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Convocatòria de premsa 

 
 
Presentació de l'exposició Teoria dels senyals 
Barcelona, 2 de febrer de 2010 
 
Manel Parés, vocal de la Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona del 
COAC  
Joaquim Chancho, artista 
Tristan Barbarà, comissari 
 

 
 
 
 
 
Fitxa tècnica 

 
Títol: Teoria dels senyals 
 
Descripció: recull de gravats caracteritzats per un rigor reduccionista que 
resulta en una geometria deconstruïda i un intens diàleg entre el gest, 
l’escriptura i la matriu.  Aquesta exposició inaugura la programació de la sala 
B’art del COAC, que té com a objectiu donar suport a treballs artístics de caire 
multidisciplinari, vinculats a l’arquitectura. 
 
Lloc: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). Pl. Nova, 5, Barcelona. 
 
Dates: del 3 de febrer al 13 de març de 2010 
 
Horari de visita: de dilluns a divendres de 10 a 20 h, i dissabtes de 10 a 14 h. 
Accés lliure i gratuït 
 
 
Organització, producció i muntatge: Àrea d’Activitats Culturals de la 
Demarcació de Barcelona del COAC 
 
Comissariat: Tristan Barbarà 
 
Disseny d’exposició: Tristan Barbarà i Àrea d’Activitats Culturals de la 
Demarcació de Barcelona del COAC 
 

 

 

 



 

 

Nota de premsa 

El COAC inaugura un nou espai expositiu amb la mostra  
Teoria dels senyals 

 

L’exposició descobreix el vessant gravador de Joaquim Chancho  
 
 
Barcelona, a 2 de febrer de 2010.-  Dimecres 3 de febrer s’inaugura a la seu del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) l’exposició Teoria dels senyals, de 
l’artista Joaquim Chancho, que es podrà visitar a sala B’art del COAC (Plaça 
Nova, 5, Barcelona) fins al 13 de març.  
 
Comissariada per Tristan Barbarà, la mostra recull gravats caracteritzats per un 
rigor reduccionista que resulta en una geometria deconstruïda i un intens diàleg 
entre el gest, l’escriptura i la matriu. Per primera vegada, s’exposa el llibre 
d’artista Teoría de las señales, que inclou text i 9 aiguatintes a doble pàgina, 
així com la sèrie de 7 aiguaforts d’1,12 x 2,10 metres, de gran espectacularitat 
pel seu format, pel cromatisme emprat i les línies traçades. 
 
L’exposició descobreix el vessant gravador de Joaquim Chancho, més enllà de 
la seva obra gràfica basada en la pintura i el dibuix. Doctor en Belles Arts i 
catedràtic emèrit de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, 
Chancho ha exposat els seus treballs a la Fundació Joan Miró i el Centre d’Art 
Santa Mónica, entre d’altres. L’essència expressiva de la seva obra sorgeix del 
ritme i repetició, que, segons la complexitat del disseny, es complementa amb 
fragments i interrupcions, permetent a l’espectador participar com a voyeur en 
el procés creatiu. 
 
El B’art, una mirada transversal a l’arquitectura  
La mostra Teoria dels senyals inaugura la programació de la Sala B’art del 
COAC, que té com a objectiu donar suport a treballs artístics de caire 
multidisciplinari, vinculats a l’arquitectura o realitzats pel propi col·lectiu 
d’arquitectes.  
 
Així, al llarg de l’any es presentaran mostres de petit format, amb una orientació 
i atenció a diferents disciplines artístiques, des de pintura a fotografia, i on 
també tindran cabuda les propostes pròpies del COAC per tal de mostrar 
material del fons del seu Arxiu Històric. 
 
El B’art completa la llista d’espais expositius existents —Sala d’exposicions i 
espai Picasso— a l’edifici de la seu del COAC a Barcelona. La sala B’art està 
ubicada a mitja planta respecte la Sala d’exposicions, sota l’accés a l’edifici 
central del COAC. 
 
Es recupera així la concepció primigènia d’un espai que en el projecte original 
de l’edifici, i junt amb el recentment renovat Altell i la Sala d’exposicions, 
formava una superfície de relació i d’intercanvi tant amb el món professional 
com amb el cultural. 



 

 

Contingut 
 

 
Joaquim Chancho exposa per primera vegada el contingut del llibre Teoría de 
las señales, que inclou text i 9 aiguatintes a doble pàgina, així com la sèrie de 7 
aiguaforts de gran format, d’1,12 x 2,10 metres. 
 
El llibre conté un text que Chancho ha escrit per acompanyar les nou 
aiguatintes i que parla sobre les probabilitats dels camins que les boles de billar 
tracen en el seu passeig per la taula de joc. El text ha sorgit com a 
conseqüència dels gravats, per la seva bellesa i per les característiques formals 
de la taula de joc. És a dir, es tracta d’una sensació que ha estimulat una idea. 
Les aiguatintes de metro de llargada són a doble pàgina i amb la seva 
combinatòria cromàtica ens porten cap a una generosa sensació. 
 
Però allà on els ulls es fixen només arribar a la sala B’art és en 
l’espectacularitat del aiguaforts de gran format, per les seves mides, pel 
cromatisme i les línies traçades dins o sobre d’aquests. 
 
A més hi ha un diàleg entre l’artista i el foc (el perclorur de ferro) en què aquest 
li dóna la llibertat perquè vagi cremant, recreant la planxa amb la resina i creant 
aigües i moviments que només mitjançant la tècnica del gravat és possible 
realitzar. 
 
En aquesta exposició descobrim que Chancho és un artista gravador, doncs 
coneix i sap trobar el que necessita per realitzar la seva obra gràfica amb la 
mateixa seguretat que en la pintura o el dibuix. El gravat ja no li és un 
llenguatge desconegut, ara crea sense dubtar en la tècnica, l'artista es troba en 
plena llibertat per descobrir-nos el seu art.  
 
 
Tristan Barbarà, comissari 
 
 

Peces en exposició 

 
Llibre Teoria de las señales. Joaquim Chancho. Ed. Tristan Barbarà edicions, 
any 2009. 
 

7 aiguaforts amb reserves sobre planxa de coure d’1,12 x 2,10 metres.  



 

 

Joaquim Chancho 

Riudoms, 1943. Baix Camp 
 
 
Joaquim Chancho va estudiar a l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, 
Barcelona. És doctor en Belles Arts i catedràtic emèrit de la Facultat de Belles 
Arts de la Universitat de Barcelona. El 1966 realitza la primera exposició 
individual al Centre de Lectura de Reus i inicia un dilatat recorregut expositiu. 
L’any 1972 obté una beca de la Fundació Juan March de Madrid i, al 1987, el 
primer premi de pintura a la Biennal de la Diputació de Tarragona. El 2007 la 
Fundació Vila-Casas li atorga el premi a la seva trajectòria professional.  
 
Ha realitzat diverses exposicions retrospectives: Treballs de taula, al Museu 
Morera, Lleida 1984; Políptics 1975-1990, al Museu d’Art Modern de 
Tarragona, 1995; Tempo 1995-1998, al Centre d’Art Santa Mónica, Barcelona 
1999; Tiempo sobre tiempo 1997-2003, al Centro de Arte Caja de Burgos, 
Burgos 2004; Prospertiva 1973-2003, al Centre Cultural Tecla Sala de 
L’Hospitalet de Llobregat i a la Fundació Caixa de Tarragona, Tarragona 2005; 
Joaquim Chancho, un clàssic contemporani, 35 anys de dibuixos i pintures, al 
Museu de Montserrat, Montserrat 2005; Seqüències 2006-2009, a l’Espai 
Volart2, Fundació Vila Casas, Barcelona 2010. Des del 1997 treballa als seus 
estudis d’El Pla de Santa Maria i de Barcelona. 
 
La seva obra figura a las col·leccions de la Fundació La Caixa, el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona i el fons de la Generalitat de Catalunya, entre 
altres. 
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Per a més informació 

 

Pilar Urreta 

Departament de Comunicació del COAC: premsa@coac.cat  

Tel. 93 306 78 45 

 

 

 

 
Us podeu descarregar fotografies de l’exposició Teoria dels senyals a 

través de la galeria d’imatges disponible a la pàgina web 

www.coac.net/fotos 
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