


LiberPress va néixer a Girona l’any 1999. Es va 
crear amb la idea de donar a conèixer i pro-
mocionar el que podríem anomenar “cultura de 
la solidaritat”. Amb la seva creació es pretenia 
formar un moviment solidari i humanitari, amb 
el qual s’impliquessin els mitjans de comuni-
cació, que es mogués a l’entorn d’unes jornades 
que pretenien aconseguir tres objectius 
principals: d’una banda, obrir un espai de debat 
sobre quin és el paper dels mitjans de comu-
nicació dins la societat (la seva independència, la 
implicació en matèria de solidaritat i la 
influència que exerceixen en la conscienciació 
sobre aquest àmbit més solidari de la cultura),

atesa la importància mediàtica i la incidència que 
tenen en l’opinió pública; de l’altra, premiar els 
personatges d’àmbit mundial, especialment 
periodistes, que hagin destacat per la seva tasca 
independent, democràtica i solidària; i final-
ment, implicar en aquest projecte altres asso-
ciacions humanitàries per tal que aquestes 
aconsegueixin ampliar el seu suport econòmic i 
mediàtic. 

LiberPress és una associació de caràcter no 
governamental, humanitària i sense ànim de 
lucre que té entre els seus objectius organitzar 
conferències, congressos, debats, fòrums, 
exposicions, jornades, actuacions i qualsevol 
acte de caràcter cultural i reivindicatiu per 
promoure una cultura de la solidaritat 
fonamentada en el respecte dels drets humans en 
l’àmbit mundial. En el present i en el futur, 
LiberPress treballa i treballarà per col∙laborar en 
l’execució de projectes que realitzin altres 
associacions humanitàries, com també per 
impulsar els seus propis projectes. 

LiberPress pretén, doncs, ésser un fòrum dirigit 
tant als professionals dels mitjans de comuni-
cació com al públic que rep la informació 
provinent dels grans mitjans, a fi de promoure 
una major independència, veracitat i honestedat 
entre els professionals i un major sentit crític 
entre el públic que rep la informació, així com 
dotar d’un major contingut humà i solidari tots 
els àmbits de la comunicació, des de la premsa 
escrita fins a Internet.







Sami Naïr va néixer a Tilimcen, Algèria, el 1946. 
És politicòleg, filòsof, sociòleg i catedràtic francès, 
especialista en moviments migratoris i creador del 
concepte de codesenvolupament.

Fou assessor del govern de Lionel Jospin del 1997 
al 1999 i europarlamentari fins al 2004. És 
catedràtic de ciències polítiques i director del 
Centre Mediterrani Andalusí (CMA) de la 
Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. Professor 
catedràtic de ciències polítiques de la universitat de 
París VIII des del 1970, es va doctorar a la Sorbona 
en filosofia política el 1973, i en lletres i ciències 
humanes el 1979. Va dirigir la revista Les temps 
modernes amb Simone de Beauvoir, i també 
L’Evenément européen. Ha estat professor invitat en 
diverses universitats i conferenciant en diferents 
instituts, centres d’investigació i universitats 
d’Europa, el Magreb, Egipte, el Líban, l’Índia, 
Amèrica Llatina i els Estats Units. 

Col∙labora en diaris com ara Le Monde, Libération o 
El Periódico de Catalunya. També és columnista del 
diari El País. És un ferm defensor dels drets dels 
immigrants. És un home intel∙ligent i sensible que 
uneix i connecta sàviament els països del nord i 
del sud.

La lluita de Sami Naïr pel reconeixement dels drets 
dels immigrants li ha procurat premis com ara el 
Premi a la Cooperació Internacional, el 2000, i el 
Premi Internacional Fundació Cristóbal Gabarrón 
a una trajectòria humana, el 2006. Darrerament ha 
estat guardonat amb el Premi Internacional 
Terenci Moix 2012 en la categoria d’assaig pel seu 
darrer llibre La lección tunecina. Cómo la revolución de 
la Dignidad ha derrocado el poder mafioso (2011).

Ha publicat nombrosos llibres, entre els quals cal 
assenyalar Machiavel et Marx: du fétichisme du pouvoir 
à la passion du social (1984); Le Caire, la Victorieuse: 
journal d’un voyage égyptien (1986); Le Différent 
méditerranéen (1992); Mediterráneo hoy. Entre el 
diálogo y el rechazo (1995); En el nombre de Dios 
(1995); Le déplacement du monde (1996), en 
col∙laboració amb Javier de Lucas; Politique de 
civilisation (1997), en col∙laboració amb Edgar 
Morin; El desplazamiento en el mundo: inmigración y 
temáticas de identidad (1998), en col∙laboració amb 
Javier de Lucas; Las heridas abiertas (1998); 
L’immigration expliquée à ma fille (1999); El peaje de la 
vida (2000), en col∙laboració amb Juan Goytisolo; 
El imperio frente a la diversidad del mundo (2003); Y 
vendrán… Las migraciones en tiempos hostiles (2006), i 
La Europa mestiza. Inmigración, ciudadanía, 
codesarrollo (2010). 



Josep Fontana i Lázaro va néixer a Barcelona 
l’any 1931. Es llicencià en filosofia i lletres i es 
doctorà en història a la Universitat de Barcelona. 
Fou alumne de Jaume Vicens i Vives i Ferran 
Soldevila. Expert en història econòmica i de la 
hisenda i en història espanyola del segle XIX. 
Milità al PSUC des de 1957 fins a començaments 
dels anys vuitanta.

Fou el principal fundador de l’Institut 
Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives de 
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, i 
dirigí aquest Institut fins al 2001, any fins al qual 
també impartí classes d’introducció a la història 
a la Universitat Pompeu Fabra. 

Ha ensenyat història econòmica i contem-
porània a les universitats de Barcelona i 
València. Ha estat col∙laborador de les revistes 
Recerques i L’Avenç. Ha donat cursos i 
conferències arreu del món, especialment a 
l’Amèrica del Sud. És doctor honoris causa per les 
universitats Rovira i Virgili, del Comahue 
(Argentina) i de Valladolid. Ha estat premiat 
nombroses vegades i ha rebut la Medalla d’Or al 
Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona 
(2002) i la Creu de Sant Jordi (2006), entre 
moltes altres distincions. Ha publicat molts 
llibres, entre els quals destaquen La quiebra de la 
monarquía absoluta (1814-1820), La crisis del 
Antiguo Régimen (1808-1833), Europa ante el 
espejo, Enseñar historia con una guerra civil de por 
medio, La història dels homes, Introducció a l’estudi de 
la història, España bajo el franquismo, Aturar el 
temps, i la seva gran darrera obra: Por el bien del 
imperio. Una historia del mundo desde 1945.



«L’exili, el camí incert que s’obre davant dels que 
s’han d’allunyar per força del seu país, comporta 
un trencament traumàtic i dolorós. És per això 
que, desafiant el pas del temps, el passat es 
resisteix a passar i pot acabar essent un pes 
feixuc. Diu Imre Kertész, que l’únic camí cap a 
l’alliberament d’aquest pes passa per la 
memòria. I és el camí de la memòria el que 
pretén recórrer aquest museu.»

Així comença l’explicació o presentació del 
Museu Memorial de l’Exili. I així continua des 
de la seva inauguració l’any 2007. El MUME és 
un projecte promogut per l’Ajuntament de la 
Jonquera amb el suport de la Unió Europea 
(programa FEDER-INTERREG III-A), de la 
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de 
Girona. L’empenta final del Museu, des del 
2004, es deu al Memorial Democràtic. És un 
museu nou, però que porta la sàvia vellesa, la 
memòria i el sofriment de la humanitat en els 
seus desplaçaments forçats. Tots els exilis, inclòs 
el republicà, esdevinguts al llarg del temps 
const i tueixen un tema his tor iogràf ic  
importantíssim. Milions i milions de persones 
s’han hagut d’exiliar, i n’hi ha que encara ara són 
exiliades o que encara avui pateixen les 
conseqüències d’un exili. Cenyint-nos a l’exili 
republicà, l’objectiu del Museu Memorial de 
l’Exili és dignificar les víctimes i explicar el 
nostre passat i els costos històrics i humans que 
tingué la lluita per la democràcia a les noves 
generacions, per tal que els horrors del passat no 
es repeteixin.

El MUME, a més de l’exposició de caràcter 
per manent ,  o rgani tza  per iòd icament  
exposicions temporals. En una societat que ha 
patit un exili polític tan important com el 
desfermat pel resultat de la Guerra Civil 
espanyola i que tan sovint al llarg de la seva 
història ha hagut d’emigrar a altres indrets per 
raons de caire econòmic i social, i que també ha 
hagut d’acollir en el seu territori gent de 
procedència molt diversa, es conserva una 
sensibilitat especial envers aquestes qüestions. 



Elías Querejeta Gárate va néixer a Hernani, 
Guipúscoa. Ha estat el gran productor del 
cinema espanyol. També ha treballat com a 
director i guionista. Fou futbolista de la Reial 
Societat i és pare de la directora de cinema i 
actriu Gracia Querejeta.

Des de 1963, quan creà la seva productora, ha 
produït més de cinquanta pel∙lícules, moltes de 
les quals van renovar el cinema espanyol. Les 
darreres foren de Fernando León de Aranoa 
(Familia i Barrio), de la seva filla, Gracia 
Querejeta (Una estación de paso, El último viaje de 
Robert Rylands i Cuando vuelvas a mi lado) i 
d’Eterio Ortega (Al final del túnel). Però el gran 
cinema produït per Querejeta porta la signatura 
de Víctor Erice, Manuel Gutiérrez Aragón, Julio 
Medem i, molt especialment, de Carlos Saura, 
en pel∙lícules que denuncien la situació política i 
social del franquisme i la transició. Entre les 
pel∙lícules produïdes destaquen La caza (1965), 
premiada amb l’Ós de Plata a la millor direcció 
en el Festival Internacional de Cinema de Berlín; 
Peppermint frappé (1967), que també va rebre l’Ós 
de Plata en el mateix festival; Stress es tres, tres 
(1968), La madriguera (1969), El jardín de las 
delicias (1970), Ana y los lobos (1972), La prima 
Angélica (1973), Cría cuervos (1975) —aquestes 
dues darreres guardonades amb el Premi del 
Jurat en el Festival de Canes—, Elisa, vida mía 
(1977), Los ojos vendados (1978), Mamá cumple cien 
años (1979), Deprisa, deprisa (1980), que obtingué 
l’Ós d’Or a la millor pel∙lícula en el Festival de 
Berlín, i Dulces horas (1981), totes dirigides per 
Carlos Saura. També va produir El espíritu de la 
colmena, amb el director Víctor Erice, pel∙lícula 
premiada en el Festival de Cinema de Sant 
Sebastià de 1973, amb la Concha d’Or a la millor 
pel∙lícula.

Al gener de 2007 produí Noticias de una guerra, en 
la qual es van seleccionar imatges de la Guerra 
Civil espanyola. Altres pel∙lícules que va produir 
són, entre moltes altres, Siete mesas de billar francés 
(2007), Goodbye, America (2006), Invierno en 
Bagdad (2005), Condenados al corredor (2003), Los 
lunes al sol (2002), Tasio (1984), Feroz (1984), El sur 
(1983) o Pascual Duarte (1976).

Entre els premis que ha rebut destaca la Medalla 
d’Or de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques d’Espanya, el 1998. I encara 
continua sent un gran aficionat al futbol.



Manu Chao (París, 1961), fill de Ramón Chao 
(Villalba, Lugo) i Felisa Ortega (Bilbao), va començar 
la seva carrera a París com a músic de carrer, tocant en 
grups com Hot Pants i Los Carayos. Actualment viu a 
Barcelona. Manu és conegut per la seva lluita per la 
llibertat i pels seus ideals polítics, i moltes de les seves 
cançons parlen de la vida en els guetos i la 
immigració. La seva pròpia família va haver 
d’emigrar d’Espanya a França durant els anys de la 
dictadura de Franco, i el seu avi havia estat condemnat 
a mort pels franquistes. El 1987, juntament amb el seu 
germà Antoine i diversos amics, va crear Mano 
Negra, i va començar a tocar en el metro de París. 
Manu era el líder d’aquest grup, ara ja mític, i 
n’escrivia les cançons. Per arribar a llocs on mai havia 
arribat cap banda, van organitzar un viatge en tren per 
vies abandonades a la selva colombiana. L’aventura 
és relatada pel seu pare Ramón Chao en el llibre Mano 
Negra en Colombia. Un tren de hielo y fuego (2001).

Dissolta la banda, comença la seva carrera en solitari i 
amb Radio Bemba, i també inicia el seu espectacle 
circenc A Feira das mentiras, que va recórrer tot el nord 
d’Espanya. Del seu primer disc, Clandestino, diu The 
New York Times que és la veritable «música del segle 
XXI», i les seves cançons es canten als carrers 
d’Espanya durant les protestes contra la Llei 
d’estrangeria. En la seva gira del 2001, la capacitat de 
convocatòria de Manu Chao va fer petit el recinte del 
Central Park de Nova York, i en un concert gratuït a la 
plaça de Catalunya de Barcelona es van superar les 
90.000 persones. Després de l’èxit del seu primer 
senzill, Manu va trencar amb Virgin Records, la casa 
de discos de l’època de Mano Negra, en protesta pels 
acomiadaments de treballadors per part de la 
discogràfica. Manu Chao és un dels artistes més 
populars i un dels líders d’opinió d’aquest món 
globalitzat. Viatja contínuament i és membre del 
moviment Attac, partidari dels zapatistes i la 
legalització de la marihuana, símbol de moviments 
anti-establishment (d’ocupes als manifestants 
antiglobalització). Ha treballat molt amb el dibuixant 
polonès Wozniak. Va obtenir el Goya a la millor cançó 
en la XX edició dels premis Goya amb «Me llaman 
Calle», de Princesas (2005). La seva discografia és molt 
àmplia: amb Mano Negra va gravar nou discs, entre 
els quals destaquen Amerika Perdida (1991) o Casa 
Babylon (1994). Com a solista cal anomenar 
Clandestino (1998), premi al millor àlbum de músiques 
del món en els premis francesos Victòries de la Música 
del 1999; Próxima estación: Esperanza (2001); Radio 
Bemba Sound System (2002), i La Radiolina (2007). El 
2008 va gravar Estación México, en un concert clandestí 
en el Foro Alicia i exclusivament a la venda a Mèxic a 
benefici de l’EZLN i dels presos polítics de San 
Salvador Atenco. També ha col∙laborat amb Todos 
Tus Muertos, Sabina, Anouk, Tonino Carotone i 
altres músics.



Pedro Miguel Etxenike Landiribar va néixer a 
Isaba (Navarra) el 1950. Llicenciat en ciències 
físiques per la Universitat de Navarra, doctor en 
física per la Universitat de Cambridge i la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Va 
treballar com a consultor en el Laboratori 
Nacional d'Oak Ridge (Tennessee, EUA) i com a 
catedràtic de física de l'estat sòlid a la Universitat 
de Barcelona. Va ser el primer conseller del 
Departament d'Educació del Govern basc entre 
els anys 1980 i 1983, conseller del Departament 
d'Educació i Cultura, i portaveu del Govern basc 
entre 1983 i 1984. Va ser també mpulsor i ponent 
de la Llei de normalització de l'ús del basc.

És catedràtic de Física de la matèria condensada 
de la Universitat del País Basc, president del 
Donostia International Physics Center (DIPC) i 
president del centre d'investigació cooperativa 
en nanociència, CIC Nanogune. Membre 
d'honor de la Societat Americana de Física i de 
la Societat Americana per a l'Avenç de la 
Ciència, primer president i president d'honor de 
Jakiunde, l'Acadèmia de les Ciències, de les Arts 
i de les Lletres del País Basc.

Ha rebut nombrosos guardons, com el Príncep 
d'Astúries d'investigació científica i tècnica 
(1998), el Premi Euskadi d'Investigació (1996), 
el Premi DuPont de Ciència (1996), el Premi 
Príncep de Viana de la Cultura (1997), el Premi 
Max Planck de Física (1998), el Premi Nacional 
d'Investigació Blas Cabrera (2005), el premi 
Manel Xifra i Boada de Comunicació 
Cientificotècnica (2010), i el Premi Sabino 
Arana (2011). Ha rebut també la Gran Creu 
d'Alfons X el Savi (1998), la Medalla d'Or de la 
Universitat del País Basc (1998), de la Ciutat de 
Donostia - Sant Sebastià (2000), de la Reial 
Societat Espanyola de Física (2003), i de 
Guipúscoa (2006). Basc Universal el 1998, és, a 
més, doctor honoris causa per la Universitat de 
Valladolid (2000) i per la Universitat Pública de 
Navarra (2008), i doctor in science per la 
Universitat de Cambridge (1998). El 2009 és 
nomenat membre de la Reial Acadèmia de 
Ciències, Lletres i Belles Arts de Bèlgica, i des de 
2012 presideix el jurat dels premis Príncep 
d'Astúries d'investigació científica.
 



Manuel Costa-Pau Garriga és empordanès, de 
Garriguella, nascut en un any ple d’auguris, 
grans treballs i malfiances: 1936. Potser d’aquí li 
prové l’ànsia, a voltes ferotge, de viure, i l’afany 
de descoberta que el caracteritzen. És professor 
de llengua i literatura, editor i escriptor. En el 
món de l’edició, ha orientat la producció en 
català d’Alfaguara i ha estat director literari 
d’edicions Dima, d’Edicions Ulisses i de Llibres 
de l’Índex.Ha estat cofundador i director de la 
col∙lecció «Mot d’Obra». Ha presidit el grup 
promotor del III Congrés de Cultura Catalana i 
ha creat i dirigit l’editorial Llibres del Segle i la 
revista Lletres a plom.

Viu a la rectoria de Gaüses, on té l’escriptori i el 
taller d’edició, punt d’encontre d’amics i de 
coneguts inquiets. Partícip incondicional en la 
contesa indestriable per la justícia humana i la 
llibertat dels pobles del món.

Es donà a conèixer amb Mont Perdut (1955), un 
primer pas fervent en poesia. Figura en 
Antologia poètica universitària (Els Llibres de 
l’Óssa Menor, 1959) i en Antologia de la poesia social 
catalana, a cura d’Àngel Carmona (Ara i ací, 
1970). De 1968 és el relat Sempre sentíem parlar de 
la guerra. Com a assagista, és autor de Turistes, 
sirenes i gent del país (1967). Ha dirigit l’obra 
col∙lectiva Els Països Catalans (Planeta, 1984). Les 
seves darreres publicacions són: Suite de Biar, 
poesia, en premsa, i Janna (2010), primer títol 
d’un cicle narratiu en curs d’edició.

«Vaig conèixer persones estupendes, a Figueres. 
Una d’elles, extremadament intel∙ligent, és 
Manuel Costa-Pau. Tots els que l’han tractat 
queden d’entrada aclaparats per la seva forta 
personalitat i després, enamorats de la seva 
intel∙ligència i el seu vivíssim do d’observació. Jo 
he passat moltes hores xerrant amb ell (és a dir: 
ell xerrava i jo escoltava), i vaig aprendre tantes 
coses que un cop més em sento afortunada.» 
Fragment d’Els racons de la memòria, d’Isabel-
Clara Simó.

Un home, un pensament i també una literatura, 
absolutament imprescindibles avui i sempre.



D.A.M.E. és la sigla de l’associació Descendents 
i Amics de la Maternitat d’Elna (Descendants et 
Amis de la Maternité d’Elne), creada el 2006, i té 
entre els seus objectius reunir els infants de la 
Maternitat d’Elna, els seus descendents i els 
amics de la Maternitat, recollir els testimonis i 
retrobar la seva història personal, donar suport 
als infants desfavorits d’Elna i explicar al món 
l’exemplar història de la Maternitat d’Elna, 
institució que va fundar el 1939 la infermera i 
mestra suïssa Elisabeth Eidenbenz, i on van 
poder néixer 400 nens de mares republicanes 
refugiades de la Guerra Civil espanyola i 
internades als camps de concentració, i també 
200 nens fills de dones jueves perseguides pel 
nazisme durant la Segona Guerra Mundial. La 
Maternitat fou tancada per la Gestapo el 1944, i 
fins llavors Elisabeth Eidenbenz havia ajudat a 
néixer un total de 597 nadons (amb una mitjana 
de vint parts mensuals), ja que les condicions 
dels camps feien que les possibilitats de 
supervivència d’un nadó fossin pràcticament 
nul∙les, i que el part suposés un gran perill per a 
les mares. 

Elizabeth Eidenbenz va ubicar la Maternitat en 
un palauet abandonat a Elna: el castell de 
Bardou. El primer nen hi va néixer el 7 de 
desembre de 1939. Després, el castell fou 
abandonat, i va ser gràcies a François 
Charpentier, que va adquirir l’edifici i el va 
reconstruir, i a Nicolàs García, alcalde 
comunista d’Elna, i a molta altra gent solidària, 
que es va poder recuperar la Maternitat. 
Charpentier, el seu director, no ha acceptat mai 
el maltractament que van patir els refugiats de la 
retirada, que van ser tractats de bandits i de rojos.
 



Amb la caiguda de Barcelona al gener de 1939, 
es va produir la major diàspora en la història 
catalana i espanyola, quan quasi mig milió de 
refugiats van fugir cap a França pels passos 
fronterers catalans com a única salvació. El 
Govern francès va autoritzar, el 5 de febrer, el pas 
dels refugiats a territori francès. La retirada es va 
dur a terme per desenes de camins en condicions 
deplorables i sota bombes i metralla franquistes. 
Fins al 15 de febrer de 1939, van ingressar en el 
departament francès dels Pirineus Orientals 
(que llavors comptava amb uns 230.000 
habitants) un total de 353.107 persones, sobretot 
a peu: famílies senceres amb les poques 
pertinences que tenien, soldats i membres de les 
Brigades Internacionals. Quan les autoritats 
franceses van comprovar la magnitud de l’èxode, 
la catàstrofe humanitària ja era inevitable. Els 
refugiats eren gairebé 200.000 entre dones, nens i 
ancians; més de 230.000 soldats i milicians, uns 
40.000 invàlids i uns 20.000 ferits.

El Govern francès, impotent davant la situació, 
va decidir conduir els exiliats al camp d’Argelers, 
i també als de Sant Cebrià i Barcarès. Van ser 
situats sobre la mateixa platja, i la zona es va 
voltar amb filat per impedir que els refugiats 
poguessin sortir del camp. Els custodiaven 
tropes colonials marroquines i senegaleses, i 
gendarmes. La situació i les condicions de vida 
foren extremes: no hi havia electricitat, ni 
barraques, ni latrines, ni cuina o infermeria, i a 
més de morir de fred i gana, van començar a 
multiplicar-se els casos de disenteria. Molts 
homes i dones no van poder sobreviure, però 
foren els vells i els nens els qui més van patir. 
Centenars d’infants van morir. En el cementiri 
dels espanyols hi van ser enterrades moltes 
criatures; de conegudes, setanta de menys de deu 
anys. Per la seva memòria, per la seva petita 
història, s’ha fet aquest memorial. Com un 
símbol del patiment dels infants morts en tots els 
camps de refugiats.



Xavier Roqueta
Autor del cartell dels premis LiberPress 2012  

Xavier Roqueta va néixer a Girona el 1961. Va 
estudiar disseny industrial a l’Escola Massana de 
Barcelona, va cursar un postgrau a la Universitat 
Politècnica de Catalunya i té estudis d’història. 
Es dedica al disseny i la creativitat des de fa 
gairebé trenta anys (àmbits en els quals ha rebut 
diversos reconeixements, entre d’altres, una 
medalla als Pro Awards de Nova York, el 1994) i, 
des de sempre, a la pintura i a la il∙lustració. Ha 
treballat per a agències, empreses i institucions 
de Girona i de Barcelona, però també de fora del 
país. Actualment combina la seva tasca com a 
responsable de disseny i imatge corporativa de la 
Diputació de Girona amb la pintura i la 
il∙lustració. 

El cartell dels premis LiberPress 2102, 
inspirat en la Primavera Àrab i en la 
globalització informativa mitjançant les 
noves tecnologies de la comunicació, és un 
crit en contra de les injustícies i a favor de la 
defensa de les llibertats individuals i 
col∙lectives.



Jaume Torrent 
Autor dels Premis LiberPress Camins

Mercè Riba
Autora dels Premis LiberPress Catalunya
i LiberPress Literatura

Pia Crozet 
Autora dels Premis LiberPress, LiberPress Cinema
i LiberPress Cançó

Va néixer a Barcelona l’any 1946. És llicenciat en Dret 
per la Universitat de Barcelona i té estudis de 
periodisme. Director de la companyia de teatre La 
Inestable de Llampaies i autor de diversos textos teatrals 
representats per la mateixa companyia. Director de la 
Cia. de Menor Quantia del teatre del Col∙legi 
d’Advocats de Figueres. Dibuixant de vaixells sobre 
escriptures. Ha fet diverses expo-sicions a Barcelona, 
l’Escala, Figueres, Sant Esteve de Sesrovires, Platja 
d’Aro, La Bisbal i Lleida.

Va néixer a Barcelona l’any 1952. Va estudiar escultura 
a l’Escola Massana i es va llicenciar en Pintura i 
Escultura a la Facultat de Belles Arts de Sant Jordi. 
Amb Ángel Camino i Carles Mauricio va fundar el 
col∙lectiu d’artistes Taller Nou, que tenien com a nexe 
comú l’obra gràfica. Des de 1979 viu en un petit poble 
empordanès, on des del seu taller desenvolupa la seva 
obra artística dins de la figuració impressionista, tant en 
escultura com en gravat calcogràfic. Ha fet obra pública 
per a diverses poblacions catalanes i ha exposat 
regularment a Barcelona, Girona, Cadaqués, Madrid, 
Bèlgica, Suïssa, França i els Estats Units.

Escultora, va néixer a Roanne (França), l’any 1950. Va 
estudiar a França, a l’acadèmia Charpentier, i 
seguidament a les escoles de Belles Arts de Valence i de 
Perpinyà. De jove va venir a viure a Catalunya, on 
s’arrelà. ha realitzat nombroses exposicions a 
Catalunya i a l’estranger, i ha rebut diversos premis. Ha 
estat nomenada “precursora del Museu Internacional 
per a la Pau” de Barcelona. Hi ha obres seves a diversos 
indrets del món, Girona entre ells, i ha destacat sempre 
per la seva tasca humanitària i solidària que impregna 
les seves obres. Des de l’any 2002 és l’autora dels Premis 
LiberPress que es lliuren a Girona i a París.
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