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Ximo Huguet Lecha
Alcalde d’Onda

Onda, 21 de desembre de 2017 

Com a Alcalde d’Onda, i en nom de la Corporació Municipal, tinc el plaure de presentar aquest 
catàleg amb motiu de l’exposició homenatge que el Museu del Taulell “Manolo Safont” ha realitzat 
al voltant de la figura d’un dels nostres més insignes artistes i ceramistes, D. Joaquín Puchal Ribes.

Aquest homenatge, sobradament merescut, donada l’extrema qualitat de les obres de Joaquín 
Puchal com ceramista, però també com a dibuixant i cartellista, en definitiva com a artista 
apassionat per la cultura i el seu poble, Onda.

Malgrat haver participat, tant de forma individual com a coŀlectiva en múltiples exposicions, i 
d’haver-hi guanyat diversos premis en la seua llarga trajectòria, és la primera vegada que s’edita 
un catàleg de part de la seua producció artística que ens permet comprendre la seua gran aportació 
a la ceràmica artística.

Aquest catàleg i exposició formen part d’un programa rigorós d’exposicions temporals al voltant 
dels ceramistes onders més destacats que presenta tres finalitats fonamentals. La primera, honrar 
i reconèixer el treball d’uns conciutadans nostres que han dedicat part de la seua vida o la vida 
completa a la ceràmica artística evocant el seu record. La segona, recuperar informació bàsica 
sobre la figura i l’obra dels ceramistes objecte de les exposicions. En el moment present podem 
conèixer de primera mà la forma de treballar, la tècnica empleada, les fonts artístiques de les quals 
beuen, així com fer esbrinaments entre familiars, amics, clients o admiradors; i és possible indagar 
sobre el seu llegat artístic iniciant una recerca raonada de les seues obres. I en tercer lloc, delectar 
al públic amb aquestes mostres i estimular la conservació d’un estil de pintar ceràmica i de creació 
artística, perquè aquesta faça d’aŀlicient per a tots i, especialment, a les futures generacions.

L’exposició i el catàleg de la mateixa, que correspon al número 6 de la Col·lecció Els Nostres 
Ceramistes del Museu del Taulell “Manolo Safont”, han sigut possibles gràcies al suport de 
l’Ajuntament i la coŀlaboració i entusiasme de la família i amics  de Joaquín Puchal, i sobretot a 
la qual va anar la seua esposa, Dª Lucía Padro, que gustosament han cedit les seues obres per a 
aquesta emotiva exposició.
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Ximo Huguet Lecha
Alcalde de Onda

Onda, 21 de diciembre de 2017 

Como Alcalde de Onda, y en nombre de la Corporación Municipal, tengo el placer de presentar 
este catálogo con motivo de la exposición homenaje que el Museo del Azulejo “Manolo Safont” ha 
realizado alrededor de la figura de uno de nuestros más insignes artistas y ceramistas, D. Joaquín 
Puchal Ribes.

Este homenaje, sobradamente merecido, dada la extrema calidad de las obras de Joaquín Puchal 
como ceramista, pero también como dibujante y cartelista, en definitiva como artista apasionado 
por la cultura y su pueblo, Onda.

A pesar de haber participado, tanto de  forma individual como colectiva en múltiples exposiciones, 
y de haber ganado diversos premios en su larga trayectoria, es la primera vez que se edita un 
catálogo de parte de su producción artística que nos permite comprender su gran aportación a la 
cerámica artística. 

Este catálogo y exposición forman parte de un programa riguroso de exposiciones temporales 
alrededor de los ceramistas ondenses más destacados que presenta tres finalidades fundamentales. 
La primera, honrar y reconocer el trabajo de unos conciudadanos nuestros que han dedicado parte 
de su vida o la vida completa a la cerámica artística evocando su recuerdo. La segunda, recuperar 
información básica sobre la figura y la obra de los ceramistas objeto de las exposiciones. En el 
momento presente podemos conocer de primera mano la forma de trabajar, la técnica empleada, 
las fuentes artísticas de las que beben, así como hacer averiguaciones entre familiares, amigos, 
clientes o admiradores; y es posible indagar sobre su legado artístico iniciando una investigación 
razonada de sus obras. Y en tercer lugar, deleitar al público con estas muestras y estimular la 
conservación de un estilo de pintar cerámica y de creación artística, para que ésta haga de aliciente 
para todos y, en especial, a las futuras generaciones.

La exposición y el catálogo de la misma, que corresponde al número 6 de la Colección Nuestros 
Ceramistas del Museo del Azulejo “Manolo Safont”, han sido posibles gracias al apoyo del 
Ayuntamiento y la colaboración y entusiasmo de familiar de Joaquín Puchal, y sobretodo a la 
que fue su esposa, Dª Lucía Padro, que gustosamente han cedido sus obras para esta emotiva 
exposición.



6

JOAQUÍN PUCHAL RIBES (ONDA, 1941-2015). 
EXCEL·LÈNCIA CERÀMICA.
Vicent Estall i Poles
Marc Ribera Giner
Comissaris de l’exposició

Joaquín Puchal Ribes va ser un reconegut, admirat i, sobretot, excel·lent ceramista. Va nàixer 
a Onda (Castelló) el dia 2 de maig de 1941 en el si d’una família sense cap tradició ceramista. 
La seua infància transcorre entre les obligacions escolars (va anar a l’escola de les monges en 
la Font de Dins, també a l’antiga Casa Abadia i finalment al Col·legi Baltasar Rull), els jocs 
infantils i l’interès pel dibuix. Sempre estava dibuixant, segons ens va explicar ell mateix en 
2009 en una entrevista realitzada per D. Enrique Morro Aguilella (que va ser director de 
l’Escola Municipal de Ceràmica d’Onda) en el Museu del Taulell1. 

Joaquín Puchal Ribes es va criar, com no podia ser d’una altra manera, en l’ambient ceràmic 
ondense. Després de la Guerra Civil (1936-1939) la indústria taulellera i ceràmica, hereva 
d’un passat esplendorós en l’època del modernisme,  vas assisteix a un procés de recuperació, 
subsistint la majoria de les grans fàbriques de taulells. Unes altres, les menys, van desaparèixer 
(derrocades durant els bombardejos) i algunes es van transformar en noves empreses. La situa-
ció geogràfica del teixit industrial continuava sent la mateixa que abans de la Guerra: Raval 
del Castell i La Cosa preferentment. Com a pèrdua irreparable hem de citar el tancament, en 
1938, de l’Escola Provincial de Cerà-
mica, que instal·lada a Onda des de 
1925, tan bons fruits estava donant.

Aquest ambient ceràmic del que hem 
parlat queda constatat per la impor-
tància del sector industrial tauleller. 
Així, en 1946 es comptabilitzen 28 
factories a Onda de les 38 fàbriques 
de taulells existents a Castelló, amb 
6 a l’Alcora i 4 a Castelló de la Plana.

El jove Joaquín Puchal molt prema-
turament s’interessa pel dibuix i la 
pintura, i com no, per la ceràmica. 
En 1954, als 13 anys i a causa dels 
seus dots innats per a les arts, ingres-

1Aquesta entrevista es va  realitzar dins del Programa “Patrimoni Immaterial. Vivències de la Industria del Taulell”
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sa com a aprenent en el taller de D. Vicente Abad Pradells (fill del gran ceramista D. Vicente 
Abad Navarro, 1880-1946) en el taller situat en l’actual Avinguda País Valencià, en l’entrada 
a la població. El Taller d’Abad va ser, sens dubte i a la seua manera, la continuació de la mal-
mesa Escola Provincial de Ceràmica i el lloc on es va acollir i es va iniciar en les tècniques 
ceràmiques la majoria dels ceramistes onders més o menys coetanis a Puchal: Vives, Esteller, 
Tolosa, Llorens, Diago Abad, Adelantado, Benedito, etc… Durant els deu anys que va roman-
dre en el Taller d’Abad, Puchal s’introdueix en els secrets de la ceràmica artística i en les seues 
diverses tècniques (“corda seca”, “sota coberta”,…), aprenent ha realitzar estarcits, “trepes”... , 
així com copiant múltiples models i exercint tots aquells treballs que van repercutir en una 
completa formació com ceramista i a perfeccionar una excel·lent destresa per al dibuix i la pin-
tura. En aquella època, com a jove aprenent que era, també va ser encarregat, juntament amb 
altres companys, de portar els taulells decorats a coure en els forns d’algunes de les nombroses 
fàbriques properes: El Barco, José Pallarés, La Giralda, El Bólido, etc..

En aquest sentit, convé recordar que la dècada dels anys 50 va significar un creixement de la 
indústria taulellera propiciat pel I Pla de l’Habitatge i l’increment de les exportacions amb la 
finalització del bloqueig internacional: així, en 1956 es comptabilitzen a Onda 53 fàbriques 
de taulells (de les 81 existents a les províncies de Castelló i València, i 101 a  l’estat Español). 
No obstant açò, dos anys després, la falta de renovació tecnològica, principalment, dóna lloc 
a una recessió, parcialment esmenada gràcies al II Pla de l’Habitatge. Però, en 1965 es pro-
dueix una forta crisi estructural no coneguda fins llavors en el sector tauleller i el nombre 
d’indústries taulelleres onderes es veu reduït a 38, encara que ocupant encara el primer lloc 
provincial i nacional.

En aquesta situació econòmica i social, el ja format ceramista Joaquín Puchal, va obtenir en 
1961, amb 20 anys, el 1er Premi de Ceràmica de la Delegació Provincial de Castelló. Molt 
poc després, en 1964, decideix establir el seu propi taller com a pintor ceramista en el Carrer 
del Camí Castelló d’Onda, on desenvoluparà un incansable treball encaminat a la millora 
contínua, a la cerca de la perfecció, al bon fer de l’artesà, amb un estil clàssic i lluny de les 
avantguardes del moment.

A la fi de la dècada dels 60 i principalment en la dècada dels 70 fins als anys 80, es  produeix 
la creació de modernes fàbriques fitant les carreteres de l’Alcora i de Vila-real. Mentrestant, 
les indústries existents en el centre urbà, carents d’espai i sense una adequada renovació tec-
nològica inicien una lenta decadència que motivarà el tancament de les mateixes en anys pos-
teriors. És aquesta un etapa de contínua maduració tecnològica i d’un increment constant de 
la producció. A la fi de la dècada dels 70 i principis dels 80, les innovacions afecten fonamen-
talment al sistema de cocció a partir de l’arribada del Gaseoducte que consolida el procés de 
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monococció. La selecció tecnològica és, 
una altra vegada, implacable i en 1985 
només existeixen 29 fàbriques de tau-
lells, encara que amb el seu important 
augment de la producció gràcies a les 
noves tecnologies.

En aquesta situació industrial de la 
dècada de 1980 es constaten en la pro-
víncia de Castelló un bon nombre de 
tallers artesanals dedicats a la terrisse-
ria, vaixella ceràmica artística i deco-
ració ceràmica, al costat de la puixant 
indústria taulellera, la segona produc-
tora en l’àmbit internacional. Respecte 
als “tallers” de decoració ceràmica, el 
seu nombre en 1982 era de 13 en tota 
la província, i d’ells, 11 se situaven a 
Onda i els restants a Castelló ciutat2. 
Es tracta de tallers amb una activitat 
artesanal pura amb escassos treballa-
dors, en la gran majoria amb un sol artesà. La majoria d’aquestes xicotetes empreses van ser 
constituïdes durant la dècada dels quaranta i cinquanta del segle XX. Aquests tallers, a partir 
de taulells escaldats i esmalts, realitzen generalment reproduccions de quadres, per encàrrec 
en la majoria dels casos, i taulells pintats d’estil clàssic. El principal inconvenient és que la 
gran majoria d’aquests tallers han de coure les obres en els forns d’algunes de les fàbriques del 
municipi, sent aquest un dels grans problemes per a la seua estabilitat i creixement. En aquest 
grup d’artesans és on situem al ceramista Joaquín Puchal Ribes, conjuntament amb Salvador 
Vives Roca, Salvador Aguilella Vidal, Vicente Adelantado Insa, Vicente Insa Gallego, Miguel 
Tolosa Mora, Rafael Diago Abad, Manuel Abad Marín, José Verdía Ferrando, Ramón Ma-
cián Miró i Manuel Safont Castelló, segons refereix José Sánchez Adell 3.

En paraules del catedràtic d’art, D. Antonio Gascó Sidro, Joaquín Puchal forma part d’aqueixa 
“ legió d’artistes” que van utilitzar la ceràmica com a suport per a les seues inquietuds plàstiques 
que va sorgir durant mitjans del segle XX al mateix temps que anava creixent i modernitzant-se 
la indústria ceràmica en la Província de Castelló. Es va tractar d’artistes que van donar conti-

2Sanchez Adell, J (1982): Guía de la artesanía en Castellón, Ed.Ministerio de Industria y Energía y Consellería 
d’Economía, Indústria i Comerç, pp 75-76.
 3Idem, pp119 i 120

Aquarel·la
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nuïtat als obradors pre-industriales seguidors de la tradició clàssica però aportant cadascun d’ells 
les seues variants més personals, en paraules del catedràtic d’art”4 .

Seguint aquesta tradició, l’esforç per aünar i conjugar l’artístic amb l’artesanal i viceversa, és 
característica destacada en Puchal. Tendència que trobem a Onda entre altres grans ceramis-
tes que han transcendit al pròpiament artesà per a aconseguir peces en les quals sorprèn la quali-
tat del seu dibuix i el seu colorit, i entre els quals es trobava el propi Joaquín Puchal, dibuixant de 
molt fina i subtil cal·ligrafia i ponderat retratista, juntament amb molts altres, tal vegada menys 
coneguts, però no menys importants, que asseguts, pinzell en mà, davant les peces de terrisseria 
o de vaixella ( i de taulells), en el silenci del taller, s’afanyen diàriament per mantenir viva una 
tradició fabril que és històrica en la nostra terra, segons refereix Gascó5.

Puchal compagina durant tota la seua trajectòria la ceràmica amb diferents disciplines artísti-
ques com el dibuix, l’aquarel·la, les pintures a l’oli i el disseny de cartells. En els seus dibuixos 
podem observar que va ser un vertader virtuós, tal com es va poder veure en  la mostra mo-
nogràfica realitzada per l’Ajuntament d’Onda en la llegendària Saleta Municipal en 1984 
(dirigida per Manolo Safont).  Les seues aquarel·les i pintures a l’oli, de qualitat contrastada i 
depurada, li van permetre l’obtenció del 1er  Premie d’aquarel·la i el 3er Premi d’oli Sidi Ifni 
en 1963 quan comptava amb tan sol 22 anys. Respecte al cartellisme mereix destacar-se que va 
obtenir els primers premis en els concursos de l’Ajuntament d’Onda en els anys 1972, 1973, 
1975 i 1978.

L’incansable Joaquín Puchal sempre va voler aportar el seu gra d’arena a la difusió de la cerà-
mica a través de la seua participació en gran quantitat d’exposicions i concursos de ceràmica, 
com el ja citat Premi de Ceràmica de la Delegació Provincial de Castelló, l’exposició del Cen-
tre Mercantil de Saragossa en 1975 i les mostres col·lectives amb altres ceramistes provincials 
a Vila-real entre els anys 1979-81. També va tenir rellevància en les exposicions col·lectives 
de ceramistes onders entre 1970 i 1988. En aquest sentit, també cal destacar la seua labor 
docent com a professor de l’Escola Municipal de Ceràmica d’Onda durant 8 anys (des de 
1980 a 1988), transmetent coneixements i experiències a noves generacions de ceramistes i 
d’afeccionats a la decoració ceràmica.

Fora del seu àmbit artístic, va ser un home admirador i apassionat de la cultura, especial-
ment compromès amb el col·leccionisme de segells i com a membre de la secció de filatèlia de 
l’Ateneu d’Onda, sent l’autor dels esbossos dels mata-segells especials en 1992 que comme-
morava la “Inauguració del Jardí de la Panderola” i en 1993 els dedicats al 25 aniversari del 
Museu Històric Local. Durant un llarg període de temps va ostentar el càrrec de secretari i 
fundador del Circle Filatèlic, Numismàtic i Col·leccionisme Ibn Al-Abbar d’Onda, per al 
qual va realitzar els esbossos per als mata-segells de correus de 1994 amb motiu de el “25 ani-

4Gascó, A. J. (2006) Pintores de Castellón. Del Neoclasicismo al Arte Contemporáneo. Editorial Prensa Valencia-
na, S. A. , p 318
5Idem, p 327
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versari de la Parròquia Verge del Carmen” i en 1995 per a commemorar el “Primer centenari 
de la Residència” i l’aniversari de les “Escoles del Castell”, i, com no podia ser d’una altra ma-
nera, es va encarregar de l’esbós del segell commemoratiu del VII Centenari de Ibn Al-Abbar, 
que l’associació li va sol·licitar per a l’any 1999.

Però sens dubte, la ceràmica va ser la disciplina més fructífera i en la qual se sentia més còmo-
de, amb una extensa i variada producció que li va atorgar reconeixement i el va consagrar com 
a artista ceràmic. El seu alt grau d’especialització li va permetre una tècnica depurada i singu-
lar que destacava entre el selecte i variat grup de pintors ceràmics onders de la seua generació.

Apreciem en l’obra ceràmica de Puchal un gran domini de la tècnica: efectes mats, lluentors, 
rendiment de colors... Sempre amb exquisits acabats, quan toca, com toca, en la seua justa 
mesura i sense estridències, que prenen especial rellevància per la dificultat afegida que ens 
ofereix el tractament amb esmalts i les tècniques pròpies ceràmiques, sobretot pel que suposa 
el pas pel forn. Però també apreciem una gran influència estilística dels grans pintors clàssics, 
amb un ampli repertori temàtic: retrats, paisatges, bodegons, figuració humana, imatges i 
escenes religioses... La seua obra ens desvetla per tant una tècnica molt depurada que conjuga 
perfectament el domini del dibuix amb el domini més pictòric. Fruit d’aquesta conjunció tro-
bem en les seues pintures ceràmiques una gran expressivitat proporcionada per l’exquisit trac-
tament de la composició, de clarobscurs, veladures, carnacions, profunditats, etc. Tot après i 
adquirit mitjançant l’estudi i la imitació, quasi devocional, de l’obra clàssica. La seua admira-
ció per pintors valencians i molt especialment per J. Sorolla també han influït en la seua pintura6.

Trobem en Puchal una forma de fer molt talentosa, com a bon alumne del taller del mestre 
Abad, ens presenta en la seua obra un gran domini de l’escorç humà, un sòlid coneixement 
dels moviments anatòmics i del comportament del cos. Mostrant una expressivitat en la seua 
obra que ens transporta a un estil barroquizant, mostra d’açò són els dos murals de grans 
dimensions que estan instal·lats en el cementeri d’Onda.

També destaca la seua obra com a retratista. Ens mostra ací un gran domini del dibuix, 
del grafit, per a aconseguir grans resultats d’estil realista, de traç subtil i clarobscurs suaus, 
d’exquisida tècnica per a dotar als seus dibuixos d’una atmosfera romàntica i envolvent que 
sorprèn en el delit a l’espectador per la seua delicadesa, per la seua puresa. Sense estridències 
i de traços nets.

Sense oblidar els seus bodegons i paisatges pintats sobre taulell, a voltes amb un tractament 
de volums i punts de fuga sempre encertats, també delicats, suaus i subtils, però que confronta 
en altres ocasions amb tècniques i tractaments de color més agressius o de major contrast. O 
amb pinzellades més soltes i més espontànies fruit del seu afany per l’experimentació i per la 
cerca de nous llenguatges i expressions artístiques, però sense eixir dels preceptes més clàssics. 
6García, S. (2006) Cerámica artística de Onda. Treball de recerca per al Programa de Majors de la UJI.
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Per a resumir, podem dir que l’obra ceràmica de Puchal es caracteritza per un realisme pres 
del natural.

La seua obra, repartida per tota la geografia ibèrica, tant en interiors com en exteriors, va tenir 
un especial èxit a Andalusia, Astúries,… i sobretot a Catalunya, on va realitzar innombrables 
obres per encàrrec. Per posar uns exemples, va realitzar molts treballs per a diversos establi-
ments de Villafranca del Penedés i Sant Sadurní d’Anoía, on els podem observar, d’entre al-
tres municipis catalans.

A Onda, a part de les nombroses obres en mans de particulars, mereixen destacar-se els dos 
murals devocionals (180x160 cm) que poden admirar-se en l’Ermita del Calvari, datats en 
1985, i que corresponen a dos passatges del Nou Testament; “Els deixebles de Emaús” i “Pedro 
plorant amargament”, realitzats a partir de dibuixos religiosos en circulació.

Però, les obres més monumentals (300x210 cm) són els grans retaules ceràmics amb escenes 
de la Passió que fiten l’entrada al Cementeri Municipal d’Onda i que daten de 1999. El re-
taule de la dreta, “El Descendimiento”, és una còpia fidedigna de la coneguda obra de Pedro 
Pablo Rubens (1612-1614). El retaule de l’esquerra, “Lamentació sobre Crist mort”, ho supo-
sem inspirat, en part, de la pintura de Gaspar de Crayer (1640). Ambdues escenes apareixen 
emmarcades per una exquisida arquitectura *clasicista, en que el seu frontis podem observen 
dos mocadros, un correspon a la Santa Faç o Moncador de la Verónica i l’altre al rostre de la 
Verge. Amb aquestes magnífiques obres, Joaquín Puchal, ens deixa patent una vegada més la 
seua excel·lència d’una banda i, la seua gran admiració pels grans pintors de la història, per 
una altra.

Per a finalitzar aquestes breus línies so-
bre el ceramista Joaquín Puchal Ribes, 
només cal dir que aquesta exposició i 
catàleg és tan sols una mera aproxima-
ció a l’obra de l’artista. Amb les peces 
seleccionades hem intentat oferir un 
recorregut per totes les seues facetes 
artístiques i etapes, a fi de delectar i 
d’agradar tant a entesos com a afeccio-
nats o simplement observadors passat-
gers del seu art.
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ExPOSICIONS I PREMIS OBTINGUTS:

1961  Primer premi de Ceràmica. Delegació Provincial de Castelló

1962  Segon premi de Cartells. Ajuntament d’Onda

1963  Primer premi d’aquarel·la Sidi Ifni i Tercer premi d’oli Sidi Ifni

1964  Exposició col·lectiva de pintura. Alberic

1972  Primer premi de cartells. Ajuntament d’Onda

1973  Primer premi de cartells. Ajuntament d’Onda

1975  Primer premi de cartells. Ajuntament d’Onda

1978  Primer premi de cartells. Ajuntament d’Onda

1979  I Exposició col·lectiva provincial de ceràmica. Vila-real

1980  II Exposició col·lectiva provincial de ceràmica. Vila-real

1981  III Exposició col·lectiva provincial de ceràmica. Vila-real

1984  Exposició de dibuix. Saleta Municipal Ajuntament d’Onda

1960-1980  Exposicions col·lectives de ceràmica i olis. Ajuntament d’Onda.

1980-1988  Professor de dibuix en l’Escola Municipal de Ceràmica d’Onda

1988 I Exposició col·lectiva de ceramistas d’Onda. Caixa Rural Ntra Sra de l’Esperança 

1992 Esbós del mata-segerlls especial de correus “Inauguració Parc-jardí la Panderola”.   
 Secció de filatèlia de l’Ateneu d’Onda

1993 Esbós del mata-segerlls especial de correus “25 Aniversari Museu històric local”. Secció  
 de filatèlia de l’Ateneu d’Onda

1994 Esbós del mata-segerlls especial de correus “25 Aniversari Parròquia Verge del   
 Carmen”. C.F.N.C. Ibn al-Abbar

1995 Esbós del mata-segerlls especial de correus “Primer Centenari Residència” i de el “75  
 Aniversari de les Escoles del Castillo”. C.F.N.C. Ibn al-Abbar

1996 Exposició de ceràmica. Saleta Municipal Ajuntament d’Onda.

2001 Exposició “Ceràmiques. J. Puchal”. Saleta Municipal Ajuntament d’Onda.
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JOAQUÍN PUCHAL RIBES (ONDA, 1941-2015). 
EXCELENCIA CERÁMICA.

Vicent Estall i Poles
Marc Ribera Giner

Comisarios de la exposición

Joaquín Puchal Ribes fue un reconocido, admirado y, sobretodo, excelente ceramista. Nació 
en Onda (Castellón) el día 2 de mayo de 1941 en el seno de una familia sin ninguna tradi-
ción ceramista. Su infancia transcurre entre las obligaciones escolares (fue a la escuela de las 
monjas en la Font de Dins, también a la antigua Casa Abadía y finalmente al colegio Baltasar 
Rull), los juegos infantiles y el interés por el dibujo. Siempre estaba dibujando, según nos 
contó él mismo en 2009 en una entrevista realizada por D. Enrique Morro Aguilella (que fue 
director de la Escuela Municipal de Cerámica de Onda) en el Museo del Azulejo1 .

Joaquín Puchal Ribes se crió, como no podía ser de otro modo, en el ambiente cerámico on-
dense. Después de la Guerra Civil (1936-1939) la industria azulejera y cerámica, heredera de 
un pasado esplendoroso en la época del modernismo,  asiste a un proceso de recuperación, 
subsistiendo la mayoría de las grandes fábricas de azulejos. Otras, las menos, desaparecieron 
(derribadas durante los bombardeos) y algunas se transformaron en nuevas empresas. La si-
tuación geográfica del tejido industrial continuaba siendo la misma que antes de la Guerra: 
Arrabal del Castillo y La Cosa preferentemente. Como pérdida irreparable hemos de citar 
el cierre, en 1938, de la Escuela Pro-
vincial de Cerámica, que instalada en 
Onda desde 1925, tan buenos frutos 
estaba dando. 

Este ambiente cerámico del que he-
mos hablado queda constatado por 
la importancia del sector industrial 
azulejero. Así, en 1946 se contabi-
lizan 28 factorías en Onda de las 
38 fábricas de azulejos existentes en 
Castellón, con 6 en L’Alcora y 4 en 
Castellón de la Plana.

El joven Joaquín Puchal muy prema-
turamente se interesa por el dibujo y 
la pintura, y como no, por la cerámi-

1Esta entrevista se realizó dentro del Programa “Patrimonio Inmaterial. Vivencias de la Industria del Azulejo” 
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ca. En 1954, a los 13 años y debido a sus dotes innatas para las artes, ingresa como aprendiz 
en el taller de D. Vicente Abad Pradells (hijo del gran ceramista D. Vicente Abad Navarro, 
1880-1946) en el taller situado en la actual Avenida País Valencià., en la entrada a la pobla-
ción. El Taller de Abad fue, sin duda y a su manera, la continuación de la malograda Escuela 
Provincial de Cerámica y el lugar donde se acogió e inició en las técnicas cerámicas a la ma-
yoría de los ceramistas ondenses más o menos coetáneos a Puchal: Vives, Esteller, Tolosa, 
Llorens, Diago Abad, Adelantado, Benedito, etc… Durante los diez años que permaneció en 
el Taller de Abad, Puchal se introduce en los secretos de la cerámica artística y en sus diversas 
técnicas (“cuerda seca”, “bajo cubierta”,…),  aprendiendo ha realizar estarcidos,  “trepas”... , así 
como copiando múltiples modelos y desempeñando todos aquellos trabajos que repercutieron 
en una completa formación como ceramista y en perfeccionar una excelente destreza para el 
dibujo y la pintura. En aquella época, como joven aprendiz que era, también fue encargado, 
junto con otros compañeros, de llevar los azulejos decorados a cocer en los hornos de algunas 
de las numerosas fábricas cercanas: El Barco, José Pallarés, La Giralda, El Bólido, etc..

En este sentido, conviene recordar que la década de los años 50 significó un crecimiento de la 
industria azulejera propiciado por el I Plan de la Vivienda y el incremento de las exportaciones 
con la finalización del bloqueo internacional: así, en 1956 se contabilizan en Onda 53 fábricas 
de azulejos (de las 81 existentes en las provincias de Castellón y Valencia, y 101 en  el estado 
Español). Sin embargo, dos años después, la falta de renovación tecnológica, principalmente, 
da lugar a una recesión, parcialmente subsanada gracias al II Plan de la Vivienda. Pero, en 
1965 se produce una fuerte crisis estructural no conocida hasta entonces en el sector azulejero 
y el número de industrias azulejeras ondenses se ve reducido a 38, aunque ocupando todavía 
el primer lugar provincial y nacional.

En esta situación económica y social, el ya formado ceramista Joaquín Puchal, obtuvo en 
1961, con 20 años, el 1er Premio de Cerámica de la Delegación Provincial de Castellón. Muy 
poco después, en 1964, decide establecer su propio taller como pintor ceramista en el Calle 
del Camí Castelló de Onda, donde desarrollará un incansable trabajo encaminado a la mejora 
continua, a la búsqueda de la perfección, al buen hacer del artesano, con un estilo clásico y 
lejos de las vanguardias del momento.

A finales de la década de los 60 y principalmente en la década de los 70 hasta los años 80, 
se  produce la creación de modernas fábricas jalonando las carreteras de l’Alcora y de Vila-
real. Mientras tanto, las industrias existentes en el casco urbano, carentes de espacio y sin 
una adecuada renovación tecnológica inician una lenta decadencia que motivará el cierre de 
las mismas en años posteriores. Es esta un etapa de continua maduración tecnológica y de 
un incremento constante de la producción. A finales de la década de los 70 y principios de 
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los 80,  las innovaciones afectan  fun-
damentalmente al sistema de cocción 
a partir de la llegada del Gaseoducto 
que consolida el proceso de monococ-
ción. La selección tecnológica es, otra 
vez, implacable y en 1985 sólo existen 
29 fábricas de azulejos, aunque con su 
importante aumento de la producción 
gracias a las nuevas tecnologías.

En esta tesitura industrial de la década 
de 1980 se constatan en la provincia de 
Castellón un buen número de talleres 
artesanales dedicados a la alfarería, va-
jilla cerámica artística y decoración ce-
rámica, al lado de la pujante industria 
azulejera, la segunda productora en el 
ámbito internacional. Respecto a los 
“talleres” de decoración cerámica, su 
número en 1982 era de 13 en toda la 
provincia, y de ellos, 11 se situaban en 
Onda y los restantes en Castellón ciudad2 . Se trata de talleres con una actividad artesanal 
pura con escasos trabajadores, en la gran mayoría con un solo artesano. La mayoría de estas 
pequeñas empresas fueron constituidas durante la década de los cuarenta y cincuenta del siglo 
XX. Estos talleres, a partir de azulejos bizcochados y esmaltes, realizan generalmente repro-
ducciones de cuadros, por encargo en la mayoría de los casos, y azulejos pintados de estilo 
clásico. El principal inconveniente es que la gran mayoría de estos talleres tienen que cocer las 
obras en los hornos de algunas de las fábricas del municipio, siendo este uno de los grandes 
problemas para su estabilidad y crecimiento. En este grupo de artesanos es donde situamos al 
ceramista Joaquín Puchal Ribes, conjuntamente con Salvador Vives Roca, Salvador Aguilella 
Vidal, Vicente Adelantado Insa, Vicente Insa Gallego, Miguel Tolosa Mora, Rafael Diago 
Abad, Manuel Abad Marín, José Verdía Ferrando, Ramón Macián Miró y Manuel Safont 
Castellón, según refiere José Sánchez Adell3.

En palabras del catedrático de arte, D. Antonio Gascó Sidro, Joaquín Puchal forma parte de 
esa “ legión de artistas” que utilizaron la cerámica como soporte para sus inquietudes plásticas 
que surgió durante mediados del siglo XX al tiempo que iba creciendo y modernizándose la in-
dustria cerámica en la Provincia de Castellón. Se trató de artistas que dieron continuidad a los 
2Sanchez Adell, J (1982): Guía de la artesanía en Castellón, Ed.Ministerio de Industria y Energía y Consellería 
d’Economía, Indústria i Comerç, pp 75-76.
 3Idem, pp 119 y 120

Acuarela
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obradores preindustriales seguidores de la tradición clásica pero aportando cada uno de ellos sus 
variantes más personales, en palabras del catedrático de arte”4.

Siguiendo esta tradición, el esfuerzo por aunar y conjugar lo artístico con lo artesanal y vi-
ceversa, es característica destacada en Puchal. Tendencia que encontramos en Onda entre 
otros grandes ceramistas que han trascendido a lo propiamente artesano para lograr piezas en 
las que asombra la calidad de su dibujo y su colorido, y entre los que se encontraba el propio 
Joaquín Puchal, dibujante de muy fina y sutil caligrafía y ponderado retratista, junto con otros 
muchos, tal vez menos conocidos, pero no menos importantes, que sentados, pincel en mano, ante 
las piezas de alfarería o de vajilla ( y de azulejos), en el silencio del taller, se afanan a diario por 
mantener viva una tradición fabril que es histórica en nuestra tierra, según refiere Gascó5.

Puchal compagino durante toda su trayectoria la cerámica con distintas disciplinas artísticas 
como el dibujo, la acuarela, las pinturas al óleo y el diseño de carteles. En sus dibujos podemos 
observar que fue un verdadero virtuoso, tal y como se pudo ver en la  muestra monográfica 
realizada por el Ayuntamiento de Onda en la legendaria Saleta Municipal en 1984 (dirigida 
por Manolo Safont).  Sus acuarelas y pinturas al óleo, de calidad contrastada y depurada, le 
permitieron la obtención del 1er  Premio de acuarela  y el 3er Premio de óleo Sidi Ifni en 1963 
cuando contaba con tan solo 22 años. Respecto al cartelismo merece destacarse que obtuvo 
los primeros premios en los concursos del Ayuntamiento de Onda en los años 1972, 1973, 
1975 y 1978.

El incansable Joaquín Puchal siempre quiso aportar su grano de arena a la difusión de la cerá-
mica a través de su participación en gran cantidad de exposiciones y concursos de cerámicas, 
como el ya citado Premio de Cerámica de la Delegación Provincial de Castellón, la exposición 

del Centro Mercantil de Zaragoza en 1975 y las 
muestras colectivas con otros ceramistas provin-
ciales en Vila-real entre los años 1979-81. Tam-
bién tuvo relevancia en las exposiciones colecti-
vas de ceramistas ondenses entre 1970 y 1988. 
En este sentido, también cabe destacar su labor 
docente como profesor de la Escuela Municipal 
de Cerámica de Onda durante 8 años (desde 
1980 a 1988), transmitiendo conocimientos y 
experiencias a nuevas generaciones de ceramistas 
y de aficionados a la decoración cerámica.

Fuera de su ámbito artístico, fue un hombre 
admirador y apasionado de la cultura, especial-

4Gascó, A. J. (2006) Pintores de Castellón. Del Neoclasicismo al Arte Contemporáneo. Editorial Prensa Valencia-
na, S. A. , p 318
5Idem, p 327

Diseño del matasellos del 25 Aniversario 
del Museo Histórico Municipal de Onda
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mente comprometido con el coleccionismo de sellos y como miembro de la sección de filatelia 
del Ateneo de Onda, siendo el autor de los esbozos de los matasellos especiales en 1992 que 
conmemoraba la “Inauguración del Jardín de la Panderola” y en 1993 los dedicados al 25 ani-
versario del Museo Histórico Local. Durante un largo periodo de tiempo ostentó el cargo de 
secretario y fundador del Circulo Filatélico, Numismático y Coleccionismo Ibn Al-Abbar de 
Onda, para el que realizó los esbozos para los matasellos de correos de 1994 con motivo del 
“25 aniversario de la Parroquia Virgen del Carmen” y en 1995 para conmemorar el “Primer 
centenario de la Residencia” y el aniversario de las “Escuelas del Castillo”, y , como no podía 
ser de otra manera, se encargó del esbozo del sello conmemorativo del VII Centenario de Ibn 
Al-Abbar, que la asociación le solicitó para el año 1999.

Pero sin duda, la cerámica fue la disciplina más fructífera y en la que se sentía más cómodo, 
con una extensa y variada producción que le otorgó reconocimiento y lo consagró como artis-
ta cerámico. Su alto grado de especialización le permitió una técnica depurada y singular que 
destacaba entre el selecto y variado grupo de pintores cerámicos ondenses de su generación.

Apreciamos en la obra cerámica de Puchal un gran dominio de la técnica: efectos mates, bri-
llos, rendimiento de colores... Siempre con exquisitos acabados, cuando toca, como toca, en 
su justa medida y sin estridencias, que toman especial relevancia por la dificultad añadida que 
nos ofrece el tratamiento con esmaltes y las técnicas propias cerámicas, sobretodo por lo que 
supone el paso por el horno. Pero también apreciamos una gran influencia estilística de los 
grandes pintores clásicos, con un amplio repertorio temático: retratos, paisajes, bodegones, 
figuración humana, imágenes y escenas religiosas... Su obra nos desvela por tanto una técnica 
muy depurada que conjuga perfectamente el dominio del dibujo con el dominio más pictó-
rico. Fruto de esta conjunción encontramos en sus pinturas cerámicas una gran expresividad 
proporcionada por el exquisito tratamiento de la composición, de claroscuros, veladuras, car-
naciones, profundidades, etc. Todo aprendido y adquirido mediante el estudio y la imitación, 
casi devocional, de la obra clásica. Su admiración por pintores valencianos y muy especialmente 
por J. Sorolla también han influido en su pintura6.

Encontramos en Puchal una forma de hacer muy talentosa, como buen alumno del taller del 
maestro Abad, nos presenta en su obra un gran dominio del escorzo humano, un solido cono-
cimiento de los movimientos anatómicos y del comportamiento del cuerpo. Mostrando una 
expresividad en su obra que nos transporta a un estilo barroquizante, muestra de ello son los 
dos murales de grandes dimensiones que están instalados en el cementerio de Onda.

También destaca su obra como retratista. Nos muestra aquí un gran dominio del dibujo, del 
grafito, para conseguir grandes resultados de estilo realista, de trazo sutil y claroscuros suaves, 
de exquisita técnica para dotar a sus dibujos de una atmósfera romántica y envolvente que 

6García, S. (2006) Cerámica artística de Onda. Trabajo de investigación para el Programa de Mayores de la UJI.
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sorprende en el deleite al espectador por su delicadeza, por su pureza. Sin estridencias y de 
trazos limpios. 

Sin olvidar sus bodegones y paisajes pintados sobre azulejo, a veces con un tratamiento de 
volúmenes y puntos de fuga siempre acertados, también delicados, suaves y sutiles, pero que 
confronta en otras ocasiones con técnicas y tratamientos de color más agresivos o de mayor 
contraste. O con pinceladas más sueltas y más espontáneas fruto de su afán por la experimen-
tación y por la búsqueda de nuevos lenguajes y expresiones artísticas, pero sin salir de los pre-
ceptos más clásicos. Para resumir, podemos decir que la obra cerámica de Puchal se caracteriza 
por un realismo tomado del natural.

Su obra, repartida por toda la geografía ibérica, tanto en interiores como en exteriores, tuvo 
un especial éxito en Andalucía, Asturias,… y sobretodo en Catalunya, donde realizó innume-
rables obras por encargo. Por poner unos ejemplos, realizó muchos trabajos para diversos esta-
blecimientos de Villafranca del Penedés y Sant Sadurní d’Anoía, donde los podemos observar, 
de entre otros municipios catalanes.

En Onda, a parte de las numerosas obras en manos de particulares, merecen destacarse los dos 
murales devocionales (180x160 cm) que pueden admirarse en la Ermita del Calvario, datados 
en 1985, y que corresponden a dos pasajes del Nuevo Testamento; “Los discípulos de Emaús” y 
“Pedro llorando amargamente”, realizados a partir de dibujos religiosas en circulación.

Pero, las obras más monumentales (300x210 cm) son los grandes retablos cerámicos con es-
cenas de la Pasión que jalonan la entrada al Cementerio Municipal de Onda y que datan de 
1999. El retablo de la derecha, “El Descendimiento”, es una copia fidedigna de la conocida obra 
de Pedro Pablo Rubens (1612-1614). El retablo de la izquierda, “Lamentación sobre Cristo 
muerto”, lo suponemos inspirado, en parte, de la pintura de Gaspar de Crayer (1640). Ambas 
escenas aparecen enmarcadas por una exquisita arquitectura clasicista, en cuyo frontis pode-
mos observan dos paños, uno corresponde a la Santa Faz o Paño de la Verónica y el otro al ros-
tro de la Virgen. Con estas magníficas obras, Joaquín Puchal, nos deja patente una vez más su 
excelencia por una parte y, su gran admiración por los grandes pintores de la historia, por otra.

Para finalizar estas breves líneas sobre el ceramista Joaquín Puchal Ribes, sólo cabe decir que 
esta exposición y catálogo es tan sólo una mera aproximación a la obra del artista. Con las 
piezas seleccionadas hemos intentado ofrecer un recorrido por todas sus facetas artísticas y 
etapas, con objeto de deleitar y de agradar tanto a entendidos como a aficionados o simple-
mente observadores pasajeros de su arte.
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ExPOSICIONES Y PREMIOS OBTENIDOS:

1961  Primer premio de Cerámica. Delegación Provincial de Castellón

1962  Segundo premio de Carteles. Ayuntamiento de Onda

1963  Primer premio de acuarela Sidi Ifni y Tercer premio de óleo Sidi Ifni

1964  Exposición colectiva de pintura. Alberic

1972  Primer premio de carteles. Ayuntamiento de Onda

1973  Primer premio de carteles. Ayuntamiento de Onda

1975  Primer premio de carteles. Ayuntamiento de Onda

1978  Primer premio de carteles. Ayuntamiento de Onda

1979  I Exposición colectiva provincial de cerámica. Villarreal

1980  II Exposición colectiva provincial de cerámica. Villarreal

1981  III Exposición colectiva provincial de cerámica. Villarreal

1984  Exposición de dibujo. Saleta Municipal Ayuntamiento de Onda

1960-1980  Exposiciones colectivas de cerámica y óleos. Ayuntamiento de Onda.

1980-1988  Profesor de dibujo en la Escuela Municipal de Cerámica de Onda

1988 I Exposición colectiva de ceramistas de Onda. Caja Rural Ntra Sra de la Esperanza 

1992 Esbozo del matasellos especial de correos “Inauguración Parque-jardín la Panderola”.  
 Sección de filatelia del Ateneo de Onda

1993 Esbozo del matasellos especial de correos “25 Aniversario Museo histórico local”.   
 Sección de filatelia del Ateneo de Onda

1994 Esbozo del matasellos especial de correos “25 Aniversario Parroquia Virgen del   
 Carmen”. C.F.N.C. Ibn al-Abbar

1995 Esbozo del matasellos especial de correos “Primer Centenario Residencia” y del “75  
 Aniversario de las Escuelas del Castillo”. C.F.N.C. Ibn al-Abbar

1996 Exposición de cerámica. Saleta Municipal Ayuntamiento de Onda.

2001 Exposición “Ceràmiques. J. Puchal”. Saleta Municipal Ayuntamiento de Onda.
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CATÀLEG D’OBRES CATÁLOGO DE OBRAS

Joaquín Puchal Ribes
(Onda, 1941-2015) 

ExCEL·LèNCIA CERàMICA
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Oli
38 x 45 cm

Retrat
1968

Col·lecció Oscar Soler
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Oli
38 x 45 cm

Retrat
Col·lecció Oscar Soler
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Oli
57 x 84’5 cm

Bodegó
1961

Col·lecció Oscar Soler
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Oli
53 x 64  cm

Bodegó
Col·lecció Família J. Puchal
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Oli
45 x 55 cm

Bodegó
1973

Col·lecció Família J. Puchal



28

Llapis
32 x 22 cm

Estudi
1962

Col·lecció Oscar Soler



29

Llapis
32 x 22 cm

Estudi
Col·lecció Oscar Soler



30

Llapis
90,8 x 65,5 cm

1982
Col·lecció Ajuntament d’Onda



31

Llapis
21 x 29’7 cm

Retrat
1962

Col·lecció Oscar Soler



32

Llapis
21 x 29’7 cm

Retrat
1962

Col·lecció Oscar Soler



33

Llapis
48 x 58 cm

Retrat
1982

Col·lecció Família J. Puchal



34

Llapis
31 x 45  cm

Retrat
1984

Col·lecció Família J. Puchal



35

Llapis
31 x 36 cm

Retrat
1984

Col·lecció Família J. Puchal



36

Llapis
22’5 x 26 cm

Retrat
1986

Col·lecció Família J. Puchal



37

Llapis
31’5 x 37 cm

Retrat
1987

Col·lecció Família J. Puchal



38

Llapis
29 x 39 cm

Retrat
1989

Col·lecció Família J. Puchal



39

Llapis
31’5 x 37 cm

Retrat
1987

Col·lecció Família J. Puchal



40

Llapis
29 x 39 cm

Retrat
2011

Col·lecció Família J. Puchal



41

Llapis
29 x 37’5 cm

Retrat
2012

Col·lecció Família J. Puchal



42

Llapis
29 x 39 cm

Retrat
2013

Col·lecció Família J. Puchal



43

Llapis
29’5 x 40 cm

Retrat
2013

Col·lecció Família J. Puchal



44

Llapis
38,5 x 29 cm

Retrat
2015

Col·lecció Família J. Puchal



45

Llapis
28’5 38’5 cm

Retrat
2015

Col·lecció Família J. Puchal



46

Plafó de taulells
45 x 60  cm

Bodegó
1997

Col·lecció Oscar Soler



47

Plafó de taulells
45 x 60 cm

Bodegó
1997

Col·lecció Oscar Soler



48

Plafó de taulells- Espill
74’5 x 111 cm

1981
Col·lecció Família J. Puchal



49

Plafó de taulells
44 x 60 cm

1981
Col·lecció Família J. Puchal



50

Plafó de taulells
63 x 89 cm

Col·lecció Oscar Soler



51

Taulell
25 x 35 cm

2001
Col·lecció Família J. Puchal



52

Taulell
32 x 46 cm

2000
Col·lecció Família J. Puchal



53

Plafó de taulells
29 x 39 cm

1980
Col·lecció Família J. Puchal



54

Taulell
25 x 40 cm

2002
Col·lecció Família J. Puchal



55

Taulell
30 x 40 cm

2002
Col·lecció Família J. Puchal



56

Taulell
33 x 45 cm

2005
Col·lecció Família J. Puchal



57

Taulell
35 x 45 cm

2002
Col·lecció Família J. Puchal



58

Taulell
20 x 40 cm

Col·lecció Família J. Puchal



59

Taulell
33 x 44 cm

Col·lecció Família J. Puchal



60

Taulell
62 x 48 cm

1995
Col·lecció Ajuntament d’Onda



61

Taulell
25 x 32 cm

Retrat
1977

Col·lecció Família J. Puchal



62

Taulell
25 x 33 cm

1976
Retrat

Col·lecció Família J. Puchal



63

Taulell
25 x 33 cm

1976
Retrat

Col·lecció Família J. Puchal



64

Taulell
25 x 33 cm

1976
Retrat

Col·lecció Família J. Puchal



65

Taulell
25 x 33 cm

1976
Retrat

Col·lecció Família J. Puchal



66

Taulell
24 x 37 cm

1993
Col·lecció Família J. Puchal



67

Taulell
31 x 52 cm

2000
Col·lecció Ajuntament d’Onda



68

Plafó de taulells
53 x 53 cm

1993
Col·lecció Ajuntament d’Onda



69

Taulell
26 x 32 cm

1978
Col·lecció Família J. Puchal



70

Retaule de taulells del cementeri d’Onda. 300 x 210 cm. 1999



71

Retaule de taulells del cementeri d’Onda. 300 x 210 cm. 1999




