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El volum que han editat les Publicaci
ons de !'Abadía de Montserrat amb el 
suport de l'Ajuntament de Molins de 
Rei i la coHaboració de! Museu Ma-
res és un cataleg raonat de I'obra de 
¡'escultor i dibuixant Julia Riu Serra, 
que recull vora quatre-centes escul

tures, més de nou'cents dibuixos, a 
més d'obra graflca, ceramica i vitralls 
d'aquest creador singular, ¡ que permet 
observar la seva rica ¡extensa trajec' 
toria. Un inventari que va ser ¡niciat 

en vida de I'artista. i amb la seva col' 
laboració, per Anna Serra ¡ Soto, una 
alumna del Departament d'Art de la 
Universitat Autónoma de Barcelona, i 
que ara es presenta revisat. correqit 
i ampliat. en una edició a cura de Pilar 

Vélez i Eduard Riu'Barrera, 

Precedeixen !'inventari de les peces 
una serie d'estudis sobre la persona 

i l'obra de Riu Serra, i també un petit 
estudi sobre la figura de la seva dona, 
ra pintora i escriptora Maria Rosa Bar

rera. Són textos escrits per especia lis
tes com Judit Subirachs'Burgaya, que 

estudia I'aportació de Riu Serra a I'es' 
cultura catalana del seu moment; una 
immersió en aspectes de la seva bio
grafía i la seva personalitat en sengles 

textos de Pilar Vélez ¡del fill de "ar
tista, I'historiador Eduard Riu-Barrera, 
que hi aporta la seva 'lisió privilegiada 
i propera, També. el te~t del crític d'art 
Josep M, Cadena sobre el matrimoni 
Riu Barrera i el vessant de dibuixant 
de Riu Serra. ¡ ,'estudi sobre ¡'esposa, 
Maria Rosa Barrera. a carrec de Min~ia 
Freixa i Serra. 

Aquest apartat biografíe delllibre 

es tanca amb I'aportació de diversos 
testimonis, sota el titol «Vivencies i 
impressions», Amics, companys i alum
nes del mestre glossen la seva figura: 
són Josep M. Camf. Martí Domínguez, 
Roser Garriga, Josep Janés, Lluís 
Llongueras, Francese Miralles. Víctor 
Oliva. Jasep Pla-Narbona i Frederic

Pau Verrié. 
Julia Riu Serra va néixer J'any 1921 a 

Molins de Reí. Ouan tenia pocs anys, la 
família es trasllada d'aquesta pOblació 
de caracter agrícola a la clutat de Bar
celona. L'interes del jove Riu Serra pel 
dibuix eonvencera la mare de matricu
lar-lo durant el curs 1937-38, en plena 

guerra civil. a rEscola Massana, escola 
cabdal en la biografía de I'artista i on 
aprendra amb mestres com Pere Jau. 
Francesc Turon i Josep Llorens Artigas. 

Acabat el conflicte beH¡c, i en el con
rext cata la de la postguerra. Riu Serra 
va formar part de la generació que 
Alexand¡'e Ciricl va anomenar «gene-

ració del mig». Entre d'altres escultors 
h¡ havia: Salvador Aulestia, Tomas Be!, 

Francese Boadella, Xavier Corberó, 
Jaume CUbells, Domenec Fila, Marcel 
Martí, Josep Martí-Sabé, Leonci, Ouera. 

Josep Subira-Puig, Josep M. Subi' 
rachs. Francese Torres Monsó, Ferran 

Ventura, Moises ViIlelia i Emília Xargay. 
lmmergit en el seu trebal! artístic, 

Riu Serra forma part del món cultural 

del moment: rany 1946 publica un 
dibuix a «AFiel}) a petició de Frederic' 
Pau Verrié, participa al tercer i al quart 
deis Salons ó'Octubre (1950 i 1951), ex
posa al primer Saló de Pintors i Eseul
tors del FAO i als Cicles Experimentals 

d'Art Nou. organitzats per Angel Marsa 
a la galeria El Jardín. També, com 
tot artista jove, freqüenta el dinamic 
Institut Frances i el seu Cerele Maillot. 
dirigit per Josep M. de Sucre. i hí obté 
la beca per a anar a París rany 1952. 

Aquest mateix dny presenta la seva 
primera exposició individual a la Sala 
Caralt. 

Un cap a Parfs, ciutat en la qual 

treballa al taller de J'escultor Apel'\es 
Fenosa, Riu Serra no se centrara tant 
en I'escultura com en el dibuix, admi

rat per la vida de la capital francesa i 
interessat a copsar les escenes Quoti
dianes que I'envolten. Per altra banda, 
allo que veritablement el colpira de 
I'art deis museus parisencs seran les 
eseultures egípcies i els vasos grecs 
que contemplara al Museu del Louvre. 
!'extraordinaria coHecció d'art asiatic 
del Museu Guimet i les coHeccions del 
Museu de I'Home. Tal com apunta Pilar 
Vélez: «Per mitja de la coneixem;a de 
!'art coetani i antie, i d'una forma prau 
autenoma, va arribar a la definició 
plastiea.}) 

Un cap tornat a Barcelona, I'obra de 
Riu Serra continua ben present a les 



Biennal5 Hispanoamericanas d'Art. els 
e Salons de Maig, els Salons de Tardor, 
els Saloos del Jazz. La seva pe<;a Ha' 
ritzontal forma part de la col:lecció de 
l'efímer Musev d'Art Contemparani de 
Barcelona, creal I'any 1960 per Alexan
díe (irieí a la cúpula del Co!iseum. 

Durant la decada deIs anys cín
quanta, Riu Serra treballará a I'estudi 

grafie ¡ publidtarí Zen, creat ¡dirigir 

per francesc Granados i Alexandre 
Cirici P(>lIieer, amb qui fara també els 
caps escultorícs deis qegants i el, nans 
de CasteHten:.;ol (1954) i la parella de 

gec¡ants ¡ deu capgmssos de Sabad(>11 
(1956). CoHaboraraa Esquema (deis 

cartellistes Ramon Martí ¡ Josep Clavé 

i el pintor Heman Picó, conequts com 

MCP) i a !'agencia de publicltat Mus

sonso Tarnbé destaca en la seva tra
jectoria la concepció d'obres efímeres 

com els pessebres que va projectar per 

a la barcelonina pla~a de Sant Jaurne, 

de 1961 El 1984_ 
Cany 1955 Riu Serra es casa amb 

ia pintora ¡ escrlptora Maria R'osa 

Barrera, que l1avíaconegut a !'Escola 

Massana durant ets anys Quaranta, í 
amb qui "iura durant més de trenta 

anys en una casa-taller a ia carretera 
de l'Arrabassada. al peu del T¡bidabo. 
A la decada deis an'lS vuitanta, col
laborara amo ella com aH-lustrador; 

sota el pseudonim de Flum, deis con

tes i ¡¡¡bres ínfantHs i juvenils Just a 

f'alfra part de món í19821. El colomar I 
altres cantes (1983), El capgíreJl (1985), 
Mal no diríeu que els va passar (987), 
el recuH de poemes Cami ti Ponent 
(1989). a part deis cantes il'lustrats 

publicats a la revista «Tretzevents» i al 
diari «Avui», 

De mica en mica, Riu SerTa, ti'acord 
amb el seu caracter senzill i ¡ntrover
tito aníra allunyant-se del món deis 

marxants ¡ deis cfrcuits comerclals de 
¡'aft per concentrar iaseva capacita! 

creativa en el óibuix, el gravat. la xiic

grana ¡¡'escultura, i l?n la tasca dOC12nt 
com a professord'E'SCUíluri'l de ¡'Escola 

Massana, feina que portara terme de 

1964 a 1986. 

En el vessant escultbríc. tOl 1 que, 

s'identifica amb ei treball j'escultors 

com Maillol ¡Manolo Hugué i amb 

!'art deis primitíus, des del món ar

caic i I'egípcí tíns al medieval, com 

s'lnteressi'l també per I'arrelament de 
I'home a la terra, Riu SEna es manté 

aliunyat de Qualsevol escola o tendim
cia i va fen! el seu cami propi, atent a 

les inquietuds del seu moment. 

Seqons Subirachs: «La seva escul

tura de concepció antropomorfica í 
factura arcartzant, amb aiqun acosta' 

ment a !'abstracció, és una sintesí de 

tradició i modernitat ¿¡!hora que, en fo

na mentar efs volums í les formes en la 

cultura antiga. revela un notable resso 

d'aqueila herencia histOriea.') 

De I'obra de Riu Sena. destaquen 

algunes escultures monumentals: a 

Barcelona, Monument a Pius XI! (1961), 
Sois amb sal, castell de Montjufc 

(953), GuineIJ, pare de la Guineueta 

(968), Tors, Bulevard Rosa (1971), 

í tamM Tren;;, estació de Renfe de 
t'Hospitalet de UObreqat (1974), fins a 
Tu també volarás (l992J a la seva vila 

natal, Múlins de Re!, que el !'temena mi 
predHede Vany 1997, 

Sí en Ríu Serra, com en d'altres 

creador,>. observem com es dlssol ia 

frontera entre drt i vida, es impor
tan! remarcar que també ha fan el:; 

conceptes d'artista ¡ artesa. Tal com 
apunta alllfbre el seu till. Eduaro Riu

Barrera, incomode davant la falta de 

coincidencia amb els canons estetícs 

de! seu temps, ígnorava s;5temati

came-nt les teorltzacíons, tant deis 

creadors com de la crítica, El seu art 

crític i atent respecte a les preocu

pacians ¡ reflexions contemporanies 

s'explicava per si mateix. L'artista 
tampoc no creía que I'actualltat o el 
t.rencameflt amb la tradlció dotessin 

immedíatament una creació de sígni

ficació artística. Tal com ens mostra 

aquest votum imprescindible, Riu 

Sena, honest amb si matelx, es man

tingué allunyat eje la falsa dícotomía 

entre avantguaróistes ¡ retrógrads, 

tet prenent la seva direcció propia, 

una direcdó insolita I Vnlea. 


