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Sumari: 
Aquest treball de recerca esdevé el resultat final de molts dubtes, curiositats i             

motivacions que he anat investigant sobre el nostre planeta. I més concretament            

envers la pregunta: com és possible que els éssers humans estiguem exercint una             

càrrega tan destructiva sobre la Terra ?  

L’empresa Quagga, les persones que hi treballen, les feines que hi realitzen i les              

obres hiperrealistes que creen, m’han ofert la possibilitat de trobar respostes a les             

meves inquietuds. Gent que, amb petites aportacions, poden ajudar a canviar aquest            

món. 

Quagga, l’art al servei de la divulgació científica. 

Paraules Claus: 
· Quagga 
· Terra 
· Obres hiperrealistes 
· Art 
· Éssers humans 

 
Resumen: 
En este trabajo de investigación, el resultado final proviene de muchas dudas,            

curiosidades y motivaciones que me han ido surgiendo sobre nuestro planeta. Y más             

concretamente sobre la pregunta: ¿cómo es posible que los seres humanos estemos            

ejerciendo una carga tan destructiva sobre el medio ambiente? 

La empresa Quagga, las personas que trabajan allí, los trabajos que realizan y las              

obras hiperrealistas que crean, me han ofrecido la posibilidad de encontrar respuestas            

a mis inquietudes. Gente que, con pequeñas aportaciones, pueden ayudar a cambiar            

este mundo. 

Quagga, el arte al servicio de la divulgación científica. 

Palabras Claves: 
· Quagga 
· Tierra 
· Obras hiperrealistas 
· Arte 
· Seres humanos 



 
 
 

 
Abstract: 
In this research essay, the final result comes from many doubts, curiosities and             

motivations that have been emerging about our planet. And more specifically on the             

question: how is it possible that human beings are exerting such a destructive burden              

on the environment? 

The Quagga company, the people who work there, the jobs they do and the              

hyper-realistic works they create, have offered me the chance to find answers to my              

concerns. People who, with small contributions, can help to change this world. 

Quagga, the art at the service of scientific dissemination. 

Key words: 
· Quagga 
· Planet 
· Hyper-realistic works 
· Art 
· People 
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GLOSSARI 

 
· Laminar:  

És posar sobre el motlle de porexpan o de poliuretà una capa de fibra de vidre i resina 

de polièster perquè catalitzin i provoquin l’aparició del producte final.  

 

· Fibra de vidre:  

És un material (teixit) format per filaments extremadament fins i          

molt lleugers de vidre. És d'un color blanquinós, flexible, lluent, i           

té un tacte sedós quan es presenta en feixos ordenats. És molt            

bon aïllant tèrmic i de l'electricitat. Té una gran resistència          

mecànica i és difícilment inflamable . Normalment, s'utilitza per a         

roba industrial i com aïllant tèrmic i acústic. Funciona com a           

armadura del ciment armat i del polièster que és una resina líquida. Ambdós materials,              

la fibra de vidre i el polièster generen una substància que catalitza, s’endureix i formen               

una estructura rígida.  

 

·Catàlisi:  

És el procés a través del qual s'incrementa la velocitat d'una reacció química . 

El procés de catàlisi implica la presència d'una substància que s'anomena catalitzador.            

Un catalitzador és una substància que augmenta la velocitat d'una reacció, en            

resposta, regenerant-se i que es pot recuperar al final d’aquesta. Si el resultat es              

retarda s'anomena inhibidor de reacció . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
MATERIALS HABITUALS: 
 

- Plastilina: Massa plàstica, de diversos colors, que és emprada per a modelar. 

- Porexpan: Poliestirè expandit.  Per crear un model interior de la figura. 

- Polièster expandit: Matèria plàstica termoplàstica obtinguda per polimerització 

de l'etilè a alta pressió o bé a baixa pressió. Per omplir forats. 

- Poliuretà rígid, escumós o per aïllar finestres: Denominació genèrica de 

diversos polímers sintètics que contenen grups uretà. Per omplir forats, amb 

temps d’espera elevat. 

- Resina: Resina formada per molècules que contenen el grup epòxid. 

Denominació genèrica de diversos materials orgànics amorfs, semisòlids o 

sòlids, produïts per polimerització, que constitueixen primeres matèries en la 

fabricació de plàstics, pintures, etc.  

- Guix: pols de carbonat de calci que els fusters barregen amb ocre i aiguacuit i 

en fan una pasta amb la qual tapen forats i escletxes de la fusta. 

- Silicona : denominació genèrica de diversos materials de natura polimèrica. 

- Masilla epoxi: polímer obtingut per condensació d'un compost epòxid i un 

fenol. 

- Motoserra : serra motoritzada. Per extreure l’excés de material en trossos 

grans. 

- Cúter :  estri per a tallar cartró, paper, etc., consistent en un mànec on va 

inserida una fulla metàl·lica de vora molt afilada. Per treure excesos de material 

i modelar la figura (Trossos concrets). 

- Spray : Difusor de pintura. Per marcar coses que s’han de retocar o fer a la 

figura (Només inici del projecte). 

- Bàscula : Balança adaptada generalment per a determinar pesos elevats. Per 

pesar els projectes amb un pes menor a 200 kg. 

- Ternal:  Bossell de més d'una politja.Per pesar projectes amb un pes elevat 

(900 kg o més). 



 
 
 

 
1.INTRODUCCIÓ 

1.1. TEMA DE RECERCA 

De ben petita vaig créixer envoltada d’un món infinit d’aventures. Els llibres omplien la              

meva habitació i m’oferien una realitat que sovint somiava poder viure en primera             

persona. A poc a poc, vaig anar creixent i en moltes ocasions aquestes vivències que               

m’oferien els llibres les podia veure en el món real. Primerament en museus, sovint,              

en parcs aquàtics, zoològics i també en aquàriums, entre d’altres espais. 

Els éssers vius, i més concretament els humans, viatgem pel món. Volem conèixer els              

nostres orígens i l’origen de la resta d’espècies; Volem conèixer d’on sorgim, quin és              

l’origen d’una ciutat, què hi havia anteriorment en un espai o lloc determinat, o quines               

espècies hi habitaven segles enrere.  

Avui dia, gràcies als diaris de bitàcola, expedicions realitzades en recerques           

biològiques o restes trobades en jaciments arqueològics, llibres de coneixements i           

enciclopèdies, tenim un gran arxiu documentat sobre els homínids, la fauna i la flora              

que existia en temps passats. A partir d’aquests arxius, podem fer-nos una idea del              

procés evolutiu dels éssers vius. El que a les escoles i instituts s’explica com a “la                

teoria de l’evolució”  (https://ca.wikipedia.org/wiki/Evolució ),  

A mesura que les persones anem prenent consciència de la realitat que ens envolta,              

hauríem de ser capaços de treballar per preservar l’ecosistema natural que la Terra             

ens ofereix i que ara nosaltres, els humans, estem maltractant. Perquè la nostra             

relació amb el planeta necessita canvis urgents. 

Per aquest motiu, el meu Treball de Recerca, per remoure consciències entre la gent              

que m’envolta i, si pot ser, arribar una mica més enllà. I fer entendre que totes les                 

espècies han de viure o sobreviure en el seu hàbitat natural d’origen i no en hàbitats                

artificials, creats pels humans, trencant el cicle de la vida i fent de diferents éssers               

vius, objectes d’exposició permanent. 

L’empresa Quagga ens proporciona una visió màgica i ens pot traslladar a èpoques             

passades (prehistòria, edat antiga, etc.) gràcies a les seves creacions.  

Benvinguts al món de les escultures hiperrealistes  ! 



 
 
 

 

1.2. OBJECTIUS DEL TREBALL 

Un cop tenia plantejada la pregunta i la hipòtesi del meu treball, em vaig marcar els                

següents objectius: 

- Conèixer el funcionament de l’empresa Quagga. 

- Saber quina és la funció/tasca de cadascun dels treballadors i treballadores. 

- Investigar a quins llocs hi podem trobar alguna de les seves feines. 

- Aprendre el procés de construcció d’alguna de les figures. 

- Difondre la preservació de les espècies en els seus hàbitats naturals reals. 

1.3. METODOLOGIA 

La metodologia que he seguit per dur a terme el Treball de Recerca ha estat: un                

treball de camp, un estudi de cas i el seguiment del procés de creació d’algun treball                

artístic. Mitjançant aquests mètodes o instruments de recerca he pogut endinsar-me,           

descobrir, entrevistar i finalment mostrar una de les empreses internacionalment més           

reconegudes i capdavanteres en el procés de creació de l’art hiperrealista. Alhora,            

l’empresa Quagga m’ha ofert la possibilitat de descobrir feines sovint ben           

desconegudes. 

Com ja he explicat en el punt 1.1 de la          

introducció, de ben petita les visites a       

museus, parcs zoològics, i sobretot a      

l'Aquarium de Barcelona, amb el     

catxalot engolint-me per la seva boca      

van ser les precursores de la meva       

curiositat i inquietuds envers el planeta      

terra. I com aquest gran cetaci em va        

evocar a cercar qui era l’artista que       

l’havia creat: un escultor? Un titellaire?      

Una mestra artesana? 

 



 
 
 

 
A través d’aquesta obra l’artista, reprodueix a tamany natural un ésser viu, ens ofereix              

la possibilitat d’experimentar com és de majestuós el nostre planeta sense necessitat            

de malmetre’l, ni haver de viatjar a indrets llunyans per aprendre. Ans al contrari:              

mostrant-lo amb tot el seu esplendor i permetent-nos observar detalls de cada            

espècie, respectant-lo, i afavorint el seu desenvolupament dins el seu hàbitat natural.  

Aquest va ser l’origen del meu Treball de Recerca i per assolir els objectius, vaig               

haver de realitzar algunes trucades i mitjançant diferents contactes, vaig localitzar           

l’empresa Quagga, creadora d’aquesta peça artística. A partir d’aquest moment, em           

vaig documentar sobre l’empresa en qüestió, cercant en diaris i internet diferents            

articles que parlessin del seu treball. 

 

A continuació, vaig decidir sol·licitar una visita a l’empresa Quagga per tal que el 

Sr. Ramon López, propietari i creador, em pogués proporcionar nova informació, per            

enregistrar imatges del recinte on treballa i fotografiar els projectes que tingués            

actualment  en procés de creació. 

A mesura que m’he anat documentant i aconseguint informació, he anat redactant els             

diferents apartats del treball i, a la vegada, actualitzant un esquema amb la             

planificació per poder acabar a temps tant la memòria com la part pràctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
1.4. ESTRUCTURA DEL TREBALL 

El Treball de Recerca consta de diferents apartats, tots interrelacionats i molt            

importants, i que aniré desenvolupant al llarg del document, els blocs són:  

- Bloc 1, en què introdueixo el tema sobre el que realitzaré el Treball de Recerca. 

- Bloc 2 , en el que exposo les meves inquietuds envers l’actual situació del planeta. 

- Bloc 3, en aquest apartat exposaré els aprenentatges adquirits amb aquest treball. 

- Bloc 4, on faig una presentació de l’artista, Ramon López; 

- Bloc 5, on introdueixo el procés de construcció d’algunes de les figures o obres               

artístiques, des del moment de l’encàrrec fins el dia d’entrega o muntatge            

final. 

- Bloc 6, on presento i explico la resta de l’equip humà i tècnic que formen part de                  

l’empresa Quagga, i les feines especialitzades i individuals de cada          

treballador/a. 

- Blocs 7 i 8, on anomeno les destinacions més conegudes on podem trobar les seves                

obres.  

Aquests apartats em serveixen per enllaçar-los a la part pràctica del treball de recerca,              

amb la creació d’un mapamundi on hi haurà localitzades les obres més significatives             

de l’empresa Quagga; així com la creació d’una llibreta, associada al mapamundi, on             

hi haurà una imatge/fotografia i una explicació de l’obra exposada.  

A més a més, aporto una relació detallada de les fonts documentals, referències             

bibliogràfiques i pàgines web consultades per a realitzar el treball de recerca. 

Finalment, incorporo un dossier amb els annexos amb totes les entrevistes realitzades            

als treballadors/es de Quagga i les diferents informacions que m’ha anat           

proporcionant l’empresa. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 2. MOTIVACIÓ: 

 
A l’iniciar aquest treball no les tenia totes de complir amb els objectius que s’esperen               

d’un TREC, però alguna cosa dins meu em deia que perseverant i aprofundint en les               

meves inquietuds el resultat podia quedar bé i l’enriquiment personal seria satisfactori.  

A mesura que anava recopilant informació sobre el món de les escultures            

hiperrealistes, sobre cada submón que hi ha dins de cada obra, anava descobrint             

coses cada cop més interessants i sobretot aprenia noves maneres d’estimar el nostra             

planeta.  

El dia que vaig contactar telefònicament amb el Sr. Ramon López, vaig adonar-me de              

ple que aquest no seria un treball més en la meva vida d’estudiant sinó que havia esta                 

afortunada de contactar amb algú que vivia i transmetia una passió en el treball que               

realitza i, a més a més, et sap acompanyar i fer viure la seva aventura de divulgar la                  

ciència a través de les seves obres hiperrealistes  

La primera entrevista va ser per correu electrònic, em va respondre totes i cadascuna              

de les preguntes amb una extensió molt generosa; Quelcom que m’ha permès treure             

molta informació per argumentar i exposar el meu TREC. 

El dia que vaig conèixer en persona en Ramon López, al local on treballa, vaig               

entendre el perquè de les meves sensacions en la conversa telefònica que havíem             

tingut. Totes les figures que surten del seu taller ho fan en tan bones condicions i amb                 

una quantitat de detalls tant escrupolosament i minuciosa estudiats que semblen           

reals, a la majoria de persones ens passarien per alt. 

Malgrat l’entrevista es va allargar durant algunes hores, mentre ell treballava, la            

resposta més precisa que en Ramon em va donar a les meves preguntes va ser que                

ell gaudeix treballant i té tots i cadascun dels projectes al cap. Val a dir que,                

constantment feia referència a que la seva era una feina d’equip, i que ell té un equip                 

al darrere que són grans professionals.  

 

 



 
 
 

 
En arribar a casa després d’aquella entrevista, em vaig posar a transcriure-la i el              

temps em va passar volant. Començava a entendre perquè ens repetien sempre els             

tutors, que escollissim un tema que ens agradés i ens motivés, un tema pel qual               

valgués la pena esmerçar-hi temps i sobretot aprenentatge; També en Ramon López            

m’havia dit que si tenia clar que volia un bon resultat, li havia de dedicar molt de                 

temps. 

Com més hores m’endinsava en el món de Quagga, en el món de les escultures               

hiperrealistes, el treball més avançava, tenia més entrevistes, documentació,         

informació, fotografies i més materials per donar forma al Treball de Recerca. Com             

més hores em passava escrivint sobre el tema davant la pantalla de l’ordinador,             

aïllada en un nou món que tot just en aquells moments començava a descobrir, més               

records tornaven de les meves lectures i visites a exposicions i museus, i més creixia               

dins meu la confiança que havia triat un bon tema per dur a terme el TREC. 

 

Després de tot, el motiu pel qual he tirat endavant aquest treball ha estat el meu propi                 

aprenentatge de vida, el meu creixement personal. A través de Quagga he pogut             

veure i comprendre com tot el seu equip humà, gaudeix fent la feina que fa, i com                 

cadascun dels seus integrants transmeten la passió, i els seus coneixements en cada             

projecte que realitzen. Per això, aquest Treball de Recerca intenta reflectir tot l’esforç,             

tota la constància, tota la dedicació, totes les hores, tota la passió que posa l’equip de                

Quagga en parir quelcom del no res, així mateix ho he intentat fer jo mateixa amb el                 

TREC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
3. QUÈ HE APRÈS? 
  
Gràcies a aquest treball, he pogut conèixer quin és el funcionament d’una empresa             

des de dins: Quagga.  

He pogut descobrir i estudiar un nou món on es relacionen dues disciplines ben              

diferents l’art i la biologia. En aquest cas, la manera especialitzada com treballa             

l’empresa, m’ha brindat la possibilitat d’aprendre moltes més coses de les que en un              

principi pensava i que no tenia constància que fossin necessàries per dur a terme el               

Treball de Recerca.  

Un dels aprenentatges més importants que m’han confirmat a Quagga, i que ja venia              

de casa, és que si t’agrada la feina que fas, si t’involucres activament i treballes amb                

ganes, obtens uns resultats increïbles.  

Un altre aprenentatge important, pot ser el que més, és la cohesió de grup. Segons               

com defineixen els autors Carron, Brawley i Widmeyer, la cohesió és “un procés             

dinàmic que es reflecta en la tendència del grup a mantenir-se i romandre unit en la                

búsqueda dels seus objectius instrumentals i/o per la satisfacció de les necessitats            

afectives dels membres”. La cohesió de grup persegueix un objectiu comú, respectant            

les individualitats, permet als membres de l'equip aportar diferents habilitats i punts de             

vista diferents. La connexió que hi ha entre els membres de l’equip de Quagga, fa que                

aparegui aquesta cohesió i sentiment de pertànyer al col·lectiu, aquest sentiment           

comporta que anar a treballar sigui bo, com anar amb els amics a fer una cosa                

t’agrada. 

Si entrem en les parts tècniques, he après una gran llista de materials, tècniques de               

treball i terminologia específica del tema. He après el procés d’elaboració que segueix             

una obra d’art o figura hiperrealista, des del moment de l’encàrrec o concurs públic,              

fins el moment final en què es fan el últims retocs a la ubicació on quedarà instal·lada                 

l’obra.  

 

 

 



 
 
 

 
Tot ha estat nou per a mi, la informació rebuda, tècniques que desconeixia (flocking),              

la importància del treball cooperatiu, la preservació del planeta des d’un àmbit laboral             

diferent; Tot el que he adquirit durant l’any i mig de feina amb l’empresa Quagga, ara                

està documentat i és el reflex de tots els meus coneixements en el meu Treball de                

Recerca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
4. PRESENTACIÓ DE L’ARTISTA: RAMON LÓPEZ I AYATS  
(Barcelona, 30 de novembre de 1963) 

 

 
 
Ramon López Ayats va estudiar a l’escola Cossetània de         

Vilanova i la Geltrú. Ja de ben petit, li agradaven els           

animals i l’art. Durant el curs de 2n d’EGB (avui dia 2n            

de Primària), va dissenyar la portada d’un disc, “Cavall         

de cartró” del grup Ara Va De Bo, ja que en Jordi Roura             

(un dels components) era el seu mestre. 

 
  Portada dissenyada per Ramon López 

 
En l’edat jove, va anar a l’escola d’Art de Vilanova i la Geltrú, el que ara es coneix com                   
l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAID).  

 



 
 
 

 
Anys més tard, es va llicenciar en Biologia a la          

Universitat de Barcelona. 

Tot seguit, va començar a treballar al taller de         

pintura del seu sogre, el pintor Francesc       

Domènech, a Vilanova i la Geltrú. Allà feia        

petites feines i encàrrecs, els quals acabava       

amb detalls i sorpreses de les quals en va         

aprendre molt. 

Temps després, ha realitzat estudis i cursos a         

altres països d’Europa, com França i Alemanya,       

sobre tècniques artístiques més concretes. 

L’any 1993, Ramon López juntament amb un soci (Gabriel Ruiz) va iniciar una             

empresa dedicada a les figures volumètriques i de reproduccions naturalistes:          

Realitzacions Gàlig S.L.  
 

Posteriorment, l’any 2000, Ramon López i Ayats va crear Quagga Associats S.L.,            

empresa de la qual n’és propietari únic.  

El nom de l’empresa sorgeix per la passió d’en Ramon pels cavalls. D’origen, per triar               

nom, dubtava entre Takhi (e l cavall de Przewalski , una subespècie de cavall salvatge             

mongol ) i Quagga (n om que ve d'una paraula khoikhoi per dir «zebra» i onomatopeia              

que s'assembla al bram que feia la quaga, una subespècie extinta de la zebra que               

diferia d'altres zebres pel fet que tenia les ratlles típiques de les zebres únicament a la                

part davantera del cos.)  

 

 
 
 
 
 
  
 

 
Quagga    Takhi 



 
 
 

 
LOCALITZACIÓ DE L’EMPRESA QUAGGA:5. EL PROCÉS DE CREACIÓ D’UNA 



 
 
 

 
FIGURA: 

 

5.1. COMANDA: 

Per poder iniciar un projecte, has de trobar algú que estigui interessat en fer-te un               

encàrrec. D’altra banda, també et pots presentar a concursos i convocatòries           

(privades o públiques) que donen a conèixer una necessitat d’adquirir un bé, un servei              

o una obra; i en les quals es sol·licita la presentació de diferents projectes per poder                

adjudicar el concurs a aquella empresa que compleixi la millor relació qualitat preu. 

En el primer cas, quan uns clients particulars contacten amb Quagga, es reuneixen             

amb els clients per tal que expliquin quina és la seva idea, les mesures i dimensions                

desitjades, la ubicació on hauria d’exposar-se l’obra, el pressupost del que disposen,            

etc. 

Un cop Quagga té aquesta informació, fa una primera maqueta a escala reduïda i              

presenta un pressupost orientatiu, calculant els materials, les tècniques i màquines           

que s'emprarien, les hores de mà d’obra, el transport i col·locació de l’obra fins a la                

ubicació de destinació, i diferents aspectes més (imprevistos que cal tenir en compte).  

En el moment que Quagga reuneix i prepara tota la documentació, l’envien o la              

presenten als clients. Posteriorment, aquests decidiran acceptar la maqueta i el           

pressupost o denegar el projecte: 

- en el cas que els clients diguin que no al projecte presentat, Quagga hauria de tornar                 

al punt inicial.  

- en el cas que els clients acceptin la proposta, es generen nous camins a seguir: 

● El primer seria que els clients acceptessin el pressupost i la maqueta. En             

aquest supòsit, Quagga podria començar el projecte. 

● El segon supòsit seria que els clients acceptessin el pressupost però que            

volguessin modificar la maqueta (o a l’inrevés). Aleshores caldria que les dues            

parts arribessin a un acord respecte la maqueta o el pressupost, i ja es podria               

iniciar el projecte. 

 



 
 
 

 
En el cas que fos per concurs, Quagga s’informa de les bases establertes pel mateix i,                

basant-se en les característiques que es demanen, presenta la seva proposta: un            

informe, un pressupost i una petita maqueta a escala. En aquest cas també hi poden               

haver diferents camins a seguir: 

- si la proposta presentada és escollida, Quagga rep una notificació i caldrà parlar amb               

els responsables del concurs per formalitzar el contracte seguint les condicions           

definides als plecs que regeixen la convocatòria i iniciar l’execució del projecte. 

- si la proposta presentada és exclosa, Quagga rep una notificació. En aquest supòsit              

Quagga haurà de buscar nous concursos. 

 

5.2. INFORMACIÓ: 

Un cop havent superat amb èxit el tràmit de la comanda i aquesta haver estat               

aprovada, Quagga inicia l’execució del projecte, creant un dossier documental.  

En aquest dossier, s’inclou la informació rebuda dels clients, el pressupost, les            

dimensions, la localització i totes les dades específiques que es requereixin per a             

cada projecte. Quagga cercarà tota la informació necessària, tant de fonts externes,            

com de les seves pròpies fonts documentals, per complimentar el dossier documental.            

Al primer pis del taller, hi ha una biblioteca amb una gran quantitat de llibres d’una                

gran varietat d’estils, temàtiques i informació, així com un arxiu amb tots els dossiers              

dels projectes que han dut a terme des dels seus orígens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biblioteca és molt útil en el cas que la peça ha reproduir estigui ja extinguida. 



 
 
 

 
Si l’encàrrec tracta de la reproducció a escala d’algun animal i aquest no està extingit,               

l’empresa realitzarà les gestions que siguin necessàries (contactant amb zoològics,          

museus de biologia i d’altres entitats) per tal d’obtenir fotografies i poder donar-li, a la               

fase final de l’execució, els tocs més precisos i ajustats a la realitat. 

Un cop obtingudes aquestes primeres fotografies, fan una cerca per internet per a             

tenir també un altre enfocament.  

 

5.3. FIGURA EN PETIT: 

Per poder presentar un projecte a un client, cal fer una reproducció de la figura a                

tamany reduït. En Ramon López em va explicar que cadascuna de les estructures que              

dissenyen és diferent i que totes tenen un procés diferent de construcció. Tot i això,               

vam decidir que m’explicaria el procés de construcció d’una figura mixta, per tal de              

que entrés en contacte amb els dos mètodes que més utilitzen (més endavant hi ha               

explicades les diferents formes de construcció). 

Aquesta maqueta es fa per     

ordinador, Quagga contracta   

una empresa especialitzada en    

impressió a 3D, Model Porex     

de Palau-Solità i Plegamans,    

n’envia totes les dades a     

l’empresa que al seu temps     

imprimeix la maqueta a escala i      

la retorna a Quagga perquè la puguin mostrar als clients. Aquests han d’aprovar-la o              

poden demanar algun canvi. 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
5.4. MOTLLE: 

Aprovada la figura per part dels clients. Quagga utilitza novament la impressió 3D per              

a fer el motlle de la figura a tamany real amb           

porexpan (blanc). Sobre aquest motlle s’injecta el       

poliestirè expandit i poliuretà (groc). Aquests      

materials serveixen per donar volum a les figures        

grans, serà la forma base.  

Tots aquests materials, formen les capes que estan        

a sota de l’escultura. Cada un d’aquests materials,        

té uns avantatges i uns inconvenients. El porexpan,        

és més barat i es pot treballar amb fil calent, en           

canvi no és resistent als dissolvents. Per altra        

banda, el poliuretà és més car però en canvi és          

resistent als dissolvents.  

Per poder donar forma a l’interior de les figures de porexpan, s’utilitza una fresadora,              

una màquina polivalent, eina utilitzada per donar formes complexes a peces de            

diferents materials.  

 

Poden executar una gran quantitat d'operacions com tall de ranures, planejats,           

perforacions, etcètera. Aquesta màquina està connectada a un ordinador al qual li            

introdueixes les ordres adequades i produeix la forma desitjada. Una vegada obtenim            

el motlle de porexpan, de poliuretà o de poliestirè expandit, a mida real, es recobreix               

de plastilina per modelar-lo amb més facilitat. 

 

En acabar aquesta fase del procés es crea una altra capa, però aquest cop de               

silicona. Depenent del lloc on hagi d’exposar-se l’obra, aquesta pot estar feta de             

materials concrets i específics.  

En el cas de la figura de la que estem fent el seguiment, anirà la meitat del cos                  

recoberta amb pèl i l’altre meitat no, la peça que en traurem serà de poliester o de                 

silicona.  



 
 
 

 
5.5. CONSTRUCCIÓ DE LA FIGURA: 

 

Quan treballen en una escultura,     

cadascun dels treballadors, té un     

carro amb rodes on té totes les eines        

precises i necessàries per realitzar la      

tasca encomanada, eines per poder     

donar-li forma, juntament amb llibres     

i fotografies de l’animal o ésser viu       

que realitzen. En molts dels     

projectes, són llibres d’anatomia. 

 

L’empresa Quagga sempre realitza escultures figuratives, obres que la gent al           

mirar-les ja reconeixen el que són, no acostumem a fer escultures abstractes. 

Anys enrere, tot el procés de construcció d’una figura es feia amb fang, tela de galliner                

i fusta, la qual cosa suposava un alt cost econòmic, un període més llarg en l’execució                

i sobretot un pes molt elevat pel material utilitzat. 

Actualment, d’aquests materials només s’utilitza la fusta i la seva funció és la             

d’aguantar l’animal, li fa d'esquelet. Tenen el suport a les potes però en part també es                

pot utilitzar la fusta i ferro a l’interior per subjectar el tronc. 

Totes les escultures es poden realitzar amb dues tècniques diferents: el motlle i la              

masilla epoxi esculpint i donant forma a l’escultura directament. En algunes ocasions            

es poden combinar ambdues tècniques. 

La combinació de les dues tècniques s’utilitza generalment quan les figures a crear             

són grans. La silicona té un preu molt elevat, i fer un motlle de cos sencer per una                  

figura gran costaria molt car. Un exemple ben clar és la creació d’elefants, mamuts a               

tamany natural, en aquests casos s’utilitza la tècnica mixta, els caps creats a partir              

d’un motlle per la perfecció i detalls que requereix aquesta silueta, i en canvi, el cos es                 

faria amb escultura directa amb masilla epoxi. 



 
 
 

 
Amb una masilla epoxi es barregen dos components: un catalitzador i un enduridor, es              

deixen reposar un parell d’hores perquè s’endureixin. Amb aquesta tècnica cal tenir            

molt clares totes les passes i moviments que s’han de fer, i no es poden tenir errors a                  

l’esculpir, perquè cada error en escultura directa és un defecte físic de l’obra, una              

imperfecció i arreglar-la o modificar-la és molt complicat. 

 

 

En la imatge adjunta observem l’obra que estan executant, la part dreta rígida, feta de               

poliester, hi trobarem etiquetes amb totes les parts del cos escrites en alemany ja que               

aquesta obra viatjarà a Alemanya. A l’alta banda, l’esquerra, serà de silicona per             

poder-li enganxar pèl. Una vegada s’hagin realitzats aquests treballs, dividiran la           

figura en dos, tallant-la pel mig.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Per emmagatzemar, manipular i preparar tots aquests productes químics que utilitzen           

hi ha una normativa institucional que cal complir, per aquesta raó Quagga disposa             

d’un espai aïllat, la sala de materials. En aquesta sala hi ha una gran diversitat de                

materials: resines, polièsters, catalitzadors, etc. Per fer-ne us s’han de seguir les            

normatives i cal anar amb precaució perquè alguns són perillosos. 

Els bidons de la següent imatge són de poliéster, un líquid verdós. És un catalitzador,               

en barrejar-lo amb fibra de vidre es transformarà en una resina sòlida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
Per poder fabricar el poliuretà espumos es barregen dos componentes líquids: el poliol             

i l’alicienat, s’han de pesar perquè quan entren en contacte un amb l’altre, comencen              

a espumar. El producte resultant s’ha de manipular amb les proteccions pertinents            

sobre una superficie resistent en petits recipients de plàstic. Quan el poliuretà            

espumós està inflat s’agafa pel plàstic i s’utilitza per tapar forats de la figura, es               

pressiona amb força al lloc indicat perquè s’enganxi i es deixa reposar una bona              

estona.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Amb la part de la figura mixta, la peça directa que estan executant, l’han laminat               

prèviament, li han posat la masilla epoxi l’han modelat amb uns tampons de textures,              

donant-li la forma requerida i estilitzant la figura i finalment l’han deixat assecar perquè              

s’endureixi. 

 

 

 

La part del cap, la fan seguint els mateixos passos que amb el cos però el punt de                  

partida serà diferent, doncs el cap estarà fet amb motlle de porex. Li afegeixen epoxi i                

pintura per endurir-lo. Seguidament cobreixen el cap amb plastilina que a poc a poc,              

aniran modelant-lo, tallant i donant la forma definitiva. En acabar faran un motlle de              

resina per treuren el resultat final. 

 



 
 
 

 
En paràgrafs anteriors he explicat que a Quagga utilitzen la fusta i el ferro en les                

seves creacions, sobretot per fer l’estructura o esquelet de les figures que compleixen             

la funció de sosteniment, aguantar el pes. Per això, al taller hi tenen una diversitat de                

màquines específiques de cada un dels materials: màquina per soldar, percutora,           

trepant, gúbies, màquina de planejar, filaberquí, etc.  

En ocasions, en cas de que sigui una maqueta petita, canvien la fusta pel cartró               

pluma. 

 

Per a poder fer escultures precises, la tècnica més utilitzada és recrear la figura a               

l’ordinador, imatge 3D i fer-ne un motlle, d’aquesta manera la figura serà una             

reproducció exacte de com el client l’ha vist digitalitzada. Un exemple molt clar de              

l’utilització del motlle és quan s’han de fer figures amb materials que no es poden               

modelar, com el bronze, aquest es fon a 800º C i després s’insereix dins el motlle, una                 

vegada el bronze es refreda ja no el pots modelar. 

Al port de Vilanova i la Geltrú, hi ha una estàtua d’un pescador feta amb bronze  

També hi ha una escultura de bronze darrera de l’Ajuntament de Barcelona, feta per 

Toni Llena. 

  



 
 
 

 
5.6. ACABATS 

5.6.1. ULLS 
En el procés d’execució d’un treball, aquest és un pas          

important. L’elecció dels ulls no es fa a l’atzar. Cada animal           

té uns ulls diferents en forma, mida, color i disposició.          

Segons les seves necessitats específiques, tenen les       

pupil·les verticals o horitzontals. 

 

 

Per exemple, els animals herbívors passen gran part del seu temps amb el cap mirant               

a terra mentre s’alimenten; aquest fet els fa molt vulnerables, és per això que              

necessiten tenir una visió perifèrica degut a la seva condició de presa. El seu angle de                

visió total és de 320º, tot i que els seus ulls es superposen en aproximadament 30º.                

Aquesta disposició no els permet tenir una visió en profunditat però, a canvi, tenen un               

camp de visió més gran que no pas els carnívors. Gràcies a això poden vigilar la gran                 

majoria d’extensió de terreny del seu voltant per tal de detectar la presència dels seus               

depredadors i així tenir temps d’escapar. 

 



 
 
 

 
Els animals carnívors tenen els ulls situats a la part frontal del cap per tal de tenir una                  

bona agudesa visual, només necessiten centrar-se en la presa i anar a per ella. La               

visió que tenen els permet calcular sense errors les distàncies i tenir una major              

profunditat de percepció. L’angle total de visió que tenen els depredadors és            

aproximadament d’uns 180º, dels quals 120º els tenen sobreposats per la disposició            

dels ulls.  

Quagga compra els ulls a diferents proveïdors, i majoritàriament són de vidre. En             

algunes excepcions creen els ulls ells mateixos amb diferents materials, generalment,           

polièster. 

 

Entre les empreses proveïdores hi ha: 

● KL Glausaugen , situada a Alemanya. En el seu catàleg         

presenten tot tipus de models d’ulls artificials. Fabricats amb         

vidre i plàstic i dissenyats per a múltiples aplicacions, entre          

d’altres dissecat d’animals, peluixos i nines, màscares, i        

atrezzo per cinema i teatre.  

 

● Glass Eye s, situada al Nord de Gal·les. Tenen un         

catàleg de tot tipus de vidre i ulls acrílics per a la            

indústria de la fabricació de models. Tots els ulls         

estan il·lustrats a tot color, classificats per       

espècies i acompanyats de la seva llista de        

mides disponibles. 

 

 

Aquests ulls també els utilitzen els taxidermistes, les        

empreses que fabriquen les nines de joguina i, fins i tot,           

persones que han perdut un ull els utilitzen com a          

pròtesi. 

 



 
 
 

 
5.6.2. PELATGE 

 
En arribar a aquesta fase de l’execució, la figura ja s’està acabant. Com en els               

apartats anteriors, cal recordar que cada reproducció d’un ésser viu (animal, persona            

o planta) és diferent. Per tant, depenent de cada cas, s’utilitza un determinat pèl, i una                

quantitat determinada. És per això, que Quagga utilitza una gran varietat de pèl.  

El pelatge o pèl es divideix en dos grans grups: 

● Pèls naturals: la majoria de cops són d’animals morts. Per poder obtenir aquest             

pelatge, Quagga contacta amb empreses de taxidèrmia. 

Per exemple, avui dia estan treballant molt amb pèl de cua de cavall. Aquest              

procedeix de Polònia, però el vèn una empresa alemanya per a fer            

reconstruccions històriques, per disfresses d’indis o prehistòrics, i d’altres         

coses per l’estil. 

 

● Pèls artificials o sintètics:  

D’aquests en trobem dos subgrups. 

➢ Pèl llarg: Quagga el compra als Estats Units d’Amèrica,         

a l’empresa National Fiber Technology (NFT) que està         

especialitzada en la fabricació de teixits sintètics a mida:         

perruques i teixits de pell per peluixos gegants de parcs          

temàtics, per les disfresses de les mascotes dels equips         

americans, pel·lícules, teatre, òpera, taxidermistes,     

efectes especials, vestits, mascotes, museus, ballet i       

més. 

➢ Pèl curt: Quagga el compra a una empresa del nord d’Anglaterra, que             

fabriquen pell artificial per la roba, sobretot       

abrics. 

 

 

 



 
 
 

 
 

En rebre el pèl, Quagga inicia el procés d’inserir-lo a la peça. Un membre especialitzat               

de l’equip, en aquest cas la Joana Travé, el talla i el manipula fins que aconsegueix la                 

mida i les condicions específiques; aleshores, el pèl ja està preparat per enganxar-lo a              

la figura.  

 

Per inserir el pèl hi ha dues tècniques diferents:  

➢ Punxar el pèl : aquesta tècnica s’utilitza per trossos molt específics de les            

figures, on el pèl s’hagi de posar meticulosament. Un exemple és el pèl facial              

(la cara), que molts cops passa desapercebut.  

Per aquesta tasca, comencen posant silicona de vidrier a la part on s’haurà             

d’inserir el pelatge. Seguidament, amb ajuda d’una espàtula ratllada,         

s’escampa la silicona i amb una agulla o punxó especial s’enganxen un per un              

tots els pèls. 

 

➢ “Flocking”o flocatge : és el procés de dipositar moltes partícules petites de fibra            

(anomenades ramat) sobre una superfície coberta d’adhesiu (silicona de         

vidrier). Aquesta tècnica s'empra quan el pelatge és molt fi (5-6mm) o molt curt.              

Aleshores el que es fa és llençar el pèl sobre la superfície mitjançant una              

màquina que aplica un corrent elèctric d’alta tensió, electrostàticament.  

A la part davantera de la màquina hi ha un tambor i allà hi introduïm els pèls;                 

seguidament, apuntant la màquina a l’espai de la figura on volem enganxar els             

pèls, aquesta fa que surtin direccionats i, gràcies a l'electricitat estàtica, poden            

enganxar més pelatge. 

 

Un cop enganxat i col·locat tot el pelatge és el moment de realitzar els darrers treballs                

en el procés de creació. Amb raspall, pinta, tisores i estris de perruqueria, se li fan els                 

últims retocs a la figura, ja sigui un animal o un altre ésser viu.  

 

 



 
 
 

 
5.7. TRANSPORT: 

L’entrega de les totes les escultures que acaben es fa presencialment, no hi ha              

intermediaris, per tal d’evitar possibles desperfectes o accidents. Generalment totes          

les obres les transporten per carretera al lloc de destí, així que passen moltes hores a                

la carretera.  

L’empresa Quagga té vehicles propis pel transport: dues furgonetes i un remolc            

adaptat pel transport d’aquest tipus de materials, seguint un protocol de mesures de             

seguretat per tal que no passi res si el volum de la peça és gran. 

Com ja he dit, depenent del tamany de la figura, l’empresa realitza l’entrega amb el               

seu propi vehicle. Però en nombroses ocasions hi ha escultures amb mides que             

sobrepassen la normalitat, o obres que estan formades per un conjunt de figures de              

gran volum, en aquests casos, han de llogar un tràiler per transportar-la. 

En aquest cas, Ramon López i algun dels treballadors han aconseguit el permís de              

conducció de vehicles grans, camions i trailers, carnet C+E.  

 

5.8. MUNTATGE FINAL: 

En arribar a la ubicació de destí, es presenta la figura al comprador, es col·loca, es                

munta i es fixa a la sala, lloc exterior o a l’espai designat on hagi d’anar l’escultura. Un                  

cop instal·lada en la posició final, Quagga fa els últims retocs de pintura, pelatge, i               

arregla algun desperfecte que s’hagi pogut produir durant el trajecte. 

Fins i tot, el client hagi pot demanar algun canvi d’última hora, quelcom que ha               

observat i vulgui canviar, dins del que sigui possible canviar, moure o retocar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
6. L’EQUIP: 

 

L’equip humà de l’empresa Quagga el formen actualment 4 treballadors/es. En Ramon            

López, llicenciat en Biologia, n’és el propietari i director de projectes.  

L’acompanyen la Joana Travé, llicenciada en Belles Arts; en Bernat Ferrando, format            

en un Cicle Mitjà en xapa i pintura; i, finalment, l’Arnau López, que té els estudis de                 

Batxillerat. 

Cadascun dels treballadors té una especialitat dins del procés d’elaboració d’una           

figura, però normalment es reparteixen les feines.  

Per començar, en acceptar un encàrrec, el director de projectes, Ramon López,            

s’encarrega de donar volum a tamany real a les maquetes que ha presentat dins el               

projecte.  

L’equip tècnic, format per Bernat Ferrando i Arnau López, són els qui s’encarreguen             

de fer els motlles, i ajuden a en Ramon López a allisar la plastilina. Ambdós fan                

tasques de suport: tallen la fusta residual dels interiors de les figures, solden les              

estructures que ho requereixen, etc.  

La formació acadèmica d’en Bernat li permet realitzar qualsevol feina de manteniment            

elèctric: tots els aparells elèctrics els controla, revisa o repara ell.  

 

 

  



 
 
 

 
La Joana, llicenciada en Belles Arts, també col·labora en donar volum a l’estructura,             

però la seva tasca entra a ple rendiment en la fase dels acabats: pelatge, la pintura,                

decidint els colors amb detalls característics de la figura que estan realizant, etc. En              

canvi, la pintura de vernís més grossa i gruixuda la porta en Bernat. Aquesta fase del                

projecte comporta molta feina, ja que s’han de pintar varies capes. 

 

 

Malgrat aquesta divisió de la feina per especialitats, en moltes ocasions i sobretot en              

determinats moments en què tenen en marxa diferents projectes al mateix temps, tot             

l’equip fan de tot, per tal de poder avançar i no estancar-se o endarrerir-se en algun                

termini d’entrega de les figures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
7.  QUAGGA AL MÓN 

Quagga, al llarg dels seus 19 anys de vida, ha llaurat una trajectòria i ha deixat                

petjada de la seva feina a gran part del món. S’ha fet un nom entre les empreses                 

especialitzades en art hiperrealista i les seves obres han estat reconegudes en            

diferents mitjans de premsa i comunicació: 

Diari de Sabadell: 

https://www.diaridesabadell.com/2010/09/29/ramon-lopez-biological-model-maker-jo-n

o-soc-artista-soc-artesa/. 

Diari de Vilanova: 

http://www.hemerotecadigital.info/pdfs/DIV/2008/DIV081121075.pdf 

Ha tingut encàrrecs de tot el món i al voltant de tot tipus de temàtiques. La major part                  

dels clients que soliciten projectes a Quagga són del centre d’Europa; sobretot            

Alemanya, Suïssa, Àustria i també a França. 

A l’estat espanyol i a Catalunya no hi han treballat gaire, donat que ambdós països no                

inverteixen gaires recursos en l’art hiperrealista.  

 

 

L’empresa sempre té un llistat penjat dels projectes        

que estan executant, projectes que s’estan      

acceptant i dels que estan esperant aprovació, i els         

projectes pels quals s’ha tramitat una solicitud a        

concurs. Actualment, Quagga té 8 projectes      

iniciats, alguns amb una data d’entrega ja fixada; i         

d’altres a l’espera de l’aprovació del pressupost.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
El llistat actual és el següent: 

- Bou Fleckvieh - Münich (Alemanya). 

- 2 maniquís de miners - Museu de les Mines de Cercs (Catalunya).  

- Chalicotherlum - Mainz (Alemanya). 

- 2 Gomphoteriums - Stuttgart (Alemanya). 

- Cap de dinotherium - Angers (França). 

- Busts Nabateus - Al-Ula-Som (Aràbia Saudita). 

- Oreneta i pinsans - Fundació Dalí (Catalunya). 

- Reparació Hatzegopteryx - Karlsruhe (Alemanya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
8.CONCLUSIÓ: 

 

A l’iniciar el treball, tenia moltes preguntes plantejades i moltes inquietuds           

relacionades amb el medi ambient; Com aprendrien l’evolució de l’espècie humana les            

futures generacions? Quants catxalots existeixen en els nostres mars? De quina           

manera aprendrien les persones, en el futur, quins eren els nostres orígens: amb             

suports tecnològics, amb noves metodologies i materials? Com podran sobreviure els           

éssers vius amb el planeta que els estem deixant, contaminació, deixalles,           

desforestació, extinció d’espècies, etc? Què podria fer jo per aconseguir que aquesta            

situació canviï? 

Actualment, la Terra s’està destruint i es pot afirmar que aquest fet és gràcies a               

l’actuació que els éssers humans exerceixen sobre el planeta. Moltes de les espècies             

que en ell hi habiten s’extingiran, i aquest generalment és un pas sense retorn.              

L’existència d’aquestes espècies forma part d’una determinada biodiversitat,        

característica d’alguns indrets de la Terra i nosaltres les estem expulsant de seu             

entorn o habitat natural. 

D’aquí a un temps, els nostres descendents no podran conèixer en la vida real molts               

dels éssers vius que encara avui sobreviuen. La supervivència dels éssers vius            

dependrà en gran mesura de la tasca individual de cadascú de nosaltres. Cal doncs              

fer un canvi de mentalitat cap a la Cultura dels Valors, amb respecte, tenint cura d’un                

mateix però, sobretot dels altres i entendre que malgrat no podrem salvar a totes les               

espècies, està a les nostres mans, amb els nostres fets aconseguir regalar un món              

més respectuós, eficient, i ple de biodiversitat a les noves generacions. 

Malgrat els mals pronòstics que té el planeta Terra, amb el Treball de Recerca he vist                

complerts alguns dels meus objectius. Empreses com Quagga fan possible que           

moltes espècies que els humans han fet desaparèixer puguin ser estudiades i            

conegudes a través de les seves obres hiperrealistes.  

 

 

 



 
 
 

 
Un altre objectiu del qual volia obtenir coneixements, era el funcionament d’una            

empresa des de dins.  

Gràcies a Quagga i sobretot a Ramon López i el seu equip, he pogut donar resposta a                 

moltes de les meves preguntes, i he descobert com la unió de dos àmbits de treball                

tan diferents: l’art i la biologia poden confluir per ajudar a la preservació de la               

biodiversitat del planeta Terra.  

Quagga m’ha assessorat ha estructurar la feina, m’ha ensenyat tot el procés de             

construcció d’una figura, cal saber cooperar per dur a terme un exitós treball en equip ,               

i en molts moments, sense jo saber-ho em va ensenyar història de la humanitat de               

manera pràctica i crec que aquesta hauria de ser la nova manera d’impartir             

l’ensenyament a les aules, a les noves generacions 

I no cal dir, que gràcies a aquest treball, he pogut donar resposta a la pregunta que                 

portava anys fent-me: qui era l’artista que havia creat el catxalot de l’Aquarium que              

m’engolia quan era petita?  
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10.1.1.  Entrevista Ramon López: 

 

1. Què és el que va fer decidir iniciar la teva empresa? 

El fet de no trobar un lloc de treball a on pogués fer el què volia. 

 

2. Com la vas impulsar, era un projecte iniciat des de 0? 

 

Sí, malgrat que havia treballat en empreses del sector i d’àmbit públic. 

3. Quants anys et va costar? 

 

Abans havia engegat una empresa igual amb un soci (1993) i al 2000 vaig crear               

Quagga a on sóc propietari únic. 

 

4. Per què vas anomenar l’empresa QUAGGA? 

Volia un nom relacionat amb ‘’CAVALL’’, altres opcions varen ser TAKHI (Cavall de             

Przewalskii en mongol). 

 

5. Com vas arribar fins aquest projecte de vida? (Crear l'empresa) 

Com bé dius és un projecte de vida, ergo… és tot un fil continu, des de començar                 

dibuixant, passar per un Museu públic, beques, estudis a l’estranger, i el fil segueix              

fent el teu propi taller. 

 

6. Per què vas voler dedicar-te a aquesta feina? Com la vas descobrir? 

M’agrada l’art i els animals, sempre he dibuixat i modelat, ja a 2n d’EGB (primaria)               

vaig fer la portada del disc CAVALL DE CARTRÓ del grup ARAVADEBÓ, el Jordi              

Roura era el meu mestre al Cossetània. 

Sovint visitava museus i vaig veure models i escultures de coses naturals, bitxos,             

cèl·lules, etc. 

 

 



 
 
 

 
7. Com van ser els teus inicis? 

Vaig començar semi-professionalment ‘’ocupant’’ el taller de pintura del meu sogre, el            

pintor Francesc Domènech, al C/ Sant Sebastià. 

Allà vaig fer petites feinetes, sovint acabades amb ‘’sorpreses’’ de les que vaig             

aprendre molt. 

 

8. On està situada l'empresa? Perquè allà? 

Entre les vinyes a Sant Martí Sarroca, era una antiga granja de porcs i xais. 

Volia treballar al camp, no en un polígon industrial que per una activitat industrial toca. 

A Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) perquè a Vilanova i la Geltrú d’on sóc, els preus                

eren molt més cars. 

 

9. Com crees les reproduccions? (Passos, per la part pràctica, millor en            

persona) 

Depèn molt del que és, grans peces en escultura directa, les més petites i detallades               

fent un model de plastilina, li faig un motlle en silicona i la replico en resina. 

 

9.1. Materials que s’utilitzen. 

Moltíssims, bàsicament: plastilina/ silicona/ resines de polièster, poliuretà, i         

epoxi/ massilla d’epoxi/ plaques d’espuma de polioritè i porexpan. 

9.2. Procés de creació. 

1. Disseny i croquis. 

2. Tallar la forma base. 

3. Modelar en plastilina. 

4. Emmotllar en silicona. 

5. Replicar en resina. 

6. Pintura i acabats. 

 

 

 



 
 
 

 
9.3. Temps per cada apartat. 

Depèn molt del projecte, el temps el contem en dies i setmanes, els projectes              

duren mesos. 

9.4. Per quantes fases s'ha de passar per aconseguir un bon resultat. 

Com t’he dit depèn de la feina (apartat 9.2) 

Com en tot les primeres fases són decisives però no són les més aparents, les               

darreres com pintures i acabats sobretot en bitxos peluts són crucials. 

Depèn del producte alguna de les fases desapareix, p.e. no sempre fem            

motlles, les peces grans son talles directes. 

També fem peces en fusta o bronze, en alguns casos col·laborem amb altres             

industrials. 

 

10. Com vas aconseguir tants treballs? Quina propaganda feies servir? 

Xerrar i moure's molt, anar a tot arreu amb el ‘’book’’/Catàleg, ara ja no ho faig tant                 

perquè ja tinc una clientela i funciona el boca/orella però abans feia moltes visites als               

meus clients bàsics, pels museus de ciències naturals. 

La millor propaganda és el boca/orella, la gent que veu la teva feina a un lloc i li                  

agrada, però obviament faig servir pàgina web, instagram, facebook i el sistema            

clàssic de catàleg en paper. 

De tant en tant poso anuncis en revistes especialitzades però va de baixa. 

També he posat stands en fires, serveixen per quan comences, la propaganda és una              

cosa integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
11. Com vas arribar a ser una empresa internacional? 

Vaig tenir una beca a Alemanya, i sempre he pensat que per un taller tant especialitzat                

feia falta tenir un camp molt ampli per on vendre la teva feina, llavors vaig anar a fires,                  

congressos , i trobades especialitzades. 

 

12. Amb quins països treballes més? I per què? 

Alemanya, Suïssa, Austria. Suposo que és una barreja de tenir diners i voler-los             

gastar en l’àmbit que jo treballo. 

A vegades l’atzar també i juga. Hi ha països amb menys museus, o a on la ciència no                  

‘’pesa’’ tant com l’art. p.e. Italia. 

El món anglosaxó funciona a part i a França no hi treballo massa, no se perquè (?) A                  

Espanya després de la crisi del 2009 i la pèrdua d’ajuts de la CEE ha baixat moltíssim                 

la feina, ara és residual per a mi. 

 

13. Què o quines són les reproduccions que més demanda tens? 

Varia molt, també sembla que funcionen les modes, ara mamuts ara dinoteris, tot             

plegat va d’Amazònia o del desgel dels pols… com en tot hi ha temes d’actualitat! 

Ara estem fent rinoceronts llaüts i dinoteris. 

Dins el meu món també hi ha certa especialització. 

 

14. Què vas estudiar per treballar d'això? 

Sóc llicenciat en Biologia per la UB, de jovenet anava a l’escola d’Art de Vilanova, el                

que ara és l’EMAID. 

Després he fet cursos a França i Alemanya de tècniques concretes. 

De fet no tinc cap estudi reglat sobre el tema, on s’estudien coses semblants a                

escoles com La Llotja i La Massana. 

 

 

 

 



 
 
 

 
15. De petit tenies clar de que volies treballar al ser gran? 

No. 

 

16. T'havies plantejat mai ser tu qui construís aquestes reproduccions? 

De jove no, hi ha un moment que fas un ‘’click’’ i realment m’ho proposo. 

 

17. Quants treballadors tens actualment? Tens pensat ampliar la plantilla? 

- L’equip bàsic som 3 i jo mateix, però sovint tenim treballadors temporals quan             

tenim molta feina. A vegades també col·laborem amb alguns tècnics per temes            

concrets.  

- NO. 

 

18. Creus que el 3D pot arribar a substituir les teves figures? 

En algun àmbit sí, més que sustituir canviarà la manera de treballar i ho haurem               

d’assumir i adaptar-nos-hi. 

De fet ara ja hi treballem i es un camp que tenim molt present. 

Per exemple ara ampliem les grans figueres (com elefants) per scanner i mecanitzem             

el poliestirè.  

Entra amb força el modelat en 3D amb programes com t-BRUSH o similars. 

 

19. Hi ha alguna associació relacionada amb el teu camp de treball? 

No. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
20. Hi ha altres persones o empreses del mateix camp? 

Si, les empreses no som exactament iguals competim en àmbits distints.  

Depèn del treball ens trobem empreses de taxidermia, d’efectes especials,          

d’escenografia, de grans volums publicitats… depèn. 

 

21. Has treballat mai amb la taxidermia, o t'ho has plantejat? 

Sí, de fet col·laboro amb alguns taxidermistes. 

 

22. Creus que l'empresa té un futur amb l'entrada del teu fill Arnau a treballar 

amb tu? 

Sí. 

 

23. Què és el que més t'agrada fer dins l'empresa? I el que menys? 

Modelar, el que més. Pintar el que menys al mateix temps que em considero força               

entes en volum i moviment no m’aclaro amb els colors! 

 

24. Quines dificultats teniu en les construccions? 

Moltes, d’enginyeria, de productes, sovint fem peces d’exterior i casar qualitat;           

acabats amb la durabilitat de les peces, així com els costos! 

Les dificultats son sempre un repte i una alegria. 

Hi ha la dificultat que la peça surti com tu vols i t’imagines, no sempre els materials                 

t’ho deixen fer. 

 

 

 



 
 
 

 
25. Com us o feu per transportar totes les reproduccions d'un lloc a un altre? 

Sempre entregem en persona, molt sovint ho portem nosaltres amb les nostres            

furgonetes, tenim un remolc per coses més grans i els grans volums ho portem en               

trailer i ho acabem instal·lant nosaltres. 

Fem servir grues per muntar i elevar les coses. 

P.E. A Salzburg vam haver de pujar un mamut de 3 mts a més de 30 mts d’alçada; ho                   

havíem d’haver fet amb helicòpter. 

 

26. Em sabries dir quantes obres heu creat des de que vau començar? 

No, fem unes 20 factures l’any, multiplicat per uns 26 anys, surten 520. (???)  

No ho sé! 

 

27. Teniu documentat totes les figures que creeu? 

Si, totes les feines tenen un dossier, o un arxivador ( o varis!) Els projectes es                

documenten des de tots els punts de vista, econòmic, tècnic i artístic.  

Si fem un rinoceront, tenim fotos i documentació per poder fer l’escultura, això pel que               

fa al tema artístic. 

Tècnicament, hi ha els croquis constructius i d’estructures.  

Tota la documentació és guarda al taller i sovint la fem servir per posteriors treballs. 

Hi ha projectes amb un dossier de 10 pàgines i alguns amb 2 arxivadors sencers! 

 

28. Com o fas per obtenir uns resultats tant bons amb cada una de les 

reproduccions? 

Treballant, canviant moltes coses que no m’agraden.  

No tenir per de treballar i repetir coses, em faig un fart de repetir coses, canviant ulls,                 

cames, posicions fins que m’agraden, tot i que sovint estem atrapats pels terminis             

d’entrega i els pressupostos que tenim. 

 

 

 



 
 
 

 
29. Com definiries la teva feina? I l'empresa? 

Som escultors de figura humana i animal, tant de forma actual com fòssil. 

Un taller format al meu voltant amb uns fantàstics treballadors, no hi podria fer sense               

la feina de la Joana Travé, una gran artista, el Bernat Ferrando, l’Arnau López i els                

tècnics. És una feina en equip! 

Una empresa completa, musculada, amb capacitat per fer moltes coses bé i un equip              

curt però potent. 

 

30. Quantes hores et passes al taller? I per una sola peça en construcció? 

De 10-12 hores al dia, dissabtes també. 

Depèn de les peces, n’hi ha que estem 2 setmanes i d’altres 4 mesos, el temps mig                 

acostuma a ser entre 1-2 mesos 

 

31. La vostra empresa a qui va dirigida, museus només? 

Sobretot museus de Ciències Naturals, zoos i Aquariums.  

 

32. A part d'animals i persones heu creat més varietats? 

Sí, feines en volum, formes variades. (Woody woodpecker- Portaventura, Boles del           

món, etc.) … i també fem ajudes a artistes que volen fer coses amb resines.  

(P.E. Cúpula Barceló Sala XX  ONU- Ginebra-CH) 

Escenografies, roques, coves, rèpliques arqueològiques, còpies de jaciments. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

33. La gent quan us demanen una peça us posa data d'entrega justa o amb 

temps suficient? 

Les dates d’entrega varien molt, hi ha gent més previsora, que va amb temps i d’altres                

que es desperten a última hora. El més problematic no és la data en si, sinó ajustar                 

tota la feina en el planning del taller. 

Potser algú vol una feina per al cap d’un mes… nosaltres la podríem fer en un mes,                 

però aquest mes està ocupat per un altre projecte. 

 

34. Heu hagut de rebutjar treballs? 

Mirem que els treballs s’ajustin al que nosaltres ens agrada, mirem de no rebutjar              

treball i si ho hem de fer li donem alternatives al client; podem passar la feina a altres                  

tallers. 

 

35. Ara en que està treballant Quagga? Teniu una aproximació de finalització? 

Sempre estem treballant en mitja dotzena de projectes alhore, evidentment en           
diferents estadis d’execució. Uns estan en fase d’estudi, d’altres ja estem fent            
maquetes on s’estan produint i d’altres acabant. 
Ara el projecte central és un dinoteri de 4 mts d'alçada pel Museu Natural de Mainz a                 
Alemany. S’acabarà en una o dues setmanes. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
10.1.2.  Entrevista Arnau López: 

 

1. Perquè vas començar a treballar en aquesta empresa? 

Abans de treballar a Quagga vaig estar treballant a un bar, i quan ho vaig deixar, al                 

cap d'uns mesos, el meu pare hem va dir si hi volia anar, i així hi vaig començar. 

 

2. Creus que en un futur tu podries tirar-la endavant? 

Depèn, ja que els temps canvien, i la forma de com funciona aquest sector també. A                

part, la gràcia de Quagga és la forma de modelar i els coneixements del meu pare. 

 

3. Quants anys tens? 

19. 

 

4. De que t’encarregues tu dins l'empresa? 

Faig feines d'oficina, transports; principalment ajudant en temes tècnics. 

 

5. T'agrada el que estàs fent? 

Si, estic molt content, ja que estic aprenent coses molt diferents. 

 

6. Que vas estudiar? 

Eso, batxillerat i vaig estar a un curs sobre animals. 

 

7. Tenies pensat anys enrera treballar a Quagga? 

No pensat, però al tenir-ho tant aprop no era difícil d'imaginar. 

 

8. Què és el que més t'agrada de treballar aquí? I el que menys? 

El que més segurament, és entregar les escultures, ja que viatges bastant, i a part               

veus la cara dels clients al veure el resultat. 

El que menys segurament sigui fer feines molt repetitives. 

 



 
 
 

 
 

 

9. Com o feu amb els transports de les reproduccions, hi has anat mai tu? 

Depèn de on s'ha d'entregar, i del tamany. 

Si cap es porta dins la furgoneta, sinó amb el remolc, sinó hi cap en el remolc, amb                  

una furgoneta més gran i com a última opció en camió. 

Si, des de que he començat a treballar diria que hi he anat a totes les entregues. 

 

10. Desde que vas entrar quantes reproduccions has participat? 

Ben bé no ho sé, però segurament al voltant d'unes 20 o 30. 

 

11. Com definiries l'empresa? 

Molt especial, ja que fem un producte únic, i això motiva molt alhora d'anar a treballar. 

 

12. Quantes hores estas tu treballant a Quagga? 

Al dia unes 8 o 9 hores, 5 dies a la setmana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
10.1.3.  Entrevista Ramon López  DIARI: LA FURA 

 

LA FURA DEL 11 AL 17 DE GENER DE 2019 

“Aquí es destinen pocs recursos als museus” 

 

L'empresa que ha fet la reproducció del sireni a mida real és Quagga, establerta al               

barri Romaní ( Sant Martí Sarroca). El vilanoví Ramon López n'és el propietari i              

escultor i treballa, sobretot, fent reproduccions i reconstruccions de tota mena           

d'animals i éssers humans. Des del Penedès ha creat figures per a desenes de              

museus i zoològics d'arreu d'Europa, Amèrica del Nord i Àsia. 

 

- Com arriba un biòleg a construir figures d'animals i humans? 

Vaig estudiar Biologia, però sempre m’havia agradat pintar, esculpir i tallar. De fet, ja              

de petit havia anat a l’Escola d’Art de Vilanova i la Geltrú. Quan vaig acabar la carrera                 

no em veia treballant en el camp de la biologia i vaig entrar a treballar en el que ara és                    

l’Institut Català de Paleontologia, a Sabadell. Allà vaig començar a fer restauracions            

de fòssils i algunes escultures fins que el 93 em vaig instal·lar pel meu compte. Com                

que m’agraden els animals, he orientat molt la feina cap aquí. 

 

- Cal documentar-se molt abans de fer una reproducció? 

En la major part de reconstruccions científiques d’animals extints tenim un comissari o             

responsable científic, que ens assessora per els detalls més específics. Com més rara             

és l’espècie i més concret és l’encàrrec, més necessitat hi ha d’aquest comissari. En              

el cas del Sireni, per exemple, hi havia un assessor i plegats vam estar discutint i                

estudiant l’anatomia del mamífer, com exposar-lo, etc. Quan l’encàrrec és de figures            

molt més genèriques, ja tenim prou coneixement per fer-la sense comissariat. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

- Com va ser el procés d'elaboració del sireni? 

Normalment el primer que fem és una maqueta amb plastilina idèntica a com serà la               

figura i, si agrada, fem un motlle amb silicona que ens serveix per fer la peça de resina                  

ignífuga. 

A vegades, amb figures molt grans o pressupostos ajustats el que fem és fer la peça 

directa sobre la resina de poliuretà, és a dir, prescindint del motlle. En el cas del                

Sireni, el que vam fer va ser una tècnica mixta: el cos, la cua i les aletes les vam fer                    

amb una peça directa i el crani amb motlle. Vam treballar durant un mes i mig per                 

fer-lo. 

 

- On podem veure figures fetes per la teva empresa? 

Sobretot treballo per a museus naturals, tot i que també he fet alguns treballs per a                

zoos i aquaris. Bàsicament treballem a Europa, sobretot a Alemanya, Àustria i Suïssa,             

perquè són països amb una densitat de museus important, tot i que també hem fet               

feines a França, Bèlgica, els Estats Units, Mèxic, els Emirats Àrabs… 

 

- I a Catalunya i a l'Estat espanyol, hi treballeu gaire? 

A Catalunya tenim figures al museu paleontològic de Sabadell, al Cosmocaixa, el zoo             

de Barcelona, el Dinosfera de Coll de Nargó... Però treballem més per Europa perquè              

aquí hi ha molt pocs recursos destinats a cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
10.1.4.  Entrevista Ramon López DIARI: EL 3 DE VUIT 

 

DIVENDRES, 14 DE DESEMBRE DEL 2018 

 

“No és fàcil fer reproduccions d'humans,  

perquè tothom és capaç de trobar els defectes” 

 

- Com decideix algú que es vol dedicar a esculpir reproduccions          

d'animals? 

Sóc biòleg. Sempre m'ha fascinat conèixer com és l'estructura dels éssers vius, com             

és el seu procés vital. A més, des de petit que ja feia maquetes i ninots. M'agradava                 

molt construir-ne. 

 

- Ha unit les seves dues grans passions per convertir-les en la seva feina. 

Em vaig dedicar uns quants anys a la biologia. Treballava al laboratori de l'hospital de               

Vilafranca. Vaig passar per altres centres, però al final -juntament amb un soci- vam              

muntar una empresa dedicada a la construcció de reproduccions de diversos tipus            

d'animals, o objectes. Més tard em vaig independitzar del meu col·lega, i fins ara. 

 

- Doncs no li ha anat gaire malament. 

Treballem bastant. Fem feines per museus, zoos i centres d’interpretació bàsicament           

de Suïssa, Àustria i Alemanya. Són els països que més diners inverteixen en cultura i               

això es nota. 

 

- Aquí no s'hi aposta per aquest tipus de coses? 

Va haver-hi una època en què hi havia molta feina l'estat fent reproduccions. Cada              

poble i poblet obria un centre d'interpretació o un petit museu per atraure turisme. La               

crisi ho va esguerrar tot. Es van deixar d'invertir diners en aquestes coses i ens vam                

haver de buscar la vida fora, perquè aquí de cop i volta se'ns van cancel·lar la majoria                 

de treballs que fèiem. 



 
 
 

 
 

- Però ha resistit, i no m'estranya, perquè veient els seus animals és            

evident que és un artista. 

Jo no em considero un artista, potser un artesà, però no un artista. Un artista crea                

coses, jo només les reprodueixo. 

 

- Doncs ho fa a la perfecció 

Fem tot el possible perquè les peces que ens encarreguen s'assemblin el màxim a les               

reals. Tenim un arxiu important de documentació, i la majoria de vegades treballem             

braç a braç amb científics perquè ens orientin. És bàsic el treball previ per assegurar               

que el resultat final serà òptim. 

 

- I un cop s'ha documentat? 

Una vegada tenim clar què és el que volem fer, dissenyem una maqueta a petita               

escala de l'animal que construirem. Encarreguem una estructura de porexpan          

-normalment ens la fan a un taller de València -, sobre la qual posem fibra de vidre                 

perquè la peça sigui resistent. Després la cobrim amb una barreja de resines i sobre               

això esculpim els plecs de cada bèstia, li donem color, posem pèl, si cal, o el que faci                  

falta, depenent si ha d'estar exposada a l'interior i a l'exterior. 

 

- Sembla molt fàcil. No hi ha cap peça que se li hagi travessat? 

Totes! Sempre hi ha coses sobre les quals tens dubtes, o que no t'acaben de fer el                 

pes, però al final sempre trobem la manera. 

 

- A més d'animals, extingits o vius, també reprodueix humans. Què és el            

més difícil? 

Hem treballat bastant en el sector de la paleontologia. Reproduir humans és més 

complicat, no per la feina que comporta, sinó perquè el risc que la gent hi trobi algun 

d’efecte és més elevat. Tots coneixem com és l'anatomia humana, en canvi no seríem              

capaços de dibuixar a la perfecció un elefant, o un cavall. La dificultat està en això. 



 
 
 

 
- El sireni que ha construït per Vinseum no sembla que en tingui de             

defectes. 

Hem treballat juntament amb un expert en aquest tipus d'animals per construir-lo, i             

hem recopilat molta informació per reproduir-lo. És una peça molt vistosa. 

 

- En deu haver creat desentès de criatures en tants anys... 

N'hem fet moltes. El procés és llarg i de mitjana pots trigar uns tres mesos a construir                 

cada element. Però sí que hem fet moltíssimes coses durant aquests anys, i espero              

que en puguem fer moltes més. (Riu) 

 

- També va construir la cúpula de Barceló a les Nacions Unides. 

Si, això va ser una feina que ens va arribar a través d'un amic. El Miquel Barceló havia                  

dissenyat aquella cúpula monumental i no hi havia manera de què les estalactites que              

pengen del sostre s'aguantessin. Amb la mateixa tècnica que fem les reproduccions            

ho vam aconseguir. 

 

- I ara en què treballa QUAGGA? 

Tenim diversos projectes. Estem acabant un elefant que portarem a Alemanya           

juntament amb un rinoceront llanut. Hem de construir un velociraptor, dos elefants            

més... en tenim per una temporada. 

 

Comentari de Eva López, l’entrevistadora. 

Si no fos perquè no respiren, ningú diria que els animals que reprodueix el Ramon               

López són de mentida. Nascut a Vilanova, fa 12 anys que va instal·lar la seu de la                 

seva empresa, Quagga, a Sant Martí Sarroca, on ha esculpit desenes de mamífers             

per a museus, zoos i centres d'interpretació. Tot i que segur que no es considera un                

artista, les peces que crea amb les seves mans són veritables obres d'art per la               

fidelitat amb què és capaç de reproduir la realitat. Una de les seves darreres ‘criatures’               

és el sireni que des de divendres exposa el Vinseum, la viva imatge d'un animal marí                

que va viure al Penedès fa 16 milions d'anys. 



 
 
 

 
10.2. Visites al taller: 

Transcripció d'àudio: 

VISITA QUAGGA: 13 d’Octubre de 2019 

Plastilina per fer els models. Però l’interior,nucli està fet de porexpan 

 

EL VEDELL: 

El volum d’aquest vadell, l’estic modelant amb plastilina. Però l’interior està fet amb 

porexpan (blanc) i poliestirè expandit i poliuretà (groc). Serveix per fer el volum gros, 

la forma base. cada un té unes avantatges i uns inconvenients. El porexpan és molt 

barato i es pot treballar amb fil calent, bàsicament és més barat. En canvi el poliuretà 

és resistent als dissolvents.  

Nosaltres per fer aquestes figures grans en fem un de petit, és el model que prova el 

client. 

La més gran de les petites està feta amb poliuretà rígid, tot i que abans s’ha fet un 

model de plastilina.  

La vaca “mitjana”: 

1. S’ha fet un model de plastilina. 

2. És fa un motlle. 

3. És fa la peça amb poliuretà rígid o resina rígida. 

Les dues vaques són simètriques, un mira cap a la dreta i l’altre cap a l’esquerra.  

La vaca mitjana és la que revisen els clients i comenten si volen algun canvi, en 

aquest cas els clients van voler canviar el cap de banda, així que l’hem girat. 

Seguidament aquesta peça l’hem enviat ha escanejar i l’hem girat i, amb una 

impresora 3D n’hem impres el petit. Paral·lelament s’ha utilitzat la impressió 3D per fer 

un porexpan a tamany real, que és el que hi ha a sota, està fet amb una fresadora. És 

com un túnel de rentat amb una fresa, tu hi poses un bloc de porexpan i ho 

mecanitzes. En aquest moment està fent un motlle de plastilina, i omple els forats amb 

polioreta espumos .  

 



 
 
 

 
Després de fer el motlle de plastilina es farà un altre motllo, però aquest cop de 

silicona. En aquest motlle de silicona, es cola la peça definitiva que pot ser amb molts 

materials, en aquest concretament, com que anirà la meitat del cos pelut. 

La peça que en traurem serà de poliester o de silicona mateix. 

Aquest vadell, esta feta amb dos parts, la part de la dreta 

Aquí podem veure com mig bitxo serà rígid, aquesta meitat estarà feta de poliester i 

estaran totes les parts de la vedella i, a l’altre meitat portarà pèl i serà de silicona, per 

tal de poder-li enganxar pèl a sobre. Un cop ja tinguem fet tot això la següent feina 

serà pintar-lo, una part la separarem i l’altre la pintarem tal i com ens indica el dossier i 

a l’altre banda li enganxarem pèl sintètic. 

per fer polioreta espumos s’han de pesar els dos components líquids, el poliol i 

l’alicienat  que, es barregen i començaran a espumar, aleshores, sobre d’aquest cartró 

hi he posat uns plàstics per a posar la barreja sobre d’aquests per tal de a continuació 

tapar els forats que queden al vedell. Abans tot això és feia amb fang, tela de galliner i 

fustes, ara aquí només hi ha una fusta i és la que aguanta l’animal, s’aguanta per les 

quatre potes però en part també de la fusta i el ferro que té a l’interior.  

Aleshores també fem fusteria, el que tens aquí al terra és plastilina que després es 

recicla, també utilitzem ferro, per això tenim la màquina de soldar. També utilitzem 

fusta, a l’interior de cada pota hi ha una fusta al mig per aguantar el pes.  A vegades 

també fem servir cartrons, cartró ploma per fer les maquetes petites. 

Cada projecte es pot fer de diferent manera, es poden fer en peça directa o amb 

motlle. El que ens diu això és que pots fer una figura agafant un tros de plastilina o de 

resina i modelar-la sense necessitat d’un motllo o, la pots fer a través d’un motllo. 

Clar, per fer estructures bastant precises, lo ideal és fer-ne motllos per a que et quedi 

com tu vols, o amb peces que tu no puguis modelar, per exemple, una peça amb 

bronze, tu no la pots modelar i l’has de fer amb motlle. El bronze és un metall que el 

fonen a alta temperatura (800º) i el posen dins d’un motlle, tu no tens manera de 

modelar-lo, si, en pots fer forja o tu pots soldar ferro, però si tu vols fer una escultura. 

 

 



 
 
 

 
EXEMPLE: L’estatua de la plaça del port: 

Un home va modelar el pescador aquell amb fang potser, (el mateix que estava fent ell 

en aquell moment) el fang una cosa bona que té és que és barato (un paler = 100€ 

aprox i la plastilina un paler = 1.500€ aprox) aleshores, agafes un tros de fang i fas 

l’estructura del pescador, com que està fet amb bronze, el mètode que s’utilitza és la 

cera perduda, és un mètode que tu has d’aconseguir de la manea que sigui l’escultura 

amb cera, aleshores, possiblement amb la del pescador s’ha fet una escultura amb 

plastilina o fang, s’ha fet un motlle de silicona com aquests d’aquí fora.  

Aleshores, un cop han tingut el motllo fet l’han portat a una foneria, aquesta el que ha 

fet ha estat agafar el motllo, l’ha omplert de cera, sobre la cera hi ha posat una mena 

de guix refractari, la posat a un forn i aquest, ha cremat la cera. El lloc on hi havia la 

cera és on colaran la cera.  

 

EXEMPLES  

- davant les torres mafre - un pal 

- Darrera l’ajuntament de Barcelona hi ha una estatua del Toni Llena aquesta escultura              

està soldada. 

 

A Quagga sempre fem coses figuratives, coses que la gent al mirar-ho ja sap el que                

és, no acostumem a fer coses Abstractes. 

És poden fer escultures directes, amb motlle o mixtes.  

Quan són figures grans, la silicona ens surt molt cara per fer el motlle sencer,               

aleshores en aquests casos el que fan és crear una figura mixta, en el cas dels                

“elefants” que tenia en procès el que faria era fer els caps amb motlle per la perfecció i                  

detalls que requeria aquell lloc i en canvi el cos el faria amb escultura directa. El que                 

faria seria amb una masilla de epoxi barrejada amb dos components i que al cap de                

dues hores aquesta barreja queda dura. Has de tenir molt clar el que vas a fer i no                  

tenir casi errors perquè un error en escultura directe es nota molt i arreglar-ho és molt                

complicat. 

 



 
 
 

 
DE PELATGE: EMPRESES: 

Fan servir de molt tipus, pèls naturals i pèls artificials. 

Pèls Naturals: Són per exemple d’animals morts, per obtenir-los, contactem amb           

empreses de taxidermia, per exemple, ara utilitzem molta cua de cavall, la que             

utilitzem, és una empresa alemana i el material es polac però el material és d’una               

empresa alemana que ven materials per fer reconstruccions històriques, per          

disfressar-se d’índis o prehistòrics… 

Pèl Artificial o Sintètic: N’hi ha de molts tipus. Hi ha pèl llarg, que el compren a Estats 

Units a una empresa que es diu “NFT” National Fiber Technology que fan tot el pèl 

sintètic per aquests peluixos gegants, per les mascotes dels equips americans i el pèl 

curt, el comprem a una casa anglesa al nord d’Anglaterra, que es dediquen a fer 

material per roba, la pell falsa que porten alguns abrics. Un cop ho tenen ells ho tallen, 

manipulen i ho enganxen, tot i que moltes vegades punxen el pèl, es punxen un a un 

amb una agulla especial, sobretot zones específiques com la cara.  

 

TAXIDERMIA: 

Els pèls per acabar una figura, els podem enganxar, s’agafa  silicona de vidres, no la 

de fer motlles, sinó una que també s'utilitzen els vidriers, és posa aquesta silicona 

sobre la superfície i s’estira amb una espàtula ratllada i s’enganxa. 

aleshores, quan els pèls s’han d’enganxar un a un com els de la cara, és fa amb una 

agulla, o si per exemple són pèls molt finets o petits, aleshores el que es fa es amb 

“flocat” amb flocking, aquesta tècnica tracta d’agafar aquest pèl tant petit, de 5 o 6mm, 

i es tracta de llençar-lo electroestaticament sobre la superfície, això vol dir que és un 

amàquina on tu i poses el pèl a un tambor aleshores, aquesta màquina va conectada 

a la corrent i crea electricitat estàtica. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

ULLS: 

També comprem a uns proveïdors els ulls, aquests són de vidre, els compren per 

posar-los a les seves escultures. Aquests ulls els utilitzen els taxidermistes, les 

persones que fan les nines o fins i tot gent que ha perdut un ull i li posen aquests de 

vidre com a pròtesis.  

Per comprar els ulls té un catàleg, poden demanar el que necessiten, començant per 

el color, el diàmetre, l’espècie… 

La majoria del ulls són de vidre, tot i que els més grans els fan de poliester i els fan 

ells. 

 

 

PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ: 

- Primer has de trobar algú que et faci l’encarrec o presenta-te a concursos per a 

trobar projectes. 

- Reunions amb els clients per a que et diguin que volen i el pressupost del que 

disposen. 

- Els i fas una maqueta en petit i un pressupost (contant els materials, els estris, 

les hores, el transport) 

- Els clients et rebutgen el pressupost = Ha acabat el projecte, no s’inicia. 

- Els clients t’accepten el pressupost o guanyes el concurs, poden haver-hi dos 

casos: 

- Et diuen de retocar la maqueta que has fet i afegir-hi, treure-hi coses i 

diferents variants més. 

- Et diuen que sí, els hi agrada la maqueta i ja pots iniciar el projecte. 

 

 

 

 



 
 
 

 
FASE EXECUTIVA 

- Depenent del tamany de l’escultura.  

- Amb la vaca, han fet un model petit i l’han ampliat amb porexpan al 

nostre proveïdor.  

- En el cas d’unes figures humanes, al no ser gaire grans no es fa 

maqueta, sinó que es va a escultura directa, amb la plastilina. 

- Un cop saps el que has de fer has de pensar si ho faràs amb peça directa o motllo. 

(En el nostre cas agafem una figura mixta per a poguer veure com va en els dos 

casos) Un cop fet el model petit ja comencem amb la peça, si és peça directa 

construim una forma de porex igual i en comptes de posar plastilina a sobre directa, la 

laminem. Tots els dracs de la Geltrú estan fets amb peça directa, en canvi el drac de 

vilanova, la mulassa i l’àliga està fet amb motlle, la cara de la mulassa, fou que algú la 

modelar amb fang, en aquella època van fer un motlle de guix i en aquest motllo li van 

posar paper, cartró fallero, com el paper maixé, aquest paper ja no es fa servir però 

abans, fa molts any es feia servir per fer les falles.  

Sala dels materials, aquí tenim tots els materials químics i s’ha d’anar molt en compte i 

no es pot fumar. Aleshores, aquests dos bidons d’aquí són de poliester, que és un 

líquid verdós. Això és el catalitzador, el transformarem en una resina que catalitzarà i, 

si no li posem fibra de vidre quedarà com un caramel, trencadís, però si li posem pel 

mig al endurir-se quedarà dur, com el drac de la Geltrú.  

Amb la part de la nostre figura mixta, la peça directa que estem fent ja la hem laminat, 

aleshores a sobre li posem una masilla epoxi  quan les barreges, li fas la forma que 

vols i la deixes assecar i tens una peça dura. Amb això és l’acabat de les peces 

directes, juntament amb uns tampons de textures, amb aquests es modela i estilitza la 

figura.  

 

 

 

 



 
 
 

 
La part del cap, li farem el mateix tractament que amb el vedell, en contes de 

laminar-la, a sobre del porex i posarem una mica de epoxi i pintura per endurir-lo i 

seguidament i posarem plastilina i farem l’escultura, anar tallant, fent la forma, 

retocant… fins el moment que ens agradi. A continuació li farem el motlle i colarem 

amb resina i per acabar ajuntarem les dues parts. 

Pintura, Pelatge… 

 

PUNTS D’INFORMACIÓ: 

A dalt tenim una biblioteca on tenim molts llibres, intento anar a veure animals o peces 

del que haig de fer.  

En el cas de la vaca, doncs del dossier hi pots trobar moltes fotos de vedells i vaques 

que estan fetes a alemanya en diferents granges, també utilitzem fotos d’internet. 

Sobretot és real, si hem de construir un cavall doncs anirem a veure un cavall, si hem 

de fer humans, podem utilitzar un/a model. 

Actualment estem fent dos humans i un d’ells, el que esta estirant serà un miner , amb 

el pic a les mans i picant en una galeria d’una mina. Per poder fer l’estructura, un dels 

meus treballadors, en Bernat, és va posar de model i li vam fer fotografies des de 

diferents angles.  

cada un dels treballadors, té un carro on, cada un dels treballadors/es i té els llibres 

necessaris per a fer la figura que tenen a les mans. La Joana, és la que s’encarrega 

del miner i al seu carro hi té llibres de miners, llibres relacionats amb les mines i 

d’altres d’anatomia humana. Jo en canvi (Ramon) tinc un llibre d’anatomia animal d’on 

trec la majoria de la informació per a seguir avançant amb la vaca/vedell.  

Així que la informació sobretot la traiem de fotografiar els animals reals, dels llibres i 

d’internet.  

Nosaltres són una empresa privada i en aquest cas el temps és molt important, per 

això mirem quins materials hem d’utilitzar o quins hem de passar al matí per a poder 

seguir treballant i quins hem de posar quan pleguem per a que catalitzi durant la nit o 

per a que actuï les hores que toca. 

 



 
 
 

 
ELS TREBALLADORS:  

NOM: ESTUDIS REGLATS: +AGRADA - AGRADA 

    

Joana Travé Llicenciada en Belles 
Arts 

Pintura i detalls 
textura, i acabats en 
pèl. 

Laminar amb 
resina de 
poliester. 

    

Bernat 
Ferrando 

Cicle mitjà: Xapa i 
pintura 

Vernissats a pistola i 
soldats d’estructures, 
qualsevol feina tècnica 
manual. 

Texturat i acabat 
d’estructures. 

    

Arnau López Batxillerat Muntatge de les 
escultures i feines fora 
del taller. 

Neteja del taller. 

 

Cada un dels treballadors té una especialitat, tot i que depèn també de la feina i, en 

principi està molt bé que tothom faci de tot, perquè aleshores vol dir que si tenim molta 

feina tothom pot ajudar i avançar. Però si, hi ha especialitzacions. Per exemple hi ha la 

part de l’equip tècnic que són el Bernat i l’Arnau, són els que fan els motlles els que 

m’ajuden a alisar-la plastilina, els que fan feina d’ajuda, com talar la fusta de l’interior 

de la figura, soldar algun ferro. En Bernat per exemple és especialitzat en, bueno el 

soldà i fa de fuster, i porta tot el tema electric, tot el material el porta ell, i si s’espatlla 

algun ell l’arregla. La Joana que es de belles arts, el que fa és en part una mica 

d’escultura i ella entra de ple en la fase dels detalls, quan comencem amb el pèl, la 

pintura. 

La pintura més detallista la porta la Joana, la part més artística.  En canvi la pintura de 

vernís grossa la porta el Bernat. Hi ha molta feina de vernís, de pintar les diferents 

capes.  

Amb sprays, em marco molts cops les coses que vull fer, els forats que vull omplir o la 

feina que ens queda per el dia següent o per després de dinar. 



 
 
 

 
 

 

DOSSIERS DELS PROJECTES: 

Cada projecte té un dossier, una documentació gràfica de cada projecte, hi podem 

trobar la localització del lloc on estarà… 

 

PER ON TREBALLA: 

Basicament la nostre cliantela esta al centre d’Europa, sobretot Alemanya, Suïssa, 

Àustria i alguna cosa a França. 

Actualment tenim un projecte a França, aquest a Munich, a Mainz, un a Stuttgart, 

tenim una llista de tasques on tenim totes les feines i  llocs on van les figures. 

A Espanya i Catalunya i treballem molt poc.  

Aquí veus els projectes que tenim actius: 

- Bou Fleckvieh - Münich 

- 2 maniquis de miners - Museu mines Cercs (Catalunya)  

- Chalicotherlum - Mainz  

- 2 Gomphoteriums - Stuttgart  

- Cap de dinotherium - Angers 

- Busts Nabateus - Al-Ula-Som (Arabia Saudita) 

- Oreneta i pinsans - Fundació Dalí 

- Reparació Hatzegopteryx - Karlsruhe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
VOCABULARI: 

· Laminar: És posar sobre el model de porexpan o de poliuretà una capa de fibra de 

vidre i resina de poliester per a que catalitzin. 

 

· Fibra de vidre: És un teixit de vidre, que funciona com a armadura del ciment armat 

i del poliester, aquest és una resina i la fibra de vidre gèneres una estructura que 

catalitza. És una resina líquida que quan li poses un catalitzador s’endureix i si per el 

mig hi ha la fibra de vidre, aquestes formen una estructura rígida.  

 

·Catàlisí: Procés de canvi de velocitat de les reaccions químiques per l'acció d'una 

substància que es manté químicament inalterada.  

 

MATERIALS: 

- Plastelina 

- Porexpan 

- Poliestirè expandit 

- Poliuretà rígid 

- Poliuretà espumos  

- Resina 

- Guix 

- Silicona 

- masilla de epoxi 

- Moto serra 

- Cuter 

- Poliuretà per aïllar finestres: Per omplir forats; problema: triga en catalitzar. 

- Spray 

- Bàscula 

- Tarnal 

 

 



 
 
 

 
CURRÍCULUM  OBRES  GRANS -  ETAPA PROFESSIONAL   1993-2019 

 

2019: 

Naturhistorisches Museum  Mainz- - Rinoceront llanut i sireni.  

CosmoCaixa- Pliobates catalanicus. 

CosmoCaixa- Remodelació, aleta yubarta, jaciment dinotherium etc. 

CosmoCaixa- Machairodus. 

CosmoCaixa- Pataaleta. 

Hellabrunn Zoo Münich -Formigues bronze. 

Musée Henri Lecq-Clermont-Ferrand-Col-lecció dinosaures. 

 

2018: 

Naturhistorisches Museum  Mainz - Dinotherium i al. 

Staatlisches Museum Naturkunde   Stuttgart - Fauna Terciari. 

Museo Humanidad Burgos -Lleó de les cavernes. 

Zürich Zoo-models Rinoceronts bronze. 

Vinseum-Metaytherium. 

 

2017: 

CosmoCaixa – Australopitheccus afarensis, Homo erectus i H.Neanderthalensis. 

Museo del Desierto-Saltillo -México- Gigantopitheccus , Xibalbalónix. 

Galeria de la Biodiversidade-Universitat Porto- Conills i llebres. 

Ajuntament de Roses -Soldats  bronze. 

NaturMuseum Salzburg- Fauna Cuaterrnaria.  

Museu Universitat de València -Esquelet  Tropeognathus.  

Staatlisches Museum Naturkunde Karlruhe- Eiszeit am Oberrhien-Fauna       

Cuaternaria. 

Diputació Girona -Tritó del Montseny. 

 

 



 
 
 

 
2016: 

 

Dallas Aquarium-Col-lecció pingüins bronze. 

Institut  Català de Paleontologia- Pliobates catalanicus. 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg - Reconstrucció  peresós gegant. 

Parc des Oiseaux-Lyon- Cocodrilus porosus. 

Zürich Zoo-Fauna antárctica-Colecció Pinguins. 

OpenCamp-Escultures futbolistes. 

Hellabrunn  Zoo Münic h- Pinguins i bola del mon.  

Ajuntament Montblanc-Drac. 

Museo História Natural de Tehuacan-México- Hatzegopteryx i models variats. 

Cosmocaixa BarcelonaTalking Brans Exhibition_Crani gegant. 

Heilbronn Museum - Procompsognathus. 

Eiszeit Austellung-Mannheim- Fauna cuaternaria. 

 

2015: 

 

RBA Editorial-Tauró blanc. 

Habitat Museum-Kuwait City-Col-lecció fauna autóctona. 

Galeria de la Biodiversidade-Universitat Porto- Fauna variada. 

Dallas Aquarium-Col-lecció pingüins bronze. 

Eiszeit Austellung-Mannheim- Fauna cuaternaria. 

Schmiding Zoo-Linz-Homo heilderbergensis. 

Staatlisches Museum Naturkunde Stuttgart- Reconstrucció  Homo heidelbergensis. 

Muséum Armée de la Lègion Êtrangere Aubagne/-Marseille- Figura humana          

Col-lecció soldats. 

 

 

 

 



 
 
 

 
2014: 

 

Centre d´interpretació de  Coll de nargó-Titanosaure. 

Staatlisches Museum Naturkunde Karlruhe- Reconstrucció  dinosaures. 

Staatlisches Museum Naturkunde Stuttgart- Reconstrucció Homo sapiens.       

Magdalenians. 

 Akrotiri Envirointement Centre-Cyprus-  Models fauna autóctona.  

Centre d´interpretació del Pernil- Porc. 

 

2013: 

 

Muséum Armée de la Lègion Êtrangere Aubagne/-Marseille- Figura humana 

Centre d´interpretació de  Bakio–Col-lecció  soldats. 

Staatlisches Museum Naturkunde Karlruhe- Reconstrucció de Pterosaure gegant +         

fauna i fosil. 

Zürich Zoo-Col-lecció 18 pingüins bronze per la nova entrada Zoo. 

Staatlisches Museum Naturkunde Stuttgart- Reconstrucció  Os cavernes. 

Vögelherd Arkeopark-Niederstötzingen-Figura humana. 

 

2012: 

 

Muséum d´Histoire Naturelle d´Aix en Provença- Figura humana Lluís Pasteur &           

Fabré. 

Centre d´interpretació de  llinars del Vallès 

Espai Gaudí-Experience- Escultura Gaudí  bronze fals. 

Staatlisches Museum Naturkunde Stuttgart- Reconstrucció  Mamuts.  

Naturmuseum Chur-Liliensternus. 

Zürich Zoo-Escultures Gelades. 

Zürich Zoo-Col-lecció Guacama. 

 



 
 
 

 
2011: 

 

Muséum d´Histoire Naturelle d´Aix en Provença- Aborígens australians. 

Centre de visitants de Chipiona- Escultura  camaleó. 

Centre de visitants Bodegues Miquel Torres-Figura de Boter. 

Museo de Historia de Nerja –Pescador neolític, figures humanes ,micro-diorames i           

rèpliques de peixos.  

Museu de Ciencies Naturals de Barcelona-Enmotllament de fòssils tipus. 

Centre d´interpretació de l´oli de Vandellòs  -Figures humanes i escenografies. 

 

2010: 

 

Museu Conca Dellà-Isona-Reconstrucció  de Pararadbodon isonense. 

Generalitat de Catalunya-Replica de la pedra de Fenals. 

Museu de Ciencies Naturals de Sòller-Model Thyphlocirolana. 

Exposició REE -Escultura cigonya. 

Centro de interpretación turística Guadalajara(CITUG) -Escultura de Monjo i         

animals. 

Zürich Zoo-Reconstrucció  de Megaladapis  sp. 

Institut Català de Paleontologia-Sabadell-Reconstrucció de Myotragus i       

Titanosaure. 

Übersee Museum-Bremen-Model anatómic de laringe. 

Bioparc Valencia -Escultures goril-les. 

Bioparc Fuengirola -Escultures goril-les. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
2009: 

Fundació "La Caixa"-Barcelona- Figures humanes i diorames per a l´exposició "LA           

PARLA". 

Ars Natura Cuenca -Maquetes, diorames  i escultures en fusta de fauna.  

Mutua de Tàrrega -Replica d´escut nobiliari. 

Metro Madrid-Reconstrucció i diorama de Gomphoterium angustidens. 

Museu de Ciencias Naturals de Sòller-Diorama Posidónia . 

 

2008 : 

 

Conselh Generau Val d´Aran-Maquetes interactives exposició “CLAVIS REGNI”. 

Centro de interpretación Navalcarnero-Escultura pública  Navalcarnero. 

Playmedia-Figura humana  neolític. 

Playmedia  -Figures humanes joves. 

Generalitat de Catalunya -Replica de monolít Sitja del Llop. 

Museu de Badalona -Replica de pou romà . 

Ayuntamiento de Bénia de Onís-Reconstrucció de Neandertals, Stephanorinus sp. i            

Mammutusm sp. 

Fundación ONUART-Geneve- Realització estalactitas per a l´artista Miquel Barceló.         

Cúpula ONU-Suissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
2007: 

  

Fundació "La Caixa"-Barcelona  Remodelació total de l´exposció “ORIGENS” 

Centre d´interpretació del Parc Natural dels Ports-Roquetes -Maquetes        

interactives.  

Staatlisches Museum Naturkunde Stuttgart- Reconstrucció 4rt I 5e Plateosaurus         

sp.  Exterior.  

Fundació "La Caixa"-Barcelona-Figures humanes   per a l´exposició "Sedentaris".

 

Bioparc Valencia  -Reconstrucció  de Aepyornis sp . i   Megaladapis  sp.  

Fundació "La Caixa"-Barcelona- Figuretes animals per a l´exposició        

"BIODIVERSITAT". 

Ayuntamiento de Bénia de Onís-Reconstrucció de Megaloceros sp i Homotherium            

sp. 

 

2006: 

 

Museo Arqueológico Regional de Almeria -Maquetes escultóriques jaciments       

arquològiques. 

Museu de la Farinera de Castelló d´Empúries -Escultures i maquetes.  

Fundació "La Caixa"-Barcelona- Figures humanes i animals  per a l´exposició 

"SEDENTARIS". 

Staatlisches Museum Naturkunde Stuttgart- Reconstrucció  Dacosaurus sp. 

RBA Editores- Model  de  Tyranosaurus sp.   Escala 1/10.  

Centro de Visitantes Granada- Escultures de musulmans. 

Fundació "La Caixa"-Barcelona -Reconstrucció de Myotragus balearicus. 

Generalitat de Catalunya- Reconstrucció de Pierolapitheccus catalanicus. 

 

 

 



 
 
 

 
2005: 

 

Museu del Pastor de Llesuí -Escultures i maquetes.  

Fundació "La Caixa"-Barcelona  -Figures humanes per a l´exposició "ENERGIA". 

Fundación Atapuerca-Burgos- Escultures de Homo antecesor.  

Museu de Ciencias Naturals de Sòller- Escultura Tintorera , Prionace glauca.  

Fundació "La Caixa"-Barcelona- Reconstrucció de Homo floresiensis.  

Generalitat Catalunya- Rèplica menhir gravats de Canovelles.   

Fundació “La Caixa”-Madrid -Escultures  Albert Einstein. 

Fundació Gala-Salvador Dalí- Restauracio animals dermoplàstics. 

Staatlisches Museum Naturkunde Stuttgart- Reconstrucció 3er  Plateosaurus.  

 

2004: 

Museo Nacional de Ciencias Naturales -Escultura de Pioc salvatge Mascle i           

femella, Otis tarda. 

Fundació “La Caixa”-Barcelona  -Models  Iguanodon.  

Staatlisches Museum Naturkunde  Stuttgart -Reconstrucció   2on  Plateosaurus. 

  

Fundació Tam-Tam-Barcelona -Restauració Rinoceront blanc.  

Fundación Atapuerca-Burgos -Escultures de Homo heilderbergensis & homo       

antecesor.   

Museu de Roses- Maquetes interactives de la Ciutadella de Roses.  

Museu  Castellbisbal-Generalitat Catalunya-Motlle i rèplica forn metalúrgic romà.  

Molí fariner de Castelló d´Empúries -Maquetes interactives i didàctiques. 

Museu de la Pesca de Palamós- Model ampliat Gamba roja. 

Jacana Wildlife France -Escultura hipopótam. 

 

 

 

 



 
 
 

 
2003: 

Museu de Montblanc-Diorames historia geológica Conca  de Barberà. 

Staatlisches Museum Naturkunde  Stuttgart -Reconstrucció  1er  Plateosaurus.  

Centro de Visitantes Dunas de Rota  Escenografies. 

Museu de Granollers- Model 1/10 Tetralophodon.  

Ajuntament de Tàrrega- Réplica Apóstol Gòtic. 

Museu de la Valltorta  -Escultura Ur  Bos primigenius  i  enmotllament gravats. 

Museu de Montblanc  Reconstrucció  coves amb art parietal Serra de Prades.  

Aquarium Blue Planet –Liverpool Mandíbula Carcharodon megalodon. 

Museo Marítimo de Santander- Col-lecció peixos abisals.  

Fundació “La Caixa”-Barcelona- Escultura  Guerrer iber a cavall i un altre a peu. 

Museu de Terrassa- Escultura de dos Hipopotamus gorgops.  

Casa de la Miel de Tenerife  -Maqueta interactiva d´un rusc d´abelles.  

 

2002: 

 

Museu de Geologia de Barcelona -Restauració d´ esquelet de Paleoloxodon         

antiquus.  

Fundació “La Caixa” -Coves i diorames per a l´exposició “DE MONO A HOMBRE”.  

Fundació “La Caixa” - Escultures de 23 homínids l´exposició “DE MONO A             

HOMBRE”. 

Museu de Ciencies Naturals de Sòller- Reconstrucció dugong fóssil, Metaxitherium          

cuvierii. 

Aquarium de Barcelona- Mandíbula Carcharodon megalodon .  

Museo Arqueologico de Alcalá de Henares- Homo heilderbergensis  i jaciment.  

Fundació “La Caixa”- Models animals i altres. Exposició “L´ART DE VOLAR”. 

Fundació “La Caixa”- Animals exposició “ANTÀRTIDA”. 

Museo de la Ciencia de Tenerife- Móduls interactius.  

Museu de Gavà- Talls estratigràfics i pedres falses.  

Museo del Vino de Navarra- Talls edàfics i maquetes vàries.  



 
 
 

 
2001: 

 

Fundació “La Caixa”- Exposició “DE MONO A HOMBRE”. 

Fundació “La Caixa”- Exposició “EL VOL”.   

Museo de la Ciéncia de Tenerife- Models.  

Generalitat de Catalunya-Rèpliques  de escultures d’ apòstols gótics.  

Fundació Pau Casals-Escultura Venus Medicis.   

Parc Natural Cadí-Moixeró-Escultura isard i escenografies d’ ecosistemas .   

Mancomunidad del Somontano-Centre de visitants del Rio Vero .  

 

2000: 

 

Aquarium de Barcelona- Espai PLANETA AQUA  Catxalot  i models de peixos i aus.  

Comunidad de Madrid- Arbres falsos.  

Comunidad de Madrid- Reconstrucció terres paleontològics.  

Fundació “La Caixa”- Exposició”FORMES DE LA VIDA”.  

 

1999: 

 

Museu de las Ciències de Cuenca. 

Universal-Port Aventura-Elements volumètrics . Woody woodpecker.  

Fundació “La Caixa”- Exposició “ART FLAMENC”.  

Comunidad de Madrid-Escultura hiperrealista Paleoloxodon antiquus , femella i cria.  

Centre de Visitants Muntanya de Montserrat- Model Metaxitherium. 

Fundació “La Caixa”- Exposició “100 anys de passió blaugrana”.  

Zoo Barcelona- Elements escenogràfics Terrarios.  

Fundació “La Caixa”- Exposició “ALZHEIMER”. 

 

 

 



 
 
 

 
1998: 

 

Fundació “La Caixa”- Exposició itinerant  “SIDA”.  

Museu de Granollers -Model de Gomphotherium angustidens .  

Editorial Planeta-Barcelona- Escultura  hiperrealista de Linx i Aguila imperial.  

Ciutadella Iberica de Calafell- Escenografies .  

Estudi Mariscal- Models volumètrics.  

Port Aventura- Drac  gegant Aeroport de Barcelona.  

Fundació “La Caixa” -Exposició “FAUNA PROTEGIDA”.  

Generalitat de Catalunya- Rèpliques  capitells  Sant Pere de Casserres.  

Fundació “La Caixa”- Exposició “LA SAL DE LA VIDA”.  

Parque de las Ciéncias de Granada- Metamorfosi de papallona.  

 

1997: 

 

Fundació “La Caixa”- Exposició itinerant “PIRINEUS” . 

Aquarium de Barcelona- Exposició permanent  EXPLORA .  

Zoo Barcelona- Terraris.  

Centre de visitants del Parc Natural  Cadí –Moixeró- Rèplica de faig.  

Centre d´Estudis del  Mar de Sitges  Model de fitoplancton gegant.  

Fundació Gala-Salvador Dalí- Escultures i volums  de Púbol, i Portlligat.  

Museu Egipci de Barcelona-Fundació Clos  Maqueta del Campus Arqueològic.  

Acciona-Madrid-Maqueta electricitat.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
1996: 

 

Aquarium de Barcelona- Rèplica de peci romà. 

Fundació “La  Caixa”- Exposició permanent “SIDA”.  

Fundació “La Caixa”- Exposició “HURACÀ 1724”.  

Fundació “La Caixa”-Temple tibetà. 

Aquarium de Barcelona- Exposició itinerant,  “EL TRESOR ES TÚ”.  

Aquarium de Barcelona  Sala didàctica , “LA CALA DEL CAPITÀ AQUARI”.  

Estudi Mariscal-Barcelona - Models 3M, Mascota Hannover 2000.  

Museu Marès-Barcelona- Rèplica de baix-relleu romànic del Monastir de Sant Pere           

de Rodes.  

Museu Episcopal de Vic -Rèplica de capitells  Monastir de Sant Pere de Casserres.  

Centre de Visitants del Valle de Ansó- Rèplica de crani d’ os.  

Greenpeace Belgium- Escultures de dofins.  

Museo  Historia Naturale di Torino- Colecció de rèpliques d´ amfibis i réptils .  

 

1995: 

 

Fundació “La Caixa”- Maquetes, Exposició itinerant “TORNA TORNA        

SERRALLONGA”.  

Fundació “La Caixa”-Exposició itinerant “LA SAL DE LA VIDA”.  

Fundació “La Caixa”-Escultura Moai.  Exposició temporal “ILLA DE PASCUA”.  

Fundació “La Caixa”-Exposició permanent “TOCA-TOCA”. 

Ecomuseu de la ciutadella ibèrica de Calafell 

Museu de la Valltorta- Rèplica de la Cova dels Cavalls,  

Diputació de Barcelona- Exposició itinerant, “VIU EL RIU”.  

Museu de Ullastret -Maqueta poblat ibèric. 

 

 

 



 
 
 

 
1994: 

 

Fundació “La Caixa”- Exposició itinerant “AMAZÓNIA” 

Fundació “La Caixa”- Formiguer  transparent. 

Museu de Granollers  -Model Elephas antiquus.  

Parque de las Ciencias. Granada- Exposició permanent.  

Casa de las Ciencias. La Coruña- Baix relleu Paul Klee  per a invidents.  

Museu de las Ciencias de las Palmas  -Bacteriòfag gegant,  

Parc Metropolità de Collserola -Elements didàctics.  

 

1993: 

 

Fundació “La Caixa”-  Exposició permanent “AMAZÓNIA”,  

Centre de Visitants del  Parc Nacional de Ordesa- Escultures i diorames,  

Parc metropolità de Collserola- Elements didàctics,  

Museu de Granollers- Model articulat  en fusta de peixos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
CURRÍCULUM  PERSONAL 

 

Ramon López i Ayats ,  (Barcelona, 30 de novembre de 1963) 

 

2000-Act: 

Propietari únic i escultor .  Quagga Associats, s.l.  

 

1993-1999: 

Soci i escultor . Realitzacions Gàlig,s.l.  

 

1992-93: 

Responsable de maquetes i volums   Expográfic, s.a. 

 

1991: 

Becat a Centre de Restauració de la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar             

el programa de repliques i motlles.  

 

1990-91: 

Tècnic restaurador Museu de Paleontologia Dr.M. Crusafont actual Institut Català de           

Paleontolgia. 

 

1989: 

Becat CIRIT al Staatlisches Museum für Naturkunde, Stuttgart. 

 

1986: 

Llicenciat  en Ciències  Biològiques  per la Universitat de Barcelona. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Ha  asistit  a cursos: 

 

1992: 

Motlles de peixos, amfibis i reptiles-OCIM Muséum d´Histoire Naturelle de Le           

Havre. 

 

1990 : 

Enmotllaments en guix     Diputació de Barcelona. 

 

1989: 

Tècniques d´enmotllament amb silicones i altres resines plástiques-CNRS         

Laboratori de restauració de la  

Universitat Claude Bernard de Lyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
10.4. Enllaç de les fotografies realitzades i documentades: 

 

Tot seguit deixo l’enllaç de la carpeta del drive on podreu trobar totes i cada una de les                  

fotografies que vaig anar fent durant el Treball de Recerca, per tal de poder-les              

introduir al treball. Donat que n’hi ha moltes, no les he pogut incloure totes en el                

document del TREC, així que podreu accedir-hi a partir del enllaç següent: 

 

Fotografies del Treball de Recerca Quagga 



 










