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Imma Subirà Sánchez 

Nascuda a Sant Celoni el 1963, és llicenciada 
en delineació industrial. Formada com a artista 
plàstica a l’Escola Massana de Barcelona, 
l’escola de ceràmica JORCA de Sant Celoni i 
a mans de la seva mare, la pintora Conxita 
Sánchez Campos. Combina l’ocupació laboral 
amb el món de les arts plàstiques.

Ha fet diverses exposicions -”El meu temps”, 
“Molt d’Amor”, “Perdre els papers”-. A la 
mostra que es presenta, les obres s’acompan-
yen de textos de Sara González, com en les 
dues darreres exposicions. 

Sara González Muñoz

Periodista nascuda a Sant Celoni el 1985. 
És redactora de Nació Digital i col·labora en 
diversos programes de televisió i ràdio com a 
analista política. Va fer els primers passos 
periodístics a El 9 Nou del Vallès Oriental i
 va treballar quatre anys a El Periódico de 
Catalunya i, sis, al diari Ara.

És autora dels llibres Cas Mercuri, la galàxia 
Bustos i El part dels comuns; aquest últim 
escrit conjuntament amb el periodista Joan 
Serra Carné. 

La vida és un RE
Pintura i ceràmica 

d’Imma Subirà Sánchez
Escrits de Sara González

Inauguració i presentació de 
la revista La vida és un RE

Dissabte 10 de novembre a 2/4 de 7 de la tarda

Venda de la revista i pintures de petit format

Dissabte 10 i diumenge 11 de novembre, de 10 a 20.30 h 
a la Fira de Sant Martí, parada a la plaça de l’Església. 
La revista també estarà a la venda a l’exposició, preu: 5 €
La recaptació es destinarà a La Marató de TV3, dedicada 
al càncer

Visites guiades a càrrec de l’artista

Diumenge 18 de novembre a les 6 de la tarda
Diumenge 16 de desembre a les 6 de la tarda

Horari

Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre. 
Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i 
de 5 a 8 del vespre. Dies de Nadal i Cap d’Any tancat

Contacte

isubira@hotmail.com



La vida és un RE
Vivim de retalls de temps, d’emocions, de vivències. I amb 
tots ells dissenyem el nostre collage vital. Intentem que 
s’ajusti a les nostres necessitats modelant-lo perquè sigui 
el màxim d’agradable per a nosaltres mateixos i per a 
aquells que ens envolten, i això suposa formar-nos, 
adaptar-nos, empatitzar i, també en ocasions, resignar-nos. 
La perfecció, en definitiva, no existeix.

A les obres de l’exposició els materials i les emocions es 
relacionen i s’adapten, convergeixen i fusionen racionalitat 
amb irracionalitat, fragilitat amb duresa, consciència i 
subconsciència. Tot plegat, suportant les adversitats 
implícites a aquestes unions i respectant la llibertat de 
transformació d’alguns materials per obrir la porta a nous 
diàlegs. Es tracta d’un treball personal amb caràcter 
imperfecte.

RE no és només una nota musical o un prefix buit de 
contingut. RE ho pot ser tot o pot ser res. Però segur que 
és una segona oportunitat. Reformular, reinventar, reubicar.

L’exposició d’Imma Subirà, acompanyada de textos de 
Sara González, és un viatge interior per noves oportunitats 
de materials donats per obsolets que entronquen amb 
noves opcions vitals. Les obres de pintura es combinen 
amb peces de ceràmica i escrits..., treballs més concep-
tuals fruit del resultat de noves recerques fetes en aquests 
darrers anys.

L’exposició és un homenatge a les segones oportunitats 
i la perseverança, especialment a la de les persones 
que dediquen la seva vida a la investigació per al bé 
dels altres. 

Aquest any l’objectiu de la Marató de TV3 és la investi-
gació, la sensibilització i divulgació social del càncer. 
Per tal de poder col·laborar en aquest projecte, es 
destinaran íntegrament a La Marató els fons que es 
recaptin de la venda de la revista La vida és un RE –un 
recull de les pintures, ceràmiques i escrits de l’exposi-
ció- i de les pintures de petit format d’Imma Subirà que 
es posaran a la venda a la Fira de Sant Martí, els dies 
10 i 11 de novembre, a la plaça de l’Església.


