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Atelier- (Fr.) subs. mas: lieu où s’exécutent 
des travaux manuels, où se pratiquent des 
activités manuelles d’art ou de loisirs. En 

català es tradueix com a taller, estudi, centre de crea-
ció, etc. 

Aquesta secció vol ser això, una visita al lloc on 
el creador fa la seva obra. Una visita gens intrusiva, 
possibilitant de captar l’essència del treball creatiu. En 
resum, serà una entrevista a través de fotos i paraules 
captades per la Càmera Rosa, que nomes  farà de tes-
timoni mut, del que el creador ens vulgui ensenyar i 
explicar. I com diuen en castellà que «el movimiento 
se demuestra andando», aquesta primera visita de la 
Càmera Rosa serà al seu propi atelier . 

Sóc en Manel Bielsa Martín. Vaig néixer al 1953 a 
Barcelona, al barri de Sants. Vaig viure des del 1977 
fins al 1982 a Sant Just Desvern. Signo les meves obres 
com a Manel. Em podeu trobar al Facebook com a 
Manel Bielsa, La Càmera Rosa Manel i Perdidos En 
El Despacio.

Amb cinc anys, la mare em desplegava les paperi-
nes de la compra del mercat per què hi dibuixés. Uti-
litzava els llapis, i després esborrava el que havia fet, 
fins al punt que els forats fets en el paper impedien 
tornar-hi a dibuixar. Així comença un procés creatiu 
que marcarà profundament tota la meva vida, encara 

L’Atelier
Manel Bielsa
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que de manera ininterrompuda pel mal de molts: la 
inserció al món laboral a l’edat de quinze anys.  El 
meu retrobament amb la creació va ser l’any 1978 a 
Sant Just Desvern, amb l’escultora Cristina Modolell, 
que em va introduir al món del fang, la ceràmica i 
l’escultura, i a partir de llavors la meva energia creativa 
ja no va tenir aturador. D’ençà de la meva arribada a 
Girona a l’any 2005 he estat alumne de l’Escola Mu-
nicipal d’Art La Mercè, on he fet cursos de pintura i 
escultura, a més a més d’afavorir la creació i formar 
part del col·lectiu artístic Perdidos En El D’Espacio, 
amb el qual hem exposat en diferents espais de la ciu-
tat. Aquest grup ha anat creixent amb el temps i ara 
consta de 14 artistes que en són membres. Tot el món 
creatiu que he anat descobrint amb el temps ha estat 
captat per l’obturador d’una càmera que sempre està 
al meu costat. 

Actualment, el meu taller està ocupat per materials 
molt diversos amb què treballo. A les fotografies hi 
podeu veure les teles blanques que esperen  ser pin-
tades, les pedres que volen agafar forma. Al taller és 
on dibuixo, pinto, esculpeixo i deixo que la inspiració 
passegi per les parets, fins ser copsada per una mà que 
gaudeix del plaer de crear. 
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