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Vicent Marzà assisteix a la innauguració de 

l’exposició ‘Wences Rambla.50 años de 

Abstracción Pictórica’ 
L’apertura s’hi ha produït al Museu de Belles Arts de Castelló, on l’artista demostra la 

seua trajectòria artística 

Vicent Marzà ha assistit aquesta vesprada a l’apertura de l’exposició  ‘Wences Rambla.50 

años de Abstracción Pictórica’ organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC). El 

conseller d’Educació Cultura i Esports ha estat acompanyat durant tot l’event pel Director 

general de l’IVC, Abel Guarinos; el Coordinador de l’IVC, Alfonso Ribes; el Director 

territorial de Castelló, Robert Roig i finalment, encara que arribant una mica més tard, 

la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz. La llar d’aquesta 

exposició, que es trobarà del 17 al 20 de juliol, ha sigut El Museu de Belles Arts de 

Castelló, i, concretament, la sala d’exposicions temporal. 
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Així doncs, només arribar, tots s’hi han saludat, orgullosos de poder obrir aquesta exposició 

que aborda  la llarga trajectòria artística de Wences Ramblas. Així ho ha manifestat la 

regidora de Cultura a meitat recorregut de l’exposició: “Em sembla meravellós perquè 

t’emportes una perspectiva de la carrera artística de Wences, també personalment”, i ha 

afegit: La veritat és que jo la seua obra la diferenciaria de qualsevol altra per la utilització 

dels colors, per la seua técnica….”. La regidora ha assegurat que des de l’Ajuntament 

sempre tracten d’apostar pels artistes locals, encara que lamenta “no tindre cap sala 

d’exposicions”. 

Verònica Ruiz també ha reivindicat la necessitat d’assolir aquells plans de cultura que sí 

que han funcionat a la ciutat i a més: “El Pla Estratègic de Cultura crec que serà definitiu 

per a la transformació cultural de la ciutat”, ha finalitzat. El Director de l’IVC, Abel 

Guarinos també ha manifestat la necessitat de donar visibilitat a un artista tan important 

com Waces, ja que és una “manera de festejar un treball ininterromput basat en 

l’abstracció”, ha assegurat. A més a més, Guarinos s’hi ha mostrar orgullós del treball que 

ha realitzat l’IVC amb l’artista i assegura que és “tot un orgull veure la seua obra exposada”, 

i afegeix: “tenint en compte que veiem també les seues últimes obres”. 
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Abel Guarinos no ha volgut desvetllar les pròximes exposicions que dormiran al Museu de 

Belles Arts de Castelló, amb tot, sí que s’ha atrevit a donar xicotetes pistes: “Bueno, jo 

diria que les pròximes exposicions tindran la mateixa qualitat que aquesta”, i ha continuat: 

“Les exposicions aportaran noms rellevants dins el panorama plàstic, i també exposicions 

que versen sobre el nostre patrimoni i la nostra cultura”. Amb tot, el Director de l’IVC ha 

comentat entre riures que encara no pot dir noms. 

L’obra de Wences Ramblas es basa en el llenguatge de la modernitat i l’exposició ‘Wences 

Rambla.50 años de Abstracción Pictórica’, ho demostra. Així doncs, tant Vicent Marzà com 

altres autoritats de Castelló, com ara Eva Alcón, la rectora de la Universitat Jaume I, han 

gaudit d’un recorregut de la trajectòria de l’artista. Wences destaca en els seus inicis per 

un toc molt més informalista, cap als anys setanta, es transforma i reivindica un estil molt 

més social. Sense oblidar-se de l’abstracció, l’artista evoluciona cap a la geometria i 

actualment, és la línia, junt el color, allò que li dóna un significat a les seues obres. 
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