
LLUÍS PUIGGROS 

 

 

“El paisatge urbà que plasma la vitalitat dels nostres temps amb perspectives de 

Nova York, Blanes, Londres o canals de Venècia treballats amb acrílics que taquen la 

fusta amb seguretat i fermesa, recollint moments efímers d’uns personatges que 

formen part d’aquest paisatge urbà.”  

–Revista Bonart, 2014 

 

 

Sant Joan de Vilatorrada, 1970. 

Pintor que va completar la seva formació amb estudis de disseny gràfic i 

d'arts aplicades a l'Escola d'Arts i Oficis de Vic (1990-1995). Els paisatges, les 

arquitectures urbanes, les grans ciutats, els gratacels i les panoràmiques, 

que sovint es confonen amb imatges de la realitat, li permeten crear un joc de 

perspectives, llum i color a mig camí entre l'impressionisme, la fotografia, la 

pintura ràpida i l'art del còmic. En un intent de transgredir la forma, l'artista 

intenta apropar l'espectador a través de les percepcions -els sorolls, les 

atmosferes o la fugacitat-, que arriben a transmutar la naturalesa dels cossos 

i que confereixen una nova panoràmica circumstancial. 

 

Des de l'any 1993 ha realitzat diverses exposicions a nivell individual com 

col·lectiu en diverses galeries de Manresa, Vic, Madrid, Montcada i Reixac, 



Saragossa, Lleida, Reus, ... Té obres en  col·leccions particulars de diverses 

ciutats d'Espanya, Europa i Amèrica. El primer premi aconseguit el 1996 a 

Saldes va ser obsequiat a la Casa Reial Espanyola amb motiu del casament de 

la Infanta. 

Concursos de Pintura / Premis 

• El 1990, 1er premi en el concurs de pintura ràpida de la Pobla de Lillet. 

• El 1992, 1r premi al CPR de Viladecans. 

• 1994, 1r premi de CPR de Castellnou de Bages, Llívia, Sant Llorenç de Morunys i 

Viladecans. 

• 1996, 1r premi a Súria, Saldes, Sant Boi de Lluçanès i 2n premi a Tossa de Mar. 

• El 1997, 1r premi CPR a Artés, Cercs, els Alamús, Solsona, Almenar, Avinyó, Calaf i 

premi de l'Ajuntament de Reus a la Galeria d'Art Anquin’s. 

• 1998, 1r premi Sant Fruitós del Bages, Ripoll, Puig-Reig, Terrassa, Avià, Sant Feliu 

de Gíxols, Sant Llorenç de Morunys, Gósol, Albelda, Gironella, i 1r accèssit Tomàs 

Boix a Lleida. 

• Durant el 1999, 1r premi CPR Collbató, Cercs i Premi especial a Salelles. 


