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“La història de la pintura està plena d'exemples en els quals l'obra pública de l'home 

es converteix en obsessió creativa per als grans mestres. La capacitat per construir 

grans catedrals, palaus, ponts i bulevards ha fascinat la majoria dels artistes, fins al 

punt d'evocar llocs inaccessibles per a les masses. Bea Sarrias ens submergeix en 

l'interior de les cases que freqüenta, plasmant amb el seu traç un moment precís, 

gairebé una exclamació del que observa.” 

  -Sergi Doladé 

 

Barcelona, 1978 

Bea Sarrias, artista de la Universitat de Barcelona, ha realitzat les seves obres 

pictòriques en aquesta ciutat, on ha trobat els temes i llocs que han donat a llum les 

línies més significatives del seu treball artístic. La seva obra artística s'ha 

desenvolupat a través de la pintura, específicament mitjançant una tècnica realista 

que troba les seves principals referències en el realisme nord-americà del segle XX; 

des d'òn pren interès per la modernitat dels termes conceptuals i presta molta 

atenció al maneig atent de la perspectiva, la llum, el color i la neteja de les 

pinzellades en termes formals. Això s'aprecia clarament en la seva obra d'art, 

inspirada en el treball d'arquitectes com Coderch, Saenz de Oinza, Fisac o Richard 

Neutra. En cas contrari, encara que l'evidència relata la seva idea de retratar espais 

arquitectònics específics, cal destacar la seva sèrie artística anomenada Rbla. 

Catalunya 61, en què l'artista tendeix a representar les parts interiors de la casa 

que es veuen com a llocs habitats, malgrat la manca total de figures humanes. Això 

us permet albirar la intenció de portar els subjectes vius que han creat una 

memòria del lloc a través dels objectes que componen les escenes. Bea Sarrias ha 

participat en diferents exposicions d'art col·lectiu i individual a la seva ciutat natal 

i a Madrid, on els crítics i els mitjans de comunicació locals han rebut la seva obra 



d'art amb acceptació significativa, destacant en el seu ús conscient i fi de la llum i 

les ombres. 
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