SANT MIQUEL EN BLANC I NEGRE
SANT MIQUEL D’OLOT 11 -2016LEONCI QUERA TISNER
Neix a Olot el 17 de novembre de 1927, tenia una germana la Lolita que havia
nascut a Barcelona el 1924, uns anys que els pares hi varen viure. Per part de
pare procedien d’Olot i Begudà, i per part de mare d’Osca. Cristòfol, el seu pare
era escultor de taller de sants, El Renacimiento conegut com Can Castellanas,
Marcelina, la seva mare, era modista.
A casa seva per anar fent la viu-viu, feien figuretes de fang, tan ell com el seu
pare i la germana, algunes d’aquestes figures potser passen per ser fetes per en
Leonci i no ho són.
Va ser un artista que li va costar molt d’exposar i que li’n fessin cas, li feien
contractes de «pa i aigua» va ser un d’aquells que «Marginats en vida,
reconeguts després» (Francesc Miralles, 2002). La seva creativitat es veié
limitada perquè per subsistir, a mitjans dels anys cinquanta, obre amb l’Agustí
Coll una botiga de mobles moderns i articles per la llar, i amb la seva germana
una d’artesania decorativa.
Van comprar un Renault 4/4cv, 1959, per intentar vendre a les Espanyes
figuretes i alguna cosa més, en Leonci i la seva germana van morir d’accident
en una anada a Madrid, era a la localitat de Pina d’Ebre a la Ribera Baixa, prop
de Saragossa. A casa seva hi varen fer un petit museu, però cap a 1980 la seva
mare, Marcelina Tisner, per mediació de Rosa Serra, va donar tota la obra que
tenia a l’Ajuntament d’Olot a canvi d’un vitalici, el col·lectiu que portava el seu
nom1, varen ser uns dels pocs que en aquella època, a la nostra ciutat
valoraven la seva obra i van gestionar el traspàs de les obres al Museu
Arqueològic d’Olot.
Els fons del Museu es compon de 77 escultures, una trentena de pintures, 847
dibuixos i 91 exemplars d’obra gràfica, a l’actual Arxiu Comarcal de la Garrotxa
hi ha, entre d’altres coses, un centenar de cartes entre ell i la pintora Esther Boix
i el seu home, l’escriptor, Ricard Creus, residents per molts anys a la Vall del
Corb.
Després de la seva mort, a la Torre Castanys s’hi va fer una Mostra Antològica a
cura del Col·lectiu Leonci Quera; el 1994, a la Sala 14, una mostra de linòleums;
i una el 2002 al Museu Comarcal de la Garrotxa, Leonci Quera, La Consciència
de l’espai, comissariada per Pilar Ferrés.
Leonci Quera, es va formar amb Josep Mª Brull i Martí Casadevall a l’Escola de
Belles Arts d’Olot i, becat, a la de Sant Jordi de Barcelona. Va fer pintures murals
a Vilassar i a Montmeló, però aviat se centrà en l’escultura, participa a
l’Exposició Nacional de Barcelona, 1944, també als Salons d’Octubre. Becat per
l’Institut Francès de Barcelona residí a París, on exposà al Salon des
Indépendents. Exposa a Olot, Girona, Barcelona i Madrid. Pocs anys abans de
morir és quan va passar de la figuració a l’abstracció, més clar de les figures
1

Josep Mª Creus, Joan Sala i Narcís Sellas.

reals als ferros. Sens dubte, des de la darrera guerra ha estat l’artista olotí, més
avançat al seu temps, per això ni a hores d’ara se li ha reconegut prou la seva
vàlua.
Pel que fa a la seva obra artística hi ha molt d’escrit, donem a sota una
bibliografia bàsica. Nosaltres si en parlem és perquè tenia el seu domicili a Sant
Miquel, tot i que hi passava el temps just.
La seva família vivia a les cases barates de Sant Miquel, oficialment era el Grupo
José Antonio Primo de Rivera, avui correspon al carrer de Miquel Març núm. 24.

83.1960 c. Leonci Quera Tisner.

84.1958-1960 Tendido cero a la plaça
d’Olot, Lolita (al seu darrere Pere
Gussinyé) – Leonci - Ester Figueras
(rossa). ACGAX, Servei d’Imatges,
fons Josep M. Dou 834.

85.1961 Davant de casa seva, però la
casa que es veu era dels Rius, avui
dels Morejón. Foto de l’ACGAX, Servei
d’Imatges, Fons Leonci Quera Tisner.

86.1965 Inauguració del Museu Quera Tisner
a casa seva. Foto Museu Garrotxa, fons
Leonci Quera.

87. 1944 Nena amb gaseles, foto de 1968 al
capdamunt del Firal, de l’ACGAX, Servei d’Imatges,
fons Josep M. Dou 1629. Retirada per les bretolades
que patia els caps de setmana; la posem perquè al
davant de casa seva en tenia una còpia, ara l’única
visible, si no l’han retirat és davant l’Ajuntament de
Tuïr.

88.1945-1946 Nen amb oques, any 1971 davant del
“Sindicat” es a dir la Cooperativa del Campo de
Olot, foto de l’ACGAX, Servei d’Imatges, fons
Josep M. Dou 1632.

89 Monòlit

90 La Vellesa

1958-1962, Leonci Quera fa l’escultura en relleu d’un arbre i dos persones d’esquena, amb el
títol atribuït de La Vellesa, és de pedra de 40x23, que el 1992 s’encasta a un monòlit que li
dedica l’AVV de Sant Miquel i el col·loca al parterre de l’Av. de Jaume II de la Plaça de Sant
Miquel.
A sota la figura diu Leonci Quera 1927-1964, a l’altre cara l’escut d’Olot ocupa tota la superfície
amb la inscripció: AAVV Barri de Sant Miquel, Homenatge a Leonci Quera, 26 de setembre de
1992.
Hi ha un relleu igual al Museu Comarcal, però de cara i de cos sencer, amb el títol Arbre i figures.
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