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Introducció
Adrián Carrillo és un altre dels grans escultors de la
ciutat d’Alacant, possiblement desconegut per a les
noves generacions, però amb gran calat en el nostre
esdevenir diari: moltes de les seues escultures es troben en llocs públics, vestíbuls i porteries de multitud
de finques alacantines; aqueixes formes abstractes que
contemplem de reüll en entrar o eixir, però la història
del qual desconeixem.
Motiu d’orgull hauria sigut per a aquest barri, el de
Carolines, que la seua obra pòstuma finalment haguera sigut situada en la tan coneguda Plaça de Castelló,
“Palmeretes”, com bé haguera volgut ell, per a afermar
molt més el vincle amb aquest populós entorn.
Multidisciplinari en les arts, perquè de família entesa
en aquest món provenia, va saber en tota la seua trajectòria adaptar-se i evolucionar amb els temps a la
perfecció: des de les talles religioses de la postguerra
fins a l’art del buit, la introspecció reflectida en la seua
escultura i les formes més depurades a l’estil d’Alfaro o
Sempere en els últims anys del franquisme.
Involucrat, a més, amb el món de les Fogueres, confeccionaria diversos monuments amb bastant èxit de
premis.
Honest i significatiu homenatge, doncs, per a un alacantí il·lustre que bé mereix ser recordat, no sols per la
seua labor d’artista, sinó per la seua persona.

Adrián
Carrillo:

001

vida i obra.
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-7Adrián Carrillo García naix a Alacant el 7 de juliol de l’any 1914 en un edifici de l’antiga Plaça
de la Reina Victòria, hui coneguda com de Calvo Sotelo, sent els seus pares Miguel Carrillo
Soler i Pascuala García.
Miguel Carrillo Soler era un artesà dedicat a
la pintura i l’escultura, la imatgeria tradicional
i la restauració, sent deixeble d’Antonio Riudavest, autor aquest últim de talles religioses
i passos de la Setmana Santa de la nostra ciutat.
Amb gran sensibilitat artística, també per la
música, seria, a més, fundador i primer director de “la Wagneriana”, agrupació musical de
pols i pua. Igual que altres artistes alacantins,
en iniciar-se les Fogueres de Sant Joan, Miguel
Carrillo s’encarregaria de confeccionar monuments durant el període comprés entre els
anys 1928 i 1931, activitat a la qual es dedicara també, anys després, el seu fill.
A la casa i taller de Miguel Carrillo Soler so001 L’artista Carrillo modelant un bust en fang

lien acudir, de tant en tant, artistes alacantins molt coneguts dins del cercle artístic de
la ciutat: Bañuls pare i fill, Heliodoro Guillén,
Adelardo Parrilla, també vinculats a l’Ateneu,
fomentant-se en la llar familiar un ambient artístic que faria que el xicotet de la casa seguira
aqueixos passos: Adrián Carrillo adult, ja reconegut escultor, també alimentària reunions
i tertúlies en el seu estudi amb joves artistes,
evocant, d’aquesta manera, els seus records
d’infància.
Carrillo estudia en un centre escolar del carrer Villegas, cantonada a Bailèn, enfront del
que hui és un convent i en aquells dies estava la Diputació Provincial. Des de xicotet sent
passió pel cinema i en entre els anys 1930 i
1932 arriba a treballar com a actor, juntament
amb Daniel Bañuls i Gastón Castelló, participant també en diferents decorats de diferents
pel·lícules. Durant l’estiu, aprofitant les vacances, acudia al taller-estudie del seu pare, situat al carrer de Sant Nicolau n° 14, i com va
arribar a confessar el mateix, començant allí
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-8el seu artesanal treball de l’escultura.
Entraria en contacte amb Daniel Bañuls del
qual més endavant seria ajudant i va rebre
ensenyaments d’aquest, mantenint amb ell
una estreta amistat fins a la seua prematura
mort. Completaria estudis de Batxillerat en
l’Institut d’Ensenyament Mitjà d’Alacant.
Als díhuit anys, Adrián Carrillo comença a realitzar obres pel seu compte i el seu nom comença a sonar dins del món artístic d’Alacant.
En 1934, en col·laboració amb Barahona, i
igual que el seu pare, construeix la seua primera foguera per a la Plaza del 14 de Abril “El
grapat de roses”, aconseguint el tercer premi
de Primera Categoria. En 1935 fa el propi amb
la comissió de Rambla de Méndez Núñez,
aquesta vegada en col·laboració amb Valdés
“L’illa oblidada”, aconseguint el Primer Premi
de Turisme de la classe B.
Anys després, i per iniciativa de Gastón Castello, Adrián participa al costat d’altres artistes
alacantins en una sèrie d’esbossos per a una
foguera en la Plaça del Pont que plantejava
millores en el barri on estava enclavada i seria
002 Foguera del Mercat de 1928, obra de Miguel Carrillo Soler
003 L’artista al costat d’un grup d’amics en el rodatge d’una pel·lícula en els anys 30
004 Foguera de la Plaza de Hernán Cortés, obra de Carrillo
005 Retrat de Dolores Valero, de l’any 1941
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004
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-9confeccionada finalment per un total de set.
Corria l’any 1944 i la ja tradicional comissió del
pont havia plantat des de l’any 1929 monuments de la talla d’artistes com Agustín Pantoja, Paco Hernández, Gastón Castelló, Manuel
Capella o Manuel Baeza, fins que en el citat
any l’encarregat de fer el propi, Gastón Castelló, decidiria unir un nodrit grup d’artistes la
pretensió única dels quals va ser la de crear
entre tots ells un monument confeccionat
pels qui havien patit de manera molt acusada
la guerra i postguerra, ja que alguns d’ells trepitjarien la presó solament per no pensar com
els “vencedors” de tan atroç conflicte.
En total serien set, i cadascun d’ells es dedicava a un vessant diferent dins de les arts, la
qual cosa no impediria que, després del treball conjunt, s’alçara en la Plaça del Pont el
monument “Compte amb el nostre barri”, que
obtindria el tercer premi dins de la Categoria
B.
Aquestes són unes breus ressenyes dels set
artífexs;

006 Retrat, any 1942
007 Carrillo amb la seua esposa Dolores en un viatge que van fer a Madrid l’any 1943
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Miguel Abad Miró
Nascut en la localitat d’Alcoi, la seua professió
seria la de pintor i arquitecte, treballant diversos anys a la nostra ciutat amb l’arquitecte Miguel López González.
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Només es va dedicar al món de les fogueres de manera accidental col·laborant amb
aquesta foguera col·lectiva, ja que la seua
professió mai es va inclinar cap a aquest art,
per la qual cosa podria dir-se que en aquesta
ocasió comença i acaba la seua col·laboració
amb el món de l’art efímer alacantí.
Manuel Albert González
Estaria vinculat al món de les fogueres gràcies
a Gastón Castelló, perquè arribaria a exercir
com el seu administrador en l’inici dels anys
quaranta, alhora que duia a terme la seua
producció efímera de monuments, ja que
només s’encarregaria de realitzar de manera
individual nou. El seu estil es basava en les
simetries i els elements plans, portant el seu
art cap a l’entorn artístic predominant dins del
món de les fogueres, sent la seua primera incursió en aquest districte amb els sis col·laboradors restants.
Dins del món de la festa seria més conegut
com a cartellista, collint nombrosos èxits
dins d’aquest àmbit. Alhora que aconseguia
aquests assoliments, es reincorpora al món
008 Nu femení, any 1944
009 Xiqueta, de 1945

de la construcció de fogueres, ja que l’ofici artesà el deixaria aparcat a la fi dels anys quaranta, malgrat aconseguir els seus primers
èxits en solitari.
Torna per la porta gran, ja que planta una
sèrie de quatre monuments en la façana del
propi Ajuntament, dins del districte de Plaza del 18 de Julio, portant a terme una sèrie
de construccions efímeres que van suposar
un avanç estètic important, poc comprés en
aquells anys. Després d’aquests anys, es dedicaria a confeccionar diverses portalades de
barraques i a col·laborar amb Otilio Serrano
de manera humil, dedicant-se amb posterioritat fins a la seua jubilació al món de la pintura
publicitària i comercial.
Emilio Varela Isabel
La màgia de la llum no podia faltar dins
d’aquest grup, i el nostre “Sorolla” alacantí faria que la va ser la seua segona i última
aportació en el món de la festa quant a monuments efímers.
L’any 1934 alçaria en solitari el monument de
la comissió de Santa Cruz sota el lema “Ensomi del Bon Alicantí”, l’estructura del qual era
bastant simple però l’execució i els acabats
del qual la van fer mereixedora d’un primer
premi en la Categoria B. Perfectament enclavada dins de les escalinates de la plaça on se
situava, tres grans panells conformaven les
010 Retrat de l’escultor realitzat pel pintor Manuel Baeza l’any 1945
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-13diferents escenes, presumiblement regades
de la llum que caracteritza la seua obra.
Des d’aqueix moment fins a aquest any de
1944, Emilio Varela es dedicaria a viatjar pel
món i pintar quadres de diferents temàtiques, deixant a un costat el món de l’efímer.
Per sort, Castelló ho rescataria de nou per a
col·laborar dins d’aquest nodrit i selecte grup.
A part de tot l’anteriorment explicat, Varela no
estaria del tot alié a la festa del foc de la seua
terra, la que li va veure nàixer, perquè serien
diversos els cartells de la festa els que confeccionaria, a més d’il·lustrar la portada i les pàgines interiors de la Revista Festa de l’any 1936.
Així mateix, seria jurat de cartells de fogueres
durant diverses edicions.
Melchor Aracil Gallego
Des dels començaments de la festa destacaria
la seua faceta com a pintor i dibuixant dins
d’aquest món, encara que de manera esporàdica, sense oblidar la seua faceta com a cons011 Foguera de la Plaza de Gabriel Miró de 1946, de Carrillo
012 Foguera de la Plaza de Gabriel Miró de 1947, primer premi de Primera Categoria i Ninot Indultat
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015

014

tructor i cartellista de la festa.
La seua incursió dins de la construcció de fogueres ve donat l’any 1931, realitzant un total
de quatre fogueres fins al començament de
la contesa, comptant e algunes ocasions amb
diversos col·laboradors.
Després d’haver acabat la guerra, no es deixaria veure dins d’aquest món, ja que buscaria
altres possibilitats per a subsistir, posant el
seu art al servei de la festa per última vegada
en aquest monument de 1944.
Manuel González Santana
González Santana, alacantí nascut en el barri
de Sant Antoni, tindria un estil autodidacta a
l’hora de pintar els seus primers quadres, ja
que no es dedicaria al món de les fogueres,
sinó que posaria al servei de la festa en comptades ocasions el seu art.
A l’edat de 29 anys aconseguiria a la fi exposar de manera col·lectiva alguns dels seus
quadres en l’Ateneu d’Alacant, agradant en

en gran manera la seua obra, la qual cosa li
permetria al següent any poder fer el propi de
manera individual.
Sobre aqueixes dates s’involucraria al món
de les fogueres, realitzant uns quants monuments en col·laboració amb el també jove artista Rafael Blanco. En aquells primers anys,
confeccionarien varis ninots de carrer i la primera foguera que van plantar va ser la de la
Plaça de Sèneca l’any 1934.
Durant la contesa, realitzaria publicitat del
bàndol republicà mitjançant cartells, la qual
cosa faria que ingressara en el Reformatori
d’Adults de Benalúa, compartint estada amb
Gastón Castelló i Miguel Hernández.
Atendria el requeriment de Castelló a participar dins de l’obra col·lectiva, no involucrant-se
en anys successius dins d’aquest món, ja que
el seu incipient èxit dins del món pictòric va
fer que la seua vida transcorreguera per diferents llocs d’Espanya.
Daniel Bañuls Martínez

013 Adrián Carrillo amb el seu ajudant Fernando Donate en l’estudi del carrer Sant Carles
014 Carrillo en una tertúlia dins de l’estudi de Pérez Pizarro
015 Retrat de Rafaela Antón, de 1947

016
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De família dedicada a l’art, l’escultor Daniel
Bañuls començaria a la primerenca edat de
5 anys a esculpir figures dins de l’estudi-taller
del seu pare Vicente Bañuls.
Amb els anys perfeccionaria la seua tècnica,
impartint classes a alumnes que en pocs anys
es convertirien en els artistes més importants
de la nostra terra, com Adrián Carrillo, Manuel
Baeza, Gastón Castelló i Emilio Varela, amb el
qual es veia tots els matins a l’Esplanada per
a admirar les palmeres i els vaixells, a manera
de relaxació per a poder inspirar-se a l’hora
d’esculpir.
La seua obra més destacada dins del recorregut urbà de la ciutat és la Font de Llevant,
situada en la Plaça dels Estels, la qual, des de
la seua instal·lació, es va convertir en tota una
icona de la ciutat, simbologia que ha traspassat les nostres fronteres. Altres obres destacades són el bust del Doctor Antonio Rico
Cabot, situat al parc del Tossal i el monument
als Caiguts de la Vega Baixa, el qual està en
Aguamarga, a l’entrada de la nostra ciutat.
Moriria l’any 1947, si bé tres anys abans col·laboraria en la confecció d’aquest monument
016 Labrador, de 1947
017 Diferents artistes en una exposició realitzada a la fi dels anys quaranta.
018 Nu femení, de 1948

017

018

019

020

de la Plaça del Pont de manera aïllada.
Gastón Castelló Bravo
Si d’alguna cosa pot presumir el món de les
fogueres és d’haver comptat amb les meravelloses mans de Gastón Castelló, primer triomfador en el món de la festa, creador d’un estil
propi que ensenyaria a deixebles com Ramón
Marco, l’artista més premiat en la categoria
especial fins hui.
Pintor en la seua formació, entraria en el món
de l’art efímer gràcies a diversos artistes fallers, els qui li van ensenyar tot el necessari
per a poder dur a terme els monuments Santjoaners.
Amb el pas dels anys perfeccionaria la seua
tècnica, i, com bé s’ha explicat al començament del relat, introduiria el “art déco” dins
de la seua forma de treball, deixant-nos una
sèrie de monuments que a data actual continuen resultant frescos i icònics.
En els primers anys de la festa seria l’encarregat de realitzar les fogueres més importants
de l’època per pressupost, emportant-se en
019 Sant Gabriel, de 1948
020 Retrat, de l’any 1948
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025
021

022

nombroses ocasions els principals premis.
Continuaria construint monuments fins a la
dècada dels cinquanta, encara que canviant
d’estil completament, aparcant el seu particular segell per a adaptar-se als nous corrents
artístics, fet aquest que no agradaria del tot
al públic i als amants de la festa. No deixaria
d’involucrar-se mai del món de la festa, si bé
els seus dibuixos i esbossos han estat sempre
presents fins a la seua defunció en 1986.

-18-

Principal impulsor de la idea d’una foguera
col·lectiva per a la Plaça del Pont en 1944,
com bé hem pogut veure fins a aquestes línies, l’amistat que tenia amb la resta d’artistes
ve donada per diferents situacions de la vida,
com l’haver compartit exposicions col·lectives, retir carcerari imposat o classes d’art.
Podria dir-se que l’ocasió que van tindre de
plasmar el millor de cadascun és un fet que
a data actual no tornaria a repetir-se, perquè
aquesta pedrera de tan importants creadors
no s’ha tornat a repetir dins d’aquests temps
tan moderns.
Com bé s’ha pogut comprovar, els anys quaranta serien els de la carestia i fam. Després
de finalitzar la Guerra Civil, Carrillo té el seu
estudi obert al carrer de Sant Carles, que
023
021 Horfanets, de 1949
022 Els quatre evangelistes, de l’any 1949
023 Maternitat, any 1949
024 Enrique Vicedo i Adrián Carrillo en la serra d’Aitana

026

024
025 Retrat d’Óscar Esplá, de l’any 1949
026 Retrat, de 1949

mantindrà molts anys i, igual que altres escultors alacantins reprén el seu treball de constructor de fogueres, labor que com el mateix
afirmava, va fer per a sobreviure, igual que
van fer altres punts.
El Carrillo adult, de formació autodidacta i artesanal, després d’haver participat en els anys
precedents a la contesa en la construcció de
diverses fogueres, realitzaria mitjançant encàrrec, sorprenents terracotes, escaioles i rigorosos retrats com el bronze que li dedica a
la seua llavors promesa María Dolores Valero
en 1941, dos anys abans de casar-se amb ella
el 3 de maig de 1943 en la parròquia de La
nostra Senyora de la Misericòrdia. El 12 de
març de 1944 tenen el seu primer fill, Miguel
Antonio Gregorio, dos anys després, el 6 de
setembre de 1946, Adrián José Eugenio, el hui
escultor “Adriano” i un tercer fill, Sergio, veurà
la llum el 2 de desembre de 1949. Anys més
tard, el 16 de juliol de 1960, el quart i últim
dins del matrimoni, Enrique.
Adrián Carrillo cultiva, en aquests anys, el
retrat, que resol amb gran fidelitat al model
real i dins d’una línia realista, igual que molts
altres escultors del moment. El retrat es convertiria en un gènere idoni per a tot escultor
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027

028

que vulga donar-se a conéixer i aconseguir
encàrrecs. Al mateix temps permet a l’artista
mantindre les mans actives ocupant-se a atrapar en el fang, utilitzant com a models a familiars i amics. Amb el seu bon saber fer, Carrillo
treballa fins a ben entrada la dècada dels anys
50 amb molts encàrrecs de caràcter públic,
realitzant diferents obres d’aquesta índole.
El mes de gener de 1942 participa amb un
dels seus fidels i realistes retrats escultòrics
en l’”Exposició de Belles arts” que organitzava la Foguera Alfonso el Sabio, igual que ho
farà Daniel Bañuls presentant una terracota.
Poc temps després, en 1944, s’organitza en el
Palau de la Diputació l’”Exposició Provincial de
Belles arts” amb la intenció de donar impuls a
un art oficial de postguerra on es procura potenciar una línia convencional i ortodoxa, si bé
l’amor per la pàtria i els valors cristians eren
quasi llei en aquell moment. D’un total de 273
peces presentades al certamen, es troben
obres d’Emilio Varela, Melchor Aracil, Xavier
Soler, Gastón Castelló, Pérez Gil, Abad Miró,
José Cañizares, Gálvez, González Santana,
Castro Gil, Luís Alegre, Domingo Tafalla, Pascual Sempere, Ramón Marco i diversos més,
no faltant, lògicament, Adrián Carrillo, el qual
participa amb un delicat i ideal “Nu Femení”, i
amb un oportú retrat de José Antonio Primo
de Rivera, realista i clàssic, obtenint en aquesta ocasió l’estímul d’una subvenció oficial. Referent a aquesta primera mostra, Juan de Rojas, crític d’art en la premsa local del moment,
comentaria el següent de manera literal:
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“Resulta perquè una exposició d’elevat nivell
artístic i de tècniques i tendències variadíssimes. Des de la realista escolàstica, que soluciona els problemes amb una exigència neta
de tipus tradicional a la moderna purament
psicològica que com avançada en l’art realça
el sentit intel·lectual amb noves formes de la
sensibilitat”.
Ens trobem en un moment històric en el qual
el règim actua d’una manera quasi paternalista, reprenent i organitzant a partir de 1941
les clàssiques Exposicions Nacionals de Belles
Arts que, juntament amb les Exposicions Provincials, les Mostres Municipals o les organitzades a través de la recentment creada Obra
Sindical d’Educació i Descans, la qual celebra
la commemoració del 18 de juliol, constituïen
les fites culturals al nostre país i província
més significatius i importants del moment.
Referent a això, anys més tard s’escriuria el
027 Retrat de Manuel Baeza, confeccionat l’any 1949

següent:
“D’aquestes expressions culturals de la gran
Obra Sindical ha d’eixir la preuada llavor que
després de trasplantada i sotmesa a selecció
pot donar-se... el cultiu intens i acurat que
necessita per a la seua florida...”
Sobre aquest assumpte, malgrat les conviccions ideològiques personals de cadascun,
ocultes en la majoria dels casos i les permanents ànsies de llibertat o d’independència de
criteri, els artistes del moment, amb millor o
pitjor grat col·laboraran en projectes solidaris
del règim per a obtindre el suport oficial i el
reconeixement social cap al seu projecte artístic, sent aquesta l’única manera d’expressió
028 Pietat, de 1950

artística o supervivència.
Al setembre de 1949 se celebrarà l’Exponent
del Gremi d’Arts Plàstiques emmarcat dins
del “VI Concurs Artesà Provincial”, en el qual
tindran cabuda artistes com Pérez Pizarro,
Xavier Soler, González Santana, Martínez Llobregat, Fuentes, Aracil, Tafalla, Forner, Alabés,
José Gutiérrez, Ramón Marco, Agustín Pantoja, entre altres, participant Adrián Carrillo en
aquesta ocasió amb dues composicions titulades “Figura per a Trofeu” i “Sant Francesc
d’Assís”.
Entre 1944 i 1947, i amb la pretensió de supervivència, arribaria a construir diverses fogueres que que obtindrien importants premis.

029

Així, en 1947, amb “Cansons de Mona”, de la
Plaça Gabriel Miró, aconsegueix el Primer Premi de Primera Categoria, sent la millor de tota
Alacant en declarar-se desert el premi Especial, a més del Ninot Indultat, el qual en l’actualitat no es conserva, com molts altres de
l’època. Aquest monument es trobaria dins
de la línia alacantina, impulsada i practicada
per Gastón Castello, amb gran importància
del disseny arquitectònic i presència d’obra
pictòrica.
Cal destacar que en 1947 mor el gran escultor
Daniel Bañuls, considerat per alguns crítics
com el millor escultor de la zona de llevant en
aquell moment. Adrián Carrillo i José Gutiérrez
Carbonell, els seus deixebles, s’encarregaran
d’acabar el monument a Carlos Arniches, que
el mestre ha deixat inconclús, el qual està situat en l’actualitat al Parc de Canalejas.
Bon amic dels seus amics gaudeix de la tertúlia entorn d’un café i uns cigarrets i abans
de finalitzar la dècada dels anys 40, és un dels
fixos en la qual s’organitza en els baixos de
l’Hotel Samper, a la qual acudeixen, entre altres, Manuel Baeza, Francisco Armengot, Enrique Vicedo, Xavier Soler, José María de la Rosa
i, a vegades, traslladant-se des de Villena, Manuel González Santana.
Al desembre de 1948, Adrián Carrillo rebrà
l’encàrrec, mitjançant contracte, de dur a terme un monòlit amb un motiu de “La Pietat”
en altrelleu i fons de creu en pedra arenisca
d’Elx, per al panteó de D. Amaro González en
cementeri d’Alacant, sent aquesta una de les
seues més belles obres funerari-religioses,
amb fort dramatisme i estil clàssic-renaixentista.
En l’ambient de l’època queda patent l’obligat
fervor religiós, present en tots els àmbits, des
de l’oficialitat política, l’església, fins a les classes populars.

029 Carrillo en una molt recognoscible imatge cigarret en mà
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Una especial relació unirà a Carrillo amb el
pintor Manuel Baeza, amb el qual arribarà a
treballar en diferents ocasions. L’ú de desembre de 1949 s’inaugura una exposició d’aquest
últim en el Saló de Sessions de la Diputació
Provincial i en la mostra un total de cinquanta llenços són els exposats, on tenen cabuda
paisatges, natures mortes i retrats, entre els
quals destaca un de Carrillo i un altre del fotògraf Francisco Sánchez. Tots dos acudeixen a
diferents actes d’exposicions del seus amics,
com al gener de 1950, en ocasió de la mostra
del pintor Francisco Lozano, a la inauguració
del qual van assistir diferents autoritats i els
destacats artistes alacantins com Gastón Castelló, Adrián Carrillo, Manuel Baeza, Pérez Gil
i altres.
034

EI 2 de febrer de 1950 es va inaugurar a
l’Ajuntament de la nostra ciutat una exposició d’artistes alacantins, en ocasió de les Festes d’Hivern. Van presentar obra els artistes
Aracil, Baeza, Castello, Cernuda, Díaz, Gálvez,
Garriga, Martínez Llobregat, Moreno, Pérezgil,
Pérez Pizarro, Soler, Valdés, Varela i González
Santana en la modalitat de pintura i Adrián
Carrillo, Vicente Marco, Vicente Olcina i Sam-

033
030 Retrat del pintor Juan Lloret Torregrosa de 1950
031 Sant Francesc, de l’any 1951
032 Picapedrers, de 1952
033 Topògrafs, de 1952

034 Fris, de 1952
035 Estela Corbalán, de 1952
036 Verge amb xiquet i àngels, de 1953
037 Verge amb xiquet, de 1953
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038

039

040

042
043

041

per en escultura. Sota el pseudònim “EDOT”,
un crític local feia referència a la mostra en
el diari “Informació” i després de nomenar les
obres de Marco (que va mostrar “un grup ple
d’inquietuds”), Olcina i Samper (cadascun un
retrat), enaltia a Carrillo per “la seua sentida
composició de xiquets que ha cridat poderosament la nostra atenció”.
Del mes d’agost d’aqueix any data un reportatge sobre l’escultor signat per José María de
la Rosa. El crític descriu algunes de les obres
que té concloses en el seu taller; “Horfanets”
(“d’una exquisida dolçor i ingenuïtat”), “Xica
despullant-se” (“composició plena d’ingravitació i soltesa”), el bust del pintor Baeza, així
com una “Maternitat” (“dues ànimes de fang,
als qui Carrillo els va fer calor i palpitació; vida
en suma”). En totes elles s’incideix en el seu
naturalisme. El comentarista també afirmaria
que “Adrián Carrillo és un jove escultor alacantí que uneix als seus excel·lents dots personals,
unes altres d’ordre artístic que ens mereixen la
màxima atenció. Modest, amb una humilitat al
caire de la timidesa, potser no concedisca a la
seua obra la importància que al nostre judici
mereix. Hui, contrariant el seu desig de romandre en l’anònim, el portem a aquestes línies per
a fer-li estricta justícia al fet que tot artista és
creditor”. En altres paràgrafs de l’article prossegueix dient que “…ve dedicant-se amb entusiasme, a través ja de prop de vint anys, sense
desmais ni claudicacions, posant la seua ànima
al servei de la interpretació de les masses, amb
la difícil òptica que solament posseeixen aquells
als qui Déu va atorgar el cabal de la inspiració
i el lluminós númen per a veure més enllà dels
contorns naturals” ; “Coneix els secrets del taller
i està dotat de llum creadora, sucosa i a la veure
038 Una altra Verge amb xiquet, de 1953
039 Relleu, any 1954
040 Asunció, de 1954
041 Retrat de Carrillo
042 Planyívola, de 1954
043 Sant Isidre Llaurador, de 1954
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044 i 045 Dues fases de creació del Sant Isidre Llaurador de 1954 amb destinació a València
046 Monument a l’alcalde Luis de Teresa, de 1955
047 Retrat alcalde José Martínez

048 L’artista elaborant una talla en fusta l’any 1957
049 Sagrada Família, de 1957
050 Naixement d’Alacant, de 1957
051 Sant Isidre Llaurador, de l’any 1958

055

052 Adrián Carrillo fotografiat l’any 1958
053 La família, el treball i l’estalvi, de 1959
054 Motius taurins, de l’any 1959
055 Font de la Santa Faç, any 1960

056 Carrillo al costat de diversos amics en el Hort del Xocolater l’any
1960

061

062

063

057

discreta”. El mateix crític s’interessarà per les
obres que en aqueix moment té en l’estudi,
com a “Xica despullant-se”, de la qual diria
que l’artista busca la impressió del moviment
amb una difícil senzillesa, que en aquest cas
és el més destacat mèrit de la figura.
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Aquest crític tancarà finalment l’article argumentat que “L’obra d’aquest escultor, dinàmica
forta, plena d’inspiració, és digna de figurar en
l’avantguarda del difícil art de l’escultura, fred,
aspre, nu, al qual cal prestar el foc del nostre
pit perquè la pedra oblide que va nàixer sense
ànima”. Aquestes afirmacions cap a un artista
i cap a un gènere com l’escultura denoten que
les obres d’Adrián Carrillo ja són tingudes en
compte dins dels diferents mons artístics de
la ciutat, sent valorades positivament pels crítics del moment, els quals el consideren com
un valor en alça.
Al juny de 1951, Adrián Carrillo juntament
amb el també escultor Gutiérrez Carbonell i
destacats pintors alacantins com González
Santana, Javier Soler, Gastón Castelló Vicens,
Pérezgil i Manuel Baeza, sent aquest últim,
amic personal de Carrillo, el que aconseguirà
“Primera Medalla”, gràcies a la gran fama i reconeixement que el pintor llevantí ja anava
obtenint per part de la crítica especialitzada,
sent descobert en el “VIII Saló dels Once” per
Eugenio d’Ors, gran crític del moment, el qual
qualificaria aqueix mateix any a Baeza com a
“jove mestre de la pintura espanyola”, participa
en la I Biennal d’Art del Regne de València,
traslladant-se el mes de juny a la capital del
Túria a fi d’entregar la seua obra i al mateix
temps celebrar un dels “Missatges Literaris”,
que es desenvolupen en els salons del Cercle
de Belles arts. Al seu torn, Carrillo participaria
057 Figura reclinada, de 1960
058 i 059 Font de la Lectora, de 1962, en la seua inauguració
060 Composició, de l’any 1962
061 Circ II, de 1964

en el gran esdeveniment cultural de l’any, la “I
Biennal Hispanoamericana d’Art”, que inauguraria el mateix Franco, enviant l’escultor dues
obres per a participar a aquesta Biennal.

058

064

065

059

Al juliol de 1952, Adrián Carrillo signa el contracte per a l’execució de dos destacats relleus en pedra calcària per al porxo d’entrada
a la “Prefectura d’Obres Públiques”, comprometent-se a la seua finalització abans del 31
d’octubre d’aqueix mateix any. L’excel·lent
qualitat del material, juntament amb l’esplèndida execució de l’escultor, manifesten dues
composicions, una d’obrers picapedrers i una
altra de tècnics topògrafs on s’exposa un exprés homenatge a l’esforç i al treball, símbol
de la reconstrucció econòmica i social del
moment. Al desembre d’aqueix mateix any, i
després de proposta dels pintors Xavier Soler
i Manuel Baeza al Governador civil, Carrillo
s’ofereix a participar, juntament amb nombrosos artistes de la província, en una exposició de “Christmas” per a col·laborar en la
campanya de Nadal amb l’import de la seua
venda.
També duria a terme l’estàtua de “Sant Gabriel” en la parròquia del barri del seu mateix
nom, temple edificat en 1947, i l’altar del qual
de la Immaculada estava conclòs en 1951 per
Ramón Ripoll. Cap a 1952 o 1953 té finalitzat
el conjunt escultòric de la capella de l’Institut
Jorge Juan.
Durant els últims anys de la postguerra i la
fam fins als primers de la dècada dels cinquanta es construeixen a Alacant nombrosos
edificis públics i privats, que s’emmarquen
dins de la política de reconstrucció després
de la guerra amb una marcada arquitectura
del moment, constituint com a exemples l’Ins-

060

062 i 063 Formes, de 1964
064 i 065 Monument a Camilo José Cela, de 1965 i bust

-31-

066

069

067

068

070

071

-33-

072

066 Motius mariners II, de 1967
067 Pentecostés, de l’any 1966
068 Espais, de 1967
069 La Mareta, monument a la Mare, de 1968
070 Pare i fill treballant en el taller
071 Inauguració d’un mural de Manuel Baeza l’any 1968
072 Verge de Monserrate, de 1969
073 i 074 Esbós en fang i resultat final del Sant Francesc d’Assís de 1969,
instal·lat en la parròquia alacantina de Ciutat d’Assís

073

074

078

titut Provincial d’Higiene, la sucursal del Banc
d’Espanya, el Sanatori del Perpetu Socors,
l’Institut Jorge Juan, l’Estació d’Autobusos, així
com el conjunt situat en la Plaça de la Muntanyeta, compost pels edificis de la Delegació
d’Hisenda, la Delegació del M.O.P, l’església
de La Nostra Senyora de Gràcia i alguns més.
Mostra del poder franquista i de la burgesia
adepta al règim, es plantaria en aqueixa dècada la foguera de Plaça del Cabdill, la qual, pel
seu cost, perfectament podria haver concursat en la categoria especial, encara que quedaria fora del concurs oficial, sent construïda
per Ramón Marco.
En un ple de la Diputació Provincial de 1953
es crea l’Institut d’Estudis i en la seua secció
d’Arts Plàstiques, que dirigirà Alberto Lagarde, s’integren Xavier Soler, Manuel Baeza, José
Luís Vicens i Adrián Carrillo. L’escultor es vincularà, pràcticament quasi per a tota la vida,
a aquesta institució en les seues dues etapes,
una emmarcada en l’etapa franquista i una altra en la Transició fins a l’actualitat, que tan
bona labor durà a terme amb el temps en pro
de la cultura i art provincials.
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Per al Col·legi d’Orfes de Ferroviaris, la construcció dels quals es remunta a 1942 després
de la cessió de l’Ajuntament dels terrenys en
la muntanya Tossal a l’Associació General
d’Empleats i Obrers de Ferrocarrils d’Espanya, crea una Verge, uns angelots i un fris en
relleu.
El crític local Francisco Armengot en 1954
s’ocupa de destacar als més valuosos artistes
alacantins del moment en el n° 1 de la revista
Galatea, entre els quals esmenta a Adrián Carrillo. Referint-se al “Fris per al Col·legi d’Orfes
Ferroviaris”, aquest crític diu que “Constitueix
l’arrancada d’un camí de major abstracció en el
qual els volums, sàviament manejats han posposat a segon terme totes les anècdotes i detalls de
menor quantia que allí no estan, però s’endevinen”. A més, l’escultor estimaria aqueix fris en
un escàs pressupost de 9.500 ptes. Així mateix, Armengot es referirà a la imatge de “San
Isidro Labrador” que se li ha encarregat a l’escultor per part de l’Institut de Colonització per
a una església de Madrid i al relleu que decoraria l’escala principal de la “Junta d’Obres
del Port” que l’artista està acabant, qualificant
llavors a l’escultor com a “positiu valor del qual
esperem molt en breu temps”.
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Aqueix any de 1954, l’Institut de Colonitza075 Grup família, any 1969
076 Mural ONCE, de 1970
077 i 078 Monument al sabater, de l’any 1970
079 Adrián Carrillo en la celebració del Dia de la Província l’any 1970

077

080 Tors, de 1971
081 i 082 Figures, de l’any 1971
083 Dones, de 1972
084 Família de pescadors, de l’any 1973
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ció havia encarregat a Carrillo una imatge de
fusta policromada de San Isidro, com bé s’ha
exposat en el paràgraf anterior, la qual seria
exposada en una església de Madrid. Anteriorment, l’escultor havia guanyat un concurs
amb el tema del sant llaurador, patrocinat per
Fernández del Amo, que seria creador i primer director del Museu d’Art Contemporani.
L’experiència i el prestigi que l’artista anava adquirint, juntament amb la seua estreta
col·laboració amb els arquitectes, fa que tinga nombrosos encàrrecs per a diferents llocs
d’àmbit públic i privat, vegeu esglésies, vestíbuls, organismes i particulars. En 1955 s’implicaria en el desenvolupament d’un retaule
i uns relleus per al “Col·legi Sant Àngel de la
Guarda” de Madrid, encàrrec de l’arquitecte
Juan Gómez González, constituint-se com una
obra de manifesta simplificació i estilització
de formes, plenament integrada en l’arquitec085 Forma expansiva, de l’any 1973
086 Nereo, de l’any 1973
087 Trobades pares, de 1974
088 Equilibri, de 1974

tura, on apareix l’ascensió de la verge acompanyada de dos àngels als costats.
A causa de la destrucció durant els anys republicans de diferents temples i imatges
religioses, i com la necessitat de dotar a les
diferents ciutats de nous temples que foren
d’acord amb l’Espanya nacional i catòlica, es
va impulsar a molts escultors a orientar el seu
treball en aqueixa direcció. En 1956, en el “V
Concurs Nacional i Provincial de Pintura”, que
organitzaria l’Excma. Diputació Provincial, es
presenten un total de deu escultures, obres
de Daniel Bañuls, els Germans Blanco, Enrique Giner, Rafael Ibáñez, Ramón Marco, Pascual Sempere i altres, l’escultor Adrián Carrillo
fa el propi amb un esbós d’una “Verge de la
Presentació” en fusta.

Cartells de Fogueres, juntament amb l’arquitecte Miguel López i els pintors Pérezgil, Pérez
Pizarro, Gálvez, Xavier Soler, Baeza i Armengot, concurs que van guanyar els germans Álvaro i Manuel Pérez Galdós.

En aqueix mateix any, Adrián Carrillo exposa
a Almansa i a l’abril va formar part del Jurat de

Però temps abans, en 1955 s’havia constituït
l’”Aula Gabriel Miro” patrocinada per la llavors
Caixa d’Estalvis del Sud-est d’Espanya i durant el curs de 1957-1958 van ingressar com
a nous membres numeraris Carrillo, Miguel
Juan Gosálbez, Enrique Lledó Terol, el fotògraf
Francisco Sánchez i Manuel González Santana. Durant 1957, Carrillo conclou un relleu en
marbre per a l’Hotel Carlton d’Alacant. El nou
edifici de l’hotel, obra dels arquitectes Miguel
López, Luis Gay i José Pastor, en la seua ornamentació havien participat diferents artistes
locals. Aquest any de 1957, forma part una altra vegada del Jurat de Cartells de Fogueres, al
qual s’incorpora Gastón Castelló, sent guan-

089 Espiral, de l’any 1975
090 Expansió d’una línia, de l’any 1975
091 Les tres Gràcies, de 1975
092 Conicitat, de 1975

093 Obertures, de 1975
094 Carrillo al costat de l’esposa d’Óscar Esplá en el seu taller l’any 1975
095 Expansió, any 1975
096 Espais en ovals, de 1975

yadors Manuel Albert i Manuel Moreno Pezzi.
Entre 1956 i 1957 la llavors Caixa d’Estalvis
Provincial d’Alacant havia convocat un concurs restringit per a seleccionar un baix relleu, que hauria d’ornar la façana de la seua
seu principal en la Rambla de Méndez Núñez.
Es va considerar que els treballs presentats
no reunien les condicions degudes, excepte
els projectes dels germans Ibáñez i d’Adrián
Carrillo, encara que se’ls va comunicar que
podien reformar-se per a adaptar-se millor
a l’arquitectura de l’edifique. Aquest primer
projecte no tindria vigència i al següent any,
en 1958, es va fer pública convocatòria a nivell nacional, sent triat pel Jurat nomenat a tal
fi el projecte d’Enrique Pérez Comendador, la
“Sagrada Família” que hui es troba en l’esmentat lloc i que va tindre en compte algunes de
les idees plantejades per Carrillo en la seua
proposta.

097
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Seguint en 1957, es convoca a la nostra ciutat
el “VI Concurs Nacional i Provincial de Pintura”, els principals premis de la qual recauen
en pintors forans i se celebra, a més, el “I Saló
d’Escultura Mediterrània”, el segon premi de
la qual ho obté José Gutiérrez Carbonell amb
la seua expressiva obra “A Miguel Hernández”,
i en l’edició de l’any següent serà el monover
Benjamín Mustieles el que obtindrà el primer
premi amb el seu bronze “Banyista”.
També en 1957, Adrián Carrillo durà a terme al costat del seu amic Manolo Baeza un
important encàrrec de l’Institut Nacional de
Colonització, a través de l’arquitecte José Luis
Fernández de l’Amo, per a realitzar en El Del
patrimoni reial un mosaic, un retaule, la figura
d’una verge, uns àngels i altres elements de
decoració. La col·laboració entre l’arquitecte,
el pintor i l’escultor donen com a resultat una
racional i bella obra, de línies estilitzades i modernes, on es manifesta un esperit avançat,
similar a les preocupacions racionalistes dels
artistes de l’Escola Bahaus, quan preconitzaven la fusió de les diferents arts, sent un tret
molt modern per a l’època tan ombrívola. El
mateix arquitecte li encarregarà altres treballs, així com portarà a terme a Alacant un
mural de gran simplificació de formes titulat
“Coses de la mar” i un altre per a Almansa de
similar factura, titulat “Figures femenines”.
També l’artista durà a terme una important
obra a Alacant: el seu “Baix relleu en marbre”,
confeccionat per als baixos de l’Hotel Carlton,
es tracta d’una obra que al costat de la realitzada en el mateix lloc pel seu amic Baeza
suposava un salt qualitatiu en el seu estil ja
simplificat i avantguardista.
Finalitzant l’any, el mes de desembre Adrián
Carrillo impartirà la seua ponència titulada
“Consideracions sobre l’escultura actual”, com
a discurs d’ingrés a l’Aula “Gabriel Miró” de la
Caixa d’Estalvis del Sud-est d’Espanya, que
era en aqueix moment el fòrum cultural més
prestigiós de la ciutat. Precisament en la Caixa
d’Estalvis del Sud-est d’Espanya es duran a
terme conferències, debats i exposicions d’artistes com Gallar Cutillas.
En col·laboració amb el pintor Manuel Baeza
s’encarrega de decorar l’església del Del patrimoni reial, on destaca la façana i esculpeix
un San Isidro per al temple del nou poblat del
seu nom erigit en 1956 (amb mosaics també
de Baeza, a l’església i campanar), on també
097 Estampa familiar de Carrillo al costat de la seua neta

deixarà una talla de la Verge. En 1959, la premsa descrivia la nova parròquia de San Isidro
com “d’estil modern dins de la seua senzillesa, on es conjuminen les línies característiques
d’una arquitectura actual... és una construcció
alegre per les vidrieres policromes de la qual penetra a dolls el sol llevantí”.
A l’agost de 1959, el crític d’art Ernesto Contreras inicia la publicació de les ressenyes d’una
sèrie de tertúlies amb creadors alacantins, en
el diari “Informació”, amb la intenció “de preasseure una dimensió més humana i real de
cada artista”. Per a això, entraria als tallers
d’Adrián Carrillo, Manuel Baeza, Pérez Pizarro, Gastón Castello, José Gutiérrez, Pérez Gil,
Andrés Forner i Ramón Marco participant en
elles, a més de l’esmentat crític, personatges
rellevants de la cultura alacantina d’aquells
anys, com els poetes Manuel Molina, Carlos
Sahagún, Armengot i fins i tot els mateixos
artistes, etc. Per exemple, a la de Baeza acudeix Adrián Carrillo, que a penes parla. En la
d’aquest últim són presents Baeza, Pérez Pizarro, Bernardo Capó, José Seva, Fernando
Donate i Manzanaro. Es discuteix sobre com
organitzar una exposició d’Art Modern.
En un moment de la tertúlia, Carrillo defensa
l’obra per encàrrec com a possibilitat de creació més que de coacció i es queixa que els
crítics d’art ignoren els treballs d’aquesta naturalesa en les seues cròniques periòdiques.
En la de Pérez Pizarro arriba a afirmar, com
a bon escultor, que “abstracta és tota pintura”,
en una disputa sobre art abstracte.
Finalitzant ja aquesta dècada, al desembre de
1959 s’inaugura el Certamen d’Artesania Nadalenca que seria organitzat per l’Obra Sindical d’Artesania d’Alacant, participant artistes
de tota la província, entre els quals destacarien Gastón Castelló, Pérezgil, així com els escultors Ramón Marco, José Gutiérrez, els germans Ibáñez i Adrián Carrillo amb uns relleus
i Remigio Soler amb dues talles.
En la dècada dels anys 60, Carrillo continuarà
treballant per a la Caixa d’Estalvis del Sud-est
d’Espanya a més de nombrosos particulars,
sobretot relleus per a vestíbuls. A la ciutat i els
seus limítrofs veuen alçar nous edificis a conseqüència del desenvolupament impulsat pel
turisme i el consegüent augment de població,
un augment aquest molt evident en les zones
més pròximes a la costa, com La Albufereta o
la Platja de Sant Joan.
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Durant el mes de setembre de 1960, Carrillo es
trobava treballant en la font de la plaça de la
Santa Faç, situada a esquena de l’Ajuntament,
la qual va haver d’executar tenint en compte
l’entorn arquitectònic, que sempre valorava a
l’hora d’emplaçar les seues obres. Havia sigut
un encàrrec directe de l’Ajuntament d’Alacant,
el qual arribaria a realitzar més de cinquanta
esbossos abans de la seua execució i per la
qual va rebre la quantitat de trenta mil pessetes. De pedra de El Campello, es compon d’un
prisma rectangular entre dues piles semicirculars en marbre. En totes dues cares del prisma va representar en baix relleu a la Verónica
i l’Escut d’Alacant. Es tracta d’una de les seues
obres més equilibrades i belles i una de les
preferides de l’artista.
Durant aquesta dècada es produeix l’esgotament del moviment informalista. S’aconsegueixen els corrents del Pop-Art, del Op-Art i
del moviment normatiu de caràcter constructivista. L’escultura aconsegueix un gran desenvolupament amb l’aparició dels corrents
minimalistes. Es produeix el naixement dels
grups Estampa Popular, Equip Crònica i Equip
Realitat, tots ells amb plantejaments socials i
de factura figurativa.
El 26 de maig de 1962 i als jardins de la Biblioteca “Gabriel Miró”, s’inaugura la font i l’escultura “La Lectora”, un dels millors treballs de
Carrillo, com a musa i símbol del creixement
espiritual que produeix la lectura de llibres.
Es tracta d’una figura recolzada en una acti-
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tud molt tranquil·la que a l’escultor agradava
plasmar. En 1963 signatura i data el relleu de
la façana de l’església de la Casa Sacerdotal
d’Alacant. El 20 d’agost de 1965 és inaugurat
el monument/font dedicada a Camilo José
Cela, també finançada per la Caixa, en el Hort
del Xocolater d’Elx, donant-se l’anècdota que
el mateix escriptor es va banyar en la seua
pròpia font en aquell acte, oferint després als
assistents una lectura, il·lustrada amb projeccions, del seu llibre “Toreig de saló”.
A l’any següent conclou un relleu al·legòric
per al vestíbul de l’en aquells dies Institut Provincial d’Higiene, configurat per una matrona
amb diferents detalls simbòlics al·lusius a la
farmacopea i la higiene i resolt alternant el
detall en algunes zones amb una execució
general simplificada. Dos anys després acaba
el grup del monument a la Mare, “La mareta”, per a la localitat de La Vila Joiosa i 1969,
el “Sant Francesc d’Assís”, en formigó, per a la
parròquia del seu nom. Són anys en què treballa molt per a particulars, vestíbuls de nous
edificis, destacant el conjunt “Formes”, en ferro esmaltat per al del carrer Federico Soto
15, una de les seues primeres obres definitivament abstractes.
En aquesta dècada, Adrián Carrillo manté en
el seu estudi del carrer Sant Carles (després el
traslladarà a Sant Blai després de passar per
un altre situat en el barri Tómbola) animades
tertúlies sobre art i sobre la vida.

098, 099 i 100 Moviment ascendent, de l’any 1976, la ubicació final del qual seria la Plaça de Sant Blai
101 Paloma, de 1976
102 Homenatge a Paul Klee, de 1976
103 Espiral en l’espai, de l’any 1976
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Serà en aquests anys en els quals durà a terme obres amb una múltiple varietat de materials, de gran perfecció tècnica i enginy en els
processos de reducció sintètica dels volums i
dels plans. En molts casos, s’arriba a obres de
gran equilibri, puresa i senzillesa. Una de les
peces més reeixida d’aquest període, executada per a l’entrada del llavors Col·legi Oficial
d’Arquitectes d’Alacant, és “Formes”, de l’any
1964, en la qual l’artista duu a terme la síntesi formal anteriorment exposada. Es tracta
d’una realització estilitzada, rica i sensual, de
sensibilitat quasi musical, executada en ferro
policromat i en la qual l’escultor resumeix totes les seues preocupacions avantguardistes
del moment.

104 Paloma, de 1976
105 Ovals coincidents, de 1976

En aquest clar domini dels materials i les
textures, juntament amb les clàssiques execucions tècniques que l’artista realitza en
terracota, pedra o marbre, l’escultor també
s’atrevirà amb la rajola i la ceràmica, esmaltada o tallada.
A tot això, Adrián Carrillo mostrarà les lògiques preocupacions d’un escultor del seu
temps pels assumptes associatius, professionals i artístics. Igual que altres creadors, estarà associat a l’Agrupació Nacional Sindical
de Belles arts, sent nomenat el 10 de novembre de 1964 pel seu president, Juan de Ávalos,
vocal del grup d’escultors de la Junta Rectora
per a la Delegació Provincial d’Alacant.
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També en aqueixos anys, a partir de 1968, i
des de la Secció d’Arts Plàstiques de l’Institut
d’Estudis Alacantins de l’Excma. Diputació Provincial, a la qual pertany Adrián Carrillo com a
vocal, juntament amb Cia., Armengot, Baeza,
Díaz Azorín, Xavier Soler i Martínez Blasco, es
promouen diferents exposicions i cursets de
pintura.
En 1970 Carrillo és membre del Jurat juntament amb la resta dels membres de la seua
Secció en l’II Certamen d’Arts Plàstiques, que
promou l’Institut anteriorment citat, tenint
lloc entre juliol i setembre al castell de Santa
Bàrbara, comprant-se nombroses obres per a
un futur Museu Provincial. Acaba uns relleus i
unes vidrieres amb formigó i cristall el col·legi de l’O.N.C.E. situat en l’Avinguda de Dénia
d’Alacant. Un any després, acaba el monument “Homenatge al sabater”, que s’enclava
en la plaça del mateix nom a Petrer i del qual
es guarda un esbós en ceràmica en col·lecció
familiar.
A l’abril de 1972 Adrián Carrillo juntament
amb Miguel López, Enrique Llobregat i Gastón
Castelló, forma part de la Comissió que hauria
de regular les bases del Concurs Nacional per
106 Esbossos al llapis de l’any 1976
107 Retrat d’Antonio Ramos, de 1976-1979
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a la construcció del “Monument al Foguerer”
a Alacant, decidint-se adjudicar directament
l’obra a Jorge Oteiza. Aquest últim no ho va
fer i ho va executar l’escultor alacantí José Gutiérrez Carbonell.
En el número de “Idealitat” de novembre-desembre d’aqueix any, Maribel Berna Box publica una entrevista amb el fill del nostre escultor, Adrián Carrillo Valero, qui reconeixia en
els seus principis la influència del seu pare i
que li devia el seu ofici i “el més important: el
criteri”.
En els últims anys setanta, l’artista es troba en
una situació on la seua ment ja està en una
altra dimensió mental i conceptual, que aspira a aconseguir altres benvolguts projectes,
intentant modelar l’intangible buit de l’aire.
Uns projectes on ambiciona prescindir pràcticament de tota matèria i, com ja escriguera
vint anys arrere, en el seu homenatge a l’amic
Daniel Bañuls, “la seua preocupació és el buit”.
Així, l’artista “aspira a dibuixar en l’aire”, a desprendre’s de tota gravetat i elevar-se en l’espai
com un ocell. Per tots aquests pensaments cal
entendre el títol de les seues obres, les últimes fins a la seua defunció: “Expansió d’una
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línia”, “Moviment ascendent” o “Paloma”.
Al gener de 1974 presenta un conjunt de “Espais” a l’exposició d’artistes convidats pel llavors Institut d’Estudis Alacantins, que se celebra amb motiu de la inauguració de la sala de
la Caixa d’Estalvis del Sud-est d’Espanya, sota
el títol “Primera reunió d’artistes alacantins”,
participant Aguirre al costat de Manuel Baeza,
Gastón Castelló, José Antonio Cía, Díaz Azorín,
Manuel González Santana, Ceferino Moreno,
José Pérezgil i Xavier Soler. L’exposició va ser
molt visitada i l’Institut va adquirir obra de
Gastón Castelló (“Esbós per a un mosaic”), de
Cia. (“El somni d’Eros i Polifem”) i una obra de
Díaz Azorín. En 1975 l’Institut d’Estudis Alacantins li va adquirir un grup escultòric. Des
de 1976 fins a 1978 serà Secretari de la Secció
d’Arts Plàstiques de l’entitat.
En 1978 Carrillo escriu la presentació d’una
exposició de la seua alumna Margot González que se celebraria aqueix any a Villena i no
es va portar finalment a cap i que, més tard,
en 1980, la pròpia artista reproduiria en la
seua mostra de la Galeria 11 d’Alacant. L´escultor adverteix que la seua tasca educativa
va ser fàcil: “em vaig limitar a convidar-la al fet
108 Diferents artistes reunits en l’Institut d’Estudis Alacantins en 1976

que s’expressara lliurement, a llevar-li regusts i
temors, a conservar el que d’espontani i sincer
mostrava el seu fer”, posant en valor el fang
“potser el material més dúctil de què disposa
l’artista per a la seua expressió més sincera”.
Aqueix any de 1978 és entrevistat per a “Informació” pel periodista Carlos Martínez Aguirre.
Preguntat sobre quin és la seua major il·lusió
del moment, afirma: “la meua família, els meus
fills, els meus nets i la meua obra”, puntualitzant a més que “una gran meta per a mi seria
poder realitzar una gran exposició d’escultura a
Madrid o Barcelona”.
La seua última obra va ser l’escultura espacial
situada en la Plaça de Sant Blai, tristament
abandonada en l’actualitat pel nul manteniment, que va ser en aquells dies un encàrrec
de l’Alcalde Ambrosio Luciáñez en aqueix mateix any i amb destinació a la Plaça de Castelló,
del barri de Carolines. Per canvi de corporació
es va ajornar la seua instal·lació definitiva fins
a 1980, conservant-se un esbós en la col·lecció
familiar. Sobre aquest tema escrivia Enrique
Llobregat en una necrològica de l’artista: “No
podrà gaudir amb la visió de la seua escultura
en la plaça de Castelló: una peça bella, massa
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bella, profundament estudiada en les seues proporcions, en el seu
emplaçament, en el seu entorn i emmarque”.
En 1979 es publica l’última entrevista de l’artista, de les poques
que se li farien en tota la seua vida. Veuria la llum per a la revista
“El Pantanet”, òrgan de l’Associació de Veïns del Complex de Vistahermosa, “la relació de volums del qual i espais és ideal i els veïns,
encantadors”, com a arma l’escultor, qui vivia allí pràcticament
des de la seua construcció. En ella fa un últim repàs de la seua
vida, assenyalant que estava acabant l’escultura destinada a la
Plaça de Castelló. El 3 de juny de 1979, poc abans de morir, el periodista Emilio Chipont escriu una ressenya sobre Adrián Carrillo
en la seua secció de “Qui és qui” del diari “La Verdad”. Adrián Carrillo García mor a Alacant el 31 de juliol de 1979, no obtenint cap
homenatge en els anys posteriors, malgrat haver sigut un gran
referent en l’escultura alacantina i l’art en general.
Se li dedicaria, això sí, i amb el pas dels anys, diferents publicacions i a més un carrer del barri de Vistahermosa seria retolada
amb el seu nom.

109 Retrat d’Óscar Esplá, any 1977
110 Homenatge a Jorge Juan, realitzat en 1999 per part del seu fill Adriano

Foguera
Carolines
Baixes

PRESIDENT
Vicente Baeza i Alemañ
Benvolguts veïns i col·laboradors.
Vull agrair la col·laboració i ajuda que ens heu prestat sense
rebre cap compensació a canvi, monuments, música, il·luminació, mascletàs… Elements que són l’essència de les nostres
estimades Fogueres de Sant Joan que tant trobem a faltar.
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Aquest any, per fi celebrarem les tan estimades i esperades
Fogueres de Sant Joan, que tant de temps, per culpa d´aquesta pandèmia, s´han fet esperar. Poder tornar a reunir-nos
sense impediments que ens permetan gaudir de les nostres
estimades festes. Volem gaudir d’aquestes fogueres que tant
de temps hem esperat. I juntament amb vosaltres i la vostra
col·laboració, puguem ser les millors Fogueres que Siguem
capaços de recordar.
També vull agrair la fidelitat d’aquesta petita però magnífica
comissió que m’honro a presidir i agrair el suport i la força
rebuts per part de tots. Hem passat una mala ratxa personalment, però tornarem amb més ganes i més força.
També esperem que continueu donant el vostre suport i
col·laboració a aquesta comissió perquè les properes fogueres 2022 les celebrem amb magnificència i que el foc de
la nit de Sant Joan s’emporte tots els mals moments que hem
patit.
Salutacions. Visquen les Fogueres de Sant Joan, visca Carolines Baixes i viscs Alacant.
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PRESIDENTA INFANTIL
Ainara Abad i Marco

Estimats amics i veïns:
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Aquesta vegada em dirigisc a vosaltres com a Presidenta infantil, en primer lloc agrair a mi comisió la confiança posada
en la mi per a ostentar aquest càrrec.
Volem donar les gràcies a les nostres representants 2019 per
lo bé que ho han fet.
Ara si... Estem desitjant que vagen coneixent a les nostres representants, volem tornar a omplir els carrers de alegria, música, traques... I volem fer-ho de la mà del nostre barri que amb
tant d’esforç ens ajuden a tirar avant.
Xiquets del barri, estarem encantats que formeis part de la
nostra família, i us prometem unes fogueres diferents i divertides!!
Us desitgem unes meravelloses fogueres 2022.
Una abraçada
Ainara Abad i Marco
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COMISSIÓ 2022
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COMISSIÓ INFANTIL 2022

COMISSIÓ

COMISSIÓ INFANTIL

Presidente: Vicente Baeza i Alemañ
Francisco José Abad i Sánchez
Minerva Abad i Giner
Jose Francisco Abad i Giner
Daniel Amorós i Vidal
Francisco Arques i Arenas
Javier Belenguer i Ferreres
David Baeza i Brotons
Mª Carmen Baeza i Brotons
Carmen Brotons i Aliaga
Josefa Brotons i Aliaga
Judit Esteban i García
Nuria López i Pérez
Sonia López iPérez
Yoana Marco i Abad
Conchi Martínez i Planelles
Cristian Martínez i Planelles
Germán Más i Menrgues
Reme Más i Cerdán
Esperanza Perez i Valera
Teresa Picó i Baeza
Vicente Picó i Martínez
María Rodríguez i Brotons
Estefanía Rodríguez i Gómez
Reyes Zarza i Sánchez
Víctor Zarza i Sánchez

Presidenta: Ainara Abad i Marco
Martín Abad i Delicado
Hugo Albert i Rodríguez
Sofía Belenguer i Marín
Lucía Díaz i Martínez
Alba Illana i Más
Sonia Illana i Más
Izan Luna i Fernández
Laia Luna i Fernández
Ruma Mazón i Martínez
Ariadna Martín i Senia
Sonia Portugal i Calvo
Martina Portugal i Rodriguez
Martina Albert i Rodríguez
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BELLESA
Esperanza Pérez i Valera

-54-

-55-

DAMA D’HONOR
Teresa Picó i Baeza
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ESBÓS
Titol: TATOO
Artista: Mari Carmen Baeza i Brotons ¨Carbae¨
Categoria: Cinquena
Emplaçament: Carrer Cronista Viravens – Carrer Poeta Zorrilla
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Al centre es veuen dues parts clarament diferenciades, la davantera, on podrem veure, una casa
típica de la cultura xinesa, coronada per una geisha i un drac, peces fonamentals del tatuatge
clàssic oriental, també podrem observar dues carpes koi, simbolitzant la lluita per tirar endavant,
el nedar contramarea ...
Darrere, un temple on els samurais entrenaven i guanyaven les seues batalles.
Tot el monument, és un homenatge al tatuatge clàssic oriental, del qual sóc una gran admiradora
i està format, per les peces més representatives d’aquest.
Espere que una vegada que pugan veure, amb els meus mateixos ulls, els tatuatges i el que
aquestos signifiquen a nivell personal, per a mi i per a molta gent, tingan una visió diferent, tant del
tatuatge, com del seu món.
CaRBaE…
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BELLESA INFANTIL
Ariadna Martín i Senia
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DAMA D ’HONOR INFANTIL
Sonia Portugal i Calvo
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ESBÓS INFANTIL
Titol: BON VOYAGE
Artista: Mari Carmen Baeza i Brotons ¨CARBAE¨
Categoria: Cinquena
Emplaçament: Carrer Cronista Viravens – Carrer Poeta Zorrilla
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Arriba l’estiu, el moment de les vacances, els campaments amb els amics, els viatges ... i d’aquests
últims és dels que els vull parlar.
S’imaginen com seria, si un grapat d’amiguets, decideixen anar-se’n de viatge tots junts i l’únic mitjà
de transport que trobaren fora un globus, ¿ho imaginen ?, jo si ... seria increïble.
Tots junts a bord del globus, jo crec que tindrien problemes d’espai, per descomptat sempre tenim
l’amiguet retardat qué arriba tard i com oblidar-nos del qual no arriba ni tard. per molt que corra.
La veritat és que estic cansada de pensar com seria, de manera que si volen els convide a que
el puguen veure i formen part d’ell.
Any 2022, juny, Fogueres ... Alli ens veurem ...
¡¡¡¡Quines ganes !!!!!
Carbae
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CARRECS D’HONOR

Estendart Infantil
Izan Luna i Fernández

Estendart
Daniel Amorós i Vidal
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Dama d ’Honor de la Bellesa Foc Infantil
Padrine d´Honor
Minerva Abad i Giner

Padrine d´Honor
Sonia Illana i Más

Sonia Illana i Más
La Foguera Carolines Baixes està d´enhorabona. La nostra bellesa infantil
2019, Sonia Illana Más, va a ser una de les triades el passat 18 de juny al
festival de l´Elecció de la Bellesa del Foc Infantil, ostentant el càrrec de Dama
d´Honor de la Bellesa del Foc Infantil d´Alacant 2022.
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records

JUNY 2019

MAIG 2019

Records de l´ultim any

PROCLAMACIÓ DE LA NOSTRA DAMA
D´HONOR DE LA BELLESA DEL FOC.

1. PRESENTACIÓ DEL LLIBRET

6. ENTRADA DEL PREGÓ

7. PREGÓ

-732. PRESENTACIÓ DEL LLIBRET 2

3. VISITA A L`EXPOSICIÓ DEL NINOT

8. MASCLETÀ

9. MASCLETÀ

4. VISITA A L`EXPOSICIÓ DEL NINOT

5. ENTRADA DEL PREGÓ

10. PRESENTACIÓ DEL LLIBRET DE LA FOGUERA SAN ANTÓN ALTO

11. CAVALCADA DEL NINOT

12. ENTREGA D´EMBLEMES

13. LLIURAMENT DELS PREMIS A L´US DEL
VALENCIÀ EN ELS LLIBRETS

19. VISITA DEL JURAT DEL MONUMENT
INFANTIL

20. 6T PREMI DE FOGUERES DE CINQUENA
CATEGORIA
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-7515. MONUMENT INFANTIL

16. SORTEIG D´UNA TAULA ENTRE ELS NOSTRES COL-LABORADORS

21. VISITA DEL JURAR DEL MONUMENT
ADULT

22. LLIURAMENT DE PREMIS

17. NINOT DE CARRER ADULT

18. MONUMENT ADULT

23. LLIURAMENT DE PREMIS

24. OFRENA DE FLORS

25. PREMI AL CARRER ADORNAT

26. VISITA A LES NOSTRES FOGUERES VEÏNES

31. VISITA AL NOSTRE RACO DE LA FOGUERA GERMANA SANTA ISABEL

32. PRESIDENTS PERPETUS
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-7727. VISITA A LES NOSTRES FOGUERES VEÏNES

28. VISITA A LES NOSTRES FOGUERES VEÏNES

33. FESTA DE LA BROMERA

29. REVETLA EN EL RACÓ POPULAR AMB
LA DISCOTECA MÒBIL

30. VISITA AL NOSTRE RACÓ DE LA BELLESA DEL FOC Y LES SEUES DAMES D´HONOR

35. ÚLTIM CERCAVILES PEL NOSTRE BARRI

36. ÚLTIM CERCAVILES PER NOSTRE BARRI

34. FESTA DE LA BROMERA

JULIOL
2019

37. TRAQUES EN EL CERCAVILES

38.NOSTRA BANDA DE MÚSICA LOS CLAVELES
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-791. CONVIVÈNCIES PRESIDENTS

39. NIT DE LA CREMÀ

2. SOPAR HOMENATGE A MANOLO JIMÉNEZ

40. CREMÀ DELS NOSTRES MONUMENTS

AGOST
2019
1. SOPAR D´INICI D´EXERCICI

41. CREMÀ DELS NOSTRES MONUMENTS

SETEMBRE

2019
1. ESMORZAR POPULAR

OCTUBRE
2019

HALLOWEEN

NOVEMBRE
2019

-802. ESMORZAR POPULAR

4. PAELLES NOCTURNES DE LA NOSTRA
FOGUERA GERMANA

3. PAELLES NOCTURNES DE LA NOSTRA
FOGUERA GERMANA

-811. Recollint el premi del monument infantil a l´ajuntament

2. Col-laborant amb Creu Roja

3. Mercat de Nadal

DESEMBRE
2019

GENER
2020
1. Demanada conjunta de les nostres
pròximes representants

1. Certamen de Nadales
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-832. Certamen de Nadales

3. Sopar de germanor infantil de Fogueres
en Nadal

2. Demanada conjunta de les nostres
pròximes representants

3. Concert del Foguerer Infantil

JUNY
2020
4. Sopar de germanor de Fogueres en Nadal

5. Visita del Pare Noel al nostre racó

1. Col-laborant amb Creu Roja

DESEMBRE
2020
2. Recollida solidària
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3. Recollida solidària

1. Inauguració del nostre betlem

NOVEMBRE
2020

MAIG
2021

4. 3 Premi en el certamen de pesebres
2019

1. Presentació i proclamació de les Belleses y Dames d´Honor de 2020-2021

MAIG
2021
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2. Recollida de joguets i aliments

2. Presentació i proclamació de les Belleses y Dames d´Honor de 2020-2021

1. Visita a l´exposició
del ninot

2. Visita a l´exposició del ninot

3. Visita a l´exposició
del ninot

JUNY
2021

1. Concert del Foguerer Infantil

6. Elecció de la Bellesa del Foc Infantil. La
nostra candidata és triada Dama d´Honor de la Bellesa del Foc Infantil.

7. Elecció de la Bellesa del Foc
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-872. Recepció de les candidates

3. Recepció de les candidates

4. Gala de candidates infantils

5. Gala de candidates

8. Sopar de cárrecs

9. Sopar de cárrecs

... CONTINUACIÓ...
Presentació del llibret

Col-laborant amb Creu Roja

Sopar de càrrecs
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-89Dia del foguerer infantil

15 premi per l´us del
valencià

Sopar de germanor infantil de Fogueres en Nadal

Mercat de Nadal

Sopar de germanor de Fogueres en Nadal

Cercaviles en IFA
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-91El nostre bettlem infantil guanyador del 3 premi

Falles de València

Cercaviles pel barri
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Cercaviles pel barri

Diumenge de resurrecció

FOGUERA SANTA ISABEL

VALÈNCIA

ALACANT
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SARA

Gómez i Sornosa

INMACULADA
Noguera i Fernández

Fallera Major

Fallera Major Infantil

José Luis Palomero i Zaragoza

Artista Falla

Mejías i Penalva
Bellesa

Fernando Garrigós i Monerris

President

Xavier Herrero i Martínez

LAURA
President

Juan Carlos Banacloy
Artista Falla Infantil

Juan Manuel Varo i Corbi,
Juan Ramón Núñez i González
Artista Foguera

INÉS

Llavador i Castelló
Bellesa Infantil

Jaime Murcia i Valencia
President Infantil

GERMANS DE FOC

FALLA SANT IGNASI DE LOIOLA-JESUS I MARIA

Daniel Ballester
Artista Foguera Infantil

ELS NOSTRES
HIMNES
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ELS NOSTRES
HIMNES

CAROLINES BAIXES

LES FOGUERES DE SANT JOAN

Música: Luis Molina

Música: Luis Torregrosa

Lletra: Rafael Nadal

Lletra: José Ferrándiz

De les Carolines Baixes
orgullos està Alacant,
per l´amor a les Fogueres,
la festa més popular.

El lema ‘¡No mos dormim!’
lema ja molt popular
que li donaran fa temps
fogueres casi olvidats.

Es la dona d´este barrio
senzilla, alegre, hechicera
i hasta te mescla en la sang
de pura raça festera.

El lema ‘¡No mos dormim!’
lema ja molt popular
i del que es senten orgullosos
foguerers que el van fundar.

Carolines Baixes, lo millor que te
Alacant
pues tenim, pues tenim,
xiques boniques,
i també, i també,
homes galants.

De les Carolines Baixes…

Carolines Baixes, lo millor que te
Alacant
pues están, pues están,
‘Les Palmeretes’
la plaça més popular.

En la nit de Sant Joan
entre traques, llum i foc
diem tots a ple pulmó
¡que barrio tan original!
que te la millor terra del món
la millor terra del món.
Del món, del món.

Ja s´alcen les flames, camí del cel
i ronquen les trauques al seu content:
com si foren estrelles del firmament
esclaten les bombes formant dosel.
Es la festa del foc, la més radiant
naixcuda del poble, que sap goçcar,
decidits volen tots, sense dubtar,
fer d´Alacant una ciutat triomfant.
En la nit de Sant Joan
quan se tiren trons i trons,
d´eixos ben grossos i bons,
de les dotze en avant,
i se pinta el cel de roig,
el que ronda una fadrina,
te que dur-li, s´es galant,
la seua coca amb tonyna.

Tres pardalets, una moneda,
d´eixos que van en bicicleta,
xiquets, ploreu,
que pardalets tindreu!’
Veniu, xiquets, i cantem
la fermosura d´Alacant,
la qu´es ja com tots sabem,
la millor terra de Llevant.
En la mar mansa i lluentosa
qu´abaniquen les palmeres,
i a la llum de les Fogueres,
qu´es la festa més fermosa,
i en un singular encant
diu al vent : Visca Alacant!
Visca Alacant! Visca Alacant!
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C/. Crevillente, 21
03012 ALICANTE
Tel. 966 355 557
C/. San Juan Bosco, 3
03005 ALICANTE

Mercado de Benalúa (Puestos 7-8)
03007 ALICANTE

Plaza Argel, 24
03011 ALICANTE
Avda. Padre Esplá, 18
03013 ALICANTE

C/. Deportista Kiko Sánchez
(Playa de San Juan)

03540 ALICANTE

La Asociación de Comerciantes y Afines de Campoamor y Adyacentes
les desea unas felices fiestas de Hogueras 2019 y les aconseja
que realicen sus compras en las tiendas del barrio.

¡Felices fiestas de Hogueras 2022!

C/ Italia 24 - 1ºA

ALAIN GARCÍA TEJADA

administrador@garciafincas.es

mediación

Av. Maestro Alonso,
37-39
03010 - Alicante

Av. Maestro Alonso,
41
03010 - Alicante

DEPORTES
CASANOVA

CALZADOS
CASANOVA

Especialistas en moda
y equipamiento
deportivo de primeras
marcas.

Expertos en calzado y
alpargateria de todo
tipo. Ven a conocer
nuestro gran surtido.

¡Felices Fiestas 2019
Del 17 al 24 de Junio descuento del

15% presentando este anuncio en nuestras tiendas.
*Oferta no acumulable a otras promociones.

www.carolinasbajas.com

Salazones Cala Menor

Calle Sevilla 76 Telf.966048366
Les desea Felices Hogueras 2019

Calle San Mateo, 21 Telf. 965209030

Les desea felices fiestas de Hogueras 2019

Por sólo 4€ 14 kilos de ropa limpia
y por 6€ 19 kilos de ropa
Lavadoras de 14 y 19 kilos | Secadoras de 13 y 17 kilos
Lava aquí todos tus:
EDREDONES, MANTAS, COLCHAS, CORTINAS, FUNDAS DE SOFÁ
y toda tu colada

€

No necesitas ningun producto, el Jabón y el
Suavizante lo pone la máquina
MA
TE
C/S
AN

C/ Sevilla 72

O

MERCADO
CAROLINAS

Avda. Jijona 28 - 03012 ALICANTE - Tlf. 965 24 01 79

C/. General O’Donnell, 20 - 03003 ALICANTE
Tel. 965 081 417

www.carolinasbajas.com

IMPREMTA - RETOLACIÓ- OPERADOR DE MÀRKETING DIRECTE - MAILING
TARGETES PVC - LLIBRETS DE FESTA - PUBLICACIONS

Carrer Isla de Cuba 66 - 03009 ALICANTE
966 28 28 01 - clientes@ofibook.com
i m p r e n t a e n a l i c a n t e. e s

