
L’obra de Joanpere Massana és la conseqüència 
lògica i irreversible de les seves arrels natals.

Nascut a Ponts, Lleida, on encara viu i treballa.

Tant el paisatge com el clima extrem de la seva regió 
es troben tan presents en la seva obra com el rastre 
d’alguns artistes i creadors que li van enlluernar i van 
influenciar de molt jove.

Massana és hereu directe de Gaudí, Miro i Tàpies.
Una trilogia d’artistes que Massana admira profun-
dament i que formen part del seu personalíssim ADN 
artístic.

La seva obra es caracteritza per una barreja de llen-
guatges on predomina la pintura matèrica, el dibuix i 
la incorporació d’objectes diversos. Unes pintures 
en aquest cas de grans contrastos, però al seu torn 
d’un personalíssim equilibri ple d’harmonia i bellesa.

Les seves peces es reconeixen amb gran facilitat la 
qual cosa no és molt comú entre els artistes d’aques-
ta època.

Posseïdor d’un llenguatge propi ens transmet una 
serenitat harmoniosa que s’expandeix de les seves 
peces i plena l’entorn.

L’obra que ara presenta a Art Enllà, és una selecció 
dels últims treballs. Pintures, dibuixos, escultures i 
objectes manipulats, que ofereixen una visió àmplia 
la seva obra, escassament coneguda a la nostra ciu-
tat. Joanpere Massana amb més de trenta anys de 
carrera professional exposa habitualment a Itàlia, 
França, Alemanya, Holanda, Suïssa, Bèlgica i E.U.A.

Joanpere Massana
El llibre  dels silencis...i els sorolls 

Joanpere Massana estudia i es llicencia en Belles Arts 
a la Universitat de Barcelona, en l’especialitat d’Escultura 
(1987-1992), combinant aquests estudis amb els de Mú-
sica, Harmonia, Acústica i Guitarra clàssica al Liceu de 
Barcelona (1986- 92).

Des del 2004 a l’actualitat és conseller d’Art i Patrimoni 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, que depèn de la Diputa-
ció de Lleida. El 1992 obtingué el primer premi en pintura 
que organitza la Generalitat de Catalunya, i comença a 
ser seleccionat i premiat en diferents certàmens artístics 
com la Biennal d’Art Català, Artistes catalans a Brusse-
l·les o el Premi als Èxits Culturals de la Jove Cambra. Ha 
exposat en galeries, centres d’art, museus i fires interna-
cionals: França, Itàlia, Alemanya, Holanda, Suïssa, Bèlgi-
ca, els EUA, etc. i la seva obra es troba en col·leccions 
privades i públiques d’aquests països. Ha estat el primer 
artista a exposar de forma individual al PAN (Palau de les 
Arts de Nàpols).
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Diagonales

Tècnica mixta sobre tela

30 x 30 cm. 

2020

A la coberta: 

Arbre VI

Tècnica mixta sobre fusta

28 x 10 x 10 cm. 

2016


