Aquest programa ha comptat amb la col·laboració de:
AEUR. Aula d’Extensió Universitària de Rubí
EdRa. Escola d’Art i Disseny de Rubí
Taller artístic d’Anna Tamayo
Taller artístic de Rafael Font

Creu de Sant Jordi 2019

Disseny portada: Eduard Fernández Villatoro

ANTONI PONS CIRAC (Maella, 1921)
Després de viure la Guerra Civil, aconsegueix feina en un taller
de talla industrial del cristall i en pocs mesos, despunta per la
perfecció i complexitat en els encàrrecs. L’ofici no té secrets per
ell i crea l’empresa “Pons germans” amb obres d’excel·lència i
gran vàlua internacional que li suposaran ser reconegut amb
el sobrenom de l’Àngel del Cristall.
La seva obra s’exposa en museus tan emblemàtics com: el
tresor del Vaticà, el Museu d’Art Modern de Barcelona, el
Museu Eisenhower, el Museu privat dels reis de Bèlgica o el
Museu Kennedy, entre d’altres.
Cada obra és una peça única per ser creada a pols, amb la
dificultat afegida d’observar el procés des de la banda
oposada i amb el risc que qualsevol errada, suposa la pèrdua
de setmanes de treball intens i minuciós.
La Fundació Museu Vallhonrat, exposa l’obra més completa a
nivell mundial.

ACTE INAUGURAL

Dijous, 19 de maig a les 18h, a l’auditori Vallhonrat
CONFERÈNCIA: El cristall que es transforma en art
a càrrec de Joan Serra, mestre vitraller i amb la presència de Miquela
Pons, filla de l’artista
Org.: AEUR (Aula Extensió Universitària de Rubí)

BALLADA I CANTADA HOMENATGE
El cor Rondalla Aneto i el grup Somontano, homenatjaran l’artista amb
dues danses regionals aragoneses.
Org.: Centro Aragonés de Rubí

INAUGURACIÓ DE LA SALA PONS CIRAC
Exposició de l’obra i dels elements que s’han creat pel centenari: el logo
commemoratiu, l’escultura, la maqueta i l’obsequi protocol·lari.

Dijous, 15 de setembre a les 18h, a l’auditori Vallhonrat
EXPOSICIÓ D’ART
Obres creades per l’alumnat dels tallers artístics d’Anna Tamayo i Rafael
Font, inspirades en la vida i obra de l’artista.
Del 15 al 18 de setembre, de 18 a 19.30h, a l’auditori Vallhonrat

LLIBRE PONS CIRAC
L’Ajuntament de Maella en col·laboració amb el Centro de Estudios
Maellanos i Jesus Godina al capdavant, treballen en l’edició d’un llibre
commemoratiu.

Imatge de Pons Cirac mostrant un dels seus gerros
Fotografia: cedida/Autoria desconeguda

