
Alegria celebra el goig de viure, agrair posar-se dret cada
dia. Em venia de gust donar una nota de color en aquest
claustre tan sobri. També jugar amb un punt d'ironia on
res és el que sembla. La pura aparença que construeix
una altra figuració. Una figura hieràtica, amb la qual
intento apropiar-me de l'esperit dels que van crear les
Venus esteatopígies, dels que van tallar la imatgeria
romànica amb la seva policromia, posar-me al servei dels
que van aixecar tòtems, ídols africans per demanar,
agrair i honrar. Construeixo un eix axial que uneix la terra
amb el cel per crear un espai on viure, on habitar. 

Joseph CAMPBELL va escriure que “l'home (la
humanitat) sempre està fent la mateixa obra”. Des de la
meva primera escultura, tinc la sensació que estic
mussitant una pregària panteista en la qual elevo els
fruits de la terra cap al cel. Representant la meva àvia
María quan em demanava que l’ajudés a aixecar la
cistella amb els fruits de l'hort, del terra cap al seu cap,
aquell moment màgic, germinal, aquella epifania als ulls
del nen que era jo. 

Aquesta dona que tornava a casa amb la cistella al cap i
que després, a la cuina, en transmutava la càrrega en
aliments elaborats.
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Sobre l'artista

Josep Bamala Borruel (Osca, 1952) va
iniciar els estudis artístics el 1971 a
l’Escola Industrial de Sabadell. Cinc
anys més tard, va ampliar els seus
coneixements a l’Escola de Ceràmica
de la Bisbal d’Empordà, al curs de
ceràmica. L’any 1989 va treballar al
taller de l’escultora Pia Crozet i entre el
1991 i el 1993 es va formar a l’Escola
Municipal d’Art de Girona, sota la
direcció de Josep M. Simón. 

Ha realitzat diverses exposicions
coŀlectives i individuals, principalment a
Girona, on també ha participat en
diverses edicions de Girona, Temps de
Flors i del Festival Independent Pepe
Sales. També ha exposat a la sala
Espai d’Art de Mataró, a la Sala
Municipal de Lleida, al Palau Montcada
de Fraga, a les biblioteques de Salt i
Sant Gregori, a la sala Marsala de
Calonge i a la sala d’exposicions
Adelina Giménez d’Ayerbe (Osca).


