
ACTIVITATS A LA RUTA DEL CISTERA

Josep Busquets (Fontscaldes 1914 - Barcelona 1998) 
ha estat un dels escultors de més projecció que ha 
donat Valls. La seva obra es troba en multitud de 
col·leccions privades i en un bon nombre d’espais 
públics, especialment a la seva ciutat. 

Difícilment us passejareu per Valls sense trobar-vos 
amb alguna de les seves peces. A l’església de Sant Joan 
o a l’església del Carme, a l’Ajuntament o al Museu 
de Valls, al Pati o al passeig dels Caputxins, al Pius 

Nou museu a Valls: taller Josep Busquets

Hospital o a la Residència Alt Camp, en tots aquests 
indrets i en molts altres, podreu contemplar la força i 
el geni de l’artista. 

És per això que se’l coneix com l’escultor de Valls. Però 
en aquests moments la seva vinculació s’ha vist encara 
més reforçada, si això era possible, gràcies a l’obertura 
de l’espai Taller Josep Busquets.

El Taller és un indret emblemàtic que ajuda a entendre 
l’obra de l’artista. És, de fet, la masia on ell hi passava 
pràcticament mig any, on realitzava les grans obres 
en pedra, a l’era sota els pins, i darrere la casa, al petit 
taller.

Completen aquests espais una sala que s’ha habilitat 
per exposar-hi una mostra representativa de l’obra de 
l’artista, des de les primeres peces, a finals dels anys 
trenta, fins a les seves darreres, ja entrada la dècada 
dels anys noranta. Un recorregut per més de cinquanta 
anys de pràctica artística, des de l’escultura religiosa 
fins al nu, en tota mena de materials (talles de fusta, 
guix, terracota, bronze i pedra), sense oblidar els seus 
dibuixos.

Ara tots aquests espais, masia, era i taller, gràcies a 
la tasca empresa per la seva filla, es poden veure i 
resseguir. Fóra una llàstima que us ho perdéssiu.
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Museu de Valls

Per a més informació: 
Taller Josep Busquets

Camí del Bosc, 11
(Masia Reduan)

43800 VALLS
Tel. 676 235 891

Visites concertades.
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