
Sant Celoni fou, juntament amb Girona, una ciutat molt 
important a títol personal en la vida d’Antonio Niebla, i 
n’estava profundament agraït. 
Ell m’explicava sovint que mentre que a Girona hi van 
arribar, procedents de Tetuan, tota la família Álvarez - 
Niebla  per una decisió familiar dels seus pares, a Sant 
Celoni va ser diferent, ja que va ser la vila qui el va triar 
a ell pel seu entorn màgic i artístic. Portava uns anys 
vivint a Barcelona i li estava donant voltes a la idea 
d’anar a viure al camp, envoltat d’una natura i una terra 
a la qual s’hi sentia cada cop més vinculat. Llavors es 
va creuar en el seu camí una finca a peu del corredor 
del Montnegre a cinc minuts del centre de Sant Celoni. 
Recordo encara les seves paraules després de la visita 
a la masia... “Julio, ese lugar es mágico, increïble, uno 
siente ahí la conexión con la tierra... tengo que comprar 
esa casa, pues ha sido el lugar quien me ha elegido a 
mí...” i dit i fet, allà hi va passar els millors anys de la 
seva vida, compartint moments meravellosos rodejat 
dels seus animals (gossos i cavalls), allà es va casar 
amb la Montsita, com li agradava anomenar-la, i allà va 
criar als seus fills petits, l’Eduard i en Miquel.
Sant Celoni ha estat, per l’Antonio, un lloc màgic, on va 
obrir la seva darrera galeria i on va fer el seu projecte 
de vida els darrers 25 anys.
L’exposició “Amb Sant Celoni. Homenatge a Antonio 
Niebla (1943-2020)” neix de la voluntat de l’Ajuntament 
de Sant Celoni, amb l’alcalde al capdavant i tot l’equip 
de Cultura, d’agrair tot allò que ell havia fet culturalment 
per al poble, iniciativa a la qual la família ens hi vam 
sumar immediatament. I creiem que la millor manera de 
fer-li un homenatge a l’Antonio Niebla era recuperant un 
projecte d’exposició que ell tenia pendent  de presentar 
abans de la pandèmia, una exposició formada per 
aquells artistes i peces que van significar quelcom 
especial en la seva vida. Part d’aquestes peces es 
poden presentar avui en aquesta exposició gràcies a la 
generosa col·laboració de col·leccionistes i amics que 
han cedit les seves obres.
Repassant la llista d’obres que va deixar escrita el meu 
pare, m’he adonat que és un recorregut per la seva 
vida, una selecció d’obres i artistes que han estat molt 
importants en la seva trajectòria, bé per l’amistat i 

complicitat que van tenir amb molts d’ells durant més de 
30 anys, o bé perquè va significar un creixement personal i 
professional poder treballar amb aquests artistes. Ell, quan 
algú li recordava que havia treballat amb grans artistes de 
la història de l’art del segle XX, sempre responia que havia 
tingut molta sort, ja que “los grandes artistas siempre te 
eligen a tí, no tu a ellos... yo solo soy una persona de 
servicio...”. I ara amb la perspectiva del temps puc afirmar 
que tenia raó, però hi afegiria que si el triaven a ell era 
perquè els demostrava cada dia amb la seva professionali-
tat, humilitat, treball, defensa i dedicació, que escollir-lo a 
ell com a galerista o comissari d’exposicions havia estat 
una gran elecció.
En aquesta exposició trobem obres d’Alechinky, Ansesa, 
Artigau, Basterretxea, Bechtold, Beuys, Bufill, Canogar, 
Chancho, Chillida, Dalí, De Andrés, Lucio Fontana, 
Genovés, Guinovart, Hornig, Léger, Leroy, Lizariturry, 
Marcel Martí, Miró, Niebla, Oteiza, Patterson, Saura, 
Tàpies, Gustavo Torner, entre altres... i com hem dit abans 
són peces molt especials en els més de 40 anys de 
trajectòria professional i personal de l’Antonio Niebla al 
món de l’art.
Vull agrair a l’Ajuntament de Sant Celoni la meravellosa 
iniciativa de fer l’acte de reconeixement al meu pare, 
l’Antonio Niebla, i a tots aquells amics i col·leccionistes 
que han fet possible que aquest homenatge sigui avui una 
realitat. Acabaré amb unes paraules que ell sempre em 
repetia quan algú lloava la seva trajectòria...  “no sé 
porqué me hacen este reconocimiento, si soy yo quien 
debería dar siempre las gracias al mundo del arte por 
darme tanto como siempre me ha dado, estaré siempre en 
deuda...” .
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Antonio Niebla
El reconegut galerista d’art i col·leccionista va néixer a 
Tetuan el 1943, però el 1958 la seva família es va 
traslladar a Girona. Format com a enginyer tècnic, es 
va dedicar exclusivament a l’art des de 1975, quan va 
iniciar la Galeria 3 i 5 a Girona amb Àgata González, 
la seva esposa, i la complicitat del seu germà, el 
pintor Josep Niebla. Des de 1986 va dirigir la Galeria 
Theo-Barcelona i el 1989 va fundar la Galeria Barcelo-
na, activa fins al 2012. Antonio Niebla va comissariar 
un gran nombre d’exposicions de rellevants artistes 
contemporanis arreu del món i, entre d’altres càrrecs, 
va dirigir el museu d’escultures del jardí de Cap Roig 
(2005-2010), va ser president del Gremi de Galeries 
de Catalunya (2000-2002) i va presidir Artexpo, la Fira 
Internacional d’Art de Barcelona, el 2001. Després de 
la seva important trajectòria en el camp de l’art, va 
morir el 9 de juny de 2020.
Antonio Niebla va estar estretament vinculat a Sant 
Celoni, ja que des de 1995 vivia a can Puigverd 
d’Agrefull, una masia d’Olzinelles. La relació amb el 
poble es va consolidar arran de la malaltia que va 
patir i la seva jubilació. El 2013 va inaugurar la Galeria 
Barcelona GBN al carrer de Sant Pere i va promoure 
tres importants exposicions a la vila, amb obres de 
prestigiosos artistes nacionals i internacionals, que es 
van mostrar conjuntament entre la Rectoria Vella i la 
seva galeria (2013, 2015 i 2017). Entre 2015 i 2020 
també va fer el programa “La finestra d’Antonio 
Niebla” a Punt 7, Ràdio Sant Celoni, on explicava les 
seves anècdotes i experiències amb artistes com 
Chillida, Miró, Brossa, Oteiza, Tàpies... Amb el seu 
tarannà obert i agradable, Antonio Niebla feia gaudir i 
apropava l’art a tothom, ja fos mitjançant les exposi-
cions o a través de les xerrades radiofòniques.

Inauguració:
dissabte 4 de juny a les 6 de la tarda

Montseny Circuit Art

Visites guiades de l’exposició 
a càrrec de Julio Niebla

Horari 

Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre 

Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del 
migdia i de 5 a 8 del vespre

Montseny Circuit Art

Dissabte 4 i diumenge 5 de juny

Circuit d’exposicions d’art en espais a l’entorn del 
Montseny. Un recorregut pel nostre territori que 
dona a conèixer propostes dels creatius plàstics de 
la zona i la diversitat d’espais d’art. Hi ha exposi-
cions i activitats complementàries a cada centre. 

Hi participen: Centre d’Art Contemporani Nidart 
(Santa Maria de Palautordera); Espai Ruscalleda 
Art i Espai d’Art de Llinars (Llinars del Vallès); 
Museu Arxiu Tomàs Balvey (Cardedeu); Centre 
d’Art la Rectoria (Sant Pere de Vilamajor) i Rectoria 
Vella de Sant Celoni.

Més informació: www.montsenycircuitart.com i 
Instagram i Facebook @montsenycircuitart

Acte en record del galerista i col·leccionista
Antonio Niebla i inauguració de l’exposició

Dissabte 4 de juny a les 6 de la tarda

Parlaments glossant la figura d’Antonio Niebla 
i música del grup Zing

Amb Sant Celoni

Portada: Eduardo Chillida,“Gravitación GT41”, 1995
Paper Japó, tinta i fil

Diumenge 19 de juny a les 6 de la tarda 
Diumenge 10 de juliol a les 6 de la tarda


