
JAUME ESCALA
Neix l’any 1958 a Barcelona, aviat 
estudia música al Conservatori de 
Barcelona.

Comença a cantar i a composar 
cançons i és distingit amb el guardó 
Cançó 83 pel Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.

Actua entre d’altres llocs, al Palau 
de la Música, al Teatre Poliorama, 
al Mercat de les Flors, a la Plaça de 
Sant Jaume, Palau de Congressos, 
Palau d’esports, al Festival Grec de 
Barcelona, entre d’altres. Actua per 
diverses ciutats i pobles del nostre 
país, Girona, Olot, Vic, Sant Cugat i 
Ripoll.

També ha fet gira per Anglaterra, al 
festival de Bourges a França i a la 
Ciutat de Mèxic al Teatro de la Casa 
del Lago. 

També ha escrit diversos llibres per 
a infants, amb distincions com el 
Serra d’Or i Octogone de Fonte. I tot 
compaginat amb Magasins culturals 
o Shows radiofònics a Ràdio Nacional 
d’Espanya, Ràdio 4,

A Rac 1, Cadena 13, Com Ràdio i 
la Xarxa de televisions, on col·labora 
actualment al programa Fet a mida. 

En Jaume comença a pintar l’any 
2000 amb un estil molt personal. Com 
a pintor, fa la seva primera exposició a 
la Biblioteca Lambert Mata de la ciutat 
de Ripoll.

NOU CANT
L’ART ÉS VIDA

D’en Jaume, em va sorprendre la seva veu. Després la seva música 
i la capacitat de crear-la, la infinita pluja d’idees que se li presenten, i 
sobretot més la seva llibertat. En Jaume és un ser lliure.

Mireu la seva obra, colors, energia, potencia, creativitat i una innata 
capacitat de barrejar els colors, però el que unifica tot el seu art, és la 
llibertat creativa. 
Les seves pintures són vida, neix de l’inconscient i brolla com una font, 
amb la força dels mars i paisatges que pinta, el mar que, de petit va 
formar par de la seva vida i del seu imaginari. Ell diu que quan pinta fa 
música. 

Deixeu-vos portar per la seva explosió de colors i de formes. qui la 
mira, per això és vida, ens sacseja, ens apassiona i ens fa feliços, ens 
commou i ens fa viure un instant irrepetible. 

L’art és vida, i en Jaume Escala ens mostra amb tanta passió, aquest 
seu nou cant que ens encomana vida i com m’ha passat a mi ens 
encomana llibertat. 

Per mi, una obra no s’acaba fins que algú la mira i cadascú ho fa a la 
seva manera. 

En Jaume Escala fa de comissari de les meves exposicions des de fa 
molts anys, Blau, Groc, Roig i Per què? Carme Solé Vendrell a Ripoll, 
i des del 2014 vam començar la campanya WHY? i també hem fet 
contes junts.  

Carme Solé Vendrell
Barcelona maig de 2022
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Comissària: Carme Solé Vendrell

Del 6 de maig 
al 30 de juny de 2022

Biblioteca Lambert Mata
(Plaça 1 d’Octubre)

Horaris
Matins: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h

Dissabtes de 10 a 13 h
Tardes: de dilluns a divendres de 15.30 a 20 h

Podeu contactar amb l’artista al tel. 670 239 318

@jaume.escala
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AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL


