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Descripció
La col·lecció municipal d'art està formada, bàsicament, per pintures de diferents tècniques:
olis, aquarel·les o gravats. Els primers quadres foren donats per artistes locals com Joan
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Queralt, Marc Camps o Antoni i Ramon Trulls. L'altra font principal d'entrades a la col·lecció
és el concurs de pintura ràpida que es fa per la Festa Major. Es tracta dels quadres
premiats o els que no s'han recollit.

Història
Ramon Trulls va néixer a Manresa l'any 1921. Al març del 1937, amb 15 anys, la família es
trasllada a viure a Casserres. És el seu primer contacte amb el paisatge de camps de blat,
roselles, muntanyes blaves, cels nets... L'any 1940 torna a viure a Barcelona; té divuit anys, ara
com alumne de l'Acadèmia de Sainz de la Maza, segueix visitant exposicions d'art i un dia surt a
pintar el camp i un altra la marina. Al febrer de 1942, presentat pel crític d'art Lluís Monreal i
Tejada fa la primera exposició a les "Galerías Españolas" de Barcelona. L'any 1956 rep el 1r
premi del concurs Josep Masriera. L'any 1963 torna a Casserres a pintar els cadmis i els verds
xamosos, que intercala amb els suburbis i la gent que havia vist anys enrere al Poble Nou.
En Joan Queralt va néixer l'any 1947 a Sarrià (Barcelona), és fill del pintor Joan Queralt i Oliva i
nebot de Jaume Bofill i Mates. Format al taller del seu pare, ha exposat des del 1967. La seva
obra forma part de diverses col·leccions com la de la Diputació de Barcelona, la del diari Avui o
la de Lluís de Caralt. Ha il·lustrat poemes de Kavafis, García Lorca, Fulquet i Bru de Sala. Des
de fa anys té instal·lat el seu taller a Casserres.
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