
TERTÚLIA DEL PORTAL
Tema: Enrique Limo Casals, un artista almassorí polifacètic

Conferenciants: Vicent Agustí, Carlos Camahort, Juan Ramón Domínguez i Mariló Limo

Una de les filles d’Enrique, Mariló, ens diu que ell ja va estar a la Tertúlia l’octubre de 1996 amb
«Vivències  d’un  escultor».  Allà  es  va  parlar  de  la  seua  biografia  i  de  part  de  la  seua  vida.  Una  vida
polifacètica. Fou dissenyador de ceràmica i quan preparava la seua jubilació, tenia intenció de recuperar
totael seu vessant artístic que havia abandonat pel seu treball. Tenia intenció de fer classes gratis de dibuix, a
la seua acadèmia, la qual havia pensat a construir. Desgraciadament no va poder realitzar el seu somni.

Carlos, Juan Ramón, Vicent i Mariló (d’esquerra a dreta)
En aquesta taula redona tenim uns amics d’Enrique, que són: Juan Ramón, amic des de ben menuts;

Carlos, gran empresari ceràmic i Vicent, un artista almassorí veí d’Enrique, els quals ens parlaran sobre
algunes de les facetes de la seua vida i el que va significar per a ells.

La Tertúlia forma part dels actes que es realitzaran durant el mes de desembre per a commemorar el
vintè aniversari de la seua mort. Enrique naix a Almassora el dia 9 de setembre de 1938 i mor també, a
Almassora, el 2 de desembre de 1999.

In Memoriam del vintè aniversari de l’escultor Enrique Limo Casals. Almassora, 1938-1999:
Dijous, 5 de desembre, a les 18 h, inauguració de les mostres artístiques commemoratives: carrer de

l’Escultor  Enrique  Limo,  Ajuntament  d’Almassora,  Museu del  Joguet,  Museu  Parroquial  i  Caixa  Rural
d’Almassora.

Dilluns, 9 de desembre, a les 20 h, taula redona en la Tertúlia del Portal: «Enrique Limo Casals, un
artista almassorí polifacètic».

Dimarts 17 de desembre, a les 19.30 h, presentació del llibre commemoratiu amb il·lustracions de
l’artista i poemes de Mariló Limo a la sala d’actes de la Caixa Rural d’Almassora.

Aquesta reedició està patrocinada per l’Ajuntament d’Almassora,  perquè qualsevol  persona puga
tenir les obres de l’escultor a casa seua i què millor que un llibre, el qual recopila els poemes de Mariló,
dedicats al seu germà, amb il·lustracions de les obres d’Enrique. La recaptació es destinarà a l’Associació
Contra el Càncer.

Parla Juan Ramón, qui contesta a Mariló sobre una pregunta que li  va fer sobre quan va ser  la
primera exposició d’Enrique en CaixAlmassora. La primera exposició es va fer el dia 1 d’octubre de 1967 a
la sala d’exposició, avui sala dels Llauradors. Va presentar obres de pintura i d’escultura, així com els bustos
dels qui havien estat els fundadors de la Caixa, Joaquim Gallego i el reverend Pasqual Cabedo.

Juan Ramón li deia a Enrique que semblava Leonardo da Vinci, capaç de fer qualsevol cosa. Des de
llaurador,  (fou  president  de  la  cooperativa  Coval),  pintor  (clàssic,  surrealista,  paisatges,  retrats,  grans
composicions, ...), escultor (bustos), arquitecte (catedrals), empresari ceràmic, inventor (edificis que giraven
amb el sol, energia solar), constructor (de vaixells i iots), dissenyador,...



Carlos treballava a Tau Ceràmica i com cada vegada l’empresa es feia més gran, necessitaven un bon
artista i van contactar amb Enrique. Persona molt àgil mentalment. Afrontava qualsevol problema i el que era
millor,  el  resolia  immediatament.  Era  un  gran emprenedor.  Enrique estimava quasi  tant  la  pintura  com
l’escultura, encara que en el seu DNI posava escultor, com a ofici. Tau tenia grans dissenyadors, però els feia
falta un artista, i aquest va ser Enrique. En un principi, la indústria ceràmica espanyola no estava a l’alçada
de la indústria ceràmica italiana. Va arribar un moment que fins i tot va superar la tècnica dels italians. Els
italians seguien dominant el comerç de la ceràmica, i els espanyols, actualment els guanyem en disseny. Per
a mi, Enrique «Ha sigut un home bo». Un home que sempre t’aportava alguna cosa nova.

Vicent coneix Enrique quan tenia vuit anys. Jo, diu Vicent, ja tenia afició per la pintura, i va ser una
curiositat que l’any 1967 vaig anar a viure davant de la casa d’Enrique, al carrer de les Ànimes. Mai vaig
anar a les classes que Enrique feia a les vesprades, però vaig aprendre molt d’ell, ja que sempre estava a sa
casa fent-li preguntes. Enrique començà a fer vaixells quan tenia 15 anys, no a Borriana, sinó a Almassora, al
Molí les Tatxes. Durant l’estiu, ja estic amb ell. Els primers vaixells estaven construïts en fibra de vidre i
polièster. Després ja va començar a fer iots. Quan vaig acabar de fer el servei militar, comence a treballar a
Pamesa i Enrique em diu que treballe també amb ell. En els vuit anys que vaig estar amb ell vaig aprendre
molt.

Tots coneixem qui era Enrique, però tothom sap què era Enrique? Per a mi, Enrique era un artista
multidisciplinari, polifacètic. Personalment, per a mi, Enrique era escultor. Ser escultor significa dominar el
món de l’art. L’escultor veu la tercera dimensió. L’escultor és la persona que domina moltíssimes tècniques;
no li té por a res. És una llàstima que persones com ell ja no existeixen, i en el món actual tot això està
deixant de tenir valor. En aquells moments ja era difícil viure només de la pintura i escultura. Calia buscar
unes altres activitats per a sobreviure.

 Treball en escaiola de Paco Monte i de Pepe Escuriola 
Enrique era un visionari,  en el bon sentit  de la paraula (no de bogeria).  Tenia el do de resoldre

ràpidament qualsevol problema. Tenia una rapidesa mental tremenda, pel que s’esdevenia i per com s’havia
de resoldre. Era valent assumint riscos. Era un gran creatiu. El producte acabat ja el veia abans de tenir-lo
finalitzat.

Les persones que van conèixer Enrique saben que era perfeccionista i que per ell mateix imposava
molt bons valors. L’obra en si no és important; el que era realment important és el que feia sentir aqueixa
obra a la gent.

Entre altres coses, diu Vicent, em va ensenyar com s’agafava el llapis per a dibuixar correctament. El
canell és qui havia de fer tots els moviments. En l’època que estem parlant no hi havia ordinadors i el dibuix
es feia tot a mà. El dibuix forma part de la majoria dels oficis.  Fins i tot un cirurgià ha de ser un bon
dibuixant.

Per a acabar Vicent diu: «Estic segur que la millor obra d’Enrique encara està per arribar». Tota la
bona llavor que Enrique ha deixat a Almassora, algun dia aflorarà.



Quique Limo
En la  tertúlia d’Enrique  (Vivències d’un escultor),  ja  es  va dir  que la millor  obra  que ha pogut

realitzar ha estat el bust del seu fill, mort en accident de trànsit. Pocs dies després de la seua mort, va adquirir
l’escaiola i el material necessari, però mirant la fotografia mai no li podia eixir bé. Va haver de realitzar el
bust  modelant  la imatge que tenia clavada en el  seu cervell.  Si  no l’haguera fet  en dies posteriors,  mai
l’haguera pogut fer, va afirmar.

Pensa que cap artista pot realitzar una obra amb tan gran sentiment. Va haver d’anar expressament a
la ciutat italiana de Carrara per a poder trobar el bloc de marbre que buscava i esculpir definitivament el bust
que està al cementeri.

Ha estat una llàstima que la pàgina web no va poder funcionar. La tertúlia hauria estat més amena.
En aqueixa web està tota la vida i obra de l’artista. Pàgina: www.enriquelimocasals.com

Paco Monte Pepe Escuriola

Almassora, desembre de 2019


