998-1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme
linial. 73 x 92. Col·lecció particular Maria
Teresa Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
61 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
66 x 81. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
73 x 92. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
116 x 89. Col·lecció particular Maria Teresa i

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
116 x 89. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
116 x 89. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses
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Ramon Casellas. Roses
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1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
116x89. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
73 x 92. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1995-1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme
linial. 73 x 92. Col·lecció particular Maria
Teresa i Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
92 x 73. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
130 x 97. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
81 x 65. Col·lecció particular Maria Teresa i
Ramon Casellas. Roses

1999. Acrílic sobre tela. Puntillisme linial.
65 x 81. Col·lecció particular Maria Teresa i
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Ramon Casellas. Roses
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Josep Playà Maset / Periodista

EXPOSICIONS
1956-1997
1956-57
Desembre-gener
Col·lectiva. Club Bancobao, Figueres
1961
Gener
Col·lectiva. Sala d’Art del Casino Menestral, Figueres

178_Jaume Turró_Exposicions

1965
Febrer-març
Sala Icària, Galeries Fortunet, Figueres
Juny
Sala d’exposicions del Grand Café, Ceret
1966
Abril
Sibecas-Turró-Vallès, Museu Empordà /
Cambra Agrícola, Figueres
Maig-juny
Col·lectiva. Grup Six Recherches.
Galeria Denise Davy, París

1966
(?)
Col·lectiva. Galerie Marché d’Art Experimental, Glinancourt, París.
IV Premi Tina de Pintura, Empuriabrava
1968
Agost
Bar Bribón, Roses
1972
Juny
Restauració Font Vella de la plaça
de Sant Pere de Roses
Juliol
Galeria Xaloc, Roses
Novembre
Galeria Vallès, Figueres
1973
Març
Col·lectiva “Grup 5” (Turró, Xargay, Fita,

Vallès i Manera). Casa de Cultura de la
Diputació de Girona
Maig
Col·lectiva “Grup 5”, Galeria Massanet,
l’Escala
Maig-juny
Col·lectiva. XII Premi Internacional de
Dibuix Joan Miró, Col·legi d’Arquitectes
de Barcelona
Juny
Galeria Massanet, l’Escala
Juliol
Galeria Xaloc, Roses
Juliol-agost
Col·lectiva “Grup 5”, Museu de l’Empordà,
Figueres
Setembre
Col·lectiva “Grup 5”, Casa de Cultura,
Olot - I Mostra Provincial d’Art
Octubre-novembre
Col·lectiva. I Mostra Provincial d’Art,
Fontana d’Or, Girona
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» Jaume Turró a la Galeria Massanet de l’Escala.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles.
Autor: J. Roig. L’indépendant, 1973
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1974
Març-abril
Sala Gaudí, Sala 6, Barcelona
Juliol
Galeria Xaloc, Roses
Desembre
Galeria Vallès, Figueres
Octubre
Finalista del concurs d’Art de la Diputació de Girona, modalitats d’oli i aquarel·la
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1975
Gener
Galeria Internacional, Girona
Juliol
“Antològica 1955-75”. Galeria Massanet,
l’Escala
Agost
Col·lectiva, Galeria Joan Maragall, Roses
Agost
Col·lectiva. “Artistes empordanesos a
l’Escala”, Galeria Massanet, l’Escala
Desembre-gener 76
Col·lectiva. III Mostra provincial d’Art,
Fontana d’Or, Girona
1976
Octubre
Galeria Dau al Set, Barcelona
Juliol
Disseny font a Hiper-jet, de Roses

1976
Novembre
Col·lectiva, Artexpo 76, Galeries Art-3 i
Joan Massanet, Barcelona
1977
Maig-setembre
Col·lectiva. “Pintors Surrealistes de l’Empordà”, Museu de l’Empordà, Figueres
Juny-juliol
Art3, Figueres
Setembre
Galeria Massanet, sala B, l’Escala

1980
Abril-maig
I Mostra Punt Diari Art Català Contemporani, Fontana d’Or, Casa de Cultura,
Girona
Juliol
Caixa d’Estalvis Provincial de Girona,
Roses
Agost
Col·lectiva. “Pintors de l’Empordà”,
Garriguella

1978
Maig-setembre
Col·lectiva. “Art Abstracte Empordanès”,
Museu de l’Empordà, Figueres
Juny
Caixa d’Estalvis Provincial de Girona,
Roses

1981
Juny
Caixa d’Estalvis Provincial de Girona,
Roses
Agost
Col·lectiva. IV Mostra Artística,
Garriguella
Desembre
Col·lectiva petit format, Art-3, Figueres

1979
Gener-febrer
Galeria La Artística, Girona
Setembre
Caixa d’Estalvis Provincial de Girona,
Roses
Desembre
Casa de Cultura de La Caixa de Pensions,
Manresa

1982
Març-abril
Col·lectiva, Galeria Massanet, Figueres
Juny-juliol
Caixa d’Estalvis Provincial de Girona,
Roses
Agost
Col·lectiva. V Mostra Artística,
Garriguella
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1984
Febrer-març
“Jaume Turró. Pintures 1975-1983”.
Museu de l’Empordà, Figueres
Juny
Caixa d’Estalvis Provincial de Girona,
Roses
Juliol
Sala d’exposicions de la Caixa,
Begur
1985
Juliol
Caixa d’Estalvis Provincial de Girona,
Roses

1986
Març-abril
Art-3, Figueres
Juny
Caixa d’Estalvis Provincial de Girona,
Roses
Agost
Col·lectiva. VIII Mostra. Pintura Contemporània, Garriguella
Octubre
Col·lectiva. “Antiescola empordanesa
1958-1970”, Galeria Massanet, Figueres
1987
Juny
Galeria Xaloc, Roses
1988
Juny
Caixa d’Estalvis Provincial de Girona,
Roses
1992
Setembre
Col·lectiva. Taller II, Platja del Salatà,
Roses

1994
Juny-juliol
Col·lectiva. “L’Empordà, terra d’artistes”,
Pia Almoina, Barcelona
1995
Novembre
Col·lectiva. “L’Empordà, terra d’artistes”. Palacio de Velázquez, Madrid
1996
Juny
Caixa d’Estalvis Provincial de Girona,
Roses
Gener-març
Col·lectiva. “L’Empordà, terra d’artistes”, Museu de l’Empordà, Figueres
1997
Col·lectiva. “Artistes de Roses”,
Rhodes (Grècia). (Amb A. Sánchez, M.
Teixidó, X. Casals, J. Comella, A. Pujol,
M. Vergoñós i N. Costa)
Abril
Col·lectiva. “Homenatge Narcís Pijoan”.
Museu de l’Empordà, Figueres, abril
1999
Agost
Rep la Dracma de Roses
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1983
Febrer
Galeria Massanet, Figueres
Abril
Casa Mallol, Roses
Setembre
Col·lectiva. Exposició i subhasta d’obres,
Monestir de Vilabertran
Setembre-octubre
Caixa d’Estalvis Provincial de Girona,
Roses
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» L’artista treballant en la decoració de la font
que va realitzar a la plaça de Sant Pere de
Roses. C. 1972.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles
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CRÈDITS
EXPOSICIÓ
Organitza
Ajuntament de Roses. Departament de Cultura i Patrimoni
Exposició
“Jaume Turró. Xameca. Retrospectiva 1955 – 2005”
Espai Cultural La Ciutadella. Roses, del 12 de novembre
de 2010 al 13 de febrer de 2011
Comissari
Pep Vallès
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Coordinació
Toni Martínez i Jaume Santaló
(Departament de Cultura i Patrimoni)

Suport administratiu
Nuri Martí i Francesc Pibernús(Dep. de Cultura i Patrimoni)
Difusió
Gemma Vieyra (Departament de Cultura i Patrimoni)
Servei educatiu i d’atenció al visitant
Educ’art. Serveis educatius
Retolació
Disrètol
Emmarcat
Decomarc

Documentació
Pep Vallès, Toni Martínez, Alícia Viñas, Josep Playà

Muntatge i manteniment
Brigada de manteniment del Departament de Cultura i
Patrimoni: Venancio Cerdeira, Juan Carlos Herrera, Juanjo
Rodríguez, Pere Rovira, Juan Antonio Huertas i Vicens Terol

Disseny i gràfica de l’exposició
Martí Parada (Departament de Comunicació i Premsa)

Assegurança
Margall i Caixàs, SL

Suport audiovisual
Rodrigo de la Fuente

Procedència material fotogràfic
Maria Teresa i Ramon Casellas, Ramon Baqué, família
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Crèdits

Meyers, Arxiu Municipal de Roses (Arxiu d'imatges.
Col·lecció el Punt diari, 1979-83. Autor desconegut) i
(c) mE. Museu de l'Empordà, Figueres (Xavier Torner)
Procedència objectes personals
Maria Teresa i Ramon Caselles, i Silvia Breuer-Ober
Selecció musical
Sílvia Breuer-Ober
Procedència obres exposades
Col·leccions particulars: Manel Pou, Coll Tell, Sílvia BreuerOber, família Roca, Abadal Cortada, Núria Serrat Bofill, família
Guerra, Baqué Subirós, M. Teresa i Ramon Casellas, Caner
Rabell, J. M. Joan Rosa, Batista Sanés, Llinàs Viola, Joan
Viñas, El Bulli, Berta Alemany, família Alvero, Alícia Viñas, M.
Fornells, Batista Sanés, Martí Tarrés, família Guerra, Salvador
Guerra, Enric Augé, Isabel Plana Turró.
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Altres col·leccions: Ajuntament de Roses, Museu de l’Empordà
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CATÀLEG
Edita
Ajuntament de Roses (Dep. de Cultura i Patrimoni)
Coordinació
Toni Martínez
Recerca, documentació i textos
Pep Vallès, Toni Martínez, Alícia Viñas, Josep Playà
Fotografia i tractament d’imatges
Francesc Guillamet, Maribel Ruiz de Erenchun i Cati Palou
Disseny i maquetació
Martí Parada (Departament de Comunicació i Premsa)
Correcció lingüística
Oficina de Català de Roses
Impressió
Gràfiques Trayter
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Fotocomposició
Gràfix
Tiratge
1.000 exemplars
ISBN
978-84-606-5207-6

Dipòsit legal
GI-1406-2010
Procedència de les obres
Carme Rabell, germans Guerra, Martí Vergoñós, Família
Roca, Maria Teresa Casellas, Silvia Breuer-Ober, M. Fornells,
Martí Tarrés, Isabel Plana Turró, Rosa Maria Aguilà, Quim
Casamitjana Aguilà, família Casamitjana, Clara Cortada,
família Abadal Cortada, família Berta Alemany, família Alvero,
Batista Sanés, Ramón Parada, Llinàs Viola, família Coll Tell,
Manel Pou, Joan Viñas, Cusí Casamitjana, Joan Enric Augé,
Núria Serrat, Alícia Viñas, Enric Oliva, Harris Pahl, Salvador
Guerra, Josep Maria Joan Rosa, Dr. Ghassan Abou-Assali,
Baqué Subirós, Amapola Coll, Solà Ribes, Schmitt Josep
Vallès.
Altres col·leccions: Ajuntament de Roses, Museu de l’Empordà
de Figueres, Restaurant el Bulli
Agraïments
L’Ajuntament de Roses agraeix la col·laboració de totes les
persones que, desinteressadament, ens han obert les portes de casa seva o dels seus establiments per tal de portar
a terme la tasca de catalogació i documentació de les obres;
a totes aquelles persones que ens han prestat els seus quadres a fi que l’exposició “Jaume Turró. Xameca. Retrospectiva 1955 – 2005” fos possible, i a totes aquelles persones
que ens han ofert els seus quadres per tal que apareguessin
al catàleg, però que, per motius de calendari, no s’han pogut
incloure en aquesta retrospectiva.
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També volem donar les gràcies als pintors locals i a totes
aquelles persones que ens han assessorat i ens han ajudat a resseguir el recorregut de les obres i la localització
dels seus actuals propietaris.
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En definitiva, aquests agraïments són per a totes aquelles
persones que s’han implicat en el projecte i han ajudat a
fer aquesta retrospectiva i a retre homenatge a la figura i
l’obra d’en Jaume Turró, en Xameca.
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Catàlegs d’exposicions
La Costa Brava abans de la Costa Brava.
Fotografies de la Casa de la Postal. 1915-1935.

» Foto contracoberta: Jaume Turró treballant
al seu estudi del carrer Sant Isidre de Roses.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles

A la frontera de l’imperi.
Guerra i societat a Roses, 1773-1833.

JAUME TURRÓ

DD.AA. 2009

XAMECA
RETROSPECTIVA

Jaume Turró, Xameca.
Retrospectiva 1955-2005.
DD.AA. 2010

1955-2005

Catàlegs Exposicions

JAUME TURRÓ, XAMECA
RETROSPECTIVA 1955-2005

DD.AA. 2008 (1a ed.) | 2009 (2a. ed) | 2010 (3a. ed)

« Foto coberta: Jaume Turró fent la postura
del pi a la platja de l’Almadrava de Roses.
C. 1970.
Fons: Maria Teresa i Ramon Caselles
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