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PRESENTACIÓ

Aquest any 2018 l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages l'està

dedicant a un dels artistes més il·lustres que ha tingut el nostre

poble: l’Alfred Figueras Sanmartí, en motiu del 120é aniversari

del seu naixement. 

Per tal de donar a conèixer la serva obra i figura, l’Ajuntament

de Sant Fruitós de Bages va crear una comissió organitzadora

composada per experts en el món de l’art, estudiosos de la

figura de l’Alfred Figueras i professionals de diferents àmbits

per tal de programar, planificar i organitzar diferents actes i

commemoracions, a fi de que tant ciutadans de Sant Fruitós

de Bages com d'arreu de Catalunya pugin descobrir, conèixer i

admirar l’obra d’un artista internacional que va saber dur

sempre el nom de Sant Fruitós de Bages arreu.  

El present document és un resum de les activitats realitzades

així com una planificació de les qu s’han de realitzar durant

aquest Any pintor Alfred Figueras 2018. 



QUI ERA 
L’ALFRED 
FIGUERAS?
Alfred Figueras Sanmartí 

Sant Fruitós de Bages 1898 — Barcelona 1980 

La biografia de l’Alfred Figueras és intensa i la seva obra molt 

extensa. Va néixer el número 87 del carrer Padró de Sant Fruitós 

de Bages l’any 1898. Aviat, però, va es va traslladar, juntament amb 

la seva família, a Barcelona, quan ell tenia tot just 14 anys. 

Ja de ben jove decideix que es vol dedicar a l’art, és per això que 

l’any 1917 entra a estudiar a l’Escola de Belles Arts de la Llotja sota 

el mestratge de Francesc Labarta. Destinat a ser comerciant, 

esdevingué pintor. El 1917, gràcies a l’Exposició d’Art Francès 

celebrada a Barcelona, tant ell com molts companys d’estudis, 

descobriren l’impressionisme i el cezannisme com a alternatives a 

l’academicisme dominant. Acabà els seus estudis l’any 1924. 

Determinat a convertir-se en un gran pintor, es trasllada al 

l’epicentre del moviment artístic del moment, a París. És on coneix i 

admira de prop l’obra de mestres postimpressionistes com 

Cézanne, Van Gogh i Gauguin. L’Alfred Figueras es va sentir 

totalment identificat en l’obra de Paul Cézanne. Tanmateix de 

Matisse i dels fauves, va aprendre el valor de la línia i la 

construcció, i dels cubistes, l’autonomia del color. L’Alfred Figueras 

fa seva petits aspectes de cada estil per composar la seva obra. El 

seu cercle d’amistats s’amplia i es relaciona amb Picasso, Miró, 

Clarà i Pruna entre altres artistes catalans instal·lats a la capital 

francesa. 



Com a conseqüència de la dictadura militar de Primo de Rivera, 

Alfred Figueras junt amb l’escultor i amic Rafael Tona es veuen 

forçats a exiliar-se a Alger, ciutat colonial on foren ben rebuts com 

a exiliats polítics i on fundaren l’Acadèmia Arts. A Alger es va 

relacionar amb els escriptors Gabriel Audisio i Albert Camus, i 

també amb l’arquitecte Le Corbusier, el qual va dissenyar la seva 

casa del Bosquet, al seu Sant Fruitós de Bages natal. 

Amb la proclamació de la Segona República (1931), Alfred Figueras 

retorna a Catalunya. Passa la Guerra Civil a Sant Fruitós de Bages 

i, és en aquesta època que construeix la casa del Bosquet segons 

el disseny de Le Corbusier. Tot i això, amb l’esperit viatger, Alfred 

Figueras va alternar periòdicament estades a Mallorca, Eivissa, 

París, la Provença i Algèria. En una de les seves estades a Alger, 

edita el llibre Images d’Alger, compost per 20 aiguaforts. 

Va pintar fins a l’últim moment. Morí a Barcelona el 1980. 

La pintura d’en Figueras es caracteritza per ser consistent, directa i 

objectiva. Aquesta objectivitat ve donada principalment per la 

seva voluntat d’expressar allò que és essencial en els objectes, allò 

que n’és valor estructural. L’ordre interior que observem en els seus 

quadres de l’aartista, és el fruit de  la mirada directa de la natura i 

del coneixement que té de les lleis que regeixen l’organització del 

quadre. 

Si bé, en les primeres obres observem ressonàncies d’Isidre Nonell, 

pare de la pintura catalana moderna, Figueras evolucionarà cap a 

la construcció amb el color, amb la mateixa actitud que el gran 

mestre francès Cézanne, que sempre serà el model ideal de la 

seva pintura. A través del temps, va desenvolupant  una estructura 

sòlida i uns ritmes personals en els quals,els plans cromàtics  van 

adquirint una disposició més àmplia i, en algunes peces de 

maduresa ,una major llibertar i espontaneïtat. Els colors 

característics del pintor són els bruns tirant a roigs,  la variada 

gamma de terres, l’harmonia de verds profunds. Tot aquest conjunt 

d’elements, fan que la pintura d’Alfred Figueras esdevingui  una 

obra sòlida,  personalíssima i inconfusible. 

 



Alfred Figueras en el seu estudi a 
Barcelona el 1925

Alfred Figueras amb els seus fills: 
Clàudia, Jordi i M. Rosa 1942

Classe de Dibuix al natural a 
l'Academia Arts d'Alger 1927. 

A. Figueras segon dreta.  



Alfred Figueras (esquerre) amb 
uns amics al Marroc , l'any 1950

Gerro de flors, aquarel·la i carbó 

El Pintor des de l'àtic del seu 
domicili de Barcelona, 1970 



Frontispici “Images d'Alger”, 1947

Maternitat, 1932.

Jugadors de cartes, 1933.



ACTUACIONS  
EN L'ANY  
PINTOR  
ALFRED FIGUERAS    2018 



CALENDARI
2018  
DEDICAT A
ALFRED
FIGUERAS

A llarg dels mesos que componen l’any 2018 es descobreix la seva 

intensa biografia acompanyada d’una de les seves pintures i, 

descobrir mes rere mes, el seu desenvolupament artístic i també 

com a persona. 



EXPOSICIÓ
QUADRES DEL
CALENDARI DE
L’ALFRED
FIGUERAS

En el marc de la Festa Major d’Hivern de Sant Fruitós de Bages es 

celebra el 21 de gener, es va muntar la primera exposició de 

l’Alfred Figueras al local on es va fer l’acte central de Festa Major: 

el pregó, perquè hom pugués copsar des de la pintura original, la 

tendresa, la tècnica i la genialitat de l’obra de l’Alfred Figueras, 

conegut a Sant Fruitós de Bages com “el Pintor”. 

L’exposició posteriorment va ser traslladada a la Biblioteca 

municipal per ser exposada fins el 24 de febrer de 2018. 



XERRADES DE
DIVULGACIÓ DE
L’ALFRED
FIGUERAS

Una de les grans finalitats de l’Any pintor Alfred Figueras és que la 

ciutadania conegui la figura de l’Alfred i la seva vida, per així, 

interpretar correctament la seva pintura. Per aquest motiu, s’han 

realitzat xerrades, de la mà de l’entesa en l’obra de l’Alfred 

Figueras la senyora Assumpta Sala, en diferents actes: en el pregó 

de Festa Major d’Hivern, a la inauguració de la exposició de pintura 

a la Biblioteca, a la Festa de l’Arròs i en l'institut Gerbert d'Aurillac 

de Sant Fruitós de Bages.



MARXANDATGE
DE ANY
FIGUERAS

Per donar visibilitat a l’Any pintor Alfred Figueras s’ha editat 

material d’ús recorrent perquè sigui venut als establiments i 

comerços de Sant Fruitós de Bages i donar més protagonisme a 

l’Any pintor Alfred Figueras 2018.



QUADRE
D'ALFRED
FIGUERAS AL
MUSEU DE
MONTSERRAT 
Des de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es var realitzar 

gestions per tal que un dels quadres que es trobaven al magatzem 

del Museu de Montserrat de l’artista santfruitosenc Alfred Figueras 

s’exposés aquest any coincidint amb el 120é aniversari del seu 

naixement. 

 

El Museu de Montserrat va accedir a la petició de l’Ajuntament i 

des del febrer fins a principis de juliol, tots els visitants del Museu 

de Montserrat van poder admirar el quadre “Noies al balcó”. 

Aquest quadre va ser pintat per l’Alfred Figueras l’any 1932 a Sant 

Fruitós de Bages des d’un balcó de la carretera de Vic i on es pot 

veure el carrer Sant Benet al fons. 

 

Actualment aquest quadre es troba a l'exposició Alfred Figueras: 

120 aniversari situada a la Ctra. de Vic 66 de Sant Fruitós de 

Bages. 

 



DOSSIERS 
DIDÀCTICS 
ALFRED 
FIGUERAS PER 
LES ESCOLES 
L'educació és un dels pilars essencials de la nostra societat. Aquest 

any i en els següents volem que una figura com l'artista local Alfred 

Figueras estigui present a les aules i es coneixi la seva obra i la 

seva creativitat entre els més petits. 

Seguint les línies de l'educació del segle XXI, s'ha creat una 

empatia històrica com a eina fonamental per engrescar els infants 

i adolescents a descobrir i treballar l'artista, així dons, s'ha posat 

èmfasi en revelar un Alfred Figueras més íntim i humà. No es vol 

que sigui un quadern tancat en l'artista sinó un nexe per treballar 

l'esperit crític dels alumnes, de manera que els dossiers didàctics 

Alfred Figueras serveixen de punt de partida per ampliar els 

conceptes adquirits cap a altres realitats paral·leles al món. 

 

 



REEDICIÓ DEL
LLIBRE “IMAGES
D’ALGER”

El 1948 l’Alfred Figueras va editar, sota el padrinatge del Govern 

General d’Algèria: Images d’Alger, un àlbum de  vint aiguaforts 

limitat a cent cinquanta-cinc exemplars numerats. En aquests 

gravats hi representà les seves impressions directes del país, però 

associades a extractes dels llibres Amynthas i Nourritures terrestres, 

de l’escriptor  André Gide, al qual feia just un any que li havien 

concedit el Premi Nobel de Literatura. 

Fou la seva obra mestre bibliogràfica i tingué molts reconeixments 

nacionals i internacionals. 

l'abril del 2019, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha reeditat 

aquesta obra mestra de l'Alfred Figueras en dos formats: el 

col·leccionista amb les mateixes característiques que l'obra 

original i el de format més petit però amb tota l'esencia de l'obra. 



DECLARACIÓ DE
SANTFRUITOSENC
IL·LUSTRE

El passat 13 de setembre de 2018, coïncidint amb el dia del seu 

naixement, del qual feu 120 anys, el Ple municipal de Sant Fruitós 

de Bages va declarar Santfruitosenc Il·lustre a Alfred Figueras 

Sanmartí, per difondre internacionalment el nom de Sant Fruitós de 

Bages i estar profundament compromès amb el teixit cultural del 

poble al llarg de la seva vida. 

 



EXPOSICIÓ 
ALFRED FIGUERAS:
120 ANIVERSARI 

Coïncidint amb el seu 120é aniversari el passat 14 de setembre de 

2018, es va inaugurar una gran exposició de la obra més 

representativa del pintor Alfred Figueras. 

És una exposició transversal, la qual està integrada per més de 50 

pintures de l'artista, on visualitza tots els estils artístics que va tocar 

i la seva evolució com a pintor a través de les seves pintures 

realitzades durant la seva vida. Per completar l'evolució artística 

amb la seva biografia, al llarg de l'exposició es disposen de codis 

QR on el visitant pot escoltar la seva trajectòria. 

Completa l'exposició documentació de l'Alfred on narra, a través 

de la seva correspondència, vivències viscudes amb il·lustres 

personatges com Le Corbusier o André Gide, i un audiovisual on 

alumnes del Batxibac del'Institut Gerbert d'Aurillac reciten el llibre 

de les Images d'Alger en francés i català. 

Les obres exposades pertanyen a col·leccions privades, però 

també es troben obres del MNAC, del Museu de Montserrat i del 

Museu Comarcal de Manresa. 

Oberta fins 
l'11 de gener del 2019 

Web: 
www.imatge.cat/figueras 



EXPOSICIÓ 
ALFRED FIGUERAS:
120 ANIVERSARI

Oberta fins 
l'11 de gener del 2019 

La comissària de l'exposició ha estat la senyora Maria Assumpta 

Sala, santfruitosenca i una gran experta en l'obra de Figueras qui 

també ha dirigit la confecció i redacció del catàleg de l'exposició: 

Alfred Figueras: 120 aniversari. 

L'exposició romandrà oberta fins el proper 11 de gener del 2019 al 

local situat a la Ctra. de Vic 66 de Sant Fruitós de Bages 
Web: 

www.imatge.cat/figueras 



CATÀLEG DE
L'EXPOSICIÓ
ALFRED FIGUERAS:
120 ANIVERSARI

Acompanyant l'exposició Alfred Figueras: 120 aniversari, es disposa 

del catàleg de l'exposició, on el visitant pot trobar tota la 

documentació i explicació relacionada amb l'obra de l'Alfred 

Figueras que es troba exposada a la sala, i també la seva biografia 

explicada al detall i on es pot entendre la seva evolució tant 

personal com en la seva pintura. 

 

El catàleg, redactat per l'experta d'art Maria Assumpta Sala 

Esquius, santfruitosenca i comissària de l'exposició, s'ha organitzat  

per ser un llibre que acompanya el visitant en l'exposició, però 

també pot ser utilitzat independentment, aportant un llibre 

documentat i rigorós en l'estudi de la figura de l'Alfred FIgueras. 

 

Es pot adquirir a la sala d'exposicions, i a l'Ajuntament de Sant 

Fruitós per 15€ la unitat. 

 



REUBICACIÓ DEL
MONUMENT DE
L'ALFRED FIGUERAS 

L'any 1998, en motiu del centenari del naixement de l'Alfred 

Figueras, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va encarregar a 

l'escultor manresà Josep Barés Soler una escultura de l'Alfred 

Figueras. 

 

Va ser dissenyada en un pilar de marbre i el bust de la cara del 

pintor en un dels laterals. Es va col·locat a la plaça que porta el 

seu nom. 

 

Amb el pas del temps, l'escultura s'ha quedat mig amagada 

entremig de la vegetació de la plaça i es vol dignificar. Per això, es 

recol·locarà en un espai obert a l'inici de la plaça, se li donarà 

color posant flor de temporada al seu voltant, s'integrarà en 

l'entorn mitjançant llambordes al perímetre de la flor i es 

potenciarà il·luminant la part frontal de l'escultura. 

 



MURAL ALFRED
FIGUERAS

Per commemorar l'Any pintor Alfred Figueras 2018 s'ha lrealitzat 

una expressió d'art contemporani: l'art al carrer. 

 

En l'equipament cultural municipal anomenat Nexe-Esai de cultura 

que s'ubica justament a la plaça Alfrd Figueras, es pintarà en una 

de les seves façanes laterals un gran mural dedicat a l'artista i a la 

commemoració del seu aniversari. 

 

El mural conté la imatge utilitzada com a logotp de 

commemoració i ha esta realitzat per l'artista local Clara Oliveras 

 


