
Pablo Leonardo Martínez, tant per la seva 
actitud com pel seu mètode de treball, bé podria 
haver nascut seixanta anys abans, exactament a 
principis del segle XX. La seva manera d’entendre 
l’art i de crear les seves escultures mai va acabar 
d’encaixar en el que s’havia convertit el món 
artístic a la ciutat de Barcelona a finals del segle 
passat. En Pablo, voluntàriament al marge de 
les modes o de les noves tendències en l’art que 
imperaven en aquell moment, va seguir el seu 
camí en solitari, tancat sempre al seu taller, donant 
forma als materials de tota la vida i creant unes 
escultures rigoroses, belles i -com no- fascinants. 

No podem dir que en Pablo Leonardo hagi tingut 
fins al moment una carrera molt prolífica pel que 
fa a exposicions individuals, el que sí que podem 
afirmar és que a causa de la confiança en si 
mateix i en la seva obstinada capacitat de treball, 
és un dels escultors més singulars del segle XXI. 

Fidel al seu món interior, les seves peces 
sempre abstractes destaquen per la seva 
aparent atemporalitat i per una serenitat que 
indubtablement sorgeix de les forces tel·lúriques 
i les energies còsmiques en les quals viu immers. 
Per tot això ens complau oferir-los aquesta 
selecció d’escultures creades per Pablo Leonardo 
Martínez durant els últims cinc anys. Els podem 
assegurar que descobriran una obra davant la 
qual ningú pot romandre indiferent.
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Pablo Leonardo Martínez neix a L’Havana (Cuba) 1961, 
viu a Barcelona des dels cinc anys. Cursa estudis de 
procediments escultòrics a l’Escola Superior de Disseny i 
d’Art Llotja de Barcelona.

D’entre les seves exposicions individuals i fires destaquen:

Tránsitos. The Americas Collection (Miami, 2018); 
PAD London 2014 amb Karry Gallery (Londres, 2014); 
Spectrum Miami (Miami, 2013), Pinta NY (Nova York, 
2013). Fires als EEUU amb The Americas Collection; 
The shortest distance. The Cuban Museum (Miami, 
2013); Tótem. Galeria Esther Montoriol (Barcelona, 
2006); Galeria Safia (Barcelona, 1996); Pintures i 
escultures, Galeria Subex (Barcelona, 1986); Dibuixos. 
Galeria Amagatotis (Barcelona, 1984).

Selecció d’exposicions col·lectives:

NOW! 6a. Galeria d’Art (Palma de Mallorca, 2019). 
NUEVOS NÓMADAS IV (Granada, 2017). FLYING 
HEADS. Museo de Cádiz (Cadiz, 2017). Artful 
Treasures with Tiffany & Co. and Americas Collection 
(Miami, 2013). “Carte blanche à Carles Valverde”. 
Espace Saint-François (Lausanne, 2004). “Hora Zero”. 
Galeria Esther Montoriol (Barcelona, 2001).

www.pablomartinez.es



Composición volátil  Fusta pintada. 31 x 194 x 30 cm. 2021 

A la portada, d’esquerra a dreta: 

De la serie Elevaciones, E2  Fusta d’Iroko. 88 x 25 x18 cm. 2019

Elevación Núm. 7  Fusta pintada. 217 × 28 x 24 cm. 2021

Campo de fuerza Núm. 2  Fusta de magraner i ferro. 178 x 29 x 20 cm. 2020

Campo de fuerza Núm. 5  Fusta d’Iroko. 78,5 x 39 x 30 cm. 2021


