
 

 

WENCESLAO RAMBLA ZARAGOZÁ 

(Catedràtic d’Estètica i Teoria de les Arts) 

Wenceslao Rambla, natural de Castelló de la Plana, és actualment Catedràtic d'Estètica 

i Teoria de les Arts de la Universitat Jaume I, Acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles 

Arts de Sant Carles de València i Assessor científic del Consorci de Museus de la 

Generalitat Valenciana. Doctor en Filosofia i CC. De l'Educació per la Universitat de 

València. Va ser professor d'Antropologia en el C.U.C., adscrit al Departament de 

Metafísica i Teoria del Coneixement de la dita universitat. Catedràtic de Filosofia 

d'Ensenyança Mitja en excedència. Titulat Superior en Llingüística valenciana i la seua 

Didàctica per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de València. Director 

adjunt del Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés en el 

quadrienni 2000-2004. Des de llavors, pertany a la seua Junta rectora. Col·laborador de 

la Fundació Max Aub. Membre del Comitè Científic Assessor de l'Agència Valenciana 

d'Avaluació i Prospectiva (AVAP). És autor de vint llibres i més de cinquanta articles sobre 

estètica, art contemporani, crítica d'art i, des de 1990 prioritàriament dedicats a 

l'Estètica i Història del Disseny Industrial. Professor invitat de la Universitat Autònoma 

Metropolitana de Mèxic D.F, Universitat de L'Havana i Universitat de Santiago de 

Compostel·la, en les que ha impartit mestries, postgraus i cursos de doctorat. Ponent en 

diversos quants congressos nacionals i internacionals sobre la seua especialitat. Pertany 

a l'equip d'investigació sobre disseny DISVA XXI, sent director de la col·lecció de 

monografies Dissenyadors Valencians. Ha participat en onze projectes d'investigació, sis 

dels quals com a investigador principal. És membre de les associacions: Internacional, 

Espanyola i Valenciana de Crítics d'Art (AICA, AECA, AVCA), així com de la Societat de 

Filosofia del País Valencià. Comissari d'exposicions i membre de jurats –provincials, 

autonòmics, nacionals i internacionals– per a la concessió de premis de pintura, 

escultura, fotografia i ceràmica. Com a artista plàstic ha exposat en nombroses ciutats 

espanyoles i en l'estranger (Gant, Bradford, Mèxic D.F., Monterrey, El Caire, Santiago de 



 

 

Xile, Santo Domingo, Frankfurt, Campobasso, París, Buenos Aires, Bogotà i Brasil), estant 

representat la seua obra en diverses institucions i museus.– 


