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ISABEL  BANAL I XIFRÉ
(Castellfollit de la Roca, 1963)

És llicenciada en Belles Arts per la  Universitat de Barcelona (1981-1986)
Des de 1990 és professora de l’Escola Massana. Centre d’Art i Disseny. 
Barcelona.

www.isabelbanalx.com 

Exposicions individuals

2018 Amb els peus a terra. ARBAR. Vall de la Santa Creu

2017 Llunyanies. Espai Dieu. Cadaqués
 
 Amb la suor del teu front. ARBAR. Vall de la Santa Creu

2016 Natura morta amb passos. Acció. Sala 12. Fundació Miró. Barcelona

2015 check-in. Cicle A la intempèrie. Container-IGAG.

2014  Via Lactea. Cicle Blanc sota negre. Arts Santa Mònica. Barcelona.

2011 La maleta [blava] de W.B. Sala Walter Benjamin, Portbou.

2008 La figureta del pintor de paisatges. Can Trincheria. Olot.

2007  Ascensioni. Galleria Enrico Fornello. Prato (Itàlia)

2006 A peu. Palau Solterra. Torroella de Montgrí.

2004 Feix petit pel camí creix. Sala Fortuny. Centre de Lectura. Reus.
 Allez. Centre d’ Art Contemporain. Saint-Cyprien. (França)
 Blanquejar. DUODA-Universitat de Barcelona. Pròleg. Barcelona

2003 Rumiant. Espais. Girona.

2002 Sense revelar. Espai Zero1. Olot.

2001 Blanc damunt tela. Can Nyera. Factoria de les Arts. Olot. 
 Primera Lectura. Biblioteca Marià Vayreda. Olot.

2000 Llapis. Sala d’ Art Josep Bages. Torre Muntades. El Prat de Llobregat.
 És a buscar aigua. Factoria de les Arts. Olot.

1999 Llapis. Espais. Girona.
 Llapis de Carbó. Can Barberí. Factoria de les Arts. Olot.
 Instal•lació al Glass Cabinet. Galeria Estrany-De la Mota. Barcelona.

1998 Les coses. Cicle Ex-posicions pròpies. Sala Busquets. Escola 
 Massana. Barcelona.

1997 Invitació a fer un paisatge /Tramesa d’una tira de 10 postals a 
 300 llars.

1996 L’ Artista convidat. Museu d’ Art. Girona.

1995 Galeria Àngels de la Mota. Barcelona.
 Espais. Girona.
 
1993 Paisatge. Muntatge de l’ artista del mes. Plaça del conill. Olot.
 De pintures i pastures (1990-1993). Sala 14. Museu Comarcal de la Garrotxa. Olot.

1992 Bosc amb cel. Escola Taller d’ Art. Reus.
 Sales Municipals d’exposició. Girona.

1988 Flos Mundi. 4t Cicle d’Art Contemporani. L’Artesà de Gràcia, Barcelona.

Exposicions col•lectives  

2018 Empordoneses. Casa Empordà. Figueres

2017 Biennal d’Art. Casa de Cultura. Girona
 Body & Games. Edicions d’artista. Escola d’Art. Lleida / 
 Escola Massana. Barcelona
 El relat d’una exposició. MAC-Can Palauet. Mataró

2016 Bianyal 2016. La Vall de Bianya.
 Zona intrusa 9. Can Palauet. Mataró.
 Vestir i desvestir cossos. Fenomenologies d’aparició. La Panera.Lleida 
  
2015 Traslocacions. Observatori de projectes. Arts Santa Mònica.Barcelona
 The pop up. Becas de la Academia de España en Roma. Academia de Bellas Artes 
 de San Fernando. Madrid.

2014 Luce Coatta : dischiusure. Artopia Milano (Itàlia)
 Fotografia i poesia visual. Tinglado 2. Tarragona.  
 La guerra che verrà non è la prima. MART. Rovereto (Itàlia)
 Ni es crea ni es destrueix. Creadors En Residència. La Capella, Bcn.
 The pop up. Proyectos becas. Academia de España en Roma. (Itàlia)

2013 Biennal Girona. Casa de Cultura. Girona.

2012 Ramón Guillem Balmes. Relacions Personals. Escola Massana, Bcn.

2011 Espejos de la memoria. CiudadesVillesCiutats 3.0. 
 El Matadero. Huesca. / Sala Oberta. Museu Comarcal. Olot



2010 Salvat-Papasseit Poetavanguardistacatalà. Arts Santa Mònica. 
 Barcelona.
 Biennal 2010. Casa de Cultura. Girona.
 Nelle pieghe del mondo. Oristano. M.A.N. Extramuros. 
 Sardenya (Itàlia)
 Canòdrom 00:00:00. Canòdrom Meridiana. Barcelona. 
 Territori Lleida. Centre d’Art la Panera. Lleida.

2009 Querformat. Kunstverein Tiergarten | Galerie Nord. Berlín (Alemanya)
 La palabra es el hilo. Galeria Arcimboldo. Buenos Aires (Argentina)
 Primera rèplica. Casa de Cultura. Girona / La Ciutadella. Roses. 
 
2007 Fràgil. Galeria Estrany-De la Mota. Barcelona.

2005 Moments & Monuments (projecte de 22a. Barcelona). Centre d’Art La 
 Panera, Lleida /Fundació Espais Centre d’Art Contemporani, Girona / 
 CCCB, Barcelona.

2004 La relació. Capella St.Nicolau. Girona.
 Kunst&Zwalm:identitat i conflicte. Espais. Girona.

2003 Botella ao mar. Auditorio de Galicia. Santiago de Compostela.
 Llistes d’ espera. Espai Volart. Fundació Vila Casas. Barcelona.
 Recol•leccions. Sala H. Vic.
 Kunst & Zwalm 2003. Zwalm (Bèlgica)
 Catastrofi minime. Museo d’Arte di Nuoro. Sardenya (Itàlia).

2002 I Concurs Escultura Fundació Vila Casas. Cala Pruna. Pals

2001 Dobles pells. MX espai. Barcelona.

2000 Entre l´ocre i el verd. Caves Chandon. ARTS Festival Penedès 2000.
 Galeria Palma XII. Vilafranca del Penedès.
 2a Biennal de Vic. Vic. 

1999 Una Cambra Pròpia. Museu d’ Art. Girona.
 Pren paper amb el paper. Casa Masó. Sarrià de Ter.
 Solstici d’Hivern.Galeria Berini. Barcelona.
 Pessebre i Artifici. Capella Sant Ferriol. Olot.

1998 Instal.lacio Terres:Acabats de luxe. Interacció amb Claudi Alsina (matemàtic)
 Isabel Banal. Factoria de les Arts. Olot.

1997 Cegueses. Casa de Cultura / Museu d’ Art. Girona.
 Fons d’Art. Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics. Vic.
 Instal.lacions al Pati de l’Hospici. Factoria de les Arts. Olot.

1996 Els meus amics i amigues. Espai 22 a. Barcelona.
 Variacions per a la igualtat (SOS Racisme). Pia Almoina. Barcelona.

1995 En els límits de l’infinit. Espais. Girona.
 Aglomerat. Galeria Artual. Barcelona.
 Galeria Canaleta. Figueres.

1994 Paesagio de confine. Galeria Schema. Firenze.(Itàlia)
 Biblos:Els llibres i els artistes. Sala Busquets. Escola Massana. Barcelona.
 Cinc anys d’Art Contemporani. Museu d’ Història de la Ciutat. Girona.

1993 Gent d’ Eina. Galeria Carles Taché. Barcelona 
 Reversible. Sala Exposicions de l’ Ajuntament. Mataró.
 Isabel Banal-Jordi Canudas. Galerie Denise Van de Velde. Aalst (Bèlgica)
1992 Artistes d’Olot. Sala d’Exposicions Banc Bilbao-Vizcaya. Barcelona.

1991 Biennal d’ Art. Premi Guash. Valls.
 Galeria Salvador Riera-Dau al Set. ARCO’91. Madrid.
 V Premio de Escultura Pablo Gargallo. Espacio Pignatelli. Zaragoza.
 Biennal 91. Ajuntament de Barcelona.
 Un luogo da nessuna parte. Montevarchi Arte Contemporanea (Itàlia)
 Evidenze enigmatiche. Galeria Container. Firenze.(Itàlia)
 Scenari de transito. Fortezza da Baso. Firenze.(Itàlia)
 Escultors a l’Escola Massana. Capella de L’ Antic Hospital. Barcelona.

1990 Camins IV. Caixa de Barcelona. Girona.
 El destí de les paraules. M.N.O. Galeria Salvador Riera-Dau al Set.Barcelona.
 Liquens. Galeria Àngels de la Mota. Barcelona.
 Muestra de Arte Joven 90. Museo Español de Arte Contemporaneo.Madrid.

1989 Isabel Banal-Jordi Canudas. Escultures. Col.legi d’Aparelladors. Vic.
 En toda acción abstracta se introduce el relato. Galeria Àngels de la Mota. Bcn.
  Biennal de Girona. Casa de Cultura. Girona.

1987 Braunschweig-Barcelona. Galerie der Hochscchule für Bildnde Künste. 
 Braunschweig (Alemanya).
 Fent una L. Casa de Cultura. Girona.
 Trepitjant. Espais. Girona.
 Biennal d’Art. Diputació de Tarragona. Tarragona.

1986 Barcelona-Braunschweig. Fundació Joan Miró. Barcelona.
 Segona Mostra d’Art. Casa de Cultura. Girona.
 
1985 Primera Mostra d’Art. Casa de Cultura. Girona.



Beques i Premis

2013-2014  Beca Academia de España en Roma. MAEC-AECID

2005  Beca del fons per la producció i la creació. Departament de Cultura. Generalitat de  
 Catalunya. (Projecte Hospital 106, 4t, 1a.)

2000 1r Premi. Segona Biennal de Vic.

1987 Premi de l’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA) per l’exposició Fent una L Casa  
 de Cultura. Girona.

1986 Beca d’Arts Plàstiques. Generalitat de Catalunya.

Projectes en col•laboració

Paisatges humans.
2009-2010
amb Fina Miralles.
setembre 2009 - Paisatges humans # Lleida. Centre d’art la Panera.Lleida.

Llibre El paisatge d’Olot. La construcció literària de la Garrotxa.
Editorial L’Avenç, 2008.
amb Margarida Casacuberta.

Hospital 106, 4t, 1a. 
Barcelona (1995 – 2000). 
amb Jordi Canudas.

Equipatges de mà
Amb fons blanc 
Creadors EN RESiDÈNCiA  2011-2012
amb alumnat de 4t d’ESO de l’IES Barcelona-Congrés



PROJECTES RECENTS



faldes [Olot]

2011
170 x 100 x 0,80 cm
davantal, pedres, marc digital, vídeo 3’ en bucle 

Faldes és una paraula que fa al•lusió alhora al cos humà –denominació de la part del cos, del ventre als genolls, quan la persona està asseguda– i al paisatge 
–part baixa d’una muntanya, d’una serralada. El projecte està plantejat com una sèrie on poso en relació dos elements, el davantal –referència a les tasques 
domèstiques, al treball femení, a l’interior– i les pedres –referència al paisatge, a l’exterior–, amb una acció, la de collir pedres i carregar-les al davantal, comprat 
a la zona, fins a omplir-lo. 



faldes [Castellfollit de la Roca]

2011
vídeo 3’ en bucle

faldes [Formentera]

2012
vídeo 3’ en bucle

faldes [Abella de la Conca]

2014
vídeo 3’ en bucle

faldes [Serra de Rodes]

2017
vídeo 3’ en bucle



Tutta Roma. Contemplando instantáneas

octubre 2013 - març 2014
190 x 150 x 210 cm
restes de goma d’esborrar, 120 recipients PET amb tap d’alumini, paper imprès, estructura de fusta, pintura plàstica



Tutta Roma. Contemplando instantáneas 
Video procés de treball

octubre 2013 - març 2014 (Beca en la Academia de España en Roma)

Viajamos más rápido, más a menudo, más lejos,
aunque en lugar de recuerdos volvemos con fotos.
 No lectura, Wislawa Szymborska

El projecte Tutta Roma parteix d’un mètode de treball concret i pautat: consultar i llegir guies turístiques sobre la ciutat, visitar els llocs ressenyats, romandre-hi i observar, fent dibuixos i anotacions. 
Posteriorment, una vegada a l’estudi, es procedeix a esborrar las pàgines del bloc i arxivar les restes de goma.



blocs de figures carregades 

Treball en procés

L’any 2003 vaig començar a retallar i guardar figures carregades que apareixien en fotografies de diaris i revistes que fullejava. Des d’aleshores, recullo totes les figures carregades que em trobo 
sense fer-ne cap tria. Retallo les siluetes de les figures, aïllant-les del seu context, i les enganxo en una pàgina en blanc d’un bloc. Algunes són personatges públics; la majoria, persones anònimes, 
però sempre traginen alguna cosa, i totes juntes van construint una mena de crònica del nostre temps.



s.t. (senalla, galleda, cove, cistell, caixa) 

2016
sèrie de 5 imatges, 70 x 70 cm cadascuna
fotografia

Sèrie on em col•loco dins d’una senalla, una galleda, un cove, un cistell i una caixa de fruita de plàstic i, a la vegada, faig el gest de portar-me. Imatge absurda i impossible. Aquests estris, usuals en 
el món de la pagesia, volen evocar el treball anònim i constant de tots els temps de tantes dones.



s.t. (senalla, galleda, cove, cistell, caixa) 

2016



Llunyanies

2017
mesures variables
farigola, fang, cordons de sabates



Amb la suor del teu front

2017
xapa galvanitzada, pintura, plàstic, ampolla d’oli, de vi i barra de pa
Vinya d’en Clumet. La Vall de Santa Creu (El Port de la Selva)

Col•loco una sèrie de cartells per la superfície de l’antiga vinya. A cada cartell hi ha escrit el nom d’una de les accions necessàries pel conreu de la vinya, l’olivera i blat: espedregar, llaurar, plantar, re-
gar, podar, esporgar, femar, desherbar, cavar, segar, collir, veremar. Gestos que ressonen en el paisatge i que el van configurar. Gestos oblidats o desconeguts per molta gent...Mentre faig l’acció vaig 
carregada amb una motxilla transparent on porto una ampolla de vi, una d’oli i una barra de pa comprades al supermercat. Tres aliment bàsics a la mediterrània, que a la vegada van esdevenir sagrats.



s. t. (díptic)

2018
impressió digital
55 x 90 cm

Dues imatges amb el mateix paisatge, una figura hi camina transportant una branca-arbre. En una va i en 
l’altra ve. 
Un gest absurd, inacabable, que ens parla de les relacions que la humanitat ha tingut i té amb el seu entorn: 
modificar, transformar, dominar...



PROJECTE_LOCUS AMOENUS



Una constant en el meu treball ha estat la relació amb la natura, amb l’àmbit rural i l’interès pel paisatge i la seva representació.
Fruit sens dubte dels meus orígens i experiències, nascuda en un petit poble de la Garrotxa, zona on la tradició pictòrica (Escola Paisatgista d’Olot) i també el 
pessebrisme han estat molt importants.
Tot això m’ha portat a reflexionar sobre la tensió i la convivència entre el món natural i el món urbà, entre els conceptes de naturalesa i artifici, de com es cons-
trueix la idea de paisatge.  També a fer una mirada sobre el propi acte creatiu.
En la meva trajectòria he utilitzat sovint materials naturals (troncs, branques, terra, pedres, llavors...) i la combinació amb elements vinculats al món de la creació 
i de la vida quotidiana (la taula, les teles, les llibretes, el pigment...). Darrerament ha anat apareixent la idea de càrrega, lligada també al territori...com el díptic 
del 2018 on una figura transport absurdament una branca que esdevé un arbre en miniatura, o la sèrie faldes (2011-2017) on en un paisatge, on hi tinc un vincle 
personal, jo mateixa vaig recollint pedres i carregant-les a un davantal.
El Centre RAD’ART està ubicat a San Romano (Mercato Sarraceno), una zona de petites poblacions en un entorn natural i agrícola, això el fa molt proper als 
meus orígens i interessos.

El projecte locus amoenus vol seguir treballant amb aquesta idea del vincle amb el paisatge, les relacions dels habitants amb el lloc. Des dels aspectes més 
pràctics (agricultura, recol•lecció...) fins emocionals o estètics...Tots fruit de les experiències i vivències personals. Indrets, paisatges que d’alguna manera 
“transportem” o “carreguem”. 

Els humans hem configurat el territori, hi hem entrat en diàleg i l’hem transformat. De la mateixa manera penso que els paisatges en els que hem nascut i/o cres-
cut ens conformen a nosaltres. La manera de ser, d’estar i de mirar el món...
Cesare Pavese parlava de que així com les cultures tenen la seva mitologia per explicar-se, a nivell individual també n’hi ha una, una història personal converti-
da en memòria, que ve de la infància, de les vivències i dels llocs.

Locus amoenus vol dir, literalment, lloc agradable. També lloc amè, bell.
És un tòpic de la literatura clàssica llatina (des d’Homer, Virgili...) i ha estat present en molt moments de la literatura i l’art occidental (renaixement, romanti-
cisme..). La descripció més general que trobem és la d’un lloc amb plantes i arbres, sovint a prop d’una font o riu, ric amb ombres...d’alguna manera similar al 
paradís terrestre.

Un lloc idíl•lic, oposat a la vida i ritme urbà. Aquesta imatge és la que s’ha projectat a tots aquells territoris que son agrícoles, muntanyosos...als petits pobles...
Una imatge construïda des de la ciutat, i que avui podem veure en les guies turístiques, en la publicitat, etc. Llocs idealitzats que no tenen res a veure amb la 
realitat i l’entorn rural real.

La proposta arrancarà de l’observació i registre del paisatge, de la anàlisis de les imatges que sobre el lloc s’han anat generant (en aquest cas crec que pot ser 
important conèixer els resultats d’una activitat que fa el propi Centre com és ConCorso) per anar coneixent les seves característiques i peculiaritats. Així com de 
converses amb la gent local, per saber com es relacionen amb el paisatge (amb quins objectes, amb quins gestos..., els diferents elements que el constitueixen, 
els canvis, les descripcions...)



La residència a RAD’ART suposaria per mi poder seguir mantenint els vincles amb Itàlia i la seva cultura.
Des dels meus inicis ha estat una referència sobretot en art i poesia, especialment la descoberta de l’arte povera, amb la seva mirada i ús d’elements naturals.

A la vegada el Centre RAD’ART està ubicat en un espai rural, on el paisatge és el protagonista. Aquests dos fets connecten amb els meus orígens (La Garrotxa) 
i amb els temes treballats: la relació amb la natura, l’àmbit rural, la tradició de la pintura paisatgista, la tensió i la convivència entre el món natural i el món urbà, 
entre els conceptes de natura i artifici. 

El vincle amb Itàlia s’ha anat reforçant a través d’exposicions en las que he participat, principalment de la mà del curador Saretto Cincinelli, i també de Cristiana 
Collu.
Les primeres al 1991, Un luogo da nessuna parte a Montevarchi Arte Contemporanea,  
Evidenze enigmatiche a la Galeria Container i Scenari de transito a la Fortezza da Baso, totes dues a Firenze.
Al 1994 vaig participar a Paesagio de confine a la Galeria Schema de Firenze. 
Al 2003 Catastrofi minime al Museo d’Arte di Nuoro a Sardenya.
Al 2007 una mostra individual, Ascensioni a la Galleria Enrico Fornello de Prato.
L’any 2010 Nelle pieghe del mondo al Foro Boario d’ Oristano a Sardenya.
I les dues últimes al 2014, La guerra che verrà non è la prima al MART de Rovereto
i Luce Coatta : dischiusure a la galeria Artopia a Milano.

I d’especial importància ha estat l’estada a Roma amb la beca a l’ ”Academia de España en Roma” entre l’octubre del 2013 i el març del 2014, on vaig desen-
volupar el projecte Tutta Roma. Contemplando instantáneas, una reflexió sobre les maneres de mirar i viure un lloc, vinculant el “gran tour” amb el turisme de 
masses. 


