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    HA MORT EL FIGURAIRE I PESSEBRISTA

                                        JOAN LLAGOSTERA I SERRA JOAN LLAGOSTERA I SERRA

JOAN LLAGOSTERA havia complert els 90 anys d'edat. 

Les seves inquietuds artístiques li venien de jovenet, 

no foren realitat fins la seva jubilació.

Com quasi tot olotí-olotina va assistir a classes de l'ESCOLA DE BELLES ARTS D'OLOT.

Va sobresortir en el camp de l'escultura i el dibuix model natural. 

En el camp artístic, àmbit del pessebrisme, el trobarem col·laborant 

amb les iniciatives i convocatòries de l'Agrupació de Pessebristes.

En els anys 70/90 del segle passat, respon a la crida per la realització 

de diversos diorames.

En fa dos de caràcter escenogràfic tal vegada influenciat per la seva gran passió, 

la representació teatral, escènica, com a rapsode en recitals, trobades i homenatges.

Realitza dues escenes ben identificatives del muntatge teatral: ELS PASTORETS D'OLOT 

Representacions escèniques dels Catòlics on no hi faltava mai.

Diorames avui exposats al CENTRE D'ART DEL PESSEBRISME d'Olot.

En el seu taller de la Ctra. de la Canya a Olot realitza bona part dels

treballs de modelatge dels darrers anys.  Assisteix a fires artístiques,

a les comarques gironines, amb la seva obra escultòrica i de figuraire.

El veurem sempre al costat de la seva esposa, la Dolors Gelis Vila.

JOAN LLAGOSTERA, des de 2007, formava part del quadre de professors 

de l'ESCOLA-TALLER d'Arts i Oficis DEL PESSEBRISME a la ciutat d'Olot. 

L'any 2017 l'AGRUPACIÓ l'hi encomana la realització del TROFEU I MEDALLA de la Mostra

de Pessebres a Olot  que seran atorgats a la festa de cloenda, el gener del 2018
En aquella festa rep una PLACA de RECONEIXEMENT.
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