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Dialegs amb l’art
Anselm Boix-Vives
Julia Boix-Vives1

Tot ha començat per un misteriós post al Facebook…
La frase escrita per Conxa Rodríguez: «Art Brut a la porta del mas de Ferràs. 

Anselmo Boix Vives ho portava tot al cap quan va marxar a França.»
Per il·lustrar aquesta frase, 

una foto de la façana assolellada 
d’una casa de pedra gairebé en 
ruïna, dels cabirons de fusta que 
sobreïxen, alineats sota una finestra, 
els finestrons amb les ventalles 
tancades: havia d’haver-hi un petit 
balcó abans. Respecte a les altres 
fotos, un gran pla de la porta de fusta 
de la casa. Uns bastons la mantenen 
tancada, passats per una anella de 
ferro rovellat, només s’haurien de 
llevar per poder-hi entrar.

Els nusos de la fusta groc clar ixen 
sobre el fons gris de les posts i ja la 
inspiració brolla i remet a alguna 
cosa ja vista…

Com que soc una savoiana ena-
morada de les cases velles de pedra 
penjades damunt de les muntanyes en 
pobles aïllats, aquestes imatges em 
parlen immediatament i de seguida 
em sento en terreny conegut… No 

obstant això, no he estat mai al Mas de Ferràs, ni a Morella.
Més tard he comprès que Conxa és una xica d’allà baix, del país del meu avi Anselm 

Boix-Vives i fins i tot som família: Anselm era cosí de sa mare…
És així com hem contactat, gràcies a la gran màquina del Facebook.

1.- És néta d’Anselm Boix Vives. Reproduïm el seu text escrit en francès, traduït per Ernest Querol. Agraïm a 
Conxa Rodríguez que ens haja facilitat el contacte amb la seua cosina. I a Julia, la seua disposició per escriure 
aquest ext i fer-nos arribar totes les imatges.
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Anselm Boix-Vives va nàixer el 3 de gener de 1899 al mas de Ferràs, d’Herbeset, a 
15 km de Morella. Fill dels masovers Felip Boix i Boix i de Miguela Vives i Vives tots 
dos originaris de Morella, era el cinquè de nou fills.

Anselm viu al mas i no anirà mai a escola. Com els seus germans, guarda la rabera i 
els porcs i no aprèn ni a llegir ni a escriure.

Quan evoca els seus records d’infantesa li agrada contar que no era prou responsable 
i s’adormia al mig de la rabera que guardava. Cap al tard les bèsties tornaven soles al 
corral i ell es quedava a la nit a les pastures, somiava mirant els 
estels i es divertia comptant-los.

Sa mare es va morir l’any 1908, el seu pare Felip es casa 
amb Francisca (sobre la foto, al costat) i a continuació, vidu 
novament, es casarà amb Ramona.

Aquesta foto, quina sort de tenir-la en l’arxiu de la família! 
Jo que la miro amb els meus ulls de neta sento una gran alegria, 
fins i tot vull riure de felicitat. Hi ha una tal bellesa de folklore 
fins als detalls més menuts: el ventall en la mà de Francisca, 
Felip amb el seu jupetí amb borles sota la brusa bufada i amb 
nombrosos plecs, els seus pantalons curts de vellut tan viril i 
aquest fulard extraordinari sobre el cap. Però, sobretot, aquest 
posat digne i aquesta mirada tan càlida..

Ves! Fuma una cigarreta, això em recorda alguna cosa!
No he conegut el meu avi. Vaig nàixer el 1970, exactament un 

any després de la seua mort. Però tota la meua vida i encara més 
ara, la seua immensa força creadora ens acompanya i ens guia 
sobre el nostre camí d’artistes al meu germà Philippe i a mi.

Ernest Querol, el director la revista Papers dels Ports de 
Morella, ha volgut que faça descobrir en aquest article aquest 
home, ben rellevant, nascut en aquesta comarca. Per redactar 
aquest article, m’he inspirat del relat de la seua vida, text escrit 
per Marie Caroline de Sainsaulieu en col·laboració amb Valérie 
Boix-Vives. 

A partir del moment en què es va jubilar, Anselm, va pintar, 
fins que la mort el va aturar, més de 2.400 quadres i dibuixos tots 
fabulosos. 

Durant set anys no va deixar de crear. Amb la mateixa 
vitalitat vertiginosa amb què va desplegar tota la seua vida de 
comerciant, va inventar en la seua pintura un món ideal, poblat de 
personatges màgics, d’animals feroços al mig d’una naturalesa 
bella, tornassolada i generosa. 

Ací teniu Felip Boix i Boix, el besavi. Ens mira amb l’aire 
astut, la seua cara ben enturbantada, les cames arquejades, digne, 
valent i responsable. Anselm ha pintat segurament el seu pare 
segons aquesta foto i és potser també el meu pare, Michel, qui ha 
posat aquest marc antic de fusta pintat que així torna imponent 
el format del quadre. Retrat de l’avi vestit de festa a Morella, 1964

Guaix sobre cartó (35,3 x 28,5 cm)
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L’any 1917 Anselm, no sabent parlar més que català deixa Espanya i se’n va a 
França on podrà tindre millor vida. Arriba a la ciutat d’Albertville, a Savoia, regió 
històrica dels Alps del nord, tocant la frontera italiana. Allà moltes famílies espanyoles 
i italianes s’han instal·lat per vendre fruites i verdures. Després d’haver treballat a la 
fàbrica i en una mina comença la venda de les verdures a domicili amb un carro de mà.

Tots els xics de la família Boix-Vives han vingut de mica en mica a instal•lar-se a 
França, tots, excepte Blas, el sisè que es va quedar a Espanya. S’establiran a Savoia o 
a Provença, al sud, on es produeixen les millors fruites i verdures.

L’any  1922, a l’edat de 23 anys, Anselm obre la seua primera fruiteria a Brides-les-
Bains. Extremadament intuïtiu i dotat per als negocis, comprèn de pressa que aquest 
balneari que té les virtuts aprimadores conegudes a tot el món és el lloc ideal per 
vendre a molt bon preu fruites i verdures de qualitat. Una clientela cèlebre i exigent 
permet a Anselm implantar-se allà sense risc i de satisfer el seu desig més gran: reeixir.

Com un cartell publicitari exalçant els beneficis del balneari, 
el guaix té dalt un títol-eslògan escrit fonèticament: ARRIVE 
A BRIDES DEPAR. Ací teniu dos personatges en el seu més 
simple context, a l’esquerra el que arriba per fer la curació: fa 
mala cara i és panxut. A dreta el que se’n va: està en plena forma 
i es pot comprovar que s’ha aprimat de valent! Encara que no 
sabria dir si li ha millorat la cara…

Anselm havia decidit d’afrancesar el seu cognom i signava 
Bois Vives. Més tard reprendrà el seu verdader cognom. L’any 
1923 Anselm obre una sucursal del seu comerç a Avinyó i crearà 
un negoci permanent entre Provença i Savoia. El 5 d’abril de 
1924 es casa amb Marie-Louise Marquès-Llull, nascuda a 
Sóller, Mallorca. A l’octubre obté el seu carnet de conduir. 

Anselm no pararà aleshores de treballar des de les 3 del matí 
fins a la nit, d’anar i tornar dues vegades per setmana amb el 
seu camió per transportar mercaderies des dels productors del 
sud a Vaucluse, el Gard i les Bouches du Rhône als seus clients 
savoians.

L’any 1925 esdevé pare del seu primer fill Anselm Philippe 
Marie, que morirà l’any 1944. Entrat en la  resistència savoiana, 
el seu primogènit mor amb 19 anys per una ferida causada per 
un soldat alemany.

Arrivée à Brides, Depart. 1965
Guaix i ripolin sobre cartó (65,5 x 40 cm)

Anselm Boix Vives (al centre) i el 
seu camíó pels volts de 1948
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El jurament del 5 de febrer de 1926
El 5 de febrer de 1926,  Anselm assisteix a una desfilada d’excombatents de la Primera 

Guerra Mundial a Avinyó. En el moment d’aquesta terrible desfilada de mutilats de 
guerra Anselm rep un xoc emocional intens que va marcar-lo fins al punt de fer-ne un 
projecte que l’animarà al llarg de tota la seua vida. 

«He sentit una gran emoció mirant aquests mutilats, m’he dit que les guerres no 
han d’existir. És horrorós! Si puc, abans de morir, vull fer alguna cosa per impedir 
aquestes guerres atroces. Com voleu que tota aquesta gent siguen enemics? Aquesta 
gent ni tan sols es coneixen!  Els soldats alemanys que han fet aquesta massacre no són 
responsables, els verdaders responsables són els seus caps. Quin interès tenen, doncs, 
els caps per actuar així? He trobat de pressa quines són les principals raons: els diners, 
l’egoisme i l’ambició. Des d’aquesta data la meua gran preocupació serà trobar una 
entesa sòlida i ferma perquè no hi haja més guerres».

Des d’aquest moment Anselm no pararà de rumiar plans per 
fer que la pau regne al món. Qualificat de visionari, d’utòpic i 
de boig pels seus propers, escriurà fonèticament, i d’amagat de 
la seua família, el seu primer manuscrit per la Pau, meitat en 
francès meitat en espanyol. Demanarà a una amiga professora 
de francès i d’història i geografia de transcriure’l, corregir-lo, 
i picar-lo a la màquina.

És així com la primera edició: «La unió mundial l’únic mitjà 
de salvar la civilització” escrita per Anselm Boix-Vives és 
impresa, pagada per l’autor, l’any 1955. 

El 30 d’agost de 1926 va nàixer el seu segon fill, Laurent. 
Resultarà ser un geni absolut dels negocis i va fundar, molt 
jove, l’imperi pròsper de l’esquí Rossignol.  

Ací hi ha uns elfs valents amb granota aprenent a esquiar 
amb els esquís Rossignol. Aquesta vegada aquest guaix té 
també aspecte de cartell publicitari. El fons resta verge (cosa 
rara en les seues pintures) evoca la pista nevada. Anselm, 
però, no podrà evitar que florisquen flors afortunades entre els 
esquiadors feliços. 

El 1928 Anselm compra a Moutiers, petita ciutat de 
la vall de Tarentaise, la casa on viurà fins a la seua 
mort. Un costat de la casa dona sobre els molls de la 
Isère i l’altre sobre el gran carrer del comerç. Allà obre 
la botiga d’alimentació. És també l’any del naixement 
de Micheline, la seua primera filla.

Ací teniu Anselm servint les seues clientes amb el 
seu gran somriure astut, el seu barret i el seu etern 
davantal blau. Era graciós i seductor: era la personalitat 
forta del gran carrer de Moutiers. Davant les seues 
parades de fruites i verdures multicolors li agradava 
cantar cançons que inventava per tal de preconitzar la 
pau i atraure la barcassa…

Escola d’esquí, 1962
Guaix sobre paper Canson blanc (65 x 50)
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Ací teniu algunes jotetes: 

Soc un ciutadà del món, Si no hi haguera fronteres,  Posaré la Pau al Món,
treballo per a la pau.  no hi hauria duaners.  la felicitat i la prosperitat
Si abolisc les fronteres,  Faríem del planeta i donaré benestar
dono la Llibertat.  Una molt gran Societat.  a tota la Societat. 

Tant si és Negre, Blanc, Roig o Groc,  Creieu-vos que és possible
el color importa poc.  i que això pot existir: 
Digues que són germans  suprimir les Armes, el Recaptador,
i hem de fer-los feliços.  es Duanes i els Exèrcits.

A la vida no som eterns, Sí, t’ho dic: és possible.
us ho puc assegurar.  És un pla que vaig crear.
Has de fer-hi un servei,  I el dia que l’apliquem:
és el deure amb la Societat.  tot s’aconseguirà.

1930: naixement del seu quart fill, Louis, que també serà botiguer. Continuarà el 
comerç de Moutiers i també de l’altra botiga oberta a Courchevel, la famosa parada 
d’esquí, l’any 1951.

Les botigues de queviures familiars continuen encara regentades pels dos fills de 
Louis. La tradició es perpetua i les fantàstiques parades acolorides de fruites i verdures 
alegren sempre el gran carrer comercial de Moutiers, ara només de vianants.

L’any 1938 la seua filla Micheline, de 10 anys, es mor d’un tumor cerebral mentre 
que la seua esposa està embarassada del seu cinquè fill, Michel, el meu pare.

El  4 d’abril es mor el seu pare Felip Boix i Boix. 
L’any 1940 va nàixer la seua filla Caterina, el seu sisè i últim fill. 
Durant tot el període de la guerra Anselm continuarà circulant lliurement entre 

Savoia i el sud de França per avituallar la població gràcies a una autorització oficial.
A partir dels anys 1943-1944 Anselm comença a dibuixar en bolígraf animals 

graciosos, sovint petites gallines, per divertir els seus fills més joves, Michel i 
Catherine. Els gargoteja al revers del paper de la botiga o als marges de les factures i 
penja els seus esbossos als murs de la cuina de la casa de Moutiers. 

El setembre 1950 Anselm fa vacances per primera vegada des de la seua arribada a 
França i va a Herbeset, el seu poble natal, i a Morella, acompanyat de la seua esposa i 
dels seus dos últims fills, Michel i Catherine. La tradició familiar informa que allà baix 
li deien “l’home de la pluja”.

L’any 1956 Michel, el meu pare, s’inscriu a l’Escola de les Belles arts de Grenoble 
malgrat les reticències del seu pare: «És un ofici per a morir-se de fam». És també en 
aquesta mateixa escola on l’any 1989 aniré a fer els meus 5 anys d’estudis artístics, el 
gran orgull del meu pare! ’any 1958 el meu pare continuarà els seus estudis a Belles 
arts de París i farà moltes relacions en l’entorn artístic.

A partir de 1955, quan el seu pla per a la pau s’ha publicat, Anselm no deixarà 
de tractar de difondre el seu missatge visionari. L’any 1957 donarà la seua primera 
conferència a l’Ajuntament de Moutiers i presentarà la segona edició del seu «Pla 
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d’organització mundial sense política, la pau pel treball». Enviarà el seu opuscle a un 
bon nombre de persones importants i famoses, però quedarà sovint sense resposta i 
sense èxit.

Enviarà el seu pla financer a l’ONU, als ambaixadors dels Estat-Units, de l’Índia i de 
Gran Bretanya. Escriurà al Papa Joan XXIII, al General de Gaulle i fins i tot a Brigitte 
Bardot. 

Malgrat l’energia i el temps dedicat a la propagació del seu 
pla, Anselm comença a dibuixar regularment amb bolígraf 
blau o vermell al revers dels papers amb la capçalera del seu 
comerç.

Michel té la justa intuïció que el caràcter del seu pare 
«esfereïdor, però força extraordinari» amaga una sensibilitat 
i una força d’inventiva enorme. Està convençut que si ha 
construït un Pla d’organització mundial, sense instrucció 
especial i sense coneixement particulars, també pot expressar 
en color el seu amor al món i l’esperança que porta en ell. 
Michel posarà un pinzell a les mans del seu pare, el guiarà, 
l’aconsellarà i esdevindrà el seu mentor.

Anselm és a les vespres de la seua jubilació. Per invitació del 
seu fill Michel pintarà i viurà magistralment els últims anys de 
la seua vida, endut pel remolí de tots els èxits.

«[…] com que la meua dona estava molt cansada, el meu 
fill em va proposar pintar per tal d’estar prop d’ella. Provava, 
no ho havia fet mai  […] Alguns diuen que la meua pintura és 
lunar i naïf. Jo penso que, quan era pastor, ficava el llit fora i 
mirava la lluna. Imaginava que era poblada de gent semblant 
a la meua pintura.»  (Extret d’una entrevista a Anselm Boix-
Vives, febrer de 1965)

Tot el seu primer guaix, pintat el 14 de juliol de 1962, 
representa, i és un símbol magnífic, del poble de Morella.

Hi seguirà una producció meravellosa i espaterrant, Anselm, 
4 mesos després de la seua entrada en la pintura, exposa ja en 
la seua botiga del gran carrer de Moutiers, hi presenta els seus 
guaixos amb generositat i alegria tal com presentava amb gust 
les seues caixes de fruita primerenca.

Pinta en la seua cuina inspirat per les imatges d’actualitat de 
la tele amb la ràdio sempre encesa com a fons sonor. Molt de 
pressa la seua pintura va ser descoberta, apreciada i exposada a França, a Alemanya a 
Suïssa a Espanya i als Estats Units tant a galeries, com a museus, com a centres d’art. 

Molts col·leccionistes, aficionats a l’art i artistes reputats com Corneille i André 
Breton cauen sota l’encant del seu univers pictòric tan particular. 

Avui Anselm Boix-Vives és considerat com un mestre de l’Art brut, però més enllà 
d’aquesta qualificació, la seua obra radia entre les dels més grans artistes del segle XX.

Rei dels Imperis Any 2000, 1962
Bolígraf sobre paper. Porta a la capçalera Peixateria 
Central Anselm Bois (27 x 31 cm)

Un poble d’Espanya, 1962
Guaix sobre paper Canson (49,5 x 64,5 cm)
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Anselm ha pintat la «Gran figura» durant l’últim any de la seua vida. L’harmonia 
dels colors i el moviment extremadament graciós de la composició en fan, a parer meu, 
una autèntica obra mestra. Aquesta pintura forma part de la gran col·lecció ABCD Art 
Brut, de Bruno Decharme, i ha fet la volta del món, exposada entre altres països, als 
Estats Units, a Finlàndia, a Suècia i al Japó. 

He admirat aquest quadre tota la meua infantesa: estava 
penjat al nostre petit saló. La gran figura forma part integrant 
de la meua sensibilitat per les coses, del meu caràcter, el 
tinc a la pell. Aquesta gran dona molt xic amb la seua capa 
que la cobreix envoltada de flors sublims em mirava amb 
benevolència corbada cap a mi. Adorava les seues botes 
blanques de majorette, les seues arracades penjant, el seu 
anell i, sobretot, el seu si fantàstic, únic, com un cítric sucós. 
Tanmateix em feia una mica por… I per tranquil·litzar-me em 
deia que les seues dents i les seues pupil·les haurien pogut ser 
també suaus perles de nacre.

El meu germà Philippe i jo ens hem pres a la valenta, des de 
fa alguns anys, de valorar la pintura del nostre avi. Organitzem 
exposicions en museus, en les galeries a Europa i als Estats 
Units en les quals posem a disposició la nostra col·lecció 
llegada pel nostre pare Michel. La propera gran exposició 
d’Anselm Boix-Vives tindrà lloc el setembre 2021 al museu 
d’art de Bochum a Alemanya.

La gran figura, 1969
Ripolin i retolador sobre tela (99,5 x 80,6 cm)

Algunes fotos de l’exposició “Visitant Anselme Boix-Vives” al museu d’art d’Upsala a Suècia. 2019
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André Kuenzl , en el prefaci de l’exposició Galeria Alice Pauli, de Lausana, de 1966, 
va escriure:

«Anselme Boix-Vives pinta com un ocell canta, pinta vertiginosament el vespre 
sense obstacles i sense «aplicació» es fia a la seua única intuïció poètica, als seus 
propis impulsos. Pinta les seues composicions amb un entusiasme extraordinari, 
probablement veí de l’èxtasi o del deliri. L’única cosa que compta, als seus ulls, és 
de donar sobre el paper, un màxim d’intensitat als seus somnis, a les seues visions. 
Inventa els festivals de flors més sorprenents, els jocs pictòrics més bojos. Usa 
amb violència els seus colors, manipula les seues caixes Ripolin com cartutxos 
de dinamita: Anselm és una «fera», però en estat pur, sense un toc d’acadèmies 
de les belles arts!… La creació de Boix-Vives, que sembla ser un somni, sortit 
de l’inconscient… Quan he dit a Boix-Vives, enlluernat per tots els tresors que 
ens mostrava en el seu taller: «Heu treballat molt», m’ha deixat sentir que no 
treballava un segon i que la seua pintura li venia com si fluïra a raig. Ací, les 
forces de l’instint, les lleis de la «intuïció» condueixen la mà del pintor cap a 
els més alts cims del lirisme pictòric. Un autèntic «dictat de l’àngel», aquest art 
és l’espontaneïtat mateixa. Encís, alegria, exuberància, passió: totes les obres de 
Boix-Vives són «desencadenades», però empenyen orgànicament com les plantes. 
Obres explosives, però coherents en la seua composició i en 
la seua estructura. Si cap fre no ve a obstaculitzar l’expansió 
de les aptituds creadores de l’artista, aquesta poesia queda 
sòlidament ancorada en les seues formes i els seus colors. Els 
molt grans poders emocionals d’aquest art no han de fer-nos 
oblidar les qualitats purament formals de les obres de Boix-
Vives. L’irracional i l’instint, totes les manifestacions vehements 
de l’afectivitat arriba a encarnar-se en una obra homogènia i 
poderosament ritmada…»

El faisà estava penjat a l’entrada de la cuina. Com un trofeu 
que porta la felicitat, vetlava sobre nosaltres, ben encastat al 
seu marc sublim de fusta serrada vella.

Michel, el meu pare, havia pintat un passe partout blau rei 
directament al vidre del quadre i es divertia de dir-ne d’estil 
«art forestal». 

M’és dolç de pensar la cura que tenia per posar en valor les 
obres de son pare. Aquest dibuix, que ja en si és fantàstic, va 
prendre tota una altra envergadura i ha esdevingut un objecte 
tòtem, símbol de la meua infantesa. De menuda, experimentava 
una gran alegria en observar aquests colors extravagants, 
aquestes petites línies de feltre que sobreïxen. La gran falguera 
que voreja la part de dalt de l’ocell es converteix en l’aura del 
seu coll de plomes blaves.

El seu únic ull, com una joia, ens observa al voltant del 
revolt del camí i tot el seu cos és una flama daurada eixint de 
les seues potes de canelobre…

Del gran bruixot, Jean Dominique Jacquemond n’ha dit:
«Tot i la seua construcció, aquest bruixot, contacontes i pintor 
sembla surar. A la seua dreta, una planta com un ceptre, ix de 
les flames dels pètals rosa. A la seua esquerra, el poderós alè 
de la seua veu cantant fa ballar cintes florides. Els peus del 

El faisà, 1965
Oli i feltre sobre cartó. 27 x 40,5 cm

Gran bruixot verd o gran Xaman, 1969
Ripolin sobre cartó muntat sobre tela. 67,5 x 69,5 cm.
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triangle verd de les pastures emmarquen la cicuta. L’home alça 
els braços: tindria estigmes com Crist? Els seus ulls envoltats 
d’anells negres anunciarien la seua imminent mort, ell, el 
xaman, que té el poder.»

Anselm Boix-Vives ha pintat de manera recurrent els 
personatges fumant en pipa. Aquest objecte és un símbol per a 
ell, al seu torn de grandesa, de benestar, de pau i felicitat. Ací 
el cert és que aquesta dona que fuma en pipa és resoltament 
moderna. El seu vestit roig brillant dibuixa amb gràcia les 
seues formes femenines, caminant amb pas determinat, amb 
unes botes blanques molt elegants. 

La seua llarga cabellera ordenada fa pendent amb la seua 
magnífica pipa: ací l’objecte de tota modernitat. En aquesta 
escena bucòlica i harmoniosa, la dona fumant en pipa 
representa l’elegància i una gran confiança.

Aquest quadre m’ha inspirat una performance que crearé 
especialment per a la propera exposició al museu de Bochum, 
Alemanya.

Selecció d’algunes obres

La dona bonica que fuma en pipa, 1967
Oli i feltre sobre panell de fusta. 72,7 x 59,8 cm

Morella i les seues fortaleses, 1963.Guaix sobre cartó (49,8 x 74,3 cm)

Fortificació de Morella  
Guaix sobre paper Canson blanc. 65x50 cm

Morella a la tardor 
Guaix tornat a treballar a l’oli sobre cartó gruixut (49,7 x 74,5 cm)
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Presons de Morella al segle XVIII, 1963
Guaix sobre cartó gruixut (74,5 x 50 cm) Esperits desconeguts,  1964

Guaix sobre cartó (80,5 x 59,7 cm)

Arbre de la felicitat, 1964
Guaix sobre cartó (109,8 x 72,8 cm)

Anselm Boix-Vives pintant davant de la seua televisió el 1964

El parc de la Vanoise, 1965. Oli sobre cartó (52 x 79,6 cm)
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Un cosí espanyol, 1966
Oli sobre cartó (50,5 x 47,5 cm)

Masover morellà
Guaix sobre paper amb la capçalera Fruits i verdures 
Laurent Bois  (27 x 21 cm)

El bisbe en hàbits d’aparat, 1966
Ripolin sobre bosc (210 x 125 cm)

Casament de Michel, 1965
Guaix i oli sobre cartó (79,6 x 80,8 cm)
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Pla per la pau, primera edició, 1955 Anselm Boix-Vives recollint flors a Savoia

Philippe i Julia Boix-Vives, els nets d’Anselm, a l’exposició que van 
encarregar a Daniel Werkmäster, 2019 Uppsala Museum - Suècia


