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El treball suposa un apropament a la figura i l’obra de Francesc 
Barceló Bover (Son Carrió, Mallorca, 1926 - La Garriga, Barcelona, 
1982) i, més concretament, a la seva producció escultòrica, 
desenvolupada i exposada entre els anys 1955 i 1966. 
A tal efecte s’aborda, en primera instància, una semblança 
biogràfica del personatge, seguida d’una revisió en detall de 
la seva trajectòria professional al llarg dels anys prèviament 
marcats, que són aquells al llarg dels quals compatibilitzà la 
seva habitual ocupació com a dissenyador amb la d’escultor, 
assolint en ambdós aspectes un èxit considerable. En ella es fa 
esment a la seva adscripció, entre els anys 1962 i 1963, al grup 
d’artistes residents a Mallorca Es deu des Teix, un dels nuclis 
d’avantguarda amb més repercussió a l’Illa al llarg de la dècada 
observada. L’estudi aporta dades inèdites aconseguides a través 

Tot seguit es fa també una anàlisi de la seva producció, 
endreçant i classificant les evidències obtingudes mercès a 
l’accés a l’arxiu familiar de l’escultor i dissenyador mallorquí i al 
treball de recerca que es va portar a terme, per tal de localitzar el 
màxim possible de les seves obres. 
L’estudi del context de l’escultura balear durant el decenni 
marcat, en el qual s’ha aprofundit especialment a través de la 
realització d’un minuciós buidatge de premsa escrita, ha de posar 
en evidència la notable fortuna crítica aconseguida per aquest 
autor, que amb el temps s’ha anat d’alguna manera esvaint.
La tesi es clou amb un catàleg íntegre de la seva obra escultòrica, 
a partir del fitxat individual de cadascuna de les peces, tant 
d’aquelles que ha estat possible localitzar com de les que tan sols 
en coneixem l’existència a través d’una imatge o d’un títol en el 
llistat d’alguna de les seves mostres. 
D’aquesta manera la tesi aporta llum sobre l’existència d’un 
llegat pràcticament ocult i sobre la figura d’un artista mallorquí 
injustament poc considerat així com sobre altres dels escultors 
coetanis. El treball de buidatge realitzat de les notícies de 
premsa relatives a l’activitat artística del període ha estat útil 
per a dibuixar el context però també ha estat portat a terme 
amb l’esperança de què aquest sigui el primer d’una sèrie de 
treballs de recerca que posin de relleu les aportacions d’alguns 
dels artistes de la mateixa època, i més en concret, d’alguns 
dels escultors que treballaren a Mallorca al llarg de les dècades 
dels 50 i els 60 per tal de reconstruir una avantguarda malmesa 

generacions de creadors.

El trabajo supone un acercamiento a la figura y la obra de 
Francisco Barceló Bover (Son Carrió, Mallorca, 1926 - La 
Garriga, Barcelona, 1982) y, más concretamente, a su producción 
escultórica, desarrollada y expuesta en la década comprendida 
entre los años 1955 y 1966.
A tal efecto se aborda, en primera instancia, una semblanza 
biográfica del personaje, seguida de una revisión en detalle de 
su trayectoria profesional a lo largo de los años previamente 
marcados, que son aquellos en los cuales compatibilizó su 
habitual tarea de diseñador con la de escultor, logrando en 
ambos aspectos un éxito considerable. En ella se hace mención 
a su adscripción, entre los años 1962 y 1963, al grupo de artistas 
residentes en Mallorca Es deu des Teix, uno de los núcleos de 
vanguardia con más repercusión en la Isla a lo largo de la década 
observada. El estudio aporta datos inéditos conseguidos a través 
de entrevistas con familiares, amigos y colaboradores del artista.
A continuación se hace también un análisis de su obra, 
ordenando y clasificando las evidencias obtenidas gracias al 
acceso al archivo familiar del artista mallorquín y al trabajo de 
investigación que se llevó a cabo a fin de localizar el máximo 
número posible de sus trabajos.
El minucioso vaciado de prensa escrita a través del cual se ha 
realizado el estudio del contexto de la escultura balear durante 
el decenio marcado pone en evidencia la notable fortuna crítica 
alcanzada por este autor que, con el tiempo, se ha ido de alguna 
manera desvaneciendo.
La tesis se completa con un catálogo íntegro de su obra 
escultórica a partir del fichado individual de cada una de 
las piezas, tanto de las que ha sido posible localizar como de 
aquellas sobre las cuales tan sólo existen evidencias indirectas.
De este modo, el trabajo concluye aportando luz sobre un 
legado prácticamente oculto y sobre la figura de un artista 
mallorquín injustamente poco considerado, pero también sobre 
la labor de otros escultores coetáneos. El vaciado de noticias 
de arte publicadas a lo largo de éste periodo ha sido útil para 
dibujar el contexto relativo a Francisco Barceló, pero también 
pone de manifiesto la existencia, durante los años 50 y 60 de 
una vanguardia creativa que se había visto truncada a raíz 
de los conflictos bélicos. Asimismo, éste podría sea el primero 
de una serie de trabajos de investigación que recuperasen las 
aportaciones de de otros artistas y, más en concreto, de algunos 
de los escultores que trabajaron en Mallorca asentando las bases 
para las generaciones de creadores que habrian de sucederles.

This research is an approach to Francisco Barceló Bover (Son 
Carrió, Mallorca, 1926 - La Garriga, Barcelona, 1982) and, more 
specifically, to his sculptural production and his design works, 
developed and exposed in the decade between the years 1955 and 
1966.
For this purpose, we will firstly offer a biographical sketch of the 
character, followed by a detailed review of his career over the 
previously mentioned years, those when he combined his usual 
task of designer with the sculptor craft, achieving considerable 
success in both fields. We will also reckon his membership to Es 
Deu des Teix, the group of artists living in Mallorca between 1962 
and 1963, considered one of the most important collectives on the 
island throughout this decade. The study provides unpublished 
data obtained through interviews with the artist’s family, friends 
and colleagues.
Next, we will also analyze his work by sorting and classifying the 
evidence obtained thanks to the access to the family’s archives of 
the Majorcan artist; as well as the  deep research  that took place 
in order to locate the highest amount of his work.
The research on the Balearic sculpture context during the 
above mentioned decade has been achieved through a thorough 
analysis of the written press which has  highlighted how well 
considered he was at that time. Unfortunately, all this has 
vanished over the years.
The thesis concludes with a comprehensive catalogue of his 
sculptures, including not only those which have been located but 
also those from which we only had indirect evidence.
As a result, the whole research enlightens  not only a 
virtually hidden legacy but also helps us to understand  and 
gives recognition to this Majorcan artist and to most of his  
contemporary colleagues. 
The thorough study of art news published during this period has 
been useful to draw Francisco Barceló’s context, and also reveals 
the existence of a creative avant-garde which had been truncated  
during the 50s and 60s due to armed conflicts.  Moreover,  this 
could be the first of a series of research projects that show the 
contributions of other artists, sculptors who worked in Mallorca 
settling the foundations for generations of future artists to come.
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1. Introducció: estat de la qüestió i metodologia  

1 Thomas Harris. Artista, historiador i espia anglès resident a Mallorca des de 1948. Fou condecorat en una cerimònia 
privada pel rei George VI el 1945 per la seva intervenció en la trama d’espionatge que va conduir a l’èxit del desembarc de 
Normandia. Harris era una personalitat reconeguda a l’illa pel seu treball artístic i pels seus estudis sobre Goya. Mor el 
1964 en un (misteriós) accident de tràfic, junt amb la seva esposa. Veure entrevista a Andreu Jaume al Diari de Mallorca 
(Diario de Mallorca, 2008, Juny 06) i Capellà, A. Thomas Harris un artista bajo sospecha (documental).
2 Sobre Es deu des Teix hi tornarem més endavant, al capítol quart. Només esmentar que es tracta d’un grup d’artistes 
d’avantguarda, majoritàriament constituït per estrangers establerts a Mallorca -entre els quals Francesc Barceló en seria 
l’excepció- que suposen una de les apostes més fermes de renovació artística a la Mallorca dels inicis dels anys seixanta.

1.1. Justificació i elecció del tema

Quan l’estiu del 2005 el museu del Baluard de Palma, en l’exposició titulada “Pensar les formes: 
Escultures contemporànies a les col·leccions mallorquines”, retolà per error una escultura de 
Francesc Barceló sota el nom de Thomas Harris 1, es posa en evidència la necessitat de catalogar, 
datar i documentar el conjunt, no excessivament nombrós però significatiu, de l’obra de l’escultor i 
dissenyador mallorquí Francesc Barceló.

Nascut a Son Carrió l’any 1926, Francesc Barceló va rebre, en els inicis de la seva trajectòria, la medalla 
de bronze de la societat Art, Sciences el Lettres de Paris.

Durant els anys següents exposarà les seves escultures de ferro a (en aquest ordre) Mallorca, Nova 
York, Barcelona, Madrid, València, Bilbao, Milà i París.

La seva obra escultòrica, que porta el segell indiscutible de l’època, començà per una figuració 
estilitzada que desembocarà, a principis dels anys 60, en una abstracció expressiva en la línia de les 
més avançades tendències internacionals, com manifesta el lligam amb un dels grups d’avantguarda 
sorgits a Mallorca a principis dels anys 60: Es deu des Teix 2.

Seguir la pista de la seva intensa activitat artística comença a ser difícil en l’actualitat per la 
desaparició dels testimonis directes.

La major part de la seva obra va ser venuda a particulars i les galeries on va ser exposada han cessat 
la seva activitat. Queden les fotografies d’unes dues-centes peces, les cartes, els retalls de premsa 
(incloses les crítiques i els comentaris de Sebastià Gasch, Juan Eduardo Cirlot o Camilo José Cela), la 
documentació i testimonis diversos per poder completar el llegat d’una personalitat innovadora que 
encarna l’estètica d’avantguarda d’unes dècades (les dels anys 50 i 60) sovint no prou apreciades en la 
història de l’escultura i el disseny a les Balears.

15 
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1. Introducció: estat de la qüestió i metodologia  
El lligam familiar entre l’autor d’aquest treball i l’artista (nebot i oncle, respectivament) comporta una 
especial motivació. El perill del factor subjectiu, sobre la base d’aquest lligam, es compensarà amb el 
recurs a la metodologia de la història de l’art.

El coneixement i la valoració de l’obra de Francesc Barceló, en el panorama de la situació dels 
estudis sobre l’art a Mallorca al llarg del període en què va mantenir la seva activitat, és una tasca 
necessària i urgent. No solament per l’interès que, segons les crítiques de l’època, traspuen les 
creacions de l’artista, sinó també pel seu paper capdavanter en l’assimilació de tendències artístiques 
internacionals.

1.2. Acotació del context i el lapse temporal

Per l’estudi del context en el qual s’ubica la producció artística de Francesc Barceló hem determinat 
concedir una major importància a l’entorn més proper, que s’analitzarà amb més detall per entendre 
que és aquell en el qual les aportacions fetes per l’artista poden tenir una certa rellevància.

Ens concentrarem, doncs, en primera instància, en el context artístic mallorquí, i més concretament 
en l’àmbit de l’escultura.

Posteriorment es contextualitzaran, progressivament els àmbits, balear, català, espanyol i 
internacional, tenint en consideració que com més ampli sigui el camp de visió, menys exhaustiu 
serà l’estudi del mateix.

Seran subjecte d’estudi, en els esmentats contextos, el treball dels artistes coetanis, en particular 
d’aquells actius en el camp de l’escultura en ferro i dels que es dediquin a l’abstracció, atès que 
Francesc Barceló serà, com veurem, un personatge clau en la introducció del ferro com a material 
escultòric i de l’abstracció com a corrent d’avantguarda en el context de l’escultura mallorquina.

Pel que fa a la forquilla temporal l’hem establert entre els anys 1955 i 1966 perquè són aquells 
en què Francesc Barceló realitza la seva primera mostra d’escultures i l’última, respectivament. 
Evidentment ens haurem de referir puntualment a fets esdevinguts amb anterioritat o posterioritat a 
aquest període si és que això contribueix a una millor comprensió global però l’anàlisi més concreta 
es referirà a l’esmentat interval, a cavall entre els anys 50 i els 60 del segle XX i al llarg del qual podem 
assenyalar diversos moments prou significatius per la història de l’art a Mallorca i a Espanya en 
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3 Diversos autors (1995) Arte en España 1918-1994. En la colección de arte Contemporáneo. Madrid: Alianza.
4 Ribal, P.; Barceló. F. (1996) Abstraccions. Pintura no figurativa a les Illes Balears. Palma de Mallorca: Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear

general. Curiosament, alguns escrits, com per exemple el de Bonet (1995, pàg. 31 a 41) 3 assenyalen 
l’any 1958 com una data especialment rellevant i, tal com veurem més endavant, coincideix amb un 
moment de canvi profund en la vida i l’obra de Francesc Barceló, cosa que no deixa de ser una feliç 
coincidència però que ens ajudarà a ubicar-lo dins del context més adequadament. 

1.3. Hipòtesi i objectius principals

Partim, entre d’altres, de la hipòtesi de l’existència d’un art d’avantguarda a Mallorca que, sense 
ser el majoritari, aconseguí filtrar algunes de les tendències que circulaven en l’àmbit nacional 
i internacional al llarg de les dècades dels 50 i els 60 i que cal fer-ne una revisió per tal de millor 
comprendre les bases de l’actual producció artística a les Illes.

L’obra de Francesc Barceló en seria un exemple fefaent, però també la d’alguns coetanis que podrien 
haver restat a l’ombra i que caldria també recuperar.

“Durant els anys de la guerra civil espanyola i següents la cultura espanyola quedà sesgada de soca-rel. 
Els quaranta, cinquanta i seixanta foren grisos i frustrants. La ideologia governant, palesant la seva 
enorme insensibilitat, es reafirmava tothora en uns ideals obsolets i decadents, anacrònics del tot. 
L’absurd respecte imposat envers un passat ranci i masegat impregnava tots els àmbits d’una societat 
en què la plàstica no constituïa cap excepció. Dins el terreny de l’art es mantenien encara les directrius 
marcades per l’impressionisme, el fauvisme i el postimpressionisme. La resta d’estils, que feia anys 
s’havien imposat a Europa i a Nord-amèrica, aquí eren ignorats, repudiats i escarnits. Poc o res del que 
s’esdevenia dins el panorama artístic internacional tenia la més mínima repercussió dins les nostres 
partions estretes” (Ferran Barceló, 1996, pàg. 43) 4

Massa sovint, la història de l’art a les Illes passa de puntetes sobre un allargassat període de 
postguerra que s’estira fins als anys setanta. Certament, les condicions econòmiques no foren, en un 
principi, massa favorables; i no és menys cert que la culturalitat afecta al règim del General Franco no 
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era ni de bon tros la més oberta a la innovació i a l’intercanvi amb les últimes tendències procedents 
de més enllà de les nostres fronteres (inicialment al manco). Tot i amb això, el desenvolupament del 
sector turístic -i en aquest sentit les Balears van ser especialment afavorides- propicia per una banda 
un creixement econòmic i per una altra un major contacte amb l’estranger al llarg de les dècades 
dels 50 i els 60 i ambdós factors impulsen iniciatives plàstiques més renovadores i arriscades que 
han d’influir de manera decisiva en les posteriors generacions. Suposar que “els treballs dels artistes 
mallorquins actuals han aparegut sense la consolidació d’una voluntat de modernitat i que, per tant, 
són immediatament posteriors a les realitzacions classicistes” seria una gran mentida històrica tal 
com afirma Mª José Corominas en el catàleg de la mostra Aproximació a l’avantguarda a Mallorca 
(1996, pàg. 12) 5.

Per tal que la mentida no s’instal·li i es consolidin les falses creences que sostenen que res de notable 
va succeir en matèria d’art al nostre territori al llarg de tres llargues dècades cal una prompta i urgent 
recuperació de totes aquelles aportacions que els artistes balears i els residents (que en foren molts), 
de manera individual i col·lectiva, varen fer al nostre patrimoni i a la nostra cultura visual.

Així doncs, els objectius d’aquest estudi, a partir dels fets enunciats anteriorment serien:

a) Inventariar i catalogar l’obra escultòrica de Francesc Barceló, tot fent al·lusió, de passada, 
a la seva tasca com a dissenyador. 

b) Portar a terme una recerca d’hemeroteca i d’arxiu sobre l’artista a considerar i el seu 
context. 

c) Estudiar la situació artística en el marc de Mallorca, sense ometre la consideració de les 
Illes Balears i de Catalunya.

d) Analitzar l’estat de la qüestió en el panorama artístic espanyol recorrent a les fonts 
bibliogràfiques.

e) Avaluar les característiques i el significat de la producció de Francesc Barceló.

5 Diversos autors (1996) Aproximació a l’avantguarda a Mallorca 1959-1982. Palma de Mallorca: Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esports del Govern Balear
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6 Perelló, R. (1973) Escultores contemporáneos en Mallorca. Palma de Mallorca: Siurell
7 Gaya, J.A.; Rubio, J. (1966) Formas de la escultura contemporánea. El hierro en el arte español. Madrid: E. Aguado
8 Brotons, M. M. (2001) L’escultura a les Balears en el segle XX. Palma de Mallorca: Documenta Balear 
9 Sabater, G. (1981) La pintura contemporánea en Mallorca. Del impresionismo a nuestros dias (Tomo I). Palma de 
Mallorca: Cort
10 Veg. supra nota núm. 4
11Artistes de Balears (2001) Inca: Ajuntament d’Inca
12 Veg. supra nota núm. 5

1.4. Estat de la qüestió

Les dades sobre Francesc Barceló no abunden i es caracteritzen per la seva dispersió. En el moment 
d’iniciar aquest treball només es comptava amb un arxiu desendreçat i sense catalogar de dues-centes 
imatges fotogràfiques sobre el seu treball escultòric i vora el centenar de retalls de premsa, a banda 
d’alguna documentació dispersa (catàlegs, fulletons, esbossos, llistats, correspondència,...). Respecte a 
la bibliografia amb prou feines teníem coneixement de mitja dotzena de llibres on se l’hagués citat (i 
això considerant els catàlegs de les seves exposicions individuals i col·lectives). Entre ells cal destacar 
l’estudi de Rafel Perelló Paradel·lo Escultores contemporáneos en Mallorca 6 i Formas de la escultura 
contemporánea. El hierro en el arte español 7 dels autors Gaya Nuño i Rubio. Un cop realitzada tota la 
recerca, han estat localitzats vint-i-dos llibres on es fa algun tipus de referència a l’autor, la major part 
d’elles breus al·lusions o ressenyes biogràfiques.

Tampoc es pot dir que en el context de les illes Balears, i en concret de Mallorca, abundin els treballs 
referents a l’escultura d’aquest període. Aquests, a més d’escassos, són de caràcter molt general 
i alguns no inclouen pràcticament cap notícia ni sobre l’activitat de Barceló ni sobre el discórrer 
escultòric a Mallorca a partir dels anys 50 del segle XX.

Citarem, per exemple, l’estudi de Magdalena Brotons L’escultura a les Balears en el segle XX 8 
(concretament el segon i tercer capítols, referents al període de postguerra), i el ja esmentat de 
Rafel Perelló, pel que fa al tema de l’escultura en particular. També ens haurem de referir a l’obra 
de Gaspar Sabater La pintura contemporánea en Mallorca. Del impresionismo hasta nuestros dias 9 

i als catàlegs de les exposicions retrospectives realitzades al llarg dels anys noranta i principis del 
2000 Abstraccions. Pintura no figurativa a les Illes Balears 10, comissariada per Pilar Ribal i Ferran 
Barceló, Artistes de Balears 11, organitzada per l’Ajuntament d’Inca i Aproximació a l’avantguarda a 
Mallorca 1959-1982 12 que es va exhibir a Sa Llonja de Palma l’any 1996 amb el suport de la Conselleria 
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13 Serra, P. (2001) Es deu des Teix 1962-1963 Palma de Mallorca: Consell de Mallorca
14 Gómez de la Cuesta, F. (2011) Grup dimecres 1975-1980. Mallorca: Ajuntament de Palma i Ajuntament de Manacor
15 Arean, C.A. (1963) Pintores extranjeros en España. Tendencias no initativas. Madrid: Publicaciones españolas. 
Ministerio de Información y Turismo
16 Ens referim principalment a dos dels seus estudis: Cirici, A. (1970) L’art català contemporani. Barcelona: Edicions 62 i 
Cirici, A. (1988) El arte catalán. Barcelona: Alianza-Enciclopedia catalana
17 Corredor-Matheos, J. (2001) Història de l’art català.(Tom IX) La segona meitat del segle XX. Barcelona: Edicions 62
18 Miralles, F. (1983) Història de l’Art Català. (Volum II) L’Època de les avantguardes. 1917-1970. Barcelona: Edicions 62
19 Cirlot, L. (1983) La pintura Informal en Cataluña. Barcelona: Anthropos
20 Arean, C. A. (1962) La escuela pictórica barcelonina. Madrid: Publicaciones españolas
21 Barral, X. (dir.) (1998) Art de Catalunya. (Tom 7) Escultura moderna i contemporània. Barcelona: L’Isard
22 Bozal, V. (coord.) (1992) Summa Artis. Historia general del Arte (Tomo XXXVII). Pintura y escultura españolas del siglo 
XX (1939-1990). Madrid: Espasa Calpe
23 Bozal, V. (1994) Hª del Arte en España II. Desde Goya hasta nuestros dias. Madrid: Istmo

d’Educació del Govern Balear. També hem d’assenyalar, a l’hora de dibuixar el context balear, alguns 
estudis més concrets sobre artistes o grups d’artistes com el realitzat per al Museu Krekovic per Pilar 
Serra amb motiu de l’exposició d’Es deu des Teix 13 l’any 2001 o el més recent, coordinat per Fernando 
Gómez de la Cuesta, per a la mostra El grup dimecres 1975-1980 14, així com a diferents capítols 
de treballs més genèrics com és el cas de Carlos Antonio Areán Pintores Extranjeros en España.
Tendencias no imitativas 15, catàleg de l’exposició itinerant realitzada l’any 1963.

Pel que fa al context català hi ha prou bibliografia sobre el període que tractem. Alexandre 
Cirici Pellicer 16, José Corredor-Matheos 17 i Francesc Miralles 18 tenen extenses obres de 
referència i, en aspectes més puntuals, també es poden consultar els treballs de Lourdes Cirlot 
sobre l’informalisme 19, o el de Carlos Antonio Areán, del 1962, anomenat La escuela pictórica 
barcelonina 20, tot i que cap d’ells tracta l’escultura sinó només a la pintura de l’època. En canvi 
l’enciclopèdia dirigida per Xavier Berrocal, Art de Catalunya 21, té un tom dedicat a l’escultura 
moderna i contemporània signat per Judith Subirachs.

La bibliografia sobre escultura en l’àmbit de l’estat espanyol, referida al període que tractem, és 
considerable. Al marge de les històries enciclopèdiques coordinades respectivament per Valeriano Bozal 
(Summa Artis 22 o Historia del Arte en España 23) i Juan Antonio Gaya Nuño (Historia universal del Arte 
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24 Gaya, J. A. (dir.) (1958) Arts Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico (Tomo XXII). Arte del siglo XX. Madrid: 
Plus Ultra
25 Bozal, V. (1991) Arte del s. XX en España. Pintura y escultura. 1939-1990. Madrid: Espasa Calpe
26 Gaya, J. A. (1957) La escultura española contemporánea. Madrid: Guadarrama
27 Calvo, F. (1985). España, medio siglo de Arte de vanguardia:1939-1985 (Vol I). Madrid: Fundación Santillana. Ministerio 
de Cultura.
28”En un rapto de honestidad, como historiador del arte, a quien me preguntara sobre la situación de la investigación 
actual acerca de nuestro arte contemporáneo, le contestaría que estamos en plena fase de inventario, que estamos 
enterándonos, por primera vez y sin restricciones, de lo que ocurrió en este campo” (pàg, 84) a Calvo, F. (1988-90) Del 
futuro al pasado: vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo. Madrid: Alianza forma
29 Ureña, G. (1982) Las vanguardias artísticas en la postguerra española, 1940-1959. Madrid: Istmo
30 Block, C. (1982) Historia del arte abstracto. Madrid: Cátedra

Hispano 24) a les quals podem acudir en tot moment com a marc de referència, en ambdós casos hem optat 
per consultar alguna obra seva més breu, però també més específica. En el cas de Valeriano Bozal, Arte del 
siglo XX en España. Pintura y escultura. 1939-1990 25 aporta dades interessants sobre el període en general, 
sobre la Escuela de Altamira en particular, i sobre l’informalisme (i ambdós corrents resulten rellevants, 
com més endavant veurem, en aquest estudi). Pel que fa a Gaya Nuño, el seu text La escultura española 
contemporánea 26 ens serà d’utilitat sobretot pel que ateny als més immediats precursors, ja que s’atura just 
a l’inici del període que hem marcat per al nostre treball. El voluminós estudi de Calvo Serraller España, 
medio siglo de Arte de vanguardia 27 estableix un bon marc de referències i textos per a l’estudi del panorama 
artístic espanyol. Del mateix autor, el text Del futuro al pasado: vanguardia y tradición en el arte español 
contemporáneo ens resultarà igualment útil per a recuperar un nombre considerable de noms importants 
respecte de l’art d’avantguarda en aquell període en el qual, tal com ell mateix reconeix en aquest text 28, 
durant alguns anys no se’ls havia prestat la deguda atenció. Las vanguardias artísticas en la postguerra 
española 29, de Gabriel Ureña, tot i ser fortament qüestionat per Calvo Serraller (1985), també dibuixa un 
panorama prou clar sobre el context del moment, resultant particularment útil per a reflectir la situació de 
l’art abstracte a l’estat espanyol als anys 50, mitjançant la reproducció d’alguns articles apareguts als voltants 
de 1958 i 1959 als mitjans de comunicació; és una llàstima que estableixi el límit del seu estudi en l’any 1959, 
ja que d’aquesta manera només cobreix la meitat del període que abasta aquest treball.

A aquest respecte (la situació de l’art abstracte a Espanya al llarg dels anys 50) també és interessant 
consultar l’epíleg del llibre de Cor Block Historia del arte abstracto 30 tot i que, una vegada més, fa el 
tall a finals dels anys 50.



22

1. Introducció: estat de la qüestió i metodologia  
Les aportacions de Carlos Antonio Areán a Treinta años de Arte español 31, La pintura expresionista 
en España 32 o 1971. Balance del arte joven en España 33 ens han aportat gran quantitat d’informació 
i cobreixen la totalitat del període acotat, així com Panorama del nuevo arte español 24, de Vicente 
Aguilera Cerni, editat precisament el 1966 i que conté un capítol exclusivament dedicat a l’escultura. 
D’aquest mateix autor no podem deixar de citar el recopilatori de textos i manifestos de l’època 
publicat sota el títol La postguerra. Documentos y testimonios I 35. 

El catàleg Arte en España 1918-1994. En la colección de Arte contemporáneo 36 és interessant per 
contextualitzar amb imatges la producció de tot un seguit d’artistes reconeguts del moment i 
l’article d’Antonio Bonet Correa inclòs en el mateix incideix en l’any 57 com a data clau. I del catàleg 
de España: Vanguardia artística y realidad social, 1936-1976 37 citarem sobretot les aportacions de 
Tomas Llorens, Valeriano Bozal i Ludolfo Paramio.

Per últim, i pel que fa als estudis realitzats des del camp de la sociologia de l’art i que incideixen en les 
relacions entre art i política, no podem deixar de fer esment al text de Miguel Cabañas Bravo Política 
artística del franquismo. El hito de la bienal hispano-americana de arte 38 i a l’excel·lent assaig de Jorge 
Luis Marzo Art modern i franquisme: els orígens conservadors de l’avantguarda i de la política artística 
a l’estat espanyol 39, que, si bé manifesta una tendència potser reduccionista sobre els moviments i les 
motivacions del conjunt dels artistes, també aporta un punt de vista diferent, novador i documentat 
pel que fa al període en estudi.

És evident que en l’estudi d’un context tan ampli i documentat hem hagut d’acudir a altres fonts a 
més de les aquí ressenyades, però amb aquestes podríem ja fer-nos una idea prou clara del tema.

31 Arean, C.A. (1972) Treinta años de arte español 1943-1972. Madrid: Guadarrama
32 Arean, C.A. (1984) La pintura expresionista en España. Madrid: Ibérico europea de ediciones
33 Arean, C.A. (1971) 1971 Balance del arte joven en España. Madrid: Publicaciones españolas
34 Aguilera, V. (1966) Panorama del nuevo arte español. Madrid: Guadarrama
35 Aguilera, V. (1975) La postguerra. Documentos y testimonios I. Bilbao: Servicio de publicaciones del Ministerio de 
Educación y Cultura
36 Veg. supra nota núm. 3
37 Bozal, V. i altres (1976) España: Vanguardia artística y realidad social, 1936-1976. Barcelona: Gustavo Gili
38 Cabañas, M. (1996) Política artística del franquismo. El hito de la bienal hispano-americana de arte. Madrid: CESIC
39 Marzo, J. L. (2007) Art modern i franquisme: els orígens conservadors de l’avantguarda i de la política artística a l’estat 
espanyol. Girona: Fundació Espais d’Art Contemporani
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1.5. Metodologia i procés de treball

1.5.1. Recerca documental

Inicialment es van intentar recórrer tots els camins que les diferents fonts (testimonis directes, 
cartes, llistats, premsa,...) anaven obrint per tal de localitzar la quantitat més gran possible 
d’escultures i d’informació. Sovint les dades eren insuficients i el temps transcorregut havia 
esborrat el rastre, i així va ser pràcticament impossible localitzar les peces venudes a Nova York, 
Milà o París, igual que la gran majoria de les de Mallorca, Barcelona, Madrid, València i Bilbao. 
Les galeries havien tancat, els propietaris havien desaparegut, les notes sobre els compradors eren 
insuficients... Es van realitzar bastants trucades telefòniques a partir d’una simple coincidència 
de llinatges amb els titulars que apareixien a la guia telefònica de les ciutats corresponents... 
però tot això va resultar inútil. També es van visitar, amb millor fortuna, els establiments hotelers 
decorats en el seu moment per l’artista, almenys aquells que continuaven en peu. Es van realitzar 
entrevistes i es va posar en ordre tot el material documental disponible. 

Tot seguit es va procedir a la recerca bibliogràfica i d’hemeroteca. Es van consultar els fons de la 
Biblioteca de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i la Biblioteca de la Facultat de Filosofia-
Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (actualment separades però, en els inicis de 
l’estudi, l’apartat d’història d’aquesta última estava en part fusionada amb l’anterior), també 
la Biblioteca Ramon Llull (biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les 
Illes Balears), Biblioteca de Cultura artesana de Palma de Mallorca, Biblioteca pública Municipal 
Ca’n Sales (on es va accedir a la major part de dades procedents de l’hemeroteca), arxiu de Ca 
n’Oms (també per l’hemeroteca), Biblioteca Bartomeu March, Biblioteca d’Humanitats de la 
UAB (Barcelona), Biblioteca del Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona), i Biblioteca de 
Catalunya (Barcelona). En elles es va accedir en gran mesura a la informació sobre el context en les 
seves diferents extensions. Pel que fa a bibliografia específica sobre l’autor, en canvi, poca cosa van 
poder aportar, ja que existeixen molt pocs llibres publicats que ens en donin notícia, i la major part 
d’aquests van ser consultats en la biblioteca familiar (14 de 19). Aquest fet, que inicialment es va 
manifestar com un entrebanc, a l’hora d’engegar el treball de tesi, ha sigut alhora una motivació, ja 
que implicava que el treball podia aportar quelcom de novador al panorama de la història recent 
de l’art a Mallorca.
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Curiosament, tractant-se d’un període relativament recent de la nostra història, no es pot dir que 
la recerca a Internet hagi sigut d’especial interès.

Les dades més importants i més fidedignes s’han obtingut dels escassos testimonis directes que, 
tot i incórrer en esporàdiques contradiccions, resultaven més versemblants que alguns testimonis 
escrits, sobretot els de segona mà (és a dir, aquells escrits més recents i referits als fets a partir 
d’escrits anteriors i -suposem- informacions indirectes o suposicions).

Per acabar, tres anys després d’haver engegat la recerca, vaig considerar suficient el nombre d’ 
obres localitzades per a oferir una visió de la trajectòria de l’artista que, completada per la resta de 
la documentació gràfica, evidenciés l’interès i la dimensió de les seves aportacions i amb tot plegat 
vaig organitzar un projecte expositiu que va ser presentat a diversos centres de Palma i finalment 
acceptat a la Fundació Barceló, on va ser inaugurat el dia 13 de febrer de 2009. 

Comptava inicialment amb les escasses obres que pertanyen a la família i amics, així com les tres 
en possessió de col·leccions particulars a Palma: Joan Oliver Maneu i Pedro Serra (aquesta última, 
desencadenant de tot el procés de recerca i ordenació). En total unes 20 peces si descartem les 
obres menors (més decoratives) i el mobiliari. 

En la fase de recerca inicial (fins a l’estiu de 2008) es van localitzar 20 peces més (algunes de gran 
format) i, atès que el projecte expositiu fou autofinançat en la seva pràctica totalitat, es van haver 
de descartar els trasllats d’algunes d’elles com, per exemple, l’obra localitzada al Fond National 
d’Art Contemporain de Paris. També es va desestimar (per les característiques de la sala) sol·licitar 
el préstec d’algun dels murals de majors dimensions; i algun altre que sí va ser requerit, no va 
comptar amb l’acceptació per part dels actuals propietaris.

Tot i amb això, l’exposició sí aconseguí il·lustrar prou bé l’evolució estilística de l’escultura de 
Francesc Barceló i, en tot cas, evidenciar en quin període s’havien de realitzar els majors esforços 
per aconseguir localitzar algunes obres representatives (per exemple, no hem trobat cap de les 
obres que corresponen al període de la seva adscripció al grup d’Es deu des Teix).

L’exposició estava pensada no tan sols com a homenatge, sinó també com a instrument per a la 
recerca. Pressuposàvem que si la mostra aconseguia suficient ressò, potser apareixerien noves 
dades sobre el gran nombre de peces encara per localitzar. No va ser així.



25 

1. Introducció: estat de la qüestió i metodologia  
El cert és que va resultar un moment emotiu per la família, que feia cinquanta anys que no veia 
exposada l’obra de Francesc Barceló. Cap dels seus fills, i ens sembla una dada significativa, havia 
assistit mai a una exposició d’escultures del seu pare. 

A banda d’això, les peces suscitaren força interès i em refermaren en la convicció del fet que -més 
enllà dels lligams afectius- hi havia tema suficient per a realitzar un estudi del personatge i de la 
seva obra.

Malauradament, tal com abans esmentava, la mostra no va servir per a fer emergir noves dades, 
així que en aquest punt es va donar per tancada la primera fase de la recerca.

1.5.2. Primera sistematització de les dades recollides.

Si la fase anterior havia servit per a la localització i ordenació de tota la documentació possible 
en relació a l’autor: obra, fotografies, bibliografia, premsa, entrevistes, correspondència,... el pas 
següent seria la digitalització de tot el material i la generació de diferents bases de dades per 
tal de poder aprofundir, categoritzar i relacionar amb facilitat les informacions i així obtenir un 
panorama més clar del que es conservava i del que caldria reconstruir.

El sistema de fitxat i categorització, s’ha anat construint a mesura que s’introduïen les dades, ja 
que les mateixes aportaven indicis sobre el que eren les constants i les necessitats de l’estudi.

S’ha utilitzat el programa Filemaker Pro (en les seves successives versions) per a la confecció de 
les bases de dades, ja que permet de crear fitxes adjuntant tota mena d’informació addicional a 
les imatges, i després ordenar-les o realitzar cerques segons diversos criteris. Així mateix es poden 
vincular les imatges a arxius de més bona resolució i inclús interconnectar unes bases de dades 
amb les altres o exportar-les a altres formats.

En una posterior relectura de les dades, ja endreçades, s’han prioritzat les fonts més directes 
-obres, testimonis directes i escrits de l’època- sobre aquelles que han sigut construïdes a partir 
de les primeres (estudis posteriors), i d’entre aquelles s’han destriat les que donen veu o han sigut 
validades directament per l’artista. També s’han prioritzat algunes veus especialment qualificades, 
com les d’alguns crítics i historiadors de més reconegut prestigi o de més significació.

Algunes de les fonts han sigut emprades per rebatre-les, entre d’elles per un cantó les més crítiques 
i reaccionàries o clarament tendencioses de l’època i per un altre -i d’entre les més recents- les que 
passen de llarg sobre el treball realitzat pels artistes residents a les Illes al llarg del període d’estudi
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1.5.2.1. Elaboració de l’inventari de l’obra 

A l’inici es va partir del fons d’imatges conservades per la família, que consta de prop de 200 
fotografies de les escultures, més algunes poques d’exposicions i mobiliari, totes elles sense 
classificar, datar, ni ordenar. 

Moltes d’elles estan duplicades en diverses mides i algunes ens van arribar en àlbums com 
el confeccionat per la seva filla, alguns anys després de la mort de l’artista, el llibre de firmes 
de l’exposició a les galeries Duncan (París) o un àlbum de decoracions d’hotels a Mallorca 
confeccionat pel mateix artista. 

Si bé la major part es trobaven en possessió de la seva dona, un conjunt d’ampliacions de gran 
format, en el qual apareixen la sèrie de relleus de l’any 60, es va trobar a Mallorca a casa de la 
seva germana.

Amb tot aquest material, i amb l’ajut d’informacions diverses (anotacions, catàlegs, retalls, 
testimonis,...) es va iniciar una primera base de dades, ordenant, digitalitzant i classificant les 
imatges de les obres i adjuntant tota la informació que de cadascuna d’elles es disposava (títol, 
mides, any, llocs on s’ha exposat, ubicació actual,...). Això constituirà l’inici del catàleg raonat de 
la producció escultòrica de Francesc Barceló.

Els inputs inicials en l’elaboració de les fitxes van ser:

1. Fotografia d’arxiu: Imatge digitalitzada a partir de document procedent -gairebé sempre-  
 de l’arxiu familiar.

2. Fotografia actual: En cas de ser una de les peces localitzades, imatge actual de la peça en el  
 seu estat i ubicació actuals.

3. Observacions: Nombre de còpies de la foto de l'arxiu, mides (H x A) i estat de conservació

4. Reproduccions: Indicacions sobre l'eventual reproducció de la imatge en premsa, llibre o  
 catàleg. 

5. Referència: Paraules clau referents a la imatge relacionades amb la temàtica i l'època o la  
 sèrie.
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I en fitxa annexa:

1. Fitxa tècnica: Títol, mides, any, tècnica.

2. Localització: Ubicació actual, en cas de conèixer-se, i dades de la propietat.

3. Observacions: Observacions referents a l'obra i a si se n'han fet còpies, versions, si ha   
suscitat algun comentari o ha obtingut alguna distinció o té alguna anècdota.

4. Exposició: Llocs on consta que ha sigut exposada i dates d'exposició

5. Venda: Si ha sigut venuda o no

Aquest ordre ha estat revisat en diverses ocasions al llarg del procés de catalogació que va 
presentar més dificultats de les esperades en el moment d’assignar els títols a cadascuna de les 
obres, ja que per una banda disposàvem dels títols en els llistats o els tríptics de les exposicions, 
i per un altre teníem les imatges, però no sempre era evident quin títol es corresponia a 
cadascuna de les peces. Sobretot tenint en consideració que els models es repetien en les 
diferents mostres, realitzant-se diverses versions no idèntiques d’un mateix títol, que aquests 
títols podien ser ambivalents, i que a la mateixa peça o el mateix model li podien correspondre 
diferents títols en les diverses exposicions.

Alguns casos van ser especialment conflictius i altres s’assignen per hipòtesi. En alguns (pocs) 
casos el títol podia estar escrit al dors de la fotografia, o el coneixem mercès al peu de foto 
d’algun medi en el qual aparegué reproduïda la imatge.

D’alguns títols no se’n conserva la imatge corresponent i en molt escasses ocasions tenim 
fotografiades diverses versions d’un mateix títol, versions que sabíem que es feien perquè 
els títols apareixen repetidament en les successives exposicions malgrat haver-se venut en 
la mostra anterior i també perquè el testimoni de Bernat Tries (el ferrer que col·laborà amb 
Francesc Barceló en la confecció de les peces) així ho va confirmar.

Les dues modificacions més rellevants en el sistema de fitxat de les peces es produeixen en 
el moment en què decidim separar les informacions corresponents a les obres en si mateixes 
-que ocuparan la fitxa principal- i aquelles referents a la o les fotografia/es de les obres, -que 
col·locarem en la fitxa annexa-.
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I la segona modificació afecta no tant a l’ordenació de la informació com a l’extensió i el 
contingut de la mateixa informació, ja que entenem que l’inventariat de les peces, per tal de 
constituir-se en un element útil en la contextualització del treball ha d’anar acompanyat de la 
seva corresponent anàlisi estilística i de l’observació de l’evolució de l’autor al llarg de la seva 
producció i per aquest motiu s’inclouran amb les imatges una descripció de les obres i també 
els comentaris dels crítics sobre cadascuna d’elles, quan sigui el cas.

El fet és que l’extensió de les fitxes del catàleg és molt desigual. D’algunes peces en coneixem 
l’existència perquè apareixen citades en un llistat o en un catàleg, però no en tenim ni imatge, 
ni comentari, ni és possible elaborar-ne una fitxa tècnica ni referenciar cap comentari crític; 
són, en el millor dels casos, un títol. Altres en canvi estan millor documentades, sobretot 
aquelles que han estat localitzades, però aquestes representen escassament una quarta part de 
la producció de l’autor.

1.5.2.2. Fons documental

La segona de les bases de dades confeccionada ha estat la referida al fons documental, que 
inclou material de diversa índole: cartes, fulletons, diplomes,... evidències, en definitiva, d’on 
s’han extret algunes dades i a les quals en un moment o altre de la tesi se’n fa referència. 
Aquesta documentació no formarà part pròpiament de la tesi sinó que s’inclourà entre els 
annexos però en alguns casos ha estat enormement rellevant per a l’esclariment de l’esdevenir 
dels fets i particularment pel que fa a la preparació de les exposicions i a les relacions 
professionals entre l’artista i els seus galeristes.

1.5.2.3. Fons d’hemeroteca

La base de dades confeccionada amb el fons d’hemeroteca també forma part dels annexos de la tesi. 
A causa de l’escassa bibliografia sobre alguns aspectes que es tracten en aquest treball, l’hemeroteca 
ha estat de vital importància i aquest registre s’ha confeccionat en tres estadis diferenciats.

En un primer moment es va partir dels retalls de premsa conservats per la família en relació a 
Francesc Barceló i a les seves exposicions: un conjunt de documents que han anat apareixent 
dispersos en diferents dates i ubicacions (de vegades en un àlbum, de vegades dispersos en una 
caixa de fotos, altres cops acompanyant la correspondència d’alguna galeria,...) i que, per tant, 
s’han hagut d’ordenar i classificar a mesura que anaven sorgint. 
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A l’inici la major part es trobaven retallats i guardats en un arxivador i alguns d’ells estaven 
repetits.

Una part es trobava enganxada en unes fulles d’àlbum (7 en concret) del que el seu dia degué 
ser una mena de dossier de premsa i que només arriba fins a 1956, recollint la major part de 
les notícies aparegudes sobre les exposicions de 1955 a Galerías Costa (a Palma), la de Baronne 
Gallery (a Nova York) i la de 1956 a Syra (a Barcelona). És probable, doncs, que fora confeccionat 
per enviar-lo a Madrid, a Galerías Toison, per la que fora la seva següent exposició. 

Una altra part es troba inserta en el llibre de firmes de l’exposició a les Galeries Duncan 
(lògicament els que fan referència a aquesta exposició) juntament amb les fotos de la 
inauguració, les de les obres exposades (no totes), el llistat de peces i alguna carta.

Algunes referències (gairebé totes relatives a la seva activitat com a dissenyador i fabricant de 
mobles en els anys 70) es troben en les publicacions originals (per tant no estan retallades com 
les altres i hem decidit conservar-les així).

En un segon estadi de la recerca es van localitzar altres ressenyes consultant a l’Arxiu Municipal 
de Palma (Ca n’Oms) on es conservaven els originals de Diari de Mallorca, Ultima Hora i 
Baleares -els tres diaris locals més importants- i en la Biblioteca Pública Ca’n Sales on es 
poden consultar microfilmats o microfitxats el Diari de Mallorca i Ultima Hora, i en original, el 
Baleares. Aquesta cerca es va fer consultant les publicacions dels dies pròxims a les dates claus, 
com les inauguracions de les mostres.

Una petita part, els escrits més recents, s’han consultat en CD a Ca’n Sales o s’han trobat a 
internet.

Per últim, i en un tercer estadi de la recerca, vaig decidir incloure en aquest arxiu documental 
aquells articles o ressenyes localitzats que, si bé no es referien concretament a les 
exposicions de Francesc Barceló, podien ser utilitzats per a il·lustrar algun apartat del treball, 
fonamentalment el del context.
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Els inputs ressenyats en la classificació inicial van ser:

En el formulari o fitxa principal:

  1. Publicació: Nom del diari, revista, setmanari, etc...

  2. Data: Data en forma DD/MM/AAAA, sempre que ha sigut possible datar el retall.
  3. Pàgina: Pàgina on es troba el retall si es coneix
  4. Secció: Nom de la secció on es troba inserta la notícia, ressenya,... si n'hi ha
  5. Títol: títol de l'article, ressenya, etc...
  6. Autor: Autor, si figura, tal com figura. Si són inicials o pseudònims i es coneix o es suposa  
 el nom s'ha afegit entre parèntesis.
  7. Text: Els més llargs no s'han transcrits sencers però es vincularan amb la transcripció  
 completa. S'han seleccionat, això sí, els fragments més interessants.
  8. Tipus de publicació: Tipus de publicació en què apareix el retall, si és un diari, una revista,  
 una publicació setmanal, quinzenal,...
  9. Tema: Tema al qual fa referència l'article (l'exposició a la qual es refereix, o si és un article  
 sobre l'autor o sobre el grup d'Es deu des Teix,...).
10. Comentari: procedència de la font (quan no forma part de l'arxiu familiar) i qualsevol  
 altre comentari sobre el retall i el seu contingut que pugui ser rellevant o que sigui   
 necessari investigar.
11. Paraules clau: Tipus d'escrit, si es tracta d'una crítica, o d'una ressenya, o una entrevista,  

 un article d'opinió.
En una pàgina annexa al formulari o fitxa principal:

  1. Imatge: reproducció digitalitzada del retall (inserta a baixa resolució i posteriorment  
 vinculada a una millor reproducció).
  2. Fotos: si l'escrit va acompanyat d'imatges, siguin gràfiques o fotogràfiques, reproducció  
 de les imatges per separat.
  3. Peus de foto: transcripció dels peus de foto de les imatges anteriors.
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En una primera reformulació dels criteris portada a terme el 08/05/08 van ser eliminades les 
fotos i els peus de foto, ja que aquests últims podien incloure’s en el text (igual que ja ho feia 
amb els destacats) i les imatges ja es veien prou (sovint millor) en la reproducció del retall i 
carregaven innecessàriament la fitxa.

Així, i per qüestió d’espai, el tipus de publicació, el tema i el tipus d’escrit (abans paraules clau) 
van passar a la pàgina annexa i s’ha atorgat més importància als camps principals, això és: el 
text i el comentari.

He ordenat els registres per data de publicació, en ordre ascendent, de manera que han quedat 
en primer lloc tots aquells que falten per datar.

1.5.2.4. Bibliografia

La decisió d’elaborar una base de dades amb els llibres consultats va ser purament funcional 
i aquesta base de dades no figurarà ni tan sols en els annexos de la tesi, que ja aquesta inclou, 
com és natural, el seu apartat sobre la bibliografia consultada. 

S’han emprat fons documentals procedents de diverses biblioteques i arxius (ja esmentats en 
l’apartat 1.4 ). En ells s’hi han localitzat vora un centenar de llibres relacionats amb el treball 
que s’han classificat en fitxes.

El model de fixa inicial inclou els següents inputs:

  1. Autor
  2. Títol
  3. Editorial
  4. Lloc d'edició
  5. Any d'edició
  6. Col·lecció
  7. Pàgines
  8. Paraules clau
  9. Lloc de consulta
10. Citació APA
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I en fitxa annexa:

1. Comentaris

Aquesta base de dades, purament instrumental, em permetia tornar sobre aquells llibres ja 
consultats, saber quins passatges havíem seleccionat en concret, quines pàgines i quins capítols 
s’havien considerat interessants i per quins motius o en relació a quin apartat de la tesi. A 
banda d’això, és clar, les fitxes contenien les dades necessàries per a la confecció de l’apartat de 
bibliografia de la tesi, inclòs l’estàndard de citació bibliogràfica del llibre en qüestió proposat 
per l’American Psychological Association (APA), que ha estat l’escollit per a la realització del 
treball. L’adaptació d’aquest model al català s’ha fet utilitzant les directrius del servei lingüístic 
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) disponible on-line, atès que la UIB no disposa d’un 
manual de similars característiques.

1.5.3. Segona recerca 

Un cop endreçades i analitzades totes les dades, i per tal de sustentar la hipòtesi segons la qual la 
presència del personatge del qual es realitza l’estudi era suficientment notòria al llarg del període 
en què es desenvolupa la seva activitat a l’illa, s’ha portat a terme una segona recerca documental 
consistent en un buidat de totes les notícies d’art aparegudes al diari Baleares entre els anys 1955 
i 1963, anys en que la seva dedicació a l’escultura va ser més intensa. Posteriorment aquest buidat 
es va estendre fins al 1966, per tal de contextualitzar tot el període inicialment plantejat, però entre 
el 1963, en què es torna a instal·lar a Barcelona i el 66, en què es tanca Mobel (la botiga de mobles 
de la seva germana, que contribuí a mantenir el lligam professional de l’artista amb Mallorca) ja 
suposàvem que la presència en premsa seria escassa o pràcticament nul·la. 

D’aquesta manera hem pogut analitzar qualitativament i quantitativament la relació entre les 
vegades (i l’extensió dels articles) on apareix el nom de Francesc Barceló i el que succeeix amb la 
resta d’artistes coetanis, alhora que s’ha configurat una interessant base de dades de cara a futurs 
estudis sobre personalitats artístiques actives al llarg del període analitzat.
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Es va decidir utilitzar el diari Baleares per diverses raons:

1. En primer lloc perquè era el diari oficial del govern, la qual cosa ens dóna una idea, 
esbiaixada naturalment, però clarament posicionada sobre el que institucionalment estava 
o no estava ben vist. La capçalera de Baleares resa, a més: “El diario de más circulación en 
el archipiélago”. De fet, no disposem de dades que ho confirmin, però aquest podria ser un 
altre motiu per a prioritzar l’anàlisi d’aquesta publicació sobre els altres diaris publicats en el 
mateix període.
2. Perquè, dels tres que cobrien tot el període 55-66 (Última Hora, Diario de Mallorca i 
Baleares) era el que més entrades tenia sobre art i de manera més regular.
3. Per la facilitat de poder accedir als originals en paper, que operativament resultava millor 
que la consulta a través de material microfilmat. 

A més, es dona el cas que alguns articles apareguts a Baleares, hem pogut constatar que es 
reproduïen de manera gairebé idèntica a l’Ultima Hora (veure per exemple els articles apareguts 
a Baleares el dia 6 d’agost de 1955 amb el títol “Toreros en hierro por un artista de Mallorca” i 
l’aparegut a Última Hora el 6 de desembre d’aquell mateix any “Toreros en hierro por un artista 
mallorquín”).

1.6. Distribució dels continguts.

Tal com ha estat exposat en els objectius, aquesta tesi no pretén altra cosa que donar visibilitat 
a un llegat ocult. Recuperar, endreçar contextualitzar i reivindicar un patrimoni amb la finalitat 
d'emplenar en certa mesura un buit de coneixement en la història de l'escultura a Mallorca durant la 
dècada que es comprèn entre les dues dates que ens hem fixat (1955 i 1966).

Es tracta d'un treball voluntàriament expositiu, amb la intenció de minimitzar l'efecte d'empatia que, 
per motius familiars, existeix entre l'objecte d'estudi i la persona que elabora la tesi.

L'estructura del mateix és clara i es correspon a una manera natural de relatar els fets, responent a les 
següents qüestions: qui era Francesc Barceló (biografia), què és el que va fer (exposicions), com era el 
seu treball (anàlisi de l'obra) i en quin context es produeix (entorn); per acabar mostrant el conjunt de 
la seva obra (catàleg) i extraient conclusions sobre la rellevància de les aportacions fetes en el camp al 
qual va dedicar els seus esforços.
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1.6.1. La biografia 

En el seu llibre Le pari biografique. Écrire une vie 40, l’historiador i epistemòleg francès François 
Dosse fa una defensa del gènere biogràfic com estudi científic, tot i no ocultar el perill que 
representa la seva proximitat a la narrativa (amb tota la connotació de ficció que aquesta 
comporta) i la dificultat per al biògraf de mantenir una distància crítica respecte del biografiat. 

Respecte d’això últim Dosse arriba a argumentar que és necessària una certa empatia o 
identificació entre biògraf i biografiat, i es refereix al que Claude Arnaud descriu com el 
comportament antropòfag en el sentit que el biògraf ha de voler honorar al seu biografiat (fer-
se’l seu) per tal de “donar-li un lloc entre els morts” (compartir-lo amb la comunitat). És fins i tot 
necessari -diu Dosse- “que ell [el biografiat] romangui subestimat o incomprès i que jo [el biògraf] 
em pugui convèncer del meu deure de rehabilitar-lo” 41. 

En cas que ens ocupa, els lligams familiars que uneixen a l’autor d’aquest treball amb l’artista 
analitzat són prou propers per a servir d’estímul al mateix, convertint en un repte personal la 
recuperació del seu llegat. Però al mateix temps el treball de recerca desenvolupat ha de servir 
per a aportar suficients dades per tal que aquest llegat sigui convenientment contextualitzat i en 
conseqüència, justament quiratat.

A banda d’això, el relat biogràfic constitueix només la part inicial del treball realitzat, de manera 
que podríem considerar que el conjunt de l’estudi seria un compendi entre biografia (en la seva 
reconstrucció dels fets i les dades referents a l’autor), catàleg raonat (en la classificació de les obres 
referenciades atenent la seva cronologia però també el seu estil) i estudi de la fortuna crítica (en 
tant que pretén reubicar dins del context històric al personatge i al que considerem poden ser les 
seves més importants aportacions a l’esdevenir dels corrents d’avantguarda pel que fa a l’escultura 
mallorquina dels anys 50 i 60).

1.6.2. L’escultura de Francesc Barceló

Quan ens referim a la fortuna crítica de Francesc Barceló ho fem des de la perspectiva que, tal com 
ha succeït amb el treball de molts dels seus coetanis, en el seu moment varen assolir una certa 

40 Dosse, F. (2005) Le pari biografique. Écrire une vie. Paris: La découverte (pàg.11)
41 veg. supra nota núm. 40
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notorietat, però avui en dia les seves aportacions resten sovint oblidades o, com a mínim, poc 
estudiades. 

És per això que en parlar de la seva tasca ens referirem en primera instància a la visibilitat que va 
tenir la mateixa, això és, a les mostres que va realitzar o en les quals va participar i a la repercussió 
que aquestes van tenir als mitjans de comunicació.

Aquesta tesi no pretén ser exactament un estudi de la fortuna crítica de l’autor, però, tal com hem 
esmentat anteriorment, procura recuperar un llegat i atorgar-li el lloc que li correspon; tampoc es 
tracta de donar-li més importància de la que té (o de la que tingué en el seu dia), però en cap cas 
menys del que puguem demostrar, amb el material de què disposem, que la seva obra merita.

Aquesta revisió del passat, i de la manera en què s’ha escrit aquest passat fins ara, s’acosta 
certament al que són els estudis de fortuna crítica, que vénen a demostrar que no existeix 
una única història de l’art sinó un conjunt de dades susceptibles de ser interpretades segons 
es considerin des d’un o un altre punt de vista. En paraules de Vicens Furió “en el fondo, los 
historiadores del arte hablamos de [jo diría des de] nosotros mismos, y si ello es así, lo que 
escribimos no puede ser ninguna reconstrucción neutral, sino una narración personal, una versión 
subjetiva y parcial...nunca ha existido ni puede existir una única historia del arte.” (Furió, 2012, 
pàg. 212) 42 El que Furió argumenta, i com ell altres historiadors als quals esmenta, com James 
Elkins 43, és que la metodologia utilitzada per cada historiador, el moment en què s’escriu, la 
ideologia del qui escriu, els cànons estètics imperants, els desconeixements, les omissions, els 
interessos... contribueixen de manera definitiva en el relat dels esdeveniments i en les oscil·lacions 
de la fortuna crítica dels autors i les seves obres. Són molts els factors que poden fer que un autor 
amb un cert reconeixement professional, com el cas de Francesc Barceló en el seu moment, acabin 
per ser completament oblidats amb el decurs del temps, però no són pocs els casos en què aquests 
autors recuperen una certa notorietat a la llum d’un nou discurs sobre els esdeveniments. 

En segon lloc es portarà a terme una anàlisi de l’obra atenent no sols a la seva materialitat i 
tècnica, sinó també a l’estil i a la temàtica.

42 Furió, V. (2012) Arte y reputación. Estudios sobre el reconocimiento artístico. Barcelona: Universitat Autònoma 
de Barcelona / Universitat de Barcelona / Universitat de Girona / Universitat de Lleida / Universitat Politècnica de 
Catalunya / Universitat Rovira i Virgili / Museu Nacional d’Art de Catalunya
43 Veg. supra nota núm. 42
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El treball escultòric de Francesc Barceló aborda un ventall reduït de temes, entre els quals hem 
destacat, per la seva transversalitat, el tema de la família i els grups humans. Considerem que la 
temàtica és, en la seva obra, més aviat una excusa per al desenvolupament formal de les peces 
però, així com les tauromàquies apareixen de manera puntual en el primer període de de la seva 
producció (o els temes rupestres, folklòrics, o els animals) el tema de la família es repeteix al llarg 
de tota la seva etapa figurativa o pseudofigurativa, adoptant diverses formes de representació i 
gairebé sempre en peces d’una especial significació dins del conjunt. 

La representació la família en l’art és possiblement un tema amb un calat molt més profund i més 
internacional que la resta de temes apuntats. El catàleg de l’exposició Àlbum. Imatges de la família 
en l’art 44, realitzada a Sa Nostra (Palma) l’any 2006 i els treballs, per exemple, de l’antropòleg Joan 
Bestard, que l’integren, ens poden il·lustrar sobre les representacions del nucli familiar al llarg de la 
història i els seus significats.

1.6.3. El context

En l’anàlisi del context concedirem novament protagonisme a la premsa i ens farem ressò dels 
moviments de renovació als que es fan referència i en els quals podríem incloure a Francesc 
Barceló i especialment al debat entre figuració i abstracció del qual la seva producció participa 
plenament.

Segons l’opinió de Calvo Serraller 45 (1985) “En la España de los cincuenta, eso si, el caballo de 
batalla de la polémica artística fué principalmente la defensa del arte abstracto, que acabó siendo 
identificado como el símbolo emblemático de lo moderno.” I certament, aquesta dialèctica entre 
figuració i abstracció marcarà el debat artístic no solament dels 50 sinó també dels 60. La pròpia 
definició o redefinició del terme abstracte entra en qüestió de tal manera que és freqüent trobar 
plantejaments com el d’Alexandre Cirici a Serra d’Or (1965. Maig/Juny, pàg. 33) que, arran d’un 
comentari sobre l’obra de Ràfols Casamada, comenta “És sabut que anomenem art abstracte l’art 
que, en rigor filosòfic, hauríem d’anomenar concret”; o autors com Carlos Antonio Areán que, 
per tal de minimitzar la confusió sobre el tipus d’art del què es parla quan s’al·ludeix en general 
a l’abstracció, proposarà anomenar-lo art “no imitatiu”. En aquest capítol en concret, a banda de 

44 Diversos autors (2006) Àlbum. Imatges de la família en l’Art. Palma de Mallorca: Fundació “Sa Nostra” / Caixa de Balears
45 veg. supra la publicació referida a la nota núm. 28 (pàg. 108)
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traçar un panorama sobre la situació de l’art abstracte en els contextos més amplis, sobre la qual 
cosa existeix sobrada bibliografia, ens interessarà sondejar quina era la situació de l’art abstracte 
a Balears en el període en estudi i quins documents deixen constància de com la circumstància 
descrita per Calvo Serraller es manifesta en l’entorn de Francesc Barceló i de quina manera 
contribueix, amb el seu treball, a alimentar aquest debat. 

Pel que toca l’apartat del disseny, tot i que ens hi haurem referit en parlar de la seva obra (en la qual 
escultura i disseny de vegades aniran íntimament lligats) no hi aprofundirem en tractar el context, 
ja que, si traçar un panorama sobre l’escultura dels anys 50 i 60 a Balears resulta complex, ho és 
més encara fer-ho sobre el camp del disseny, on la bibliografia és totalment inexistent. 

D’una banda ens trobaríem amb la indefinició del terme i del seu corresponent camp disciplinari. 
Recordem que, de fet, no existiran a Mallorca uns estudis reglamentats que facin al·lusió al terme 
“Disseny” fins a la reforma de 1963, any en què allò que havia estat la Escuela de artes y oficios 
artísticos, ja traslladada a la seu que ara ocupa l’Escola superior de Disseny, passarà a ser Escuela 
de Artes aplicadas y oficios artísticos, establint-se les seccions de Decoració i Art Publicitari, 
Disseny i Delineació Artística, i una secció de Tallers. Malgrat tot, i contràriament al que succeeix a 
Catalunya, ni el Disseny d’interiors, ni el Disseny de producte -i més concretament el de mobiliari, 
que seria el camp en què va treballar Francesc Barceló- han estat objecte d’atenció de cap estudi 
que coneguem, i això que pocs indrets han travessat un període de tan intensa construcció 
d’establiments (majoritàriament dedicats al turisme) com les Illes Balears a finals dels anys 50 
i principis dels 60, amb tot el que això comporta d’impuls per als sectors de la decoració i el 
mobiliari.

És de suposar que encara resultaria factible accedir a fons documentals i arxius fotogràfics 
que ens permetessin reconstruir almenys parcialment aquest panorama del disseny a les illes 
en la segona meitat del segle XX però això ultrapassa de llarg els objectius d’aquest treball (i 
dels fons documentals que pretén catalogar), que en tot cas es limitarà a deixar constància 
d’aquelles intervencions realitzades a Mallorca, en l’àmbit del disseny, per Francesc Barceló, en 
tant que sovint estan estretament lligades a la seva tasca com a escultor o ajuden a clarificar i 
contextualitzar el seu treball com artista. 
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1.7. Algunes anotacions sobre maquetació i altres qüestions relatives a la 
lectura de la tesi. 

El conjunt d’aquest treball ha estat maquetat en format apaïsat per tal de poder disposar d’una via 
lateral per col·locar les imatges, ja que des de l’inici s’ha considerat necessari donar rellevància a la 
part visual, que creiem susceptible d’aportar tanta o més informació que la part escrita, tant pel que 
fa a les obres com pel que fa al context.

La possibilitat de disposar de l’arxiu familiar de l’artista era una oportunitat que calia aprofitar per a 
documentar al màxim tota la recerca. D’altra banda i tenint en consideració que un dels objectius del 
treball és la contextualització de l’obra de Francesc Barceló, hem estimat adient exemplificar també 
amb algunes fotografies els treballs dels seus coetanis. També hem aportat un gran nombre d’imatges 
de titulars recollits al llarg de la recerca documental d’hemeroteca. Tot plegat, entre els capítols 2, 3 i 
4 de la tesi (excloent, doncs, el que seria pròpiament el catàleg) han estat utilitzades 635 fotografies, 
disposades a dreta o esquerra del text, segons la paginació, i sempre tenint en consideració que es 
pugui establir una relació text-imatge i sigui possible realitzar una lectura en paral·lel de la informació 
que ambdós recursos aporten. 

Pel que fa a les anotacions a peu de pàgina, tot i que la normativa de l’A.P.A. habitualment no les 
recomana, tenint en consideració l’extensió del present treball hem considerat més operativa la seva 
utilització, ja que d’aquesta manera evitem anar envant i enrera constantment en el text i en facilitem 
la lectura.

Els filets laterals han estat inclosos allà on el cos del text portava una sangria de 5 punts o més , amb 
la intenció de compensar els blancs dind de la maquetació i donar a entendre que ens trobem al 
capítol que apareix en l’encapçalament de la pàgina però en un subapartat del mateix.

Els textos que s’han inserit amb un fons de color gris han de ser considerats com les imatges, és a dir, 
que complementen la lectura del text principal. Aquests es reprodueixen textualment i íntegrament, a 
causa del seu interès, però en cap cas han d’assimilar-se a les citacions i per tant poden ser llegits o no 
en el punt en el qual es troben inserts sense que això afecti la comprensió del text en el seu conjunt.

Altres textos, en canvi, apareixen reproduïts en blau i sí que formen part del cos del treball, la 
diferència amb la resta de citacions és que es tracta de textos complets (una ressenya, una carta,...) 
i no d’extractes. Alguns d’aquests paràgrafs, igual que alguna citació, han estat traduïts per tal que 
la seva lectura resulti menys disruptiva. La major part de cites, emperò, s’han transcrit en la llengua 
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original (gairebé sempre el castellà), utilitzant en aquest cas les cursives  per indicar el canvi d’idioma.

També volem assenyalar que en algunes fotografies del catàleg on, per tractar-se d’un fragment amb 
baixa resolució, costava de distingir l’element al qual ens estàvem referint, s’ha utilitzat un ressaltat, 
enfosquint la part de la imatge que no ens interessa.

Per últim, en aquesta tesi s’han fet servir molt poques abreviatures, sigles, llatinismes o símbols i tots 
ells d’ús bastant freqüent, a saber:

aprox.  ............per aproximadament

c. ......................circa /als voltants de

col. ..................per col·lecció

com. ...............per comissari

comp. .............per compilador

coord. .............per coordinador

cm ...................per centímetre

dir. ...................per director

et al. ................i altres

frs. ...................per francs francesos

infra ................per “més abaix (en el text)”

n.f. ...................per nous francs

núm. ...............per número

pàg. /pàgs. ....per pàgina/pàgines

pta./ ptes. .....per pesseta /pessetes

p.v.p. ...............per preu de venda a públic

supra ..............per “més amunt (en el text)”

veg................... per vegeu
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2.1. Relat biogràfic contextualitzat

2.1.1. Infància i joventut

Francesc Barceló Bover neix a Son Carrió (Mallorca) el 5 de febrer de 1926.

És el fill gran de Cristòfol Barceló Pons i Trinidad Bover de la Madrid. El seu pare, d’idees 
republicanes, era mestre d'escola, circumstàncies que el va dur a desplaçar-se amb la família per a 
diversos indrets de l'illa. 

Ens consta que el pare va exercir de mestre a Sant Llorenç des Cardessar i va ser nomenat mestre 
propietari i director de l'Escola Graduada número 1, abans d'anar a viure a Sóller, localitat on 
Cristòfol Barceló va exercir de director de l'Escola pública i on varen néixer les seves filles Francisca 
(1930) i Josefina (1932), germanes de l'artista. 

És el període de la Segona República, que s’havia proclamat l’abril de 1931 en un clima de certa 
tensió, que queda reflectit en el fet que a diversos indrets es varen impugnar les votacions i es 
van haver de repetir. Com a dada significativa, al llarg d’aquell mateix any es comença a redactar 
l’avantprojecte d’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que finalment no prosperarà i no serà 
recuperat fins el 1977.

Eren uns anys políticament convulsos, com ho demostra el fet que entre 1931 i 1934 a Palma 
varen dimitir quatre batles: Llorenç Bisbal, Francesc Villalonga, Bernat Jofre i Tomàs Renteria fins 
que finalment el desembre de 1934 assumirà l’alcaldia de Ciutat Emili Darder i Cànoves, càrrec 
del qual serà destituït el mes d’octubre d’aquest mateix any i reemplaçat per Lluís Ferrer i Arbona.

Durant aquells anys, la família Barceló–Bover restarà a Sóller freqüentant també el poble de 
Valldemossa, on molts anys després residirà l’artista una temporada (però on no ens consta 
que hi tinguessin casa pròpia). El curs 1934-1935, es mudaren a Son Ferriol, on Cristòfol Barceló 
hauria demanat el trasllat voluntari.

El 19 de juliol de 1936 es proclama l’estat de guerra i Mallorca resta sota control militar, essent 
destituïdes les autoritats republicanes. 

Malgrat el control de les tropes de l’exèrcit nacional, es produïren diverses ofensives republicanes, 
com el desembarcament de les tropes del general Bayo a Porto Cristo, però finalment la repressió 

Cristòfol Barceló Pons i Trinitat Bover de la Madrid
 amb el seu primer fill Francesc Barceló Bover.

Francesc Barceló (dreta) amb les seves germanes 
Francisca (esquerra) i Josefina (al centre).
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militar dels afectes a l’excomandant militar de Balears Francisco Franco Bahamontes, acabaran 
per imposar-se i reprimir tot vestigi de les polítiques d’esquerres republicanes i nacionalistes.

La guerra havia sorprès a Francesc Barceló amb només nou anys i la família es traslladà a viure al 
barri dels Hostalets (a Palma), a casa els padrins (els pares de Cristòfol Barceló, on també hi vivia 
una germana del pare -Maria- amb la seva família).

Després de la guerra -empresonat el pare per motius polítics 1- la mare, els tres fills i una germana de 
la mare (la tia Conxa) es traslladen a una casa de lloguer en El Terreno per estar més a prop del Castell 
de Bellver, aleshores convertit en presó.

Segons recorda la seva germana Josefina, visqueren també una temporada al carrer Jeroni 
Rosselló de Palma, junt amb una tia de la mare (la tia Trini), possiblement coincidint amb 
el segon període de reclusió del pare (fins al mes de maig de 1940, a Ca'n Mir, a Palma) i més 
endavant s’instal·laran de manera definitiva (entre els anys 1943 i 1958) al carrer de Tomàs 
Fortesa, a la dita ciutat.

Amb 13 anys, l'octubre de 1939, Francesc Barceló sol·licita l'ingrés a la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Palma on fou deixeble de Juan Pizà 2, Pedro Barceló 3 i Simeon Cerdà 4, segons ell 
mateix recordarà en alguna entrevista, anys més tard. 

1 Cristòfol Barceló va ser reclòs primerament a n’es Castell de Bellver (14/08/36- 05/12/36), posteriorment al campament 
de Sant Joan, a Campos (05/12/36-07/04/37) i més tard a Ca’n Mir, de Palma (14/06/38-17/05/40).
2 Pizà Cañellas, Joan. Pintor nascut a Palma el 1877. Va cursar estudis a la Academia de Dibujo de San Fernando de 
Madrid. A Mallorca fou deixeble de Lorenzo Cerdá. Professor de la Escuela Provincial de Bellas Artes, per motius que es 
desconeixen va deixar de pintar durant molts anys, però el 1945 reapareix amb una exposició a Galerías Costa, a Palma. Va 
cultivar els gèneres del retrat, el paisatge, el bodegó i els motius florals. Mor a Palma el 1962 (veg. Ràfols, 1985).
3 Barceló Oliver, Pedro J. Pintor nascut a palma el 1884. Va estudiar amb Ricardo Ankermann i Lorenzo Cerdá i després 
a la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Va ser director de la Escuela de Artes y Oficios de Palma. El gènere que més va 
cultivar va ser el religiós i les seves composicions es troben a diferents esglésies de Mallorca i també en el estranger. Exposà 
a Palma en nombroses ocasions i exercí de crític d’art i de crític musical. Mor a Palma el 1969 (veg. Ràfols, 1985). La seva 
filla Margarita Barceló, va ser la propietària de l’hotel Albatros (Illetes), la decoració del qual va portar a terme Francesc 
Barceló.
4 Cerdà Joan, Simeón. Nascut a Palma el 1900. Fill de Lorenzo Cerdà Bisbal. Influenciat per Anglada Camarasa, cultiva un 
postimpressionisme extremadament decoratiu. Pinta peixos i fons marins, motius florals, bodegons i paisatges. Exposà a 
Galerías Costa i al Círculo de Bellas Artes de Palma. Mor el 1971 (veg. Ràfols, 1985).

A la casa dels Hostalets. Cristòfol Barceló i la seva 
dona (a dalt a la dreta) amb els pares d’aquest (a dalt a 
l’esquerra), les seves germanes Joana i Maria (a baix a 
l’esquerra), les seves nebodes (Maria i Francisca) i els 
seus tres fills (assegut a terra, Francesc Barceló).

Els germans Barceló-Bover als voltants de l’any 1943.
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Dues pàgines de 
l’expedient acadèmic 

de Francesc Barceló 
localitzat parcialment als 

arxius de l’Escola d’Arts 
i Oficis de Palma. Veg. 
annex documentació.



45 

2. Biografia i trajectòria professional de Francesc Barceló

Por haber sido Presidente de la Sociedad Balear de Trabajadores de la Enseñanza, a raíz de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, el 14 de agosto del mismo año, al regresar de 
la Colonia Escolar de Valldemosa, en el mismo Ayuntamiento de Palma, fui detenido por el piquete de guardia y conducido a la Inspección de Policía. (a las 7 de la tarde) Pasé la noche 
en un calabozo del Cuartel de los Guardias de Seguridad y a las 9 de la mañana del día siguiente fui trasladado al Castillo de Bellver, instalándome en la Celda nº 4 del patio con unos 
400 individuos. El 5 de diciembre del mismo año fui trasladado al Campamento de Concentración de San Juan de Campos, trabajando con 300 compañeros en la construcción de 
carreteras. El 7 de abril de 1937 me pusieron en libertad, continuando cesante de empleo y sueldo como Maestro Nacional de Son Ferriol .... El 14 de junio de 1938, estando trabajando 
en las oficinas del Banco Agrario, dos policías vinieron a detenerme de nuevo, conduciéndome en “Casa Mir” (almacén habilitado como prisión) donde me notificaron que estaba 
procesado por orden del Sr. Florit, permaneciendo allí hasta el 17 de Mayo de 1940, puesto en libertad por haberse sobreseído la causa, pasando a responsabilidades políticas. 
Continuando cesante de empleo y sueldo, quedé colocado en las oficinas del Grupo de Almacenistas de Palma hasta el 1 de febrero de 1952. 
Extracte del breu diari de Cristòfol Barceló Pons. Veg. annex 8.1,2. sobre el fons documental.
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Estovalles i objectes decoratius, 
dissenys primerencs de Francesc Barceló.

Hi estudiarà de manera continuada durant quatre anys i després farà un parèntesi (entre el 43 i el 
45) en que es matricula a l'Escola de Comerç, estudis que no va finalitzar (segons confirma el seu 
amic i company de joventut Joan Porcel) però que van marcar la seva inclinació pels negocis, sovint 
de manera més entusiasta que efectivament rentable. 

Són els anys de la postguerra, anys de precarietat econòmica, d’aïllament polític al règim del 
General Franco (que no serà reconegut internacionalment fins a principis de la dècada dels 50) i 
de domini de les faccions més reaccionàries de la Falange que instauraren una política de control i 
regressió en el camp artístic i cultural.

Tot i amb això, Francesc Barceló comença a treballar com a decorador i es matricula novament 
a l'Escola d'Arts i Oficis durant el curs 45-46. En l'apartat referent a la professió, que -entre 
altres dades- figura en el seu expedient acadèmic, allà on els anys precedents s'hi podia llegir 
"Estudiante", al curs 45-46 hi dirà "Decorador".

Amb dinou anys (el mateix 1945) ja col·labora en la creació d’artesania en ferro forjat amb Joan 
Buxó 5, de La casa del hierro 6, també treballa vidres, ceràmica i mobiliari. 

Participa en la decoració dels Establecimientos Victoria (carrer de Jaume II) i del saló de bellesa 
Excelsior (també al carrer Jaume II) -sempre de Palma- i de la sala de festes Tito’s (on hi van 
instal·lar, entre d’altres ornaments de forja, un ametller florit de dimensions reals).

En la vida de la família Barceló-Bover, a partir de l'excarceració del cap de família (a qui li és 
vetada la possibilitat de dedicar-se novament a l'ensenyança), s'havia iniciat un període de major 
estabilitat: el pare treballa de comptable al magatzem de farines de Can Alzamora (a Palma) i dona 
classes particulars i la mare confecciona perruques de cabell natural per a completar els ingressos 
familiars.

5 Buxó de Abaigar, Juan: D’origen català i instal·lat a Palma des de 1942 on va treballar fins a la seva mort, el 1959. Joan 
Buixó, germà del diplomàtic Joaquim Buixó Dulce de Abaigar, Merqués de Castellflorite, serà recordat pel seu treball i 
mestratge en l’ofici de la forja al capdavant de La casa del hierro.
6 La casa del hierro fou un emblemàtic comerç d’artesania per decoració en ferro forjat, fundat a Palma de Mallorca per 
Joan Buxó en els anys 40.

Aquest ametller florit, 
localitzat en un antiquari 

de Palma podria haver 
format part de la 

decoració de Tito’s -una 
famosa discoteca de 

Palma-  realitzada a La 
casa del hierro.



47 

2. Biografia i trajectòria professional de Francesc Barceló

Catàleg de ceràmiques dissenyades 
per Francesc Barceló i realitzades en 
col·laboració amb els germans Capó.

Francesc Barceló tenia una personalitat creativa que des de la seva joventut va cultivar també en 
el ambient familiar. La seva germana recorda com havia dissenyat per elles els recordatoris per 
les comunions de les seves nines de joguina o com, més endavant, donava les instruccions a la 
modista per confeccionar vestits per elles. Va fer models per brodar estovalles i multitud d'objectes 
decoratius.

De caràcter emprenedor, va muntar un taller a prop del domicili familiar i inicià diversos negocis, 
com l’empresa Rustic Art d’artesania en ferro, vidre i fusta pirogravada o la comercialització sota 
el nom de Cerámica moderna de quatre línies de gerros, elaborats pels germans Capó de Felanitx, 
a qui representarà venent les seves creacions a Barcelona i amb els quals col·laborarà al menys fins 
l’any 1956. 

2.1.2. La dècada dels 50. Barcel i la forja

La dècada dels 50 a Espanya s’inicia amb un cert clima d’apertura política i cultural. 

El 1950 s’obren relacions diplomàtiques entre l’Estat espanyol i els Estats Units, que aprovaran un 
crèdit de 62,5 milions de dòlars al règim del General Franco. L’ONU anul·la la resolució en contra 
de l’Estat espanyol el novembre d’aquell mateix any i el perfil del nou govern del Règim, anunciat el 
juliol de 1951,es decanta per personalitats més democristianes que falangistes. 

És el 1951 que, juntament amb Jacinto Antolí, Francesc Barceló munta l’empresa Barcel de 
mobiliari i objectes decoratius en ferro forjat (suports per a testos, ampollers, fanals, cendrers, 
portacigarrets, retaules,...). La seva germana Francisca, que col·laborà amb ells, recordava com 
especialment dificultosa l'elaboració i transport dels fanals de ferro i vidre bufat que es realitzaven 
en col·laboració amb Can Gordiola 7. Calia escalfar el ferro perquè el vidre no esclatàs per la 
diferència de temperatura quan el bufaven des de l’interior de l’estructura metàl·lica i d'aquells que 
s’aconseguien bufar amb èxit molts acabaven trencant-se amb els transports. Tot i així va ser un 
producte que s’aconseguí comercialitzar amb èxit durant molt de temps.

Jacint Antolí i Francesc Barceló amb 
alguns dels seus productes.

7 La història de Can Gordiola es remunta a 1719, any en què s’instal·la a Palma, procedent de l’Aragó un jove vidrier 
anomenat Blas Rigal. El finançarà un comerciant català anomenat Gordiola que cap al 1790 acabarà adquirint el negoci 
i posant al capdavant al seu fill, que havia après l’ofici a Venècia amb la família Barrovier de Murano. Les successives 
generacions han mantingut fins a l’actualitat aquesta firma emblemàtica de l’artesania mallorquina.
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8La societat acadèmica Arts, Sciences, Lettres de París, neix el 1915 amb la finalitat d’encoratjar als creadors i als talents 
de diferents disciplines (pintura, escultura, medicina, biologia, literatura, ...). Malgrat continuar activa en l’actualitat, no 
conserven arxius dels premis concedits amb anterioritat als anys 60. 

Esbós per a un tríptic de Barcel amb data de 1953.

Un dels exemples d'aquests fanals són els que presidiren l'entrada de l'hotel Illa d'Or, a Palma, fins al 
moment en que la seva propietària va vendre l’hotel i decidí conservar-ne la propietat

Els fanals del pas del Crist de la Santa Faz, de la Calatrava que corresponen també a aquesta època, 
son el primer encàrrec important en que Francesc Barceló col·labora amb el ferrer Bernat Tries. Abans 
havien fet algunes peces petites de decoració per Barcel i més endavant treballaran plegats en una 
gran quantitat d'encàrrecs per decoracions d'hotels (reixes, fanals, paravents,...), també en un retaule i 
uns canelobres per l'església de Sant Domènec a Raimat (Lleida) i en la major part de les escultures en 
ferro, tant de forja com de soldadura, que l'artista presentà a les seves exposicions. 

El tàndem Francesc Barceló / Bernat Tries, va ser productiu. De la seva col·laboració en varen sorgir 
prop de 200 escultures en els anys compresos entre 1955 i 1963. Moltes d'elles, sobretot en la primera 
època, compresa entre els anys 55 i 57, es van fer en destinació a les exposicions de Francesc Barceló. 
Més endavant realitzarien menys treballs d’aquesta naturalesa i més per a decoració, tot i que una 
part de mobiliari la va continuar treballant amb Antolí en el marc de la societat Antolí-Barcel.

Podríem dir que els treballs amb Bernat Tries es concreten en projectes més de creació artística. En les 
entrevistes realitzades entre els anys 2005 i 2008,Tries es referí reiteradament al fet que que ell era "les 
mans" i Francesc Barceló "el cap", i que mantenien llargues discussions sobre el que l'artista volia fer i 
el que tècnicament era o no factible.

També Francesc Barceló fa referència, en una entrevista a Baleares a aquesta dinàmica de treball 
(Baleares, 1955, Agost 6), tot i que en altres entrevistes queda omesa o fins i tot negada, com és el cas 
de la del 6 de desembre del 55 a on es pot llegir textualment "-¿Trabajas tu mismo el hierro? -Yo lo hago 
todo, desde el principio al final" (Última Hora, 1955, desembre 6).

L'any 1953 li és concedida la medalla de bronze de la societat Arts, sciences, lettres 8 de Paris, en 
reconeixement del seu treball com artista escultor tot i que no ens consta que hagués començat 
encara a fer carrera com a tal. Tenia 27 anys, i aquell mateix any coneix a la que més endavant serà la 
seva dona, Mercè Casals, a través d'uns amics comuns. És a Cala Santanyí, on s'hi havia fet una casa, a 

Els fanals de l’hotel 
Illa d’Or, realitzats en 

col·laboració amb  
Can Gordiola.
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El grup d’excursionistes
un cop instal·lada la creu al Puig Major.

mitges amb un empresari Valencià, amb qui tenien un negoci de ferralla i a qui va acabar adquirint la 
seva part de l’immoble.

A Cala Santanyí podia practicar amb amics i familiars una de les seves aficions principals: la pesca. 
L'altre, i potser més rellevant, va ser l'excursionisme. Va recórrer Mallorca amb els seus companys 
d'estudis Joan Porcel i Toni Garcies i amb molts altres com l'escultor Joan Palanques 9. Ell, la seva 
germana Francisca i el seu pare freqüentaven el grup excursionista del Foment de Turisme, del que 
més endavant en va sorgir l'agrupació s'Espelma, de la qual també en serà partícip. El 18-19 de juliol 
de 1955 uns 26 excursionistes, entre els quals estaven els membres de s'Espelma, varen col·locar al 
Puig Major, a una cota d'uns 1445 mts. una creu amb una imatge de la Verge de Lluch (Baleares, 1955, 
Juny 10 i 23). Les barreres de forja que protegeixen la imatge foren elaborades pel mateix Francesc 
Barceló. Malgrat la creu va ser retirada en construir-se la carretera, va ser reintegrada prop del su 
emplaçament original alguns anys més tard, el 3 de Novembre de 1987.

En aquells moments l'empresa Barcel, subministrava cendrers i objectes decoratius a la casa Beristany 
de Barcelona, entre d'altres, i per aquest motiu -i per la relació engegada amb Mercè Casals- Francesc 
Barceló farà contínues anades i vingudes a Barcelona durant quatre anys (del 53 al 57).

Es casarà l'any 1957, a l'església de la Concepció del carrer Aragó de la Ciutat Comtal, d'on la seva 
dona era natural i s'instal·laran en el carrer Modolell, en una finca propietat del pare de la seva dona, 
propietari d'un negoci d'efectes esportius. 

Dos anys abans Francesc Barceló havia iniciat la seva carrera com escultor, animat pel seu amic el 
fotògraf Jeroni Juan 10, amb una primera exposició a les Galeries Costa (14 de Maig de 1955) de Palma 
de Mallorca, que va tenir molt bona acollida de premsa i de vendes. 

9 Joan Palanqués Ramis (Palma 1921-1982). Escultor. Va formar part del Grup Tago des dels seus inicis el 1959 i realitzà 
un parell d'exposicions individuals a Palma, on els seus treballs van ser reconeguts en diverses ocasions: medalla de plata 
del Salon de Otoño el 1960, 1961 i 1963 i primer premi al Certamen d'escultura de la Diputació Provincial el 1963 i del 
Certamen de Tendències Plàstiques Actuals el 1964. Treballà fonamentalment en ferro, però també en fusta i pedra.
10 Jeroni Juan Tous (1906-1983). Fotògraf especialitzat en obres d’art, conreà també el dibuix i el gravat. Publicà l’útil 
recull La pintura mallorquina (siglos XVI al XVIII) (1972), inclosa en la Història de Mallorca coordinada per J. Mascaró i 
Pasarius i un llibre sobre gravadors mallorquins (1977), entre altres treballs. Va pertànyer a la Reial Acadèmia de Belles Arts 
de Sant Sebastià, a Palma i configurà un ampli arxiu fotogràfic que fou adquirit pel Museu de Mallorca.
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El dia 12 d’aquell mateix mes s’havia celebrat el casament de la major de les seves germanes 
–Francisca Barceló– amb Lluís Mas Ribes, amb qui la família Barceló havia fet contacte a traves del 
grup excursionista del Foment de Turisme.

El mes d’octubre de 1955 el trobarem a la mostra realitzada al Museu d’Art Modern de Barcelona 
amb motiu de la III Bienal de Arte Hispanoamericana. La seva escultura La danza del fuego serà 
una de les escasses peces exposades d’entre les que el jurat havia seleccionat per a representar 
l’art mallorquí a la Biennal, junt amb pintures de Pedro Queglas “Xam” i algunes peces de Pedro 
Martínez Pavía, també escultor.

Immediatament després vindrà l'exposició a Barcelona, a les prestigioses Galerías Syra (Gener 
1956), situades en els baixos de la Casa Batlló al Passeig de Gràcia, al bell mig de la ciutat. En 
aquesta ocasió la crítica no va ser tan unànimement elogiosa i algunes de les ressenyes van criticar 
durament les seves obres, però no hem d'oblidar que el panorama artístic balear i el de Barcelona 
eren prou diferents i allò que a Mallorca semblava nou i avantguardista (veure el catàleg del XV 
Salón de Otoño de 1956, on Francesc Barceló va obtenir un discutit accèssit), a una Barcelona 
que ja havia conegut el surrealisme de la mà del Dau al Set i que s'iniciava en el informalisme, 
l'estilitzada figuració primitivista de la primera etapa del treball de Francesc Barceló podia 
considerar-se superada.

Això no obstant, els ferros forjats de Francesc Barceló viatjaran aquell mateix any a Nova York 
(Baronne Gallery. Març), Madrid (Sala Toisón, Juny) i València (Octubre-Novembre) i les tres 
exposicions obtenen un notable èxit de vendes, segons es desprèn dels articles de premsa i de la 
correspondència amb els seus galeristes.

Paral·lelament a aquesta activitat escultòrica, l'any 1956 també s'iniciava per a Francesc Barceló 
una altra carrera: la de decorador, amb una fita professionalment important, la decoració dels 
Salons de perruqueria Villamor, al carrer Jaume III de Palma, un dels seus primers projectes de 
decoració en solitari; després vindrien altres locals com la Cafetería Kansas, al carrer Major de de 
Felanitx, el Bar Montecarlo o la Cafetería Antonio, a Palma, i el bar ubicat al nº5 de la Plaça Joan 
Carles I (aleshores Pio XII), també a Ciutat.

Fotografia del casament, a la porta de l’església de la 
Concepció de Barcelona.
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Inauguració dels salons de perruqueria Villamor.

Mereix una menció especial l’exposició realitzada per l’artista entre el 29 de setembre i el 14 
d’octubre de l’any esmentat al Círculo de Bellas Artes de Palma, no tan sols perquè l’indret és un 
espai assenyalat dins del conjunt d’espais expositius de Ciutat sinó pel fet que no es tracta d‘una 
mostra d'escultures (o no exclusivament) sinó de disseny, la qual cosa li atorgarà un notable ressò 
mediàtic degut a lo inusual de la proposta. No era tan sols que una exposició de mobles fos poc 
freqüent en un espai com el Círculo, sinó també que el tipus de moble presentat era d'un disseny 
poc comú en el mercat mallorquí del moment.

L'any 1957 és un any especialment significat en la biografia de Francesc Barceló perquè, com dèiem 
abans, és l'any del seu casament amb Mercè Casals i del seu trasllat a la Ciutat Comtal. També va 
ser un any prolífic pel que fa a exposicions, amb tres mostres individuals, dues de les quals tenen 
una especial rellevància per diversos motius.

L'exposició del mes de febrer a Bilbao, a la Sala Mercado Artesanía, serà molt semblant a les 
realitzades l'any anterior a Madrid i València. A la realitzada el mes de març a les Galerías Costa, 
en canvi, hi trobem vàries novetats: La introducció del pla com a element constructiu del volum, 
l'elaboració dels primers relleus (en una combinació de pintura i forja encara molt distant del que 
seran més endavant els seus relleus en planxa de ferro) i una incipient incursió en l'abstracció en 
alguna de les peces.

L'exposició a la Galleria d’Arte Totti (Milà, octubre- novembre) és gairebé l'última de les 
exposicions del que podríem anomenar la seva primera època o la seva etapa de forja figurativa. 
Coincideix amb el seu casament (de fet, les vendes van finançar el seu viatge de noces) i 
incorporarà també algunes peces de nova temàtica com les Rupestres, que posen encara més en 
evidència els vincles estilístics amb l'anomenada Escuela de Altamira o les folklòriques Bulerias, 
Calé, Sevillana i Danza española.

Per últim, tenim notícia d'una segona exposició a Madrid, a la mateixa Galería Toisón (on ja havia 
exposat anteriorment) l'any 1958, però només per una ressenya a la revista Goya (1958, juliol-
agost) i estranyament no en conservem cap altra dada. A partir d'aquí, s'obrirà un parèntesi en les 
exposicions que no es reprendrà fins dos anys més tard, i serà amb un treball radicalment diferent.

Cartell de l’exposició a Nova York.
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Diploma de medalla 
de bronze obtingut per 
Francesc Barceló l’any 
1953, que fou lliurat a 

l’artista per l’aleshores 
President de la República 
Francesa Vincent Auriol.
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Interior de la casa de 
Francesc Barceló a Cala 
Santanyí, on podem 
apreciar dos detalls de 
decoració en forja molt 
característics del seu 
treball.

Palomos, una de les obres en relleu de forja sobre fons 
pictòric presentades a l’exposició de Galerías Costa el 1957.Esbós per a una cafeteria.

Estudio i Estudio abstracto 
(1957) foren possiblement 
unes de les primeres 
incursions de Francesc 
Barceló en l’abstracció.

Retall de premsa 
sobre l’exposició 

de mobles i 
decoració al 

Círculo de Bellas 
Artes.
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Aparador de Mobel i vista interior de la botiga.

2.1.3. La dècada dels 60. Mobel, Es deu des Teix i la soldadura. 

Als voltants de 1958 Francesc Barceló i la seva Germana Francisca obren la tenda Mobel a la 
cantonada del carrer de Jaume III amb el carrer de S'Aigo, a Palma. La societat inclou també al 
seu cunyat Lluís i a la seva esposa Mercè, però en la pràctica son els dos germans els qui porten el 
negoci, l'un des de la part del disseny i la fabricació i l'altra des de les vendes i l'atenció a la botiga.

A partir de la creació de Mobel s'incrementa el nombre d'establiments decorats per Francesc 
Barceló, sobretot establiments hotelers, ubicats a diversos indrets de Balears, ja que entram en un 
període d'expansió en aquest sector. Alguns d'ells continuen oberts i en podem trobar vestigis de la 
intervenció de l’artista, tot i que al llarg dels anys han estat remodelats en diverses ocasions. És el 
cas dels hotels Albatros, Cisne, Hawaii, Riviera, Cristina o Daina. Altres ja han desaparegut: L'hotel 
Pireo on hi havia un cactus de forja, l'Atlantic, el Canaima, on a part d'alguna escultura també hi 
va dissenyar una reixa d'uns 12 metres de llargada, o el restaurant La Caleta, on a l'igual que en 
el hotel Daina, també hi va fer un mural en pedra. Per últim, en alguns, tot i existir encara, ja no 
queden restes de les decoracions, és el cas de l'hotel Nixe, on hi havia un tronc d'ametller i una 
sanefa amb motius pagesos.

Els anys 60 Mallorca experimenta un fort creixement econòmic gràcies al turisme. Només l'any 
63 es van inaugurar a l'Illa 33 grans hotels, augmentant en 10.000 la disponibilitat de places 
turístiques; aquesta dada, reflectida en premsa (Baleares, 1963, Octubre 8), ens pot donar una idea 
de les dimensions d'aquest creixement que genera, per un cantó, tot un debat encara vigent sobre 
el model de creixement econòmic que es pretén i del qual en seria testimoni, entre d'altres l'article 
publicat en aquest mateix medi (Baleares. 1963 Desembre 12) amb el títol "Aquí yace el paisaje 
mallorquín" i que comença dient: 

La plusvalía incontrolada de nuestros mejores solares ribereños, el afán de máximo 
aprovechamiento de los terrenos, la actual orgía constructora, está dando al traste con el paisaje 
mallorquín: tremenda paradoja, puesto que en aras del turismo estamos destruyendo nuestra misma 
fuente de atracción turística, que es el paisaje.

Per una altra banda també genera un major volum de feina no solament de treballadors del sector 
turístic i de serveis, sinó també del sector de la construcció i, com és el cas que ens ocupa, per 
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Façana de l’Hotel Albatros, 
a Illetes, decorada per 
Francesc Barceló. La seva 
propietària, Margarita 
Barceló, era filla de 
Pedro J. Barceló, del qual 
l’escultor havia sigut 
deixeble.

Façana de la Galeria Gralla, a la plaça de Cort.

aquelles persones dedicades a la decoració i a la venda de mobiliari. Concretament durant el 
període 1962-63 (que son precisament els dos anys d'activitat del grup d’Es deu des Teix) Francesc 
Barceló participarà al menys en dos grans projectes decoratius pel que fa a establiments hotelers: 
El Gran hotel Albatros, inaugurat el febrer de 1963 (Baleares, 1963, Febrer 16) i l'hotel Daina, 
inaugurat el setembre d'aquell mateix any (Baleares. 1963, Agost 31).

També va decorar nombroses residències per a particulars, una de les més curioses és un xalet 
de Palma Nova on hi va instal·lar un grup escultòric que representava un conjunt de personatges 
enfilant-se paret amunt; quelcom semblant al que havia fet anteriorment a l'aparador de Mobel o 
en l'escultura anomenada Xiquets de Valls que va presentar a València l'any 56.

L'existència de Mobel, que romandrà activa fins el juliol de 1966, marcarà el treball i la trajectòria 
de Francesc Barceló en els inicis de la dècada dels 60 accentuant la doble vessant de dissenyador-
decorador i la d'escultor. D'una banda sembla que la vessant més artística se'n ressenti, ja que 
les exposicions són menys constants i menys nombroses, d'altra banda també la feina li ofereix 
la possibilitat d'instal·lar les seves peces en els establiments que decorava, la qual cosa li permet 
continuar creant i fer-ho en unes dimensions que altrament, difícilment hauria abordat.

Estèticament, el final des anys 50 i principis dels 60 suposen un canvi radical en l'escultura de 
Francesc Barceló, que abandonarà de mica en mica la figuració per endisar-se en un període 
abstracte en el que produeix una sèrie d'escultures i relleus en ferro d'una forta personalitat. 

Un exemple clar d'aquesta transició -que implica també un canvi de tècnica i d'escala ja que 
abandona la forja per a construir les peces a partir de la soldadura de retalls de planxa de ferro, 
augmentant considerablement les mides dels seus treballs- és l'escultura que va fer per encàrrec 
de Bartomeu Fiol per la Galeria/llibreria Gralla, que va obrir al primer pis del núm. 28 de la plaça 
de Cort, al davant de l'Ajuntament de Palma. La galeria, que es va inaugurar l'any 1959 11, va durar 

11 El discurs inaugural de la Galeria Gralla, escrit per Josep MªLlompart apareix íntegrament reproduït a Cap d’any 1960. 
Raixa, que es tracta d’una publicació cultural (sobretot literària) anualment editada per l'editorial Moll. Així mateix, a 
la seva Crònica de Mallorca (a la mateixa publicació) Llompart es refereix a la inauguració d'aquest espai, que, pel que 
sembla, es va produir el dia 10 de setembre de 1959. En cap dels dos escrits el poeta fa cap mena de referència a la peça de 
Francesc Barceló.
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Inauguració a la Galerie Duncan de París. A dalt, l’artista 
amb José Ma Areilza, aleshores cònsol espanyol a París.

pocs mesos i durant aquest temps la Gralla de Francesc Barceló -la mateixa que es va poder veure 
anys més tard al museu Krekovic, a la retrospectiva d’Es deu des Teix- va presidir el balcó de la sala 
que donava a la plaça. Encara no es tracta d'una peça abstracta, ja que en aquesta època alternen 
les produccions representatives amb els relleus d'inspiració informalista. Segons Bernat Tries 
aquesta és una de les primeres peces ideades per Francesc Barceló en el estil que més endavant 
exposaria a les galeries Duncan de París.

Indubtablement Barcelona juga un paper important en aquest canvi i Francesc Barceló n’absorbeix 
els corrents avantguardistes, molt especialment l'informalisme, però també tendències post-
cubistes i constructivistes. El seu constant anar i venir entre Palma i Barcelona farà que esdevingui 
una personalitat clau en la introducció d'aquestes noves tendències a l'illa. Aiximateix, el contacte 
amb el grup d’Es deu des Teix el vincula amb l'avantguarda internacional i el converteix en un 
personatge pont, la singularitat del qual no ha sigut avui en dia suficientment valorada.

Aquesta no és una etapa massa prolífica en exposicions i no obstant es pot considerar que 
correspon a l'època més madura, artísticament parlant. Les exhibicions a la sala Mirador de 
Barcelona i a les galeries Duncan de París semblaven haver d'afiançar l'artista en la seva trajectòria 
ascendent. Els escrits de Juan Eduardo Cirlot i Joan Cortés a Índice de artes y letras i Destino 
elogien la producció de Francesc Barceló dels anys 59 i 60 que va mostrar a la Sala Mirador abans 
d’exhibir-la a París (Índice de artes y letras, 1960, Desembre / Destino, 1960, Setembre 24). 

L'exposició de París de l'any 60 va ser d'una gran qualitat i, de nou, un èxit de vendes. Va propiciar 
interessants contactes la capital francesa, on l'artista va signar contracte amb les Galerie Craven 
(amb qui es conserva correspondència), a Londres, amb la Savage Gallery i a San Francisco amb la 
galeria Acosta. El per què no van tirar endavant aquests contactes es desconeix encara.

En el pla més personal, els inicis de la dècada dels 60 seran els de l'arribada dels seus fills Carles 
(18 de maig 1959), Alex (27 juliol 1960), Mercè (12 desembre 1961) i Eduard (20 octubre 1964). Els 
bessons Enric i Albert naixeran ja alguns anys més tard, el 14 de juliol de 1970.

No és d'estranyar que entre les temàtiques més freqüents de la seva última etapa figurativa (entre 
1958 i 1961) sovintegi el tema de la família i les representacions de parelles, famílies i grups humans.
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Una de les múltiples aparicions en premsa de la 
primera de les exposicions d’Es deu des Teix a 
Palma: la de Galerias Quint.

Salvador Dalí 
apreciant les 
làmpades de 
Fumasa.

L'any 61 participa en alguna col·lectiva a la Galerie Craven, i també a la Exposición Nacional de 
Bellas Artes, a Barcelona, La Jeune Sculpture de París i el Salón de Mayo de l’Asociación de Artistas 
Actuales, a Barcelona. També és convidat a participar al Juicio de actualidad al Barci-club de 
Barcelona, el que sembla donar constància de la seva consideració pública com a creador.

El 1962 s'instal·la Valldemossa. Ell, la seva dona i els seus tres fills viuran al poble mentre 
Francesc Barceló preparava la decoració d’alguns hotels (Albatros i Daina, com hem esmentat 
abans). Aquest fet és el que fa que entri en contacte amb el grup d'intel·lectuals estrangers 
residents a la zona, i el 1962 el tornem a trobar exposant a Ciutat, en un dels esdeveniments 
culturals que més repercussió va tenir en aquells moments a Mallorca: L'exposició d’Es deu des 
Teix a Galerías Quint.

Francesc Barceló fou un dels membres fundadors del grup i participarà en totes les exposicions 
que Es deu des Teix farà al llarg de 1962 i 1963 (Galerías Quint i Grifé i Escoda a Palma i Sala 
Ateneo de Santa Catalina a Madrid). Cal esmentar que es tractava de l'únic integrant mallorquí 
del col·lectiu i, inicialment al menys, l'únic escultor (després s'hi afegirà l'escultor italià Eugene 
Molinaro). El grup rebrà el suport de C.A. Areán i el de Camilo José Cela. La seva aposta decidida 
per l'abstracció més radical generarà força polèmica a Mallorca, tal com queda palès en les diverses 
aparicions en premsa (veg. per ex. Última Hora, 1962, Agost 8).

Els deu des Teix eren un grup prou heterogeni tant en la seva procedència com en la seva manera 
d’abordar l’abstracció però els unia, entre d’altres coses, la seva voluntat d’experimentació i de 
renovació. “Els plantejaments seus -segons Pilar Serra (2001, pàg. 71)- eren únicament estètics, no 
reflexionaren mai en els seus escrits sobre política, economia ni cultura. No s’involucraren directa-
ment en els problemes del món artístic a Mallorca. Però això no significa que no fossin un element 
importantíssim en l’evolució cap el canvi” 12.

L'última exposició col·lectiva en la que Francesc Barceló participà en vida i de la qual es te 
constància és la realitzada l'any 1966 a la Nova Gallery de Palma, en ella hi trobem obres de sis 
dels tretze integrants d’Es deu des Teix (inclòs Francesc Barceló) però no es pot considerar una 
exposició del grup pròpiament dita.

12 Serra, P (2001) Es deu des Teix 1962-1963. Palma de Mallorca. Consell de Mallorca. Departament de Cultura.
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La casa de La Garriga, d’estil eivissenc, igual que la que 
l’artista va dissenyar per la seva germana Francisca.

Fotografia familiar amb motiu de les noces d’or  
de Cristòfol Barceló i Trinitat Bover, pares de l’artista.

Del parèntesi entre 1963 i 1970 ben poca cosa en sabem. Coneixem el fet que a partir de  
la recuperació de motlles tradicionals de fosa de l’empresa Fumasa (Fundición Mallorquina S.A.) 
Francesc Barceló dissenyarà una sèrie de llums i mobiliaris de jardí que es comercialitzaran  
sota el nom d’una nova empresa: EDYP. La idea va tenir força acceptació i el negoci li va aportar 
prou beneficis.

Cap a finals del mes de juliol de 1966, com esmentàvem abans, es tanca Mobel i la presència de 
Francesc Barceló a Mallorca és cada cop menys freqüent i més restringida a aspectes familiars o 
vacacionals i no tan laborals. Aquest és potser un dels motius principals de la seva desaparició de 
la crònica artística a les Illes, ja que va trencar el contacte amb el mon artístic mallorquí, primer 
amb la seva marxa l'any 57 i més tard amb la seva annexió al grup d'estrangers, que tot i treballar 
a l'illa, sembla no s'hi acabaren d'integrar totalment. Potser Ulbricht, Sheridan i Waldren, que hi 
varen restar més temps, han acabat per veure reconegudes les seves aportacions a l'art mallorquí, 
però inclús amb aquests tres Francesc Barceló va perdre tot contacte.

Un cop tancat Mobel, i abans d'obrir la seva pròpia fàbrica, Francesc Barceló i la seva dona treballen per 
un matrimoni de la Garriga, dedicat a la fabricació de mobles: l'ebenista Ramon Mercader i la seva es-
posa. En aquesta mateixa localitat la família Barceló-Casals s’hi construirà una vivenda dissenyada pel 
mateix artista als voltants de 1970.

Cristòfol Barceló, (el pare de l'artista) havia recuperat feia alguns anys la seva plaça de professor, que li 
havia sigut retirada en la postguerra i s'havia traslladat de Mallorca a Sant Pere de Riudevitlles, abans 
d'establir-se definitivament a La Garriga on impartí el seu magisteri fins a la jubilació.

2.1.4. Els anys 70. CEDI. El disseny. Fusta lacada i acer inoxidable. 

Amb el naixement dels bessons Enric i Albert, la família Barceló-Casals es trasllada a viure al carrer 
Manuel Girona de Barcelona.

A més de la posar en marxa de la seva pròpia fàbrica de mobles (CEDI), que ja es presentà a la 
fira del moble el juny de 1970 (veg. La Vanguardia Española, 1970, Juny 5), Barceló treballà com 
a dissenyador per a diverses firmes de mobiliari: Mobel Italia, Armet, Aycasa (Pais Basc), Mova ( 
València), Eurosele, Cimpo...
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Inauguració de CEDI, a La Garriga.

Exemple de moble-bar fabricat a CEDI.

De fet el trobem inscrit com a soci adherit a l'Associació de Dissenyadors i de Foment de les 
Arts Decoratives (ADIFAD) des de 1969 a la qual més endavant, el 1974, s'hi inscriu com a soci 
dissenyador.

CEDI serà un dels seus últims projectes empresarials (i potser hauríem d'esmentar que, segons 
gairebé totes les persones que el varen conèixer, Francesc Barceló era una persona de molts i grans 
projectes). La fàbrica de La Garriga s'engegà de bon principi amb unes dimensions considerables 
(14 treballadors entre els operaris i l'oficina) i va produir nombroses col·leccions de mobles al llarg 
dels seus gairebé deu anys d'existència. Mobles en fusta, fusta lacada, vidre i acer inoxidable, fibra, 
mobles de canya....

Eren uns anys d’una relativa prosperitat i el cert és que CEDI va ser una empresa rendible que va 
aconseguir posicionar-se en el sector durant gairebé una dècada 13. 

D'entre les diverses ocasions en que van participar a les fires del moble a Barcelona, el 1973 va rebre 
el premi al millor stand i algunes de les seves col·leccions apareixen a la revista Hogares Modernos 
(veg. per ex. Hogares Modernos, 1973, nº82 i 1980, nº154).

Francesc Barceló també continua decorant alguns locals tot i que de manera més esporàdica. El 
Bar Acuarium de la Garriga n'és un dels pocs dels quals en tenim constància pel que fa a aquest 
període 14.

Aprofitant l'estructura de la fàbrica, engega una incursió en el món de l'escultura des de la seva 
vessant més decorativa amb la línia de models en sèrie que comercialitza sota el nom de SERIATS, 
un conjunt de 12 peces en fusta lacada en blanc o negre, 2 en pedra i 11 quadres d'acer i fusta 
lacada.

Si entre les peces dels anys 50 i les dels anys 60 dèiem que hi havia grans diferències, aquestes dels 
anys 70, son, un cop més, dispars a les de les dècades anteriors. Les fustes, que són com una mena 

13 Lamentablement la major part de la informació relativa a la producció de CEDI es va perdre amb el tancament de la 
fàbrica.
14 De fet es tracta de l’última de les decoracions realitzades per Francesc Barceló de la qual en tenim constància.
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de trencaclosques, responen a una estètica més aviat freda, de reminiscències orgàniques i una 
figuració plana, sintètica i elegant molt acord amb un cert estil de l'època. Els quadres, com les 
pedres, son totalment abstractes i d'una estètica gairebé minimalista, utilitzant materials freds 
(metall i fusta lacada) i composicions simples, sense ornamentació retòrica.

El període de la transició cap a la democràcia va ser especialment actiu pel que fa a les 
reivindicacions laborals dels treballadors. El 12 de novembre del 76 es convoca, després de 40 
anys, una vaga general contra les mesures econòmiques del govern d'Adolfo Suarez. Un any i mig 
després, el 5 d'abril del 78 tindrà lloc una nova vaga general secundada per sindicats de 28 països 
europeus, (entre ells els espanyols UGT i CCOO) per protestar contra els alts nivells de desocupació 
(un 5%) i el febrer de 1981, a Catalunya foren convocades 48 hores d'aturada contra l'intent de cop 
d'estat del General Tejero. Entremig els diferents sectors porten a terme diverses convocatòries 
d'aturades, la freqüència de les quals anirà disminuint amb l'assentament de la democràcia. Arrel 
d'aquestes aturades, --i possiblement també degut a que el perfil de Francesc Barceló era més el de 
un emprenedor i un creatiu que el de un gestor-- CEDI es veurà abocada al tancament.

Un dels seus últims somnis, un cop tancada la fàbrica l’any 1981, era participar en la construcció 
d’un gran projecte al Brasil, anomenat Nova Atlàntida 15, que mai no es va arribar a tirar endavant.

Francesc Barceló mor d'un atac de cor el 22 de juliol 1982 a La Garriga, a l'edat de 56 anys.

15 De Nova Atlàntida se’n conserven una sèrie d’esbossos i plànols poc detallats realitzats per al promotor Juan Ripoll Marí.

Aspecte del 
Bar Acuarium, a  

La Garriga,  
el dia de la seva 

inauguració.

Alguns dels 
esbossos per Nova 

Atlàntida, una 
espècie de Parc 

temàtic que es va 
projectar per a la  

província de Ceará, 
al nord del Brasil.
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2.2. Currículum

Francesc Barceló Bover

Son Carrió, Mallorca 5/2/ 927- La Garriga, 
Barcelona 22/7/1982

Estudis

Escola d'Arts i Oficis Artístics de Palma de 
Mallorca (1939-1943 i 1945-1946)

Escola de Comerç de Palma de Mallorca (sense 
finalitzar) 

Estudis d’Escultura, Decoració, Disseny 
Industrial, i Tècnica de Materials 16

Exposicions individuals

1955- Galerías Costa.
Palma de Mallorca (14/05/55-31/05/55)

1956- Galerías Syra.
Barcelona (14/01/56- 27/01/56)

1956- Barone Gallery.
Nova York (19/03/56-30/06/56)

1956- Sala Toisón. 
Madrid (16/06/56-30/06/56)

1956- Círculo de Bellas Artes. 
Palma de Mallorca (29/09/56-12/10/56)

1956- Galerías Lafuente. 
València (31/10/56-14/11/56)

1957- Sala Mercado Artesanía. 
Bilbao (15/02/57- 28/02/57)

1957- Galerías Costa. 
Palma de Mallorca (20/03/57-31/03/57)

1957- Galleria d’Arte Totti. 
Milà (19/10/57- 01/11/57)

1958- Museum Karl-Ernst Osthaus. 
Hagen a Westfalen 17

1958- Sala Toisón. Madrid (Juliol 1968)

1960- Sala Mirador. 
Barcelona (Setembre 1960)

1960- Galerie Raymond Duncan. 
Paris (1/10/60- 14/10/60)

1961- Savage Gallery. Londres 18

1961- Galerie Craven. París 19

2009 (pòstuma)- Fundació Barceló. 
Palma de Mallorca (13/02/09-14/03/09)

Exposicions Col·lectives

1955- Utrecht (Setembre 1955) 20

1955-56- III Bienal Hispanoamericana de 
Barcelona (24/09/55- 06/01/56)

1956- XV Salón de Otoño al Círculo de Bellas 
Artes de Palma de Mallorca

1960- Salón de Mayo (de l’Asociación de 
artistas actuales). Barcelona (1-15/05/60)

1960- Galerie Craven. París 21

1960- Exposición Nacional. Barcelona 

1961- La jeune sculpture. Museé Rodin. Paris 

16 Referits en el breu currículum que apareix en la Guia 
d'associats del ADIFAD aquests estudis podrien fer referència 
a la seva formació a l'escola d'arts i oficis però estan 
ressenyats separadament, i per tant potser es refereixen a 
formacions posteriors.
17 Referida a la correspondència amb Galleria d’Arte Totti. 
Tanmateix, no hi ha evidències de què tal exposició s'arribés 
a concretar.
18 Referida, potser erròniament, al catàleg de Galerie Duncan.
18 Tot apunta que aquesta exposició, acordada entre l'artista 
i la Savage Gallery de Londres durant la realització de la mos-
tra a Galeries Duncan, es va arribar efectivament a portar a 
terme, malgrat la controvèrsia produïda arrel de la signatura 
de contracte en exclusivitat signat per Francesc Barceló amb 
John Craven i que queda reflectida a la correspondència man-
tinguda entre artista i galerista. Tot i amb això, no es conser-
va cap més evidència de la realització de l'exposició.
19 Els únics indicis que Francesc Barceló portés a terme una 
exposició individual a Galeries Craven al llarg de 1961 estan 
a les cartes. No hem aconseguit cap més evidència (fotos, 
ressenyes, díptic,...).
20 Tan sols tenim notícia de la participació de Francesc Barce-
ló a l'exposició internacional d'Utrecht de 1961 a través de les 
seves declaracions en dues entrevistes en premsa aparegudes a 
Baleares i Ultima Hora el 6 d'agost i el 6 de desembre respecti-
vament. En la primera d'elles és molt explícit respecte a la seva 
participació: "Primero, en Utrech, el 7 de Septiembre. Llevaré a 
la Exposición internacional holandesa treinta obras, entre ellas 
“La Danza del Fuego”", la segona en canvi, tot i que suposada-
ment ja s'ha portat a terme, s'esmenta com un projecte futur. 
Ens fa dubtar sobre la seva efectiva participació en tal esdeve-
niment el fet que en cap de les biografies o de les entrevistes 
aparegudes amb posterioritat se'n fa cap mena de menció. El 
d'Holanda hauria pogut ser, doncs, un projecte truncat.
21 Sabem per la correspondència que les peces de Francesc 
Barceló estigueren presents d'una manera més o menys 
continuada a la Galerie Craven als voltants de 1960 i 1961, 
però no podem concretar del tot en quina forma ni en quin 
moment finalitza la relació contractual engegada entre 
l'artista i la galeria arran de la seva mostra a Galeries Duncan.
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22 i 24 Les exposicions de Es deu des Teix a la Galeria 
Biosca i a Deià apareixen recollides en el currículum del 
grup al catàleg de l'exposició realitzada al Museu Krekovic 
l'any 2001, però no hem pogut referenciar la seva efectiva 
realització.
23 Referida a Baleares, 1963, Novembre 22)
25 Aquesta adquisició està referida a diversos indrets, però 
no s'ha pogut verificar amb el museu.
26 Segons figura en el currículum del catàleg de l'exposició 
d’Es deu des Teix a Galerías Quint, al díptic de l'exposició 
del grup a Grifé i Escoda i al díptic de l'exposició a Nova 
Gallery l'any 66 i també al Diccionari Ràfols.
27 Coneixem la data de d'inici de la societat a través d'un 
petit retall de diari que no hem pogut datar amb precisió 
però on es fa al·lusió a la data de creació de la mateixa. 
(Vegeu registre núm.1 a l'annex de premsa).
28 Inicialment construït per albergar un seminari, el recinte 
on es troba l'església de Sant Domènec, en el municipi de 
Raimat, és en l'actualitat una escola, on encara es conserva 
la decoració realitzada per Francesc Barceló.

1961- Salón de Mayo (de l’Asociación de 
artistas actuales). Barcelona (6-23/05/61)

1962- Es deu des Teix. Galerías Quint. 
Palma de Mallorca

1963- Salón de Mayo (de l’Asociación de 
artistas actuales). Barcelona (11-25/05/63)

1963- Diez artistas de la Escuela de Mallorca. 
(Es deu des Teix). Sala de Santa Catalina del 
Ateneo de Madrid

Es deu des Teix. Galería Biosca. Madrid 22

1963- Es deu des Teix. Galería de Arte Grifé & 
Escoda. Palma de Mallorca

1963- Escuela de Mallorca. Sala Amadís. 
Palacio de Bibliotecas y Museos, Madrid 23

Es deu des Teix. Deià. Mallorca 24

1966- Nova Gallery. 
Palma de Mallorca (20/07/66)

2001 (pòstuma)- Es deu des Teix. 
Museu Krekovic. Palma de Mallorca

2005 (pòstuma)- Pensar les formes. 
Es Baluart. Palma de Mallorca

Premis

1953-Medalla de bronze de la societat Arts, 
Sciences et Lettres de París

1956- Segon accèssit del XV Salón de Otoño 
organitzat pel Círculo de Bellas Artes de Palma 
de Mallorca per la seva obra La familia

Obra en col·leccions

Museum of Modern Art de Nova York (MOMA) 
(2 escultures adquirides en 1956) 25

Fond National d'Art Contemporain de la Ville 
de Paris (1 peça cedida el 1960)

Museum of Moderrn Art, San Francisco 26

Altres activitats

1945- Inicia col·laboració en la creació 
d’artesania en ferro forjat amb Joan Buxó, de 
La casa del hierro, també en vidres, ceràmica 
i mobiliari. Intervé en la decoració dels 
Establecimientos Victoria i del Saló de bellesa 
Excelsior i la Sala de festes Tito’s

Posa en marxa l’empresa Rustic Art d’artesania 
en ferro, vidre i fusta pirogravada

Comercialitza, sota el nom de Cerámica 
moderna quatre línies de gerros (elaborats pels 
germans Capó)

1951- Engega amb Jacinto Antolí l’empresa 
Barcel de mobiliari i objectes decoratius en 
ferro forjat (suports per testos i ampolles, 
fanals de vidre bufats (amb Can Gordiola), 
cendrers, portacigarretes, paravents) 27

1951- Fanals en forja del pas de la Santa Faç. 
Ornamentació i canelobres per l'església de 
Sant Domènec a Raimat. 28

1956-66 -Projectes decoratius 

1956-Saló de perruqueria Villamor
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1958- Inauguració la botiga de mobles i 
decoració Mobel a Palma de Mallorca, junt amb 
la seva germana Francisca Barceló

1961- Juicio de actualidad al Barci-club 
(Barcelona)

1968- Treballs de mobiliari per a Ramón 
Mercader

Edyp la Garriga (promoció i distribució de 
llums i mobiliari de jardí de Fumasa (Fundición 
Mallorquina SA) 

1970- Inauguració de Cedi a La Garriga (fàbrica 
de mobles de disseny propi), firma amb la qual 
participa en diverses fires a Barcelona 29

Disseny d'Interiors

Cafeteries: 
Kansas (a Felanitx), Montecarlo (a Palma, 
1957), Kais (a Palma,1960)(mobiliari), cafeteria 
al carrer Unió (abans General Mola) de Palma, 
propietat de Joan Ribes 30, Cafeteria Antonio (a 
Palma), Acuarium (la Garriga)

Hotels: 
Illa d’or (Port de Pollensa), Albatros (Illetes, 
febrer 1963), Daina (Port de Pollensa, setembre 
1963), Riviera (Platja de Palma), Cisne (Cala 
Estancia), Canaima (Palma Nova), Hawaii 
(Palma Nova), Hawaii (Sant Antoni.Eivissa), 
Atlantic (Ca’s català), Nixe (Cala Major), 
Pireo (Cala Major), Cristina Playa (S’Arenal), 
Acapulco Gran Hotel (Sometimes)

Restaurants: 
La Caleta (Palma, Juny 1966), Estació Marítima 
de Palma (Octubre 1961 -mobiliari-)

Sala de festes (sembla que a la zona de Gomila) 
propietat d'uns coneguts de la família, de 
cognom Manlleu 31

Decoració de vivendes particulars 32

Treballs de disseny de mobiliari per a 33 : 

Mobel Italia (mobles). Itàlia

Armet (mobles). Itàlia

Aycasa (mobles). Pais Basc

Mova (mobles). València

Eurosele (mobles).

Cimpo (mobles de fibra).

Seriats: (Peces de fusta lacada, pedra i acer per 
decoració). 34

Jardillum 35

Participa en la societat Set som 36

Soci adherit de ADIFAD des de1969

Soci dissenyador de ADIFAD des de 1974

29 Tenim constància que el juny de 1970 ja estava oberta la 
fàbrica perquè apareix en el llistat d'expositors a la fira del 
moble de Barcelona publicat a la Vanguàrdia.
30 Desconeixem el nom d'aquest local que, segons 
testimonis, es trobava a la cantonada del carrer Unió 
(abans General Mola) amb l'actual plaça Joan Carles 
primer (aleshores Pius dotze). En aquest negoci hi va posar 
uns quadres en relleu del tipus que comença a fer per 
l'exposició de Galerías Costa l'any 57, que representaven 
copes i ampolles.
31 Sabem de la realització d'aquest encàrrec però no en 
tenim cap més dada.
32 Durant l'època de Barcel es van decorar nombroses 
vivendes particulars sota la direcció de Francesc Barceló, 
segons el testimoni de la seva germana Francisca, que 
treballava amb ell. D’una d'elles (actualment desapareguda) 
que estava situada a Palma Nova -i a la qual ens hem 
referit ja en aquest capítol- se’n va localitzar recentment 
a la botiga d'antiguitats de Ca'n Costa de Palma el que 
podria ser el grup escultòric de la façana; així com la reixa 
pertanyent a una de les finestres.
33 Cap d'aquestes firmes continua existint en l'actualitat.
34 Desconeixem en quin moment es van llançar aquesta sèrie 
de peces per a decoració que constituiran en certa manera 
l'epíleg al treball escultòric de Francesc Barceló, tal com es 
veurà en el catàleg. Ha estat impossible localitzar-ne cap, 
tret d'aquells que restaren en mans de la pròpia família, però 
disposem d'un catàleg prou complet dels models que es 
van comercialitzar. La referència a Seriats apareix a la guia 
d'associats de l'ADIFAD de 1975, per tant pensem que les 
peces son (al manco algunes d'elles) anteriors a aquesta data.
35 Suposem que seria una línia, o una empresa, o una 
col·lecció de mobiliari o lluminàries de jardí. En tot cas, és 
un més de la llarga llista de negocis engegats per Francesc 
Barceló en el camp del disseny i la decoració
36 D'aquesta societat, la vídua de l'artista, Mercè Casals en 
recordà el nom però no l'activitat
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2.3. Crítiques i exposicions

Hem dividit en quatre apartats les exposicions, 
corresponents als canvis produïts en la 
producció artística de Francesc Barceló i a la 
manera com aquest decideix donar-la a conèixer. 
En els dos primers apartats es concentra el 
gruix de la seva activitat artística i totes les 
exposicions en les quals l'escultor presenta 
la seva obra en galeries d'art com artista 
independent (maldament en algun cas es tracti 
d'exposicions col·lectives). 

En el tercer apartat tractarem del període on 
decideix presentar els seus treballs en grup, 
fonamentalment com a membre integrant d’Es 
deu des Teix; ja que, malgrat tractar-se d'un lapse 
relativament breu de temps i d'un nombre molt 
reduït de mostres, considerem que revesteix 
un particular interès a causa de la maduresa de 
l'obra i a la repercussió d'aquestes mostres en el 
seu context. 

I en un quart apartat farem referència a la seva 
participació en certàmens i salons, la qual cosa 
resulta especialment interessant per a posar la 
seva obra en paral·lel a la producció artística dels 
seus coetanis.

A falta d'altra documentació ens haurem de 
referir fonamentalment a aquestes mostres a 
través dels comentaris, ressenyes i entrevistes 
aparegudes en la premsa local, la qual cosa pot 
contribuir en certa manera a mesurar l'impacte 
de cadascuna de les mostres, però no sempre 

resulta la millor forma d'il·lustrar el què i el com 
es va presentar en elles, i aporta una quantitat 
desigual d'informació que tal vegada no es 
correspon amb les dimensions, interès i qualitat 
de les exposicions. 

2.3.1. Les exposicions individuals del 
període 1955 a 1958

Aquest període correspon a la seva etapa 
de treball en forja i per tant al que recull la 
producció que més endavant, en el tercer 
capítol d’aquest treball, definirem com obres 
de primera època i primera època avançada. 

Es tracta de nou exposicions individuals 
realitzades en la segona meitat dels anys 
cinquanta, i més concretament entre els anys 
1955 i 1958 a Mallorca, Barcelona, Nova York, 
Madrid, València, Bilbao i Milà per a les quals 
van ser realitzades més d'un centenar de 
peces.

Atenent a la documentació de què es  
disposa i al fet que la família de l'artista 
conserva escassos exemplars d'aquestes 
obres, hom pot considerar que aquestes 
mostres van tenir un considerable èxit de 
vendes, tot i que aquestes es distribuïren de 
manera desigual.

En totes aquestes exposicions Francesc 
Barceló es presenta de manera individual 
i en gairebé totes elles sembla que va ser 
el mateix artista el que va proposar a la 
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Façana del Círculo Mallorquín, al carrer Conquistador de 
Palma, enfront d’on estaven ubicades les Galerías Costa.

galeria la realització de la mostra. No seria 
així en l'exposició de Nova York -que sembla 
ser va sorgir a proposta d'un dels seus 
clients (Richard Sussmann)- i no disposem 
de documentació al respecte pel que fa a 
l'exposició de Bilbao. El tracte entre l'artista i 
els responsables de les sales d'exposicions  
era en gairebé tots els casos, directe i -pel 
que es detecta a la correspondència- cordial 
i fluït.

La major part de crítiques i ressenyes són 
positives, unes més entusiastes que altres, 
però no falten aquelles que desqualifiquen 
l'obra presentada, com podrem veure més 
concretament a continuació. 

Certament, les exposicions amb un major 
ressò mediàtic van ser les realitzades a Palma 
de Mallorca, la qual cosa no és d'estranyar 

considerant que és la ciutat on vivia, on 
desenvolupava la seva activitat professional 
-almenys en aquells anys- (i no només com 
escultor, sinó també en altres àmbits) i on ell 
disposava de més i millors contactes.

2.3.1.1. Galerías Costa (Palma de 
Mallorca, 1955)

La primera exposició d'Escultures de 
Francesc Barceló tindrà lloc l'any 1955 a 
les Galerías Costa 37 de Palma de Mallorca. 
En ella hi presenta una col·lecció de 
14 escultures de forja, de petit format, 
muntades sobre fusta.

A la portada del díptic de l'exposició un 
esbós de la peça titulada Tam-tam, imatge 
senzilla, d'inspiració primitivista, que 
representa un personatge amb els braços 
enlaire, portant llança i escut, i eixit 

37 Les Galerías Costa, al davant del Círculo Mallorquín (actual seu del Parlament de les Illes Balears), foren un establiment 
de gran prestigi a Pâlma, les seves sales varen allotjar exposicions de Dalí, Picasso, Anglada Camarasa, Eliseu Meifrén 
i Ricard Opisso el 1929; H. Rousseau, i Blanche Odín el 1930; l’Exposició Col·lectiva de Pintors Eivissencs, amb Puget, 
Tarrés, Palau i Tur de Montis, el 1931; l’exposició col·lectiva de Van Gogh, Matisse i Dufy, i la de Picasso el 1948, la qual 
va significar tot un esdeveniment sociocultural per a l’illa. També es va promoure des de les Galeries Costa l’anomenada 
Escola de Mallorca, de la qual formaven part Enric Ochoa, Minocci, Joan Pizá, Llorens Cerdá, Macedonski, Erwin Hubert 
i Jacob Sureda. Així mateix, aquestes galeries foren un important referent per als artistes eivissencs, que a partir de les 
seves exposicions tingueren una presència permanent a Mallorca, com és el cas d’Antoni Bonet Ribas, Narcís Puget Viñas, 
Antoni Marí Ribas “Portmany”, Joan Ribas Ribas, Francesc Riera Serra, Josep Tarrés Palau i Marià Tur de Montis, entre 
d’altres. En els seus inicis, i sota els auspicis del seu fundador s’hi realitzaven periòdiques tertúlies on hi participaven 
Gabriel Alomar, Pere Ferrer-Gibert “Prensita”, Lluís Martí, Joan Sureda Bimet, Francesc Bernareggi, Antoni Gelabert i 
Russinyol. També hi acudien sovent Anglada Camarasa, Meifrén i Josep Maria Sert. Les Galerías Costa tíngueren també 
una important secció d’antiguitats, ja que oficiaven a Palma com a sucursal de la casa Renart de Barcelona. 

Galeries Costa. A Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. Recuperat el dia 13 de març de 2014 a http://www.eeif.es/
significados/g-volum%20VI/GaleriaCosta.html

http://www.eeif.es/significados/g-volum%20VI/GaleriaCosta.html
http://www.eeif.es/significados/g-volum%20VI/GaleriaCosta.html
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Díptic de la primera exposició de Francesc Barceló a 
Palma. A la contraportada, escrit a mà, podem llegir:  
“A las 7h. la inauguración ¿no faltará? ¿eh? “. La nota 
anava dirigida a la seva futura esposa, Mercè Casals.

sobre una sola cama. Al costat, en lletra 
manuscrita s'hi pot llegir "Galerias Costa 
presenta Hierros Forjados de Francisco 
Barceló". Les majúscules inicials, sobretot 
la H i la F entrellaçades, recorden les formes 
característiques d'una reixa de forja, deixant 
entreveure la seva formació com a forjador a 
l'escola d'Arts i Oficis, així com els inicis de 
la seva trajectòria professional a La casa del 
Hierro.

A la banda posterior del díptic, sota la 
llegenda CATÁLOGO hi trobem el llistat 
numerat de les catorze peces presentades:

1. El… 8. Destreza
2. Redención 9. Brío
3. Rastro 10. Súplica
4. La Vida 11. Ofrenda
5. Afrenta 12. Can
6. Tam-tam 13. Vara
7. Danza 14. Bruto

I a sota d'aquest es pot llegir "La firma 
ANTOLÍ-BARCELÓ, S.L. tiene el honor de 
invitar a Vd. y família a la Exposición que 
permanecerá abierta del 14 al 31 de Mayo" 
i, en tipografia més menuda, el nom de la 

impremta on es va editar el díptic "IMP. 
LUIS FERRER - LULIO, 17 - TEL. 3386". 
Crida l'atenció que es faci servir el nom de 
l'empresa per a convocar al que en tots els 
mitjans es presentarà com una exposició 
personal, però notem el fet que el fulletó 
no es refereix a aquestes obres en cap 
moment com a "escultures" sinó com a 
"ferros forjats", la qual cosa connotaria una 
aproximació més que evident a l'univers 
de la decoració i el mobiliari (que és 
precisament a allò que es dedicava  
l'empresa Antolí- Barceló) i una certa 
prevenció per part de l'artista a presentar-se 
com a tal.

A la part interior un text signat per 
José María Almagro-Martí 38 serveix de 
presentació i en destaca la seva estètica, 
sensibilitat i estilització així com 
l'aproximació a un primitivisme expressiu. 
Almagro no dubta en qualificar Francesc 
Barceló com a un artista, "un artista -diu- 
que per vocació ha escollit un difícil camí 
per donar sortida a la seva inspiració".

Acompanyen aquest text dues 
reproduccions corresponents a les obres 

38 José María Almagro Martí (Sóller 1915 – Palma 1979) va ser un mestre i periodista mallorquí. Després d’una etapa 
exercint de mestre a Olot, tornà a Palma i inicià la seva tasca periodística al diari Baleares, per passar després a La Ultima 
Hora, diari del qual en va ser subdirector.

Feia part del Grupo Literario Azul. El 1974 guanyà el Premi Ciutat de Palma “Miquel dels Sants Oliver” de periodisme.
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Llistat manual de preus, al dors d’un dels catàlegs.

Rebut dels fotogravats per la impressió del catàleg.

Brío i El.... Cal recordar que en molts casos 
no està del tot clara l'assignació dels títols 
a les peces, donat que no disposem d'un 
sistema per a vincular les imatges de les 
obres als noms que apareixen als llistats, 
més enllà de la lògica o, de vegades, les 
descripcions i els peus de foto apareguts 
en premsa. Això ha generat no poques 
confusions i, encara ara, alguns dubtes sobre 
l'adequació en l'assignació dels títols.

En el cas d'aquesta exposició disposem 
(excepcionalment, perquè això no succeeix 
en la major part de les mostres) de  
dues fotografies de la sala on es poden 
apreciar dotze de les catorze peces 
presentades, la qual cosa facilita molt la 
seva identificació. Però en el cas de El... 
per exemple, el títol ha sigut assignat per 
descart, ja que cap dels altres semblava 
escaure a aquesta figura del Quixot a cavall, 
que en altres exposicions podria haver sigut 
presentada amb el nom de Quijote o amb el 
de Rocinante.

El fet que les successives versions 39 de 
les obres adquirissin títols diferents 

en exposicions posteriors tampoc no 
contribueix a la seva identificació ni tampoc 
el fet que amb un mateix tema (com és  
el cas del Quixot, del Crist o de les 
Tauromàquies) es fessin diverses peces 
totalment diferents.

Pel que fa a les escultures presentades a 
Galerías Costa el 1955, que en molts casos 
es repetiran en exposicions posteriors, no 
hi han dubtes respecte Redención, Rastro, 
Afrenta, Brio, Tam-tam i Vara, ja que 
apareixen reproduïdes en premsa i en el  
peu de foto s’indica el seu títol; la resta 
podrien correspondre a vàries de  
les figures.

L'exposició a Galerías Costa va tenir una 
bona acollida per part del públic i de la 
premsa local, que es va referir al treball de 
l'artista en termes elogiosos, qualificant-la 
d'interessant i suggeridora (Baleares, 1955, 
Maig 14), destacant el dinamisme de les 
obres, la seva expressivitat, i sobretot una 
capacitat de síntesi que denotava un domini 
del dibuix (Diario de Mallorca, 1955. Maig 
19), tot i que en aquest cas es tractaria 

39 Tractant-se de peces fetes en forja, tal com explica Bernat Tries, cadascuna d’elles era una peça única, i no podem parlar 
pròpiament que se’n fessin còpies ni reproduccions. Però el fet és que els títols es repeteixen en les successives exposicions 
tot i haver sigut venudes les obres en exposicions anteriors i, inclús en la correspondència entre Francesc Barceló i el 
senyor Zarco, responsable de la Sala Toisón de Madrid, ens trobem que aquest últim sol·licita li siguin enviades còpies 
de peces que han sigut venudes per a altres clients que n’estan interessats. En aquest cas, Tries sosté que se’n feien el que 
haurem d’anomenar “versions” de les obres, ja que seguien un mateix esquema, s’inspiraven d’un mateix motiu, podien 
tenir formes molt semblants, però mai no eren idèntiques.
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Fotografies de la primera exposició de
Francesc Barceló a Galerías Costa.

D’esquerra a dreta, podem reconèixer els següents títols: 
Tam-tam, Destreza, La Vida, Bruto, Afrenta, Súplica i 

Redención.
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També d’esquerra a dreta: 
Redención, Él..., Brio, Danza, Rastro i Vara. Faltarien 
Ofrenda i Can.
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Anunci de l’exposició de Francesc Barceló a 
Galerías Costa, a la secció Arte del diari Baleares.

de "dibuixos en ferro", com els anomena 
"Gafim" 40 (Baleares, 1955, Maig 18). 

La ressenya de "Gafim" està inserta dins 
de la secció Las exposiciones de la semana, 
junt amb la de Florita Macedonski i la seva 
exposició al Círculo de Bellas Artes i les 
acompanya una fotografia, al peu de la qual 
llegim: "BRIO. Hierro forjado por F. Barceló", 
amb la qual cosa aconseguim posar títol a 
una altra de les obres. En el comentari sobre 
el treball de l'escultor, "Gafim" insisteix en 
el fet que és necessari posseir un profund 
coneixement de la forma per arribar a una 
esquematització de la mateixa que resulti 
expressiva.

Serà M. Ramírez qui, des de la secció 
Notas de Arte (Ultima Hora, 1955, Maig 
18) relacionarà l'obra de Francesc Barceló, 
no només amb el primitivisme sinó també 
amb el treball de Gargallo i altres artistes 
de la forja. Una vinculació que pot semblar 
feta una mica a la lleugera, però que 
concretament pel que fa a l'estil d'alguns 
treballs de l'escultor aragonès, no aniria del 
tot desencaminada.

La descripció d'algunes de les peces que es 
realitzen en la mateixa ressenya, ha servit 
per confirmar que els títols assignats es 
corresponen efectivament amb les obres 
descrites. 

Tot sovint resulten igualment reveladores 
no només les ressenyes referides al mateix 
artista en estudi, sinó també la resta 
d'informacions que les acompanyen. 
Resulta, per exemple, bastant sorprenent el 
percentatge tan elevat de crítiques positives 
sobre les exposicions i en canvi, els escassos 
comentaris en negatiu, encara que sovint es 
refereixin a tipologies d'obra molt diverses o 
gairebé antagòniques. També és interessant 
observar petits detalls com els anuncis que 
apareixen al voltant, l'estètica dels mateixos, 
o inclús els preus dels productes que s'hi 
anuncien. Al costat d'una de les ressenyes 
esmentades, per exemple, hi podem trobar 
un anunci d'una nevera per 290 pessetes 
al mes, la qual cosa ens pot servir com 
indicador comparatiu a l'hora de valorar 
el preu de les obres de l'exposició, que més 
endavant detallarem.

40 Signatura de Gabriel Fuster Mayans (1913-1977) periodista i autor d’un seguit de llibres, com Tres viatges amb calma 
per l’Illa de la calma. Fou el creador dels Premis Ciutat de Palma i aconseguí reunir a l’Illa nombroses personalitats del 
món de la cultura, com Llorenç Villalonga, Salvador Espriu, Camilo José Cela, Hermenegild Anglada Camarassa o Llorenç 
Riber. La seva secció Tertulia en la Plaza Mayor, al diari Baleares, és un reflex dels costums, tradicions i personatges que 
marcaren la vida intel·lectual i política de l’època. Per a més informació sobre la seva trajectòria es pot consultar el llibre: 
Marin, C. (1999) Gabriel Fuster Mayans (Gafim). Un periodista a la Mallorca franquista. Palma de Mallorca: Lleonard 
Muntaner 
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Retall i detall de la crítica apareguda al diari España en 
Tánger sobre l’esposició a Galerías Costa.

España en Tanger 2/7/55: "Gracia y movimiento 
en los hierros forjados de Francisco Barceló. Un 
arte prehistórico en manos de un joven artista 
mallorquín. FRANCISCO Barceló es un hombre de 
baja estatura, inquieto de temperamento, de ojos 
muy expresivos y casi una permanente sonrisa 
en la cara. Uno diría que si Barceló se dedicara 
a la literatura, sin duda, sería un humorista, por 
inclinación natural.

No es que Barceló no sepa ver la vida por su 
lado dramático. No se trata de eso. Más bien que 

nuestro artista prefiere, en gran manera, verla por 
su otra cara y su mirar, generalmente, tiende a ello.

Así, con una materia tan difícil como es el hierro, 
tan difícil en todos sentidos, Barceló ha sabido -tal 
lo ha demostrado en una reciente exposición en 
"Costa"- hacernos sonreir con las más expresivas y 
sutiles pequeñas obras de arte de hierro trabajado 
a golpes de inspiración y golpes de los otros.

MUCHOS AÑOS DE TRABAJAR EL HIERRO

Pese a su juventud Francisco Barceló hace muchos 

En la introducció a l'entrevista que en la 
secció Vis a vis li fa A.C. (potser es tracta de 
Àngel Colomar 41) a Francesc Barceló (Diario 
de Mallorca, 1955, Maig 19) es destaquen 
novament la sensibilitat, senzillesa, 
moviment, expressió i originalitat de les 
obres exposades a Galerías Costa. De les 
declaracions del mateix artista en 

subratllaríem la voluntat explícita de 
primitivisme quan manifesta "Podria 
dir-li que la major part de les obres estan 
inspirades en treballs prehistòrics, donat que 
la realització de les mateixes no difereix gaire 
de la tècnica aleshores utilitzada" 

També resulta aclaridora la declaració 
que permet afirmar que el títol Redención 

41 Miquel Àngel Colomar Moyà (Palma 1903- 1970) Periodista, poeta, crític d’art i dibuixant. En els seus inicis va 
col·laborar a la premsa eivissenca i a la revista mallorquina Baleares. Del 1921 fins al 1936, formà part de la redacció d’El 
Dia on s’encarregà de la pàgina literària. Abans de la Guerra Civil, escriu de manera esporàdica a diverses publicacions de 
Mallorca com La Nostra Terra i Brisas, i a altres de Barcelona, Madrid i Buenos Aires. Durant la II República fou funcionari 
de l’Ajuntament de Palma. En esclatar la Guerra Civil, va ser empresonat (1936-37) i posteriorment allunyat a la força del 
periodisme. Les dues primeres dècades de la postguerra hagué de sobreviure treballant en una fàbrica de producció lletera. 
A poc a poc, anà reprenent l’activitat periodística, publicant, sobretot, crítiques d’art a Hoja del Lunes i, molt especialment, 
a La Última Hora. També col·laborà a publicacions de Barcelona, Madrid i França. En aquesta segona etapa de la seva vida 
periodística, freqüentment va amagar la seva personalitat sota pseudònims diversos. 

Miquel Àngel Colomar Moyà. Gran Enciclopèdia de Mallorca (vol. 3) pgs.376-377. Recuperat el 5 d’agost de 2013 a http://
www.fideus.com/biografiesC%20-%20colomar%20-%20moya.htm 

http://www.fideus.com/biografiesC%20-%20colomar%20-%20moya.htm
http://www.fideus.com/biografiesC%20-%20colomar%20-%20moya.htm
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Entrevista a  
Francesc Barceló 

a Diario de 
Mallorca.

años que trabaja el hierro. Un largo aprendizaje y, 
después, sometido a unas reglas, a unos cánones, 
al laboreo del llamado hierro artístico". Al fin y a 
la postre, sometido a las normas académicas de 
la forja".

- Casi por casualidad, un día descubrí que mis 
manos podían hacer algo más y nació la primera 
figura con movimiento, que tal me pareció al 
volverla a ver al cabo de algún tiempo.

Barceló había descubierto un arte antiguo, el de 
los primeros hombres que trabajaron el hierro 
y consiguieron darle vida en figuras, amuletos, 
escenas de su vivir o simples juguetes o adornos 
para la mujer. 

LA MAYOR DIFICULTAD

Francisco Barceló, mientras habla con el cronista, 
está desmontando su exposición, que ha sido 
un verdadero triunfo, pues bajo cada obra ha 
aparecido el "adquirido" como un premio y una 
distinción ganada por todas y cada una de sus 
figuras. 

Barceló es un hombre trabajador y, mientras 
desmonta su exposición ya piensa en otra.Tiene 
proposiciones de algunas capitales peninsulares 
y, en breve, piensa embarcar y exponer primero en 
Barcelona, sus más recientes obras, y más tarde en 
otras capitales, tal vez en Madrid.

- En esta primera salida, el público y la crítica me 
han animado a continuar. La salida fué un poco 

quijotesca, a la buena de Dios, pero las aventuras 
me animan a continuar.

- ¿Cual es la mayor dificultad en tu arte?

- Ya ves que las líneas de mis figuras son simples, 
casi esquemáticas. En conseguir el máximo 
movimiento con la mayor economía de líneas: en 
esto consiste el mayor trabajo, ahí está el punto 
difícil de la cuestión.

Después Barceló, con una figura en las manos, me 
dice:

- He leido, en alguna parte, que Platón decía que 
la belleza es difícil. Esta es también una de mis 
preocupaciones cuando realizo mi obra que como 
ves, lo es sin trampa ni cartón, pues aquí no hay ni 
una soldadura...

LA INGENUIDAD NO ES UN DEFECTO

Barceló me explica que, haciendo sus figuras, ha 
penetrado como quien no quiere la cosa en un 
mundo viejísimo en el que los hombres sabían 
jugar sin temor a pecar de ingenuos.

- A mi no me preocupa, en modo alguno, que mis 
trabajos den la sensación de que están hechos 
como jugando, sin astucia, hasta con torpeza. Mil 
veces prefiero la torpeza a esa cosa deleznable 
que, en arte, es el ingenio, lo premeditado y falto de 
espontaneidad. Tal vez una de las conquistas más 
respetables del arte moderno -pintura, escultura, 
etc.- sea ésta: la de haber vuelto el artista hacia la 
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Ressenyes de la Revista Cort, entre les quals es troba la 
de l’exposició de Francesc Barceló, una escultura del 
qual il·lustra la secció.

correspon efectivament a la figura del Crist 
en la creu.

Aquest article també va acompanyat de dues 
fotografies que reprodueixen les obres Rastro 
i Tam-tam. Els peus de foto afirmen: "Rastro 
es el título de esta graciosa obra de Barceló" i 
"Tam-tam le llama a esta figura su creador". 
Es tracta d'un escrit més extens que els 
anteriors, gairebé de mitja pàgina, en forma 
d'entrevista, on el periodista destaca la gràcia 
i moviment dels forjats de Francesc Barceló. 
Segons l'entrevistador, que signa Bonet 42, 
l'exposició s'ha venut en la seva totalitat i ja 
s'han rebut ofertes d'altres ciutats.

De les declaracions de l'artista destacaríem 
la intenció manifesta d'aconseguir el màxim 
moviment amb la major economia de línies.

Però no només els diaris es van fer ressò de la 
primera mostra de Francesc Barceló, també 

dues revistes, Orientación Mediterránea i 
Cort, li dedicaran un espai a les seves pàgines.

De les quatre ressenyes que l'articulista de la 
revista Cort que signa com S. fa en l'apartat 
de Las letras y las artes (Cort, 1955, Maig 
21) seria difícil dir quina és la més elogiosa, 
la primera la dedica a Florita Macedonsky, 
la segona a Katia Saber, la tercera a José 
Castellanos i per últim, la quarta a Francesc 
Barceló. A destacar que la fotografia escollida 
per il·lustrar aquest apartat sobre les 
exposicions a Mallorca representa una peça 
de l'escultor mallorquí." DON QUIJOTE, hierro 
forjado por F. BARCELO" informa el peu de 
foto, tot i que, com dèiem abans, no hi ha, 
en el catàleg d'obres presentades a Galerías 
Costa l'any 55, cap obra amb aquest títol. 
Sembla plausible que es tracta de la peça 
anomenada El... Peça que, segons el llistat 
de vendes que es conserva, hauria restat en 

máxima libertad del jugar con la materia. Y que el 
arte moderno tenga su público, es la mayor prueba 
de que nuestro tiempo no es tan malo como 
algunos agoreros quisieran hacer creer.

- ¿Deshechas mucho material?
- Si, contesta Barceló. A veces, para conseguir 
un gesto, llega hasta el cansancio y casi hasta la  

desesperación. Al principio no era tan exigente 
como ahora mismo soy para mí mismo.

Y seguimos charlando y viendo las obras de 
Barceló que, en torno nuestro, componen un 
pequeño y difícil mundo lleno de gracia, expresivo 
en grado sumo."

42 Amb tota probabilitat es tracta de Juan Bonet Gelabert (Palma de Mallorca, 1917-1991), periodista, escriptor i pintor. 
Fundador de Baleares l’any 1939, diari del qual va arribar a ser-ne sotsdirector. És el pare de la cantant Maria del Mar Bonet.



74

2. Biografia i trajectòria professional de Francesc Barceló

Escrit signat per José de Sóller (probablement José 
Almagro Martí) a la revista Orientación Mediterranea.

dipòsit a les galeries, però pensem que hauria 
pogut ser recuperada més endavant per ser 
novament exposada.

La ressenya destaca per damunt de tot 
aquelles peces "treballades amb menys 
materials, les més ingràvides, les que tan 
sols una línia defineix" i ho fa perquè diu que 
l'artista "aconsegueix el màxim d'emoció 
amb el mínim de matèria". Ens parla de 
depuració, d'estilització, d'un profund 
sentit del ritme, d'harmonia i de moviment i 
insisteix en reiterades ocasions en el fet que, 
segons el seu criteri, es tracta d'un autèntic 
treball artístic i per tant, més enllà de l'ofici o 
l'artesania.

Pel que fa a l'article aparegut a la revista 
Orientación Mediterrànea es tracta del 
mateix text que s'inclou en el díptic de 
l'exposició, l'artífex del qual -que es reconeix 
com la persona que va presentar la mostra- 
signa de manera diferent. Mentre en el díptic 
apareix el nom de José María Almagro-Martí, 

l'article apareix rubricat amb el nom (o 
sobrenom) de José de Sóller.

Fonamentalment, destaca de les creacions 
de l'artista el seu primitivisme i la seva 
sensibilitat.

L'article, a tota pàgina, va acompanyat de 
dues imatges que reprodueixen les obres 
"Redención" i "El..." sense cap peu de foto.

L'exposició a Galerías Costa, segons decla-
racions fetes en una entrevista posterior 
(Baleares, 1955, Agost 6), el va animar a fer-la 
el seu amic (i possible autor de la major part 
de les fotografies que sobre les escultures 
d'aquesta primera època es conserven) el 
fotògraf Jerónimo Juan Tous. Es va inaugurar 
el dia 14 de maig de l'any 1955 i romangué 
oberta fins al dia 31 d'aquell mateix mes.

Les Galerías Costa es trobaven emplaçades 
al nº 32 del carrer Conquistador i el seu 
propietari era el conegut Josep Maria Costa 
Ferrer "Picarol" 43, tot i que en aquells 

43 Josep Costa Ferrer “Picarol”. (Eivissa, 1876 - Palma, 1971) dibuixant i caricaturista, col·laborador de les publicacions 
catalanes Cu-cut!, La Tomasa, El rector de Vallfogona, La Rambla, L’Esquella de la Torratxa o La Campana de Gràcia 
amb el pseudònim Picarol, entre d’altres. Habitual de les tertúlies de 4 Gats i amic de Santiago Russinyol. Va exercir 
d’antiquari i d’arqueòleg aficionat, de galerista i d’editor de guies turístiques. Fou l’impulsor de la urbanització de Cala 
d’Or, (inicialment cala d’Hort), localitat mallorquina ubicada al municipi de Santanyi. els plànols de la qual va dissenyar 
personalment, imprimint en ells el caràcter dels seus orígens eivissencs. El 1928 va inaugurar a Palma les Galerías Costa, 
establiment que va mantenir una activitat no interrompuda durant més de quaranta-vuit anys, fins que va tancar les 
portes, el 24 de gener de 1976. 

Josep Costa Ferrer. A Viquipèdia. Recuperat el dia 13 de març de 2014 a http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Costa_Ferrer i 
Costa Ferrer, Josep -Picarol-. A Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. Recuperat el dia 13 de març de 2014 a http://www.eeif.
es/significados/c-volum%20III/CostaFerrer.html#

http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Costa_Ferrer
http://www.eeif.es/significados/c-volum%20III/CostaFerrer.html
http://www.eeif.es/significados/c-volum%20III/CostaFerrer.html
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La secció de crítica del Baleares, signada per Gafim i 
il·lustrada per l’obra Brío, de Francesc Barceló.

moments ja feia anys que gestionava la sala 
el seu fill Josep Maria.

Les escultures d'aquesta mostra traspuen 
un evident primitivisme, intencionat, que 
encara es reforçarà en algunes creacions 
posteriors, però respecte de les altres 
exposicions d'aquesta primera època són les 
de proporcions menys estilitzades. També 
les distingirem d'altres versions posteriors 
per la peanya de fusta, que ràpidament 
serà substituïda per la pedra, canvi que 
ignorem si va tenir lloc abans o després de 
l'exposició a Barone Gallery(març 1956). ja 
que d'aquesta última mostra en tenim nul·la 
documentació fotogràfica.

De l'exposició a Galerías Costa del 55 se'n 
conserva a més un rudimentari llistat de 
preus i una carta acompanyada d'un llistat 
de vendes a través del qual sabem que les 
obres: 2.-Redención, 4.-La Vida, 5.-Afrenta, 
8.-Destreza, 11.-Ofrenda, 13.-Vara i 14.-Bruto, 
foren adquirides per Thomas Harris 44. La 
6.-Tam-tam, 7.-Danza, 9.-Brío i 10.-Súplica 
haurien sigut adquirides pel Sr. Beamonte. La 
3.-Rastro hauria restat en propietat de Gale-
rías Costa, mentre que la 1.-El... hauria restat 

en dipòsit en aquest mateix establiment, tal 
com esmentàvem abans. La 12.-Can hauria 
marxat a Bèlgica, a mans de propietaris des-
coneguts i per últim la 6 bis i la 8 bis, versions 
de Tam-tam i Destreza respectivament hau-
rien marxat als Estats Units (possiblement 
venudes a Richard Sussman qui va organitzar 
l'exposició de Nova York).

El llistat de preus que es conserva és, de fet, un 
dels díptics de l'exposició on en la part posteri-
or, i a l'esquerra de la relació de peces exposada, 
s'hi van escriure els preus a mà (exceptuant 
la peça que es va quedar la mateixa galeria -la 
núm. 3, Rastro-). A la dreta del llistat, una altra 
columna indica una sèrie de xifres que es des-
coneix a què puguin fer referència (potser al 
cost de producció, ja que són entre un deu i un 
vint-i-cinc per cent del valor de la peça).

1.250 1 El… 180
1.250 2 Redención 70

3 Rastro 120
1.000 4 La Vida. 240
1.250 5 Afrenta 250

600 6 Tam-tam 60
600 7 Danza 60

44 És estrany perquè del taller de Thomas Harris, finalment, se’n recuperaren altres peces, entre les quals figurava, 
efectivament, la de Suerte de Varas -actualment propietat de la col·lecció Serra- però no Bruto. En canvi, sí que van passar 
a ser de la seva propietat pes peces: Afrenta, Ofrenda i La familia (aquesta última ni tan sols formava part d’aquesta 
exposició). Això semblaria indicar que el contacte entre Thomas Harris i Francesc Barceló continuà i que en algun 
moment (més endavant, ja que la peça de La familia és posterior) van fer alguna mena d’intercanvi.
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Llistat de preus enviat per les Galerías Costa a Francesc 
Barceló, amb algunes especificacions sobre els 

compradors de les obres.

600 8 Destreza 60
1.000 9 Brío 180

600 10 Súplica 60
600 11 Ofrenda 60
500 12 Can 60

1.250 13 Vara 60
1.000 14 Bruto 140

En uns papers localitzats posteriorment a les 
primeres anàlisis sobre l'exposició, trobem 
un segon llistat de preus de la mateixa amb 
lleugeres variacions. De fet, es tractaria 
de la liquidació de l’exposició, que hauria 
reportat a l’artista uns beneficis nets de 
7.724 pessetes. Aquest llistat confirmaria que 
la peça El... és la que representa al Quixot, 
que les peces núm.6 i núm.8 es van vendre 
dos cops, i que el cost de producció de les 
figures és el que anteriorment s’ha esmentat, 
el muntant del total del qual seria de 1.740 
ptes.

L’exposició a les Galerías Syra de Barcelona 
s’esdevé poc més de mig any després de la 
realitzada a Palma, entre els dies 14 i 27 
de gener de 1956. És la segona exposició 
de la seva carrera artística i, tot i mantenir 
nombroses semblances amb la primera, 
significa un pas endavant important.

Algunes obres repeteixen exposició, però 
amb algunes variacions i sobre peanya de 
pedra. Apareixen nous dissenys i una sèrie 
important d’aquesta primera època agafa 
cos: les tauromàquies.

A més l’artista s’endinsa cada vegada més 
en una major estilització de les seves peces, 
evolucionant cap al que anomenarem 
primera època avançada, en la qual, com 
observa el crític A. del Castillo 45 (Diario 
de Barcelona, 1956, Gener 20) les seves 
representacions trenquen amb el cànon 
naturalista i la seva línia es purifica.

Barcelona és, en el 56, una ciutat 
culturalment activa i en ella Francesc Barceló 
n’és un desconegut. La crítica no serà amb 
ell tan unànimement elogiosa respecte a la 
seva obra com ho havia sigut a Mallorca i les 
vendes tampoc seran tan satisfactòries (de 
fet, l’exposició finalment li costarà diners) i 
no obstant això, el balanç és prou positiu.

La Galería Syra era una sala ja amb una certa 
trajectòria en aquells moments. Regentada 
per Montserrat Isern 46 i la seva germana 
Núria i ubicada en el núm. 262 del carrer 
Diputació des de principis dels anys 30, 
s’havia traslladat als baixos de la gaudiniana 
casa Batlló, al bell mig del passeig de Gràcia 

45 veg. nota 57 i imatge a pàg. 86
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Imatge de la façana de la Casa Batlló amb la 
Galería Syra instal·lada als baixos de la mateixa

(concretament al núm. 43, entre els carrers 
Consell de Cent i Aragó), el mes de gener 
de 1940 i per les seves sales van desfilar 
personalitats tan rellevants del panorama 
artístic català com Grau Sala, Olga Sacharoff, 
Jordi Mercadé, Albert Ràfols o Joan 
Hernández Pijuan i intel·lectuals i crítics 
com Sebastià Gasch o Alexandre Cirici, a qui 
es deu una posterior rehabilitació de la sala 
en els anys seixanta.

Tenim poca documentació pel que fa a 
l’exposició, tan sols un parell de fotografies 
i tres cartes: Una primera, signada per 
Montserrat Isern on es comunica a l’artista 
la possibilitat de realitzar l’exposició 47, 
una segona on es fa la liquidació al final de 
la mostra, i una tercera -manuscrita- del 
crític Sebastià Gasch 48, on agraeix a l'artista 
l’obsequi d’una de les seves peces.

També es conserven alguns díptics i, apuntat 
en un d’ells, el llistat de preus de les obres.

Però l’exposició no va passar del tot 
desapercebuda. Lluny d’això i en tan 
sols 13 dies podem comptabilitzar unes 
14 aparicions en diferents mitjans de 
comunicació: diaris, revistes i emissions 
radiofòniques.

Ja abans de l’exposició de Syra apareixen a 
Baleares i a Última Hora dos articles prou 
extensos en relació a la sèrie de tauromàquies 
que presentarà per primer cop a Barcelona 
(anteriorment a Costa havia presentat tan sols 
una peça referent a aquest tema, a Syra, en 
canvi, en seran nou, gairebé una tercera part 
de l’exposició).

Ambdós articles són interessants (de fet 
es tracta del mateix escrit amb algunes 
poques variants, que va aparèixer en el mes 
d'agost a Baleares i posteriorment, en el 
mes de desembre, una mica més polit, a 
Última Hora) i ho són per diverses raons. 
La primera d’elles és el fet que s'anticipen 
les seves següents exposicions. L’articulista 

46 Montserrat Isern (L’Hospitalet del Llobregat, 1900 - Barcelona, 1986). Segons Artur Ramon (Avui, 2005, Març 15) 
“una de les poques dones galeristes que ha donat aquest país nostre” -en referència a Catalunya- “una activista cultural 
compromesa a transmetre els valors estètics de la seva època, una gran professional que va saber omplir el seu paper amb 
gran dignitat i simpatia en una època difícil.” Montserrat Isern regentà la galeria Syra des de l’any 1931 i fins a finals dels 
anys seixanta. Després d’això sembla ser que hauria patit una greu malaltia que la va apartar de la vida pública durant més 
de deu anys. 
47 Datada a 27 de desembre de 1955, la carta convocava l’artista per aquella mateixa setmana i al cap de tres setmanes ja 
s’havia inaugurat l’exposició de Barcelona.
48 vegeu imatge i transcripció a la pàg. 90
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Carta de Montserrat Isern a Francesc Barceló, notificant 
la possibilitat de realitzar l’exposició a les Galerías Syra.

-que signava Xim en la primera aparició i 
Quinito Caldentey 49 en la segona- anuncia 
les exposicions de Barcelona i Madrid, però 
curiosament ens parla en primer lloc i com 
a més imminent, d’una exposició a Utrecht, 
datada el 7 de setembre, la qual no es té cap 
constància que s’arribés a dur a terme. En 
la segona aparició de l'article afegeix el fet 
que Francesc Barceló participà en la Tercera 
Bienal Hispanoamericana de Barcelona i 
esmenta també l'exposició de Nova York, on 
ja tenia la sala concertada.

El segon dels punts que ens interessen és la 
referència als temes de les figures. Per una 
banda el primitivisme al qual ja s’al·ludia 
en alguns dels articles sobre l’exposició 
de Costa i que, com ja hem esmentat, ens 
connecta conceptualment el treball de 
Francesc Barceló amb el de La Escuela de 
Altamira 50, malgrat que no tenim constància 
de cap mena de contacte directe entre 

l’escultor mallorquí i el col·lectiu d’artistes 
que la configuraren; però la reivindicació de 
l’esperit primitiu que es fa en els textos de 
Ricardo Gullón l’any 1952 51, per exemple, era 
quelcom que evidentment circulava en els 
ambients artístics espanyols de l’època. Una 
altra de les preocupacions cabdals d’aquests 
moments en matèria d’estètica a escala de 
tot l’estat era la definició de l’essència de 
l’art espanyol, de les seves característiques i 
dels seus trets diferencials. Aquesta recerca 
impregna també els esmentats manifestos 
altamirencs i és la qüestió fonamental que 
subjau en moltes de les accions i discursos 
dels sectors més oficialistes -i per tant més 
divulgats- en matèria de cultura al nostre 
país.

En aquest sentit poques temàtiques trobarem 
més espanyoles (“españolísimo”, com diu 
l’article) que les tauromàquies (presents en 
l’obra de Picasso, entre d’altres).

49 Quinito Caldentey, nom pel que es coneixía a Joaquim Caldentey Salaverri (Palma de Mallorca, 1911-1996). Torero, 
periodista i pintor. Col·laborà amb el diari Baleares, publicant assíduament en la secció d’entrevistes “Díganos Ud. algo...” 
i l’any 1957 s’incorpora al cos de la redacció amb una secció anomenada “Sabía usted que...”. Com a artista destacà 
principalment amb els seus dibuixos de temàtica taurina, que publicà en el mateix diari i que exposà, entre d’altres indrets, 
a les Galerias Costa (1955, 1959,1960, 1962 i 1964). El 1957 obté el premi Ciutat de Palma de periodisme
50 Sobre La Escuela de Altamira -moviment de renovació artística iniciat el 1948 per artistes com Mathias Goeritz i Àngel 
Ferrant i escriptors com Ricardo Gullón i Pablo Beltrán de Heredia- hi tornarem més endavant, en el capítol dedicat a 
l’obra i l’estil de Francesc Barceló, així com en aquell dedicat al context.
51 El text de Ricardo Gullón al que es fa referència (Proyecto para la “Escuela de Altamira”) apareix en el seu llibre: Gullon, 
R (1952) De Goya al Arte abstracto. Madrid: Cultura Hispánica, però s’ha consultat a: Aguilera, V. (1975) La postguerra. 
Documentos y testimonios I. Bilbao: Servicio de publicaciones del Ministerio de Educación y Cultura
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Rebut emès per La Revista, semanario de actualidades, 
artes y letras, per l’anunci publicat al núm. 197 de la 
publicació.

En tercer lloc l’article reitera alguns 
trets formals fonamentals del treball de 
Francesc Barceló en aquesta primera etapa: 
estilització, esquematisme, expressió, gràcia 
i moviment.

I per últim, també ressaltarem dues coses: 
la importància que l’artista concedeix a 
l'esbós, al projecte, que descriu com la part 
més difícil del procés de creació, i el fet que 
les dues versions de l'article es contradiguin 
respecte al control sobre tot el procés 
de producció de les peces. En la primera 
versió, segons el periodista, a la pregunta: 
“¿Trabajas tu mismo el hierro?” Francesc 
Barceló hauria respost de la següent manera: 
“ No; yo dirijo al forjador que colabora 
conmigo. El pone sus conocimientos de oficio 
y yo el dibujo original y la dirección técnica 
y artística”, resposta que s’escau al que 
sabem, per les entrevistes realitzades, que 
era el seu funcionament habitual. En canvi, 
en la segona versió de l'article, a la mateixa 
pregunta la resposta que ens transcriu 
Caldentey és: "Yo hago todo, desde el 
principio al final". Ignorem per quins motius 
es va portar a terme una modificació tan 
diametralment oposada, però en qualsevol 
cas, insistim, donaríem per bona més aviat la 
primera resposta.

Acompanyen la primera versió de l'article 
dues fotografies, una és la de l’escultura 
Brindis, amb un peu de foto on podem llegir:

 “Torero brindando” la silueta tiene un aire 
manoletístico”. L’altra no sabem exactament 
a quin títol correspon, podria ser Cite, o 
Bandreillas, ambdues presents en l’exposició 
de Syra. El peu de foto no ens treu de dubtes 
en aquest cas, ja que diu: “Citando para 
banderillas”.

En la segona versió són tres les imatges que 
il·lustren l'article corresponents, segons els 
peus de foto, a les obres: Pase natural, Suerte 
de varas i Brindis.

A l’exposició de Barcelona es presentaran un 
total de 33 obres, relacionades en el díptic 
editat per l'ocasió en l'ordre següent: 

1 Redención 2 La Danza del Fuego
3 Fatiga 4 Tam-tam
5 Insomnio 6 Destreza
7 Danza 8 Vejez 
9 Cite 10 Súplica

11 El… 12 Despertar
13 Can 14 Jabalina
15 Burros 16 Salto
17 Pase 18 La familia 
19 Paso de la afrenta 20 Don Quijote 
21 Rastro 22 Bruto
23 Brio 24 La Vida
25 Perro 26 Chamaco 
27 Rodillazo 28 Manolete 
29 Pase natural 30 Vara 
31 Banderillas 32 Brindis 
33 Potro
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Díptic editat per la Galería Syra amb el llistat d’obres 
exposades a la sala de Barcelona.

Respecte de l’anterior exposició hi han 
desaparegut els títols Afrenta i Ofrenda, la 
resta tornen aparèixer i per tant, donat que 
en la primera exposició es va vendre tot, 
estaríem parlant de noves versions de totes 
elles.

Pel que fa a Afrenta, el fet que en el seu lloc 
aparegui a Syra una altra peça anomenada 
Paso de la Afrenta, és el que ens ha ajudat, 
de fet, a poder identificar-la. Si bé és cert 
que d’aquesta última (la del pas) no es 
conserva cap fotografia, se la pot apreciar 
amb claredat a les imatges de conjunt de 
l’exposició i en elles podem observar que la 
imatge que porten els penitents és semblant 
a la que apareixia en l’exposició anterior i 
que representa l’escena de la Crucifixió de 
Crist.

Una vegada més, les fotografies de les vistes 
generals de l’exposició són de gran ajut per la 
identificació de les obres. De fet, l’exposició a 
Syra, junt amb la primera de Galerias Costa i, 
posteriorment la de Duncan, a París, són les 
úniques de les quals es conserven imatges, 
de la resta de les exposicions no en tenim 
registre gràfic.

En les imatges anteriors podem apreciar amb 
més o menys nitidesa al voltant de 30 de les 
33 obres presentades. Creiem que falten Don 
Quijote, Vejez (de la qual tan sols s’aprecia, i 
amb dificultat, una part) i Súplica.

Pel que fa al díptic de l’exposició, és bastant 
semblant al de Galerías Costa. L’exterior és 
a dues tintes i en ell podem apreciar, sobre a 
bandes verdes amb il·luminacions blanques 
per les lletres, la reproducció del nom escrit 
a mà de l’escultor i el que semblarien alguns 
esbossos de les figures. 

Hi apareixen parcialment: Brio, La Família, 
Banderillas, Salto, Danza, Fatiga i una mena 
de brau que no es correspon a cap peça en 
concret. L’estètica de tot plegat és bastant 
primitiva. Al que seria la part posterior 
apareix en majúscules el nom de SYRA i a 
sota les dates i l’adreça: 

DEL 14 AL 27 DE ENERO

BARCELONA

PASEO DE GRACIA, 43

A l’interior, i sota la llegenda CATALOGO, 
simplement hi apareix un llistat numerat de 
les obres, en l'ordre citat anteriorment.

Les aparicions en premsa de l’exposició de 
Barcelona varen ser curosament recopilades 
i conservades per la seva dona (aleshores 
promesa, puix encara no s’havien casat) 
que residia a Barcelona i visitava l’exposició 
gairebé diàriament.

Algunes de les crítiques foren prou 
destructives, com la signada per 
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Alguns anuncis apareguts a la premsa catalana 
arran de l’exposició de Francesc Barceló a Syra: 
Soli, Hola del Lunes, Revista, i La vanguardia van 
ser alguns dels mitjans en què van aparèixer.

J.J.Tharrats 52, que és devastadorament 
negativa (tampoc la major part d’exposicions 
que el crític comenta a la mateixa pàgina 
surten molt ben parades), en la seva opinió 
l’escultor intenta amagar una manca 
d’aptituds i d'imaginació sota l’excusa de 
la modernitat. Això no obstant, el crític no 
sembla ser un conservador recalcitrant (tot 
i referir-se en vàries ocasions a l’ofici dels 
artistes dels qui parla), ja que enalteix alguns 
pintors ingenuistes (“naives”) i també sembla 
en algun passatge enaltir un tipus de pintura 
abstracta o informal 53.

Tampoc és en absolut favorable la crítica 
del locutor que emprava el pseudònim de 

Savonarola 54 a Tiento y Color, que destaca 
el que li sembla una excessiva simplificació 
tècnica i formal d’una temàtica que qualifica 
de folklòrica. Critica també la monotonia 
però reconeix enginy i un cert valor 
decoratiu i sembla que salvaria del conjunt 
de la mostra les peces La danza del Fuego i 
La Familia.

Monreal 55, a El Noticiero es mostra 
condescendent amb el treball de l’escultor 
mallorquí, el treball del qual qualifica de 
convencional, així com el crític de La Revista, 
que parla de “un sugestivo arte menor”.

52 J. J. Tharrats. Es tracta de Joan Josep Tharrats (Girona, 1918- Barcelona, 2001) Pintor, escriptor i gravador. Fundador de 
Dau al Set, juntament amb Joan Brossa, Arnau Puig, Joan Ponç, Antoni Tàpies i Modest Cuixart. Sent d’aquesta manera, 
no és d’estranyar el to crític de la seva ressenya. Efectivament no es tractaria d’un critic conservador, ans tot al contrari. 
Tharrats és un capdavanter i l’irrita especialment l’actitud tímidament moderna de les primeres creacions de Francesc 
Barceló que es presenten a Syra. Val a dir, en defensa d’aquest últim, que aquesta és la seva primera exposició fora de 
Mallorca (un entorn força més conservador que el barceloní) i que l’evolució estilística del seu treball es produirà d’una 
manera vertiginosa al llarg del breu període en què es dedicà a l’escultura.
53 Concretament fa una defensa de la pintura ingenuista de l’americà Arthur Murray, que havia exposat recentment a la 
Casa Americana després d’haver criticat l’immobilisme del Cercle Artístic “Sant Lluc”, del que escriu “Los de Sant Lluc 
se han refugiado en el demasiado cómodo caparazón del “cualquier tiempo pasado fué mejor” per acabar sentenciant 
“señalan lo solos que nos quedamos, todavía, quienes abogamos por un mundo de colores puros, de formas pulidas y 
de superficies lisas; un mundo en que tengamos la absoluta certeza de que no hay mejor tiempo que el que tenemos en 
nuestras manos y del que somos los únicos responsables.”
54 Savonarola fou probablement el pseudònim del locutor radiofònic que estava al capdavant de l’espai anomenat Tiento y 
color a Radio Juventud Barcelona i sobre el qual no ha estat possible trobar cap mena d’informació.
55 Posssiblement es tracti de Luís Monreal Tejada (Saragossa, 1912 - Barcelona, 2005) Professor d’història a la Universitat 
de Barcelona, també exercí de crític d’art i de música entre els anys 1933 i 1958 a diverses publicacions, com El Noticiero 
Universal.
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Fotografies de la coneguda Sala Negra, que és com es coneixia a la Galería Syra. D’esquerra a dreta podem apreciar:  
La Vida, Pase, Potro, Banderillas, La Familia, Manolete, Can o Perro i Chamaco. A la segona imatge: Vara, Rodillazo, Cite, Destreza, Salto, Despertador (es dibuixa de 
manera molt vaga), Pase natural i Brindis (pràcticament inapreciables a la imatge). 

A la tercera imatge distingim: Tam-tam, Él..., Danza, Fatiga (costa d’apreciar per la perspectiva de la foto), Rastro (també es distingeix amb dificultat) i Jabalina. A la 
paret del fons, clares, però molt desenfocades, veiem: Brio, Burros, Perro o Can, Insomnio i Redención.  

A l’altre cantó de la columna i ocultes al darrere de Paso de la Afrenta, que està més en primer pla, estarien Bruto i Vejez (possiblement alguna més queda totalment 
amagada per la columna). I a la dreta del tot endevinem les formes de La Danza del Fuego. Falten: Súplica i Don Quijote.
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Llistat de preus de les obres exposades a Syra 
mecanografiat sobre un dels díptics de l’exposició.

Transcripció de la crítica de Rafael Manzano sobre el 
treball de Francesc Barceló per Radio Nacional.

Hace muchos años que se hacen cosas 
de estas. La convencional estilización de 
estos “bibelots” férreos tienen en algún 
caso cierto ingenio, pero nunca llega más 
allá de un propósito elementalmente 
decorativo. (Monreal)

En la mateixa línia, però ressaltant la 
intencionalitat expressiva de les obres i 
l’estilització de les mateixes, anirien la 
crítica de Angel Marsá 56 a El correo catalán 
i la breu ressenya de Alberto Castillo 57 a la 
revista Goya.

En la resta dels comentaris, ressenyes, 
crítiques i entrevistes el que més 
abunden són els elogis; els més reiterats 
a: la gràcia, l’expressivitat, l’estilització, 

l’esquematització, l’originalitat... En dues 
ocasions encara es fa referència a una certa 
ambigüitat de l’obra de Francesc Barceló 
entre el caràcter d’artesania i el purament 
artístic, són el de Lina Font 58 a Radio 
Barcelona i el de A. del Castillo 59 a Diario 
de Barcelona però l’al·lusió al caràcter 
artesanal està feta en un sentit positiu. 
En aquest últim comentari és interessant 
ressaltar la diferenciació que fa el crític de 
dues etapes en l’obra comentada, atenent 
fonamentalment al grau d’estilització i de 
simplificació. La mateixa distinció es troba 
també a l’escrit de R.M. (possiblement 
Rafael Manzano 60, que també li farà una 
crítica a Radio Nacional), on es destaca, 
com ja havia fet Savonarola (Radio juventud, 

56 Àngel Marsà i Beca (Girona, 1900 - Barcelona, 1988) Format com a pintor, fundà i dirigí la revista Parthenon i regí 
galeries d’art. Entre les seves col·laboracions en diaris i revistes destacarien les crítiques d’art per El correo catalán o la 
revista Jano.
57 Alberto del Castillo. (1900-1976) Crític d’art i catedràtic de la Universitat de Barcelona, Alberto del Castillo va ser 
vicepresident de la Asociación Española de Críticos de Arte, publicant les seves crítiques al Diario de Barcelona, diari del 
qual en va ser el subdirector al llarg de molts anys. També fou director dels museus “Casa Papiol” (Vilanova i la Geltrú) i 
“Casa Llopis” (Sitges), especialitzant-se, a partir del 1968 en la recerca arqueològica alt-medieval aragonesa.

Veure Bielsa, M. A. (1976-06-01) Murió en Barcelona don Alberto del Castillo. Revista Serrablo, volum 6, núm 20. Recuperat 
el 25 de febrer de 2015, de ahttp://www.serrablo.org/revista/20/murio-en-barcelona-don-alberto-del-castillo
58 Lina Font Grau. Artista, crítica d’art i galerista, també poetessa. A la seva mort,l’any 1993, va fer donació de la seva 
col·lecció d’art al poble de Begues, d’on era natural i on se li va dedicar una plaça i un monument, obra de l’escultor Angel 
Camino.
59 L’hem citat abans en relació a una altra observació d’aquest mateix article i en relació a una ressenya a la revista Goya.
60 Rafael Manzano. Poeta i crític d’art. Natural de Huelva, va exercir la seva tasca periodística a Barcelona, al diari 
Solidaridad Nacional, a Revista i a Radio Nacional des de l’any 1938 aproximadament. 
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Retall i detalls de l’entrevista apareguda amb  
motiu de l’exposició a Galerías Syra, desconeixem a 
quin mitjà imprès. Coincideix en la mateixa pàgina,  
amb la ressenya de l’exposició.

“Barceló: en ocho meses pasó de forjador a 
escultor famoso.

Un norteamericano le compró todas sus obras 
para exponerlas en Nueva York
Francisco Barceló expone en Barcelona: sus obras 
están tocadas de la más fina originalidad. Mien-
tras otros escultores trabajan sobre la piedra él 
ha elevado el hierro a categoría artística. De la 
Mallorca natal, de cielo limpio y claro, vino a nu-
estra ciudad, trayendo el difícil esquematismo de 
su tarea. 

Una copa de “palo” mallorquín. Genio y figura de 
la tierra natalicia.

-¿Desde cuándo se dedica a la escultura?
-Verá exactamente hace ocho meses.

-¿Sin preparación alguna?

Barceló sonrie. Un sorbito de “palo”, para 
animarse. Responde:

-No creo en la espontaneidad. Estudié siete años 
en la Escuela de Artes y Oficios de Palma, con los 
excelentes profesores Juan Pizá y Simeón Cerdá. 
Me dieron tres matrículas de honor. en el año 
1951, acudí a la Exposición Internacional de Arte, 
de París, obteniendo la Medalla de bronce, que me 
impuso el presidente Auriol.

- Pero¿hacía lo de ahora?

- No: la cronologia de estas obras datan de sólo 
ocho meses. Tengo un pequeño taller mecánico. 
Para entretenerme, hice en forja creo que un 
payaso. Lo vió el fotógrafo de casa y se entusiasmó 
"¡Chico: tienes que hacer más obras y exponerlas!" 
-me dijo-. Me animé. Y puse mano a la tarea.

-¿Dónde expuso por primera vez? -En Palma. En 
las "Galerías Costa" me presentó el crítico Almay.

-¿Con éxito?    
-Vendí todas las obras. Las primeras al pintor 
Thomas Harris. Ahora voy a hacer una exposición 
de mis obras en Nueva York. El señor Richard 
Sussman me ha adquirido 25 obras para ese fin.

- ¿No sigue los pasos de Gargallo?

- No lo creo, el concepto de Gargallo al tratar la 
materia es puramente de escultor. Yo lo llevo a 
otro sentido: mi obra nace de una sola pieza. 
Auténtica forja. Sin más elementos que el martillo, 
el yunque y el fuego. Lucho con las armas de un 
hombre de la Edad del Hierro.

1956, Gener 24), l’escultura de La Família, 
escultura que poc després (l'octubre d'aquell 
mateix any) rebrà una menció al Salon de 
Otoño de Palma de Mallorca.

Trobem referències a la insinuació 
volumètrica a partir d'uns mínims elements 
lineals (Hoja del lunes, 1956, Gener 23), a la 
seva formació, inspiració i projectes futurs, 
al dibuix com a base del seu treball de forja 
(Destino, 1956, Febrer 11, Radio Nacional, 
1956, Gener 18, Diario de Barcelona, 1956, 
Gener 20), i reproduccions d'algunes peces 
com Fatiga, Potro i Cite.
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Retall i detall de la 
crítica d’Angel del 

Castillo a Diario 
de Barcelona sobre 

l’exposició de 
Francesc Barceló a Syra.

“FRANCISCO BARCELÓ, EN SYRA

De Palma de Mallorca ha venido con sus hierros a 
Barcelona, Francisco Barceló. Herrero de oficio, se 
dedica a la escultura en esta materia. Expuso con 
éxito en su ciudad natal y viene a probar suelte a 
la nuestra antes de hacerlo en Nueva York.

Se halla el expositor a caballo entre la artesanía 
y el arte. Sus figuras y composiciones son perfiles 
en movimiento. Aprendió dibujo con Cerdà, Pizá 
y Barceló allá en su tierra y dibuja con el hierro 
o, mejor dicho, con varillas de hierro. Cada 
pieza tiene un motivo y todos el gesto adecuado. 
Técnicamente, las obras poseen el mérito de no 
tener soldaduras y estar hechas, por lo tanto, de 
una vez.

En su trabajo se observan dos fases. En la primera, 
más que estilizar, se dedica a transcribir la 
imagen, recortándola del natural en su sentido 
y proporciones, limitándose a poner la línea en 
movimiento. Los números 1, 4, 8, 15, 21, 23, 29 y 30 
pueden servir de ejemplo de este momento inicial 
en el cual las figuras sueltas alternan con algunas 
composiciones. Algunas piezas, en especial 
“Vejez” (número 8) exteriorizan notable gracia en 
el ritmo. Sigue una breve etapa intermedia con 
desaparición de las manchas y tendencia a la 
estilización y a la evasión del cánon naturalista. 
Los números 3 y 6 la representan. En la segunda 
fase la estilización sube de tono, se purifica la 
línea, y el trazo simple y airoso, lanzado al aire, 
corre por sí solo con la misión expresiva. Barceló 
empieza a entrar en lo específicamente artístico, 

61 Aquesta mateixa anècdota apareix referida a la secció 
Confidencias de la tortuga, de Revista (Revista de 
actualidades, artes y letras, núm.1, del 26 de gener a l’1 de 
febrer, pàg.5)

- ¿Su máxima preocupación?

-Estilizar. Si valieran los lemas, yo pondría en mi 
en mi escudo artístico “Máxima expresión, con el 
mínimo de materia”.

-La realidad ¿existe para usted?
- Desde luego; pero elaborada por el artista. ¿Ve 
usted esa obra? se trata de la figura de un viejo 
que toma el sol a la puerta de mi casa. Todos le 
conocieron en Palma.

- Muchos temas taurinos. ¿Aficionado a la Fiesta?
- Bastante. Soy amigo de Quinito Caldentey, 
antiguo torero, y hoy crítico periodista.

Pero lo que me seduce en la Fiesta es el ritmo, la 
plasticidad, la armonía de los movimientos en la 
plaza.

- ¿Que dicen los visitantes de sus obras?
- Hay de todos. Una señora se me acercó, 
indignada, porque no veia en mis esculturas ojos, 
narices y boca. Me dió un consejo: “Joven: imite a 
los antiguos”.

- ¿Qué le replicó usted?
- Ya lo procuro, señora; me inspiro en lo que 
hicieron los hombres prehistóricos. Más 
antigüedad no he podido encontrar... 61

Vuelve a sonreir Barceló. Ya no queda “palo” 
mallorquin en el fondo de su vaso. R.M.”
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Ressenya apareguda  
a La Revista, il·lustrada 
amb una fotografia de la 
peça Cite.

en la interpretación plástica de los modelos, 
valiéndose cada vez con mayor exclusividad 
del arabesco puesto en acción. “Cita” –silueta 
del banderillero estirado en la suerte-, “Salto” 
–simbolizando el impulso, pero perjudicado por 
cierto inútil detalle- y, por encima de todo, la 
feliz y bien trabada composición “La família” son 
otros tantos ejemplos de la luminosa gracia de la 
alámbrica plástica del mallorquín. 

A. DEL CASTILLO” a la secció ARTE del Diario de 
Barcelona del dia 2 de gener (pag.6). La ressenya vé 
acompanyada d’un petit retrat de l’artista (en dibuix) i 
seguida del comentari sobre l’exposició de Massana.

“ Decir muchas cosas con pocas palabras es una 
regla que debería ser observada por todos los 
artistas y que halla su perfecta expresión  
en los hierros de Francisco Barceló. Diríase, 
en efecto, que la obra de este artífice balear 
constituye una excelente ilustración de esa 
“estética del mínimo”, aludida por Jean Cocteau, 
y que no es la del mínimo esfuerzo, sino la de una 
ligereza reconquistada por medio del trazo simple 
y airoso, lanzado al aire como por sí solo con su 
misión expresiva. La exposición que Francisco 
Barceló efectuó últimamente en las “Galerías 
Syra” causó una vivísima impresión. Herrero de 

Arran de l’exposició de Syra, i un cop aquesta 
havia finalitzat, encara apareix en la premsa 
catalana un article prou rellevant, pel nom 
que el rubrica: MYLOS, pseudònim amb què 
el crític Sebastià Gasch 62 signava la seva 
secció En el taller con los artistas a la revista 
Destino (Destino, 1956, Març 24).

De fet, aquesta semblança de Sebastià Gasch 
fa de Francesc Barceló i la seva obra és, en 
molts fragments –sobretot els dialogats- 
pràcticament calcada de la que, signada 
amb les inicials R.M. (i que hem reproduït 
anteriorment, atribuint-la a Rafael Manzano) 
s’havia pogut llegir en una altra publicació, 
inclús amb totes les errades que ja havien 
aparegut en aquella ocasió. Subratllo els 
fragments als quals faig referència en la 
següent transcripció:

62 Observa Corredor-Matheos al seu article La crítica 
de arte en Cataluña que sota el pseudònim de MYLOS, 
i a la seva secció En el taller del artista, Sebastià Gasch 
“presenta als artistes joves més prometedors i valuosos” 
(Corredor-Matheos, J. La crítica de arte en Cataluña (de la 
posguerra a la posmodernidad) [versió electrònica]. Revista 
de la asociación Aragonesa de Críticos de Arte, núm. 
19). El crític Sebastià Gasch i Carreras (Barcelona 1897 
- 1980) fou un dels crítics d’art fonamentals a Catalunya 
entre els anys vint i els anys seixanta. Proper al grup dels 
Evolucionistes, a Dau al Set, a Joan Miró, a la Escuela de 
Altamira o al Club 49, la seva signatura sovinteja en mitjans 
tan destacats com la mateixa revista de Dau al Set, la 
revista Cobalto, i la revista Destino, totes elles publicacions 
determinants en el camp de la crítica d’art dels anys 
quaranta i cinquanta. Inicià la seva carrera abans de la 
guerra, publicant crítica d’art a la Gaseta de les arts, d’Ací 
i d’Allà i a l’Amic de les Arts. També demostrà un profund 
interès pel món de l’espectacle, el cinema i sobretot el circ. 
Després de viure uns anys a París durant la postguerra, 
s’instal·larà novament a Barcelona l’any 1942, reprenent les 
seves activitats i el seu lideratge en la defensa dels corrents 
artístics més avantguardistes.
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Retall i detall de l’article de Sebastià Gasch a Destino.

També la premsa 
mallorquina es farà ressò 

de l’exposició de Francesc 
Barceló a Syra. 

A la dreta dues petites 
notes aparegudes a 

Baleares i a la revista Cort.

mundo, y nos impuso la medall ael presidente 
Auriol. Cada artista pronunció discursos. Fué un 
acto sumamente emotivo.

-Pero ¿haria usted lo de ahora?

-No estas obras datan sólo de ocho meses. Tengo 
un pequeño taller mecánico. Para entretenerme 
hice, en forja, un payaso. Lo vió el fotógrafo de casa 
y se entusiasmó. Me animé y puse mano a la tarea.

La cualidad más incontestable de la obra 
de Francisco Barceló reside en su encanto, y 
empleo esta palabra en el sentido de cosa que 
suspende o embelesa. En el momento de escribir 
estas líneas, la radio da la segunda parte de 
la Sinfonía de Haydn. Hay en ella unna frase 
magnífica que se desenvuelve, se levanta y 
vuelve a caer con una maestría admirable. En 
el horizonte, ningún drama en perpectiva, no 
nos sorprende ningún instrumento inusitado, 
ninguna insipidez de ópera cómica nos incita 
a la complacencia. Todo eso tiene un encanto 
puro, simple, embargante, justamente el encanto 
del oficio y particularmente el que los hierros de 
Barceló manifiestan con la más sorprendente 
naturalidad..

No se trata de un oficio aprendido y que sólo vive 
de subterfugios demasiado conocidos, sino de un 
oficio innato poseido en estado de ciencia infusa. 
También Barceló lo sabe todo sin haber aprendido 
nada. Y a esa particularidad debe su obra el 
encanto más auténtico y más natural. Que conste, 

oficio, Barceló se dedica a la escultura en hierro. 
Sus figuras y composiciones son perfiles en 
movimiento. Conoce el dibujo a fondo y dibuja 
con el hierro o, mejor dicho, con varillas de 
hierro. Cada pieza suya tiene un motivo y todos 
ellos el gesto adecuado. Técnicamente, las obras 
poseen el gran mérito de no tener solddura y 
estar hechas, por tanto, de una vez. Con la sola 
ayuda del martillo, el yunque y el fuego.

-Lucho con las armas de un hombre de la Edad 
del Hierro- asevera Barceló, con esa sonrisa 
zumbona que nunca deja de vagar por sus labios.

Barceló crea así esa escultura transparente, 
aérea, en la cual el espacio interviene y 
desempeña un papel muy activo entre las líneas 
torcidas que contienen la esencia misma de la 
plástica del dibujo y las formas elípticas. Con 
un solo trazo, Barceló evoca lo que vive, lo que 
se mueve, lo que emociona, halla el gesto, el 
movimiento, el carácter, la actitud.

-¿Cree usted en la espontaneidad?- le pregunto.

- No creo en ella en absoluto. Estudié siete años 
en la Escuela de Artes y Oficios, de Palma con los 
excelentes profesores Juan Pizá, Pedro Barceló y 
Simeón Cerdá. Me dieron cuatro matrículas de 
honor y dos premios de dibujo. El año 1943 obtuve 
la medalla de bronce que concede la “Societé 
d’Arts, Sciences et Lettres”, la cual tiene un 
delegado en todas las naciones. Yo acudí a París 
en unión de los artistas galardonados en todo el 
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Liquidació enviada per Galerías Syra en relació a 
l’exposició de Francesc Barceló.

empero, que todo esto no tiene nada que ver con 
la habilidad. La habilidad no es sino la puesta 
en acción de prácticas muy conocidas. Y el oficio 
de Barceló es con frecuencia muy inventivo. El 
artista ha hallado en la forja del hierro un medio 
muy nuevo para desarrollar el lirismo de su oficio, 
su oficio y no su técnica, que este último término 
sería demasiado violento, y al crear los arabescos 
plásticos de sus composiciones en hierro, 
Barceló concede a su imaginación una libertad 
que permite todas las audacias. Y asistimos 
a contrastes, a metáforas, a comparaciones 
plásticas dotadas de un singular atractivo.

- ¿Dónde expuso por primera vez?-inquiero.

- En Palma. en las “Galerias Costa” me presentó el 
crítico Almay.

- ¿Con éxito?

- Vendí todas las obras. Las primeras las adquirió 
el señor Thomas Harris. En el taller de este famoso 
pintor inglés, el señor Richard Susman vió esas 
tres piezas, y le gustaron tanto, que me ofreció 
organizar y finanzar una exposición en Nueva 
York. La realizaré allí dentro de algunos meses.

- ¿Cual es la mayor dificultad que encuentra en 
su trabajo?

- El boceto. Hago muchos bocetos previos en 
busca del esquema, con el fin de hallar la 
máxima expresión con el mínimo material.

- ¿Que dicen las personas que visitan sus 
exposiciones?

- Escucho comentarios muy divertidos. Una 
señora se me acercó, indignada, porque no veia 
en mis esculturas ojos, narices y bocas. Me dió un 
consejo: “Joven: imite a los antiguos”.

- ¿Qué le replicó usted?

- “Ya lo procuro, señora; me inspiro en lo 
que hicieron los hombres prehistóricos. Más 
antigüedad no he podido encontrar...”

Vuelve a sonreir Barceló. Con esa sonrisa 
zumbona que nunca deja de vagar por sus labios.

MYLOS”
Acompanya l’entrevista una fotografia de l’artista i 
una de la peça La Família, sense peus de foto.

Crida l’atenció que es refereixi a l’acte 
d’imposició de la Medalla de París com a 
quelcom summament emotiu quan gairebé 
no n’havia parlat abans. 

Un paràgraf d’aquest article serà utilitzat per 
l’artista en els díptics de les exposicions de 
Madrid (Toisón), València (Lafuente) i Bilbao 
(Mercado). És per això, potser, que Francesc 
Barceló decidí obsequiar a Sebastià Gasch 
amb una de les seves escultures, fet del qual 
en tenim constància arran de la carta que 
abans esmentàvem i en la qual el el crític es 
dirigeix a l’escultor en els següents termes:
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“Barcelona 23 de abril de 1956
Sr. D. F. Barceló.
Mi estimado y admirado amigo, 
Hasta el sábado no me fué posible ir a las 
Galerias Syra y la señorita Montserrat 
me entregó la obra que usted tuvo la gran 
genileza de ofrecerme.
De sobras sabe usted cuanto admiro 
su obra y lo expresé públicamente en el 
artículo que salió en “Destino”, y de ahí que 
haya sido muy sensible a su atención, que 
viene a enriquecer considerablemente mi 
pequeña colección y que le agradezco de 
todo corazón. 
Aprovecho esta grata ocasión para 
reiterarle el testimonio de mi sincera 
amistad y profunda admiración.
suyo aftmo. amigo y s.s.
Sebastian Gasch
Le devuelvo las fotos.”

Per acabar amb l'apartat de premsa referit 
a aquesta exposició, potser una de les més 
extenses de les entrevistes publicades fins 
al moment, apareix a la secció Discurso de 
las Letras a la revista Cort el 25 de febrer de 
1956, i és per tant posterior al tancament 
de la mostra, però en fa referència, 

sobretot en l'exordi inicial, on incideix en 
la professionalitat, els mèrits i els anys de 
formació de Francesc Barceló tot i la seva 
recent incorporació al circuit artístic.

Malgrat el ressò mediàtic, aquesta exposició 
no es pot dir que fos un èxit de vendes. Ob-
servem en la liquidació enviada per Syra a 
l’artista que el total de les vendes tan sols va 
reportar 8.000 ptes. de benefici (no és una 
quantitat molt inferior al recaptat a Costa, 
on es va vendre tota l’exposició, però el cert 
és que els preus s’havien incrementat fins 
a duplicar-se o inclús triplicar-se en algun 
cas, i això fa calcular que es van vendre un 
màxim de sis escultures). Les despeses en 
canvi sumaren la quantitat de 9.027 pesse-
tes amb la qual cosa finalment l’exposició 
va costar 1.027 ptes. a l’artista. La partida 
més important de despeses correspon als 
drets d’exposició que pugen a 6.000 ptes., 
una quantitat més que considerable per 
l’època 63.

Carta de Sebastià Gasch a Francesc Barceló.

63 En l’entrevista a Jordi Mercadé inclosa en el llibre Jardí, E. (1985) Nou converses amb Jordi Mercadé. Barcelona: Pòrtic, 
aquest declara que en l’exposició realitzada a Syra l’any 1954, la venda d’unes vuit o deu peces li reportaren uns beneficis 
bruts d’unes quaranta mil pessetes, però que una vegada pagades les despeses ben poca cosa n’hi va quedar, la qual cosa 
vindria a posar en evidència com n’era de costós pels artistes exposar a la coneguda sala barcelonina.
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2.3.1.3. Barone Gallery (Nova York, 
1956)

La tan anunciada exposició a Barone 
Gallery 64, a Nova York, va inaugurar-se 
el 14 de Març, segons resa el cartell de 
l’exposició, i, si fem cas al retall de premsa 
d’Art news, roman oberta fins a finals 
de juny, cosa que contrastaria amb la 
durada de la resta d’exposicions d’aquesta 
primera etapa que, inicialment almenys, es 
programen per uns quinze dies.

Sembla que l’exposició als Estats Units està 
apadrinada pel senyor Richard Sussman 65, 
que en la mostra anterior, a Galerías Costa, 
havia adquirit un parell de peces (Tam-tam 
i Destreza, ambdues en segona versió). Ell 
és el qui contacta amb la galeria, el qui 
realitza les gestions a la duana i fins i tot el 
que finança (en tot o en part) l’exposició. 

Això es desprèn de la documentació 
recuperada de l’exposició a Costa, d’alguns 
comentaris en premsa i d’un parell 
de cartes que es conserven del senyor 
Sussman, datades el 23 de novembre del 55 
i el 6 de febrer de 56 respectivament, en les 
quals es detallen alguns tràmits i terminis 
sobre l’exposició 66.

El llistat de peces exposades, així com els 
preus de les mateixes (preus sensiblement 
inferiors als de l’anterior exposició, però 
suposem que això devia ser per estalviar 
costos a la duana) també es conserva i 
en ell podem observar com es repeteixen 
alguns títols de les primeres exposicions a 
Costa i a Syra, mentre que d’altres apareixen 
modificats:

Esborrany i acreditació per a les duanes que, segons 
les instruccions rebudes de Richard Sussman, va 
confeccionar Francesc Barceló en relació a l’exposició de 
Nova York.

64 La Barone Gallery, ubicada al 202 de la 51 street al East side de Manhattan, Nova York sembla que era una jove galeria 
que engegà la seva activitat el 1954 i hem trobat escassos registres de la seva activitat i la major part d’ells es remunten 
a la segona meitat dels anys 50 quan van organitzar exposicions de: Bearden Romare, Beverly Pepper, Margo Hoff, Israel 
Levitan o Michael Mazur.
65 Poca o nul·la informació hem pogut recaptar sobre el col·leccionista Richard Sussmann a qui Francesc Barceló deu la 
seva exposició a Baronne Gallery. Hem localitzat un Richard Sussmann artista en la mateixa època, però ni tan sols sembla 
que visqués a Nova York, així que és més que probable que no es tracti de la mateixa persona.
66 “Je vous envoie aussi double de la facture que vous m’avez envoyé, car la douane n’accepte pas les prix.- Il faut donc que 
vous me fassiez une autre facture de 50% plus cher que celle que je vous renvoie c’est à dire dans les ptas. 7.650- et vous 
mettez au la bas de la facture que les prix que vous mettez sur la facture, sont les prix que vous vendez en Espagne.- Vous 
ferez legaliser cette facture a Palma par un notaire ou la chambre de commerce.-Aussitot que ceci est fait, renvoyez moi le 
questionaire et la facture par avion pour que je puisse faire une exposition avant de partir pour l’Espagne.-J’avais dejà fait 
des arrangrments avec une gallerie, mais j’ai du tout changer pour cause de la Douane.-“
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núm.1 Potro 220ptes. Apareix a Syra
núm. 2 Vejez 150ptes. Apareix a Syra
núm. 3 Fatiga 150ptes. Apareix a Syra
núm. 4 Tam-tam 150ptes. Apareix a Syra i 

a Costa
núm. 5 Insomnio 150ptes. Apareix a Syra
núm. 6 Destreza 150ptes. Apareix a Syra i 

a Costa
núm. 7 Danza 150ptes. Apareix a Syra i 

a Costa
núm. 8 Ofrenda 150ptes. Apareix a Costa
núm. 9 Cite 150ptes. Apareix a Syra
núm. 10 (no apareix en el 

llistat)
núm. 11 Quijote 320ptes. 

Apareix a Syra, però veient que no apareix 
el títol El... (que també és un Quixot) i si en 
canvi hi surt un Quijote derecho, podríem 
especular amb la possibilitat que es tractés 
d’una versió de El..., que apareix a Costa i 
Syra, però amb el nom canviat. La peça que 
a Syra s’anomenava Quijote podria haver-
se presentat en aquesta ocasió amb el títol 
abans esmentat de Quijote derecho.

núm. 12 Gallo. 320ptes. 

Existeix la possibilitat de que es tracti de la 
peça que a Syra s’anomenà Despertar.

núm. 13 Can 150ptes.
Apareix a Syra 
i Costa

núm. 14 Jabalina 50ptes. Apareix a Syra

núm. 15 Burros 300ptes. Apareix a 
Syra

núm. 16 Salto 350ptes. Apareix a Syra

núm. 17 Danza de fuego 500ptes. Apareix a 
Syra

núm. 18 Danzando 380ptes. 

És el primer cop que apareix aquest títol 
i no sabem del tot a quina obra atribuir-
lo. No es tracta de la mateixa peça Danza 
perquè Danza també apareix en aquest 
mateix llistat i a més, veient el preu, ha de 
ser una obra més elaborada.

núm.19 Afrenta 180ptes.

Apareix a Costa, però no a Syra, on sí que 
trobem El paso de la afrenta, que seria una 
modificació de la mateixa on s’hi haurien 
afegit els portants.

núm. 20 Qujote derecho 180ptes. 

Com dèiem abans, podria tractar-se de la 
peça que a Syra s’anomenà simplement Quijo-
te, ja que aquest nom es va fer servir en aques-
ta ocasió per la peça abans anomenada El... .

Certificat de les duanes en relació a l’enviament de les 
obres de l’exposició de Nova York.
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núm. 21 Rastro 160ptes. Apareix a Syra i 
a Costa

núm. 22 Bruto 250ptes. Apareix a Syra i 
a Costa

núm. 23 (no apareix en 
el llistat)

núm. 24 (no apareix en 
el llistat)

núm. 25 (no apareix en 
el llistat)

núm. 26 Redención 200ptes. Apareix a Syra i 
a Costa

Total 5.100 ptes. 

Aquests preus, de fet, s’assemblen més als 
preus de producció que als de venda al 
públic, però això –insistim- seria més aviat 
per estalviar costos a la duana, que, de fet no 
els va donar per bons. En la carta de Richard 
Sussman a Francesc Barceló del 6 de febrer 
del 56, aquell li reenvia el llistat i li demana a 
l’artista d’enviar-ne un de nou amb els preus 
un 50% més alts i amb l’aclariment explícit 
que aquests serien els seus preus de venda a 
Espanya (Sussman sabia positivament que 
no era així perquè havia estat a l’exposició 
de Palma i havia adquirit dues obres), cosa 
que no impedia que després fossin venudes 
a un preu més alt (semblant al que realment 
tenien a Espanya o més) a Nova York.

En tot cas, i si hem de fer cas al que diu la 
premsa espanyola, l’exposició a Nova York va 
ser un èxit i es va vendre tota l’obra. De fet no 
tenim gaire més informació, els únics retalls 
de premsa sobre l’exposició que es conserven 
són la ressenya del crític Howard Devree 67 al 
New York Times (New York Times, 1956, Març 
23) i l’apareguda a Art News i signada per P.T 
(Art News, 1956, sense datar). 

La del New York Times és una ressenya breu 
i elogiosa, apareguda la setmana després 
d'haver-se inaugurat la mostra on, després 
de referir-se a una altra exposició col·lectiva 
d’escultura al Vilage Art Center, es al·ludeix a 
la mostra de Francesc Barceló en els següents 
termes:

“The one-man show is of small pieces of 
forged iron by the young Spanish sculptor 
Francisco Barcelo, at the Barone Gallery, 
202 East Fifty-first Street.

Using only hammer, tongs and anvil, this 
artist achieves striking results.

His “Bull fight” is swirling with action. 
In a steeplechase theme his horse leaves 
the ground like an arrow, and his “Don 
Quijote” is a spirited interpretation.

Among the other pieces are a 
simply effective “Crucifiction” and a 
pensiveseated figure quite as effective 

Comentari aparegut 
a l’Art News sobre 
l’exposició de Nova York.

Ressenya de Howard 
Devree al New 
York Times on es 
fa menció de la 
mostra de Francesc 
Barceló a Barone 
Gallery. i traducció 
mecanografiada de 
la mateixa67 Devree, Howard (1891-1966). Crític d’art del New York Times durant la dècada dels 50.
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in their repose as the previously cited 
examples are in their activity. And a touch 
of humor is added in the despiction of a 
balky mule, calculated to draw a quick 
smile from any observer.”

Cap referència al fet destacat, al que sí que es 
referirà la premsa espanyola, i que constitueix 
la fita més important de l’artista als Estats 
Units, això és: l’adquisició de dues obres de 
l’exposició per part del Museu d’Art Modern 
de Nova York. És possible que aquesta 
adquisició encara no s’hagués produït.

Tampoc en parla l’altre ressenya, més 
breu encara, on hi troben una comparació 
interessant i que no havien fet en cap 
moment els crítics espanyols. En algunes 
ocasions es van referir a Pablo Gargallo 68, 
però en cap moment esmentaren un 
referent molt més obvi i més proper com 
és Juli González 69. La ressenya és menys 
elogiosa que l’anterior, considera poc 
agosarat el treball de Francesc Barceló, 

el qual en aquests moments de la seva 
evolució creativa, aguanta amb dificultat 
la comparació amb el treball, més 
avantguardista, del seu predecessor en 
la utilització del material i la tècnica, Juli 
Gonzàlez. En tot cas, el crític reconeix el 
control i la vivesa en la representació dels 
temes i les postures.

Més extens és l’article que, coincidint 
amb l’exposició de Nova York, li dedica a 
l’artista el diari Baleares de Palma, article 
encapçalat per un titular prou optimista: 
UN ARTISTA MALLORQUIN TRIUNFA EN 
NUEVA YORK, al qual segueix un ressaltat 
referit a l’adquisició de les dues obres per 
part del MOMA: Dos obras de hierro de 
Francisco Barceló, en el Museo Arte Moderno 
neyorquino

Ara com ara, ha estat impossible localitzar 
aquestes peces en el fons del museu novaior-
quès i ni tan sols confirmar que l'adquisició es 
portés a terme i en quines condicions. Tampoc 

68 Fins en nou ocasions podem trobar en premsa la comparació, per bé o per mal, amb l’escultor aragonès. El cert és que hi 
ha alguns treballs de Gargallo que es podrien acostar a aquestes formulacions lineals de Francesc Barceló, però certament 
no són els més abundants. 
69 La recuperació relativament tardana de la figura de Juli González a Espanya, que morí a París l’any 1952 després d’una 
llarga absència en territori espanyol, justificaria el fet que no s’estableixin més sovint les més que evidents relacions 
entre l’obra de Francesc Barceló -sobretot pel que fa a les peces de transició de finals del 50 i principis del 60 realitzades 
amb soldadura- i la de l’escultor català. En canvi, Pablo Gargallo, desaparegut gairebé vint anys abans i amb un treball de 
ressonàncies més clàssiques gaudia en aquells moments d’una millor fortuna crítica. No obstant això, a Nova York una 
retrospectiva de Juli Gonzàlez -que acabava d’exposar-se a Amsterdam, Brusel·les i Berna- va inaugurar-se al MOMA, just 
en el mateix període en que Francesc Barceló exposà a Barone Gallery.

Reportatge aparegut a Baleares en relació a l’exposició 
de Barone Gallery.



95 

2. Biografia i trajectòria professional de Francesc Barceló

Frontal del díptic de l’exposició a la Galería Toison.ha estat desmentit. El que els contactes de la 
institució ens han respost és senzillament que 
mai no han estat exposades al MOMA, però 
no que no fossin adquirides, cosa que en cap 
moment posen en dubte. És fort possible que 
romanguin emmagatzemades al fons d'alguna 
nau i que la seva ubicació no sigui del tot sen-
zilla, com va ser el cas de la peça (finalment 
localitzada) propietat actualment del Fons 
Nacional d'Art Contemporani de París.

Segons aquest article del Baleares, l’exposició 
de Madrid i la de Nova York varen coincidir 
en el temps, tot i que aquesta es va inaugurar 
molt abans que la de la capital espanyola. De 
fet la ressenya de l'Art News ve encapçalada 
per un: “Barone; t.e.June 30” que interpretem 
que significa que la mostra restà oberta 
fins a finals del mes de juny. La de Madrid, 
com veurem, s’inaugurà el dia 16 d’aquest 
mateix mes així que –efectivament- es produí 
aquesta coincidència.

Pel que fa a les vendes no tenim altres indicis 
que els comentaris apareguts en diferents 
mitjans espanyols i aquests apuntarien a què 
l’exposició de Barone Gallery va ser un èxit 

rotund i que tot va quedar venut 70, destacant-
ne les dues adquisicions fetes pel MOMA, de 
les quals en cap moment es concreta els títols. 

2.3.1.4. Galerías Toisón (Madrid, 
1956) 

La de Madrid és la seva quarta exposició i 
tindrà lloc entre el 16 i el 30 de juny de 1956 a 
la Galeria Toisón 71, ubicada al número 5 del 
carrer Arenal de la capital espanyola.

En la carta datada a 30 de Maig del 
mateix any Francesc Barceló es dirigeix 
als responsables de la galeria enviant-los 
el material necessari per al catàleg (llistat 
d’obres, fotografies, crítiques,...). És evident 
que aquesta carta no és el primer contacte 
que estableix amb la galeria, però si és la 
primera de les que es conserva.

En el catàleg -que no és ben bé un catàleg 
sinó un díptic- es va fer servir, a la portada, 
la fotografia del taller en la qual apareix 
treballant amb un operari. Porta a les mans 
una peça inacabada que suposem es tracta 
de Jarron, de la qual se’n pot veure l’esbós a 
un paper enganxat a la paret del taller, junt 

Llistat d’obres per l’exposició de Madrid manuscrit 
sobre un dels díptics de Syra.

70 S’ha de dir que de vegades els comentaris en premsa són excessivament optimistes en aquest sentit. En l’article de 
Baleares, el 12 de juliol de 1956 diu, per exemple, referint-se a l’exposició de Madrid “Un éxito total. Estoy vendiendo todo 
lo expuesto” quan en realitat es van vendre 11 peces d’un total de 38.
71 La Galeria Toisón de Madrid, ubicada a la cèntrica Calle Arenal de Madrid va estar activa almenys fins lany 2002 en què 
hauria celebrat el cinquantè aniversari de la seva obertura. De fet, la primera notícia localitzada sobre aquest espai a ABC 
data del 22 de gener de 1953 en què el recentment inaugurat espai organitzà una exposició de dibuixos de Sorolla. http://
hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1953/01/22/021.html (recuperat l’estiu de 1024)

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1953/01/22/021.html%20
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1953/01/22/021.html%20
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amb el dibuix de Banderillas. A sota de la 
fotografia hi llegim les dates, presentació i 
l’adreça de la galeria:

Exposicion del 16 al 30 de junio de 1956.

Figuras en hierro forjado del artista 
mallorquin 

Francisco Barcelo.

TOISON: Arenal, 5- Teléfono 32-16-15

A l’interior del díptic hi trobem una petita 
biografia i un extracte de l’article de MYLOS, 
a Destino (Destino 1956, Març 24), tot i que 
no se cita la font.

En la biografia destaca el fet que al llarg 
dels seus estudis Francesc Barceló va 
obtenir quatre matrícules i dos premis 
especials en dibuix. També fa al·lusió al 
premi de 1953, concedit per la Societé d’Arts 
Sciences et Lettres de Paris, fa esment de 
les tres exposicions anteriors i al·ludeix a la 
circumstància que en la primera i la tercera 
es va vendre tota l'obra exposada.

En la contraportada es reprodueixen diversos 
fragments de crítiques sobre les exposicions 
de Francesc Barceló: la de Gafim (Baleares, 
1955, Maig 18), la d'Àngel Marsà (El Correo 
Catalán, 1956, Gener 21), la de A. del Castillo 
(Diario de Barcelona, 1956, Gener 20), la de 
Juan Cortés (La Vanguardia, 1956, Gener 27) 
i, per últim, la de Howard Devree (New York 
Times, 1956, Març 23).

Finalment, es notifica el dia i l’hora de la 
inauguració en els següents termes: 

El acto inaugural de la exposicion de 
figuras en hierro forjado de Francisco 
Barcelo tendra lugar a las siete de la 
tarde del sabado 16 de junio de 1956.

El díptic va ser imprès a Nuevas Gráficas S.A. 
a Madrid.

Així mateix es van imprimir els sobres a la 
mateixa mida (15’5 X 21’5) amb el mateix 
text que la portada del catàleg i la imatge 
de la peça Salto (que no és altra que la que 
apareixia ja en el pòster de l’exposició de 
Nova York i que és aquella per la qual l'artista 
mostra preferència en la correspondència 
abans esmentada), tot imprès en verd.

En un dels díptics que es conserva, i al costat 
del llistat d’obres exposades, es fa referència 
(a mà) a les peces venudes i a l’ordre en què 
es van vendre.

En aquesta ocasió es van exposar 38 títols dels 
quals 33 ja apareixen en exposicions anteriors. 
Són noves Jarrón, Madre, Satisfacción, Estudio 
i Después de Don Quijote, i també trobem per 
primera vegada els títols Despertar, Sosiego i 
Citando, però aquests creiem que corresponen 
a les peces abans anomenades Despertador, 
Vejez i Cite. A més a més al díptic, Pase hi 
figura com Fase, però això es deu, sens dubte, 
a un error d’impremta.

Llistats de preus de Galería Toisón.



97 

2. Biografia i trajectòria professional de Francesc Barceló

Danza és la única de les obres de 
Francesc Barceló venuda a Madrid 
que hem pogut localitzar.

L’obra que encapçala el llistat de Toisón , 
Redención, va ser adquirida per Santiago 
Castro al preu de 1500 ptes. segons consta en 
la carta del 25 de setembre de 1956 en què es 
fa liquidació de la mostra. 

Danza del fuego, que apareix en segon lloc, va 
ser adquirida per Luis Asin per 2500 ptes. 

La número set, Danza, passà a ser propietat 
de Joaquin de Cabanyes y Torres per 1500 
ptes. Va ser l'última de les vendes i fins al 
dia d’avui, l’única d’elles que ha pogut ser 
localitzada. 

Jarron es va vendre a Alfredo Ardanza en 
1700 ptes. i en una carta datada a 30 de 
juny el Sr. Zarco 72 -director de la galeria-
encarregà una rèplica de la mateixa per 
a Jacinto Alcántara, qui l’hauria adquirit 
al mateix preu, emportant-se també, per 
1500 ptes., l’obra Despertador. Més tard, 
en una carta datada el 4 de juliol i signada 
pel representant de la firma Antolí-Barcel 
a Madrid (el Sr. Martínez Ramallo 73) es fa 
al·lusió a l’encàrrec d’una nova còpia de 

Despertador. Finalment sembla que aquesta 
nova versió va ser desestimada pel client, el 
Duque de Hernani, “per no tenir una qualitat 
suficient”, segons paraules textuals del Sr. 
Zarco, en la carta del 25 de setembre d’aquell 
mateix any. En la mateixa diu que es queda 
l’obra en dipòsit “y como todo se vende, 
esperamos vendérsela seguidamente, lo que 
comunicaremos oportunamente”.

El… es va vendre al Sr. Enriquez de la Orden 74 
en 2000 ptes. i aquest mateix comprador va 
adquirir també, per 1500 ptes., la peça Don 
Quijote, núm. 20 del llistat.

Perro fou adquirida en 1000 ptes. per Jesus 
Omar Bruceño, tot i que no és del tot clar si la 
peça venuda fou aquesta o la núm. 34 Can, ja 
que els dos llistats es contradiuen al respecte. 

Tanquen el capítol de vendes Después de 
Don Quijote, que fou venuda al Sr. Drake y de 
Alvear en 2000 ptes. i Citando, adquirida pel 
Sr. Joseph P. Antonow per 2070 ptes. 

Es desconeix com Francesc Barceló va entrar 
en contacte amb la galeria Toisón, però no 

72 Rafael del Zarco va dirigir la Galeria Toisón abans de portar les exposicions del Círculo de Bellas Artes de Madrid i 
l’octubre de 1960, segons notícia apareguda a ABC, reprendrà novament la direcció de Toisón (el seu pas pel Círculo degué 
ser, doncs, breu) i finalment va treballar a la madrilenya galeria Quixote inaugurada els anys seixanta. 
73 de Fernando Martínez Ramallo, representant comercial de Francesc Barceló a la capital, no en tenim cap més 
informació i la correspondència que es conserva entre ambdós es circumscriu a la primera exposició a Galerias Toisón, tot 
i que també sembla que va atendre les comandes fetes des de Madrid a la societat Antolí-Barcel.

74 Possiblement Gabriel Enríquez de la Orden (1878- 1970), natural de La Herencia (Castilla la Mancha).
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Retalls i detalls dels diaris de 
Madrid ABC i Gaceta literaria 

relatius a l’exposició de 
Francesc Barceló a la Galería 

Toisón. 

era l’únic contacte que va fer a Madrid. De 
fet, es conserva amb data de l’onze de juny 
d’aquell mateix any una carta en què José 
Mª Pérez Lozano 75, director de Pax 76, li 
respon a una carta prèvia tot encoratjant-lo 
a posar-se en contacte amb la Sala Tau 77, 
al núm.55 del carrer de Lista, a Madrid, de 
cara a concretar una exposició per la tardor. 
En aquelles dates l’exposició a Toisón ja 
estava més que avançada per la qual cosa és 
probable que l’artista desestimés l’oferiment.

La crítica madrilenya acollí el treball de 
Francesc Barceló més aviat amb indiferència 
i, mentre a Mallorca el desfeien en elogis 
amb motiu de la seva exposició a la capital, a 
la premsa de Madrid tan sols hem trobat tres 
ressenyes sobre la seva mostra a Toisón.

La de l’ABC (ABC, 1956, Juliol 5) és potser 
la més tèbia, està inserta en la secció 
d’art junt amb el comentari de l’exposició 
d’arquitectura mexicana del Círculo de 
Bellas Artes, els projectes decoratius per la 
capella del Castillo de las Navas del Marqués 
al Círculo Medina i l’exposició de Herbert 
Rhodes a la Sala Macarrón. Segons el gust 

del crític, l'esquematisme de les obres és 
potser massa uniforme, però els hi reconeix 
gràcia, ritme, moviment i efecte expressiu, 
tot destacant-ne un dels Quixots presentats.

La del diari Alcázar (Alcázar, 1956, Juny 
22), que és encara més breu que l'anterior, 
destaca en canvi la senzillesa i expressivitat 
de les peces i en reprodueix una d'elles: 
Sosiego que, com anteriorment apuntàvem -i 
aquest retall ho confirma-, es correspon amb 
la que anteriorment hauria sigut exposada 
amb el títol de Vejez.

L’última de les crítiques aparegudes fou la 
de la Gaceta Literaria, publicada el dia 7 de 
juliol. De fet, la mostra havia sigut prorrogada 
alguns dies, no sabem quants, però en tenim 
notícia a través de la carta –amb data de 4 de 
juliol- del representant comercial d’Antolí-
Barcel a Madrid, el Sr. Martínez Ramallo. Es 
tracta de la millor i més extensa de les tres 
ressenyes aparegudes i es publicà acompa-
nyada de la reproducció de la peça Satisfac-
ción. Conté algunes imprecisions com la de 
datar la primera exposició d’escultures de 
Francesc Barceló en el mes de maig del 56 

75 Possiblement José Mª Pérez Lozano (1926-1975), redactor del Diario Ya, i director de Cinestudio i Temas.
76 Segurament una delegació de l’organització cristiana Pax Christi, originària de França però que els anys 50 es va 
implantar també a Espanya.
77 Sembla ser que la Sala Tau no va ser un establiment amb gaire recorregut, ja que no hem pogut trobar-ne massa referències. 
Sabem emperò, que el pintor Rubio Camín, amic de Francesc Barceló, hi havia exposar en una col·lectiva l’any 1955.
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Dos exemples dels anuncis 
apareguts a ABC comunicant 
la realització de l’exposició 
d’escultures en forja de Francesc 
Barceló a Madrid.

Breu ressenya apareguda al diari El Alcázar 
acompanyada de la fotografia de l’obra Vejez.

quan en realitat va ser en el 55, Això fa que 
situï erròniament l’exposició de Nova York 
(març de 1956), abans i no després de la de 
Palma, com efectivament va ser. Pel que fa a 
l’apreciació de les obres que fa l’articulista 
(del qual en desconeixem la identitat) és bas-
tant bona, destacant-ne l’encant, la naturali-
tat, la gràcia, la intenció el lirisme i la qualitat. 
També fa referència al bon nivell de vendes 
i al decorativisme, considerat en aquest cas, 
com un aspecte positiu.

Entretant a Radio Mallorca, la crítica 
continuava elogiant el treball de Francesc 
Barceló. En una emissió anomenada El 
mundillo de las artes i de la qual tan sols ens 
n'ha arribat una reproducció parcial, Pedro 
Crespí i Canaves 78 deia:

"Barceló tiene expuesta su obra en “TOISON” 
en la calle madrileña del Arenal. Y, como 
es natural, ha levantado una oleada de 
admiradores, de verdaderos interesados en 
esas figuras de hierro forjado que le nacen 
del alma, las estiliza con su arte y las forja en 
una pieza con el martillo contra el yunque." 

El to general de l'emissió és exagerat, això no 
obstant cal destacar almenys dos aspectes 

interessants. D’un cantó la referència a les 
influències exercides pels artistes estrangers 
que viatgen a l’Illa i d’un altre, que es 
destaqui per damunt les altres l’exposició 
de Nova York, la qual cosa és coherent amb 
el clima d’entesa amb els Estats Units que 
l’oficialitat propulsava des de la primera 
biennal.

D’entre els documents que es conserven en 
relació amb l’exposició de Francesc Barceló 
a Toisón ens faltaria fer referència a la 
correspondència al·ludida en el detall de les 
vendes. Dues cartes són del senyor Francesc 
Martínez Ramallo i les altres tres vénen 
signades pel Sr. Zarco.

El 29 de Juny el Sr. Zarco remet una petita 
notificació (sembla que no era la primera) 
per a informar que s’ha venut La danza del 
fuego i en la mateixa carta enviava també 
algunes fotografies de la inauguració que 
actualment ja no es conserven. També fa 
referència a una subscripció (en nom de 
Francesc Barceló) a la revista Goya.

Només un dia més tard, tornen a escriure 
de la Galeria Toisón per fer un nou encàrrec: 
el de la peça Jarro (i per aquí sabem que es 

78 Pedro Crespí y Cánaves. Crític d’Art a Radio Mallorca durant la dècada dels 50, desconeixem si es tracta del Pedro 
Crespí i Cánaves (Palma, 1900-1977), mestre falangista, que va ser secretari, l’any 36, de la Comisaria General de 
Enseñanza (que va penalitzar més de 150 mestres) i que finalment fou inhabilitat el 1940 per la seva proximitat als idearis 
de la Institución Libre de Enseñanza. Veure Jaume, M. El mestre Pere Crespí Cànaves i l’escola de Sa Murtrera (Manacor 
1929-1934). Manacor. Fets i protagonistes. Pàgs. 397-413. Recuperat el 3 de febrer de 2015, de http://www.academia.edu
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tracta de la que apareixia a la portada del 
díptic). En aquesta carta es fa referència, a 
més, a un altre encàrrec anterior (un gall) i 
a la possibilitat d’exposar al nord d’Espanya 
durant l’estiu, cosa que no hi ha notícia que 
s’acabés de concretar.

Aquest és el primer cop que apareix per 
escrit i de manera explícita el tema de les 
versions al que ja ens hem referit algun cop. 

El to general d’aquesta correspondència és 
còmplice, distès i sorprenentment afectuós 
si considerem que la relació entre els 
interlocutors era relativament recent.

La primera de les cartes del Sr. Martínez 
Ramallo és la datada el dia 4 de juliol del 56. 
Comença lamentant-se de les comissions i 
dels tributs per després fer referència a dues 
comandes de mobles a nom de Fernando 
Salto –una- i Santiago Fernández (Aladino) 
–l’altra-, que sembla serien comerciants o 
distribuïdors i no clients finals. Llavors fa 
referència a l’exposició, notificant el fet que 
la mostra s'hauria allargat uns dies i detallant 
un primer llistat de vendes amb algunes 
comandes. Diu així:

“EXPOSICION.- a pesar de que ya pasó la 
fecha de la clausura, el Sr. Zarco, me dijo 
que la tendría abierta unos dias más por 
si vendia algo; a continuación le relaciono 
las piezas que fueron vendidas y las dos 
piezas que debe Vd. reponer:

Núm. 8.......1.700.- Pidieron reposición de 
esta pieza
“  12........1.500.-  iden     iden      iden
“   1........1.500.-
“  37........2.070.-
“  25........1.000.-
“   2........2.500.-
“  11........2.000.-
“  20........1.500.-
“   7........1.000.—
---------------------

Total....14.770.- mas 3.200 (de las 
reposiciones) en total 17.970.- Ptas. 
cantidad que ha resultado un éxito 
económico, por lo que tanto el Sr. Zarco 
como yo creemos que estará contento el Sr. 
Barceló, pues además del éxito económico 
está el buen concepto que de su arte ya se 
tiene en Madrid.-

Ya me dirán qué hago con las piezas 
sobrante de la exposición, pues ya saben 
que estoy siempre a sus órdenes en todos 
los sentidos, tanto en el oficial como en el 
particular.-“

La segona de les cartes de l’agent comercial 
és més breu i data del 8 de setembre d’aquell 
mateix any. Comenta el fet que ja han estat 
reenviades les peces sobrants però encara 
no s'ha portat a terme la liquidació de les 
venudes.

Carta de la Galería Toisón a Francesc Barceló, signada 
per Rafael del Zarco, on es fa arribar la liquidació de 

l’exposició madrilenya.
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Per últim, i ja per acabar, la carta de la Galeria 
Toisón del 25 de setembre del 56 és l’ultima 
evidència de contacte entre l’artista i la sala 
madrilenya, tot i que després hem sabut que 
Francesc Barceló hi va realitzar una segona 
exposició l'any 58. En ella es fa una liquidació 
més detallada de guanys i despeses.

Aquesta carta ha permès localitzar almenys 
un dels compradors (Joaquin de Cabanyes)
malgrat haver transcorregut més de 
cinquanta anys des de la venda. A més a més 
fa referència al tracte existent entre la sala 
i l’artista, que va haver de pagar una quota 
de lloguer de 2.500 pessetes i un quinze per 
cent de comissió sobre les vendes, a més 
dels catàlegs, sobres, publicitat, transport, 
enviaments, etc...

També ens dóna la mesura de l’èxit de la 
mostra, almenys a escala comercial, amb 
onze peces venudes, que no van ser la 
totalitat, com en anteriors ocasions, però 
hem de considerar que presentà un major 
nombre d’escultures.

Al contrari del que va succeir a l'exposició de 
Syra, aquesta mostra sí va reportar beneficis: 
En total, d'un muntant recaptat per les 
vendes de 18.470 pessetes, l'import líquid a 
favor de l'artista va ser de 10.310, 25 pessetes 
i el total de les despeses, per tant -inclòs 
el lloguer de la sala i el seu percentatge de 
benefici- de 8.159,75 pessetes.

Comparat amb el preu de Syra, on el preu 
del lloguer de la sala era de 6.000 ptes., la 
cèntrica galeria madrilenya és molt més 
econòmica (només 2.500 ptes.), ara bé, tenint 
en compte la comissió afegida del 15% sobre 
les vendes, observem que finalment no hi va 
haver tanta diferència.

Pel que fa al preu de les obres es conserven 
dues llistes de preus amb una diferència 
de vegades notable entre elles, els preus 
estan escrits a mà sobre dos díptics de 
l’exposició i s’ignora si foren elaborats en 
moments distints o va haver-hi duplicitat 
de preus durant tot el període de l’exposició. 
Finalment, els preus que apareixen al full de 
liquidació no s'ajusten exactament ni als uns 
ni als altres, encara que la major coincidència 
es produeix amb el primer llistat. Aquests 
preus són els següents:

Títol Preu 1 Preu 2 Venuda per

Redención 1.500 2.000 1.500

Danza del fuego 2.500 3.000 2.500

Fatiga 1.000 1300 -

Tam-tam 1.000 1.300 -

Insomnio 1.000 1300 -

Destreza  1.000  1.300 -

Danza 1.000 1.500 1.000

Jarrón 1.700 1.700 1.700
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2.3.1.5. Galerías Lafuente (València, 
1956)

L’exposició a la Sala Lafuente 79, que estava 
ubicada al carrer de Félix Pizcueta, prop de la 
Gran Via del Marquès del Turia de València, 
obrí les seves portes el 31 d’octubre de 1956.

Sembla emperò que els primers contactes 
van tenir lloc durant els mesos de març-abril 
d’aquell mateix any i, de fet, la primera carta 
on es contempla la possibilitat de realitzar 
la mostra està datada de dia 10 d’abril i és 
una carta adreçada a Francesc Barceló en 
resposta a una altra anterior que aquest 
hauria tramès sol·licitant poder exposar a la 
sala. La confirmació de la data no arribarà 
fins al 29 de maig d’aquell mateix any i en 
principi es va preveure quinze dies abans (del 
15 al 30 d’octubre) del que finalment varen 
ser les dates definitives.

79 De la Sala Lafuente hem localitzat poques referències. 
Sembla que va tenir activitat al llarg dels anys 50 i que 
hauria representat artistes més aviat tradicionals entre 
els quals destacaríem als pintors Luís Giner o Palmero, 
continuadors del luminisme valencià que encapçalà a 
principis de segle Joaquim Sorolla.

Títol Preu 1 Preu 2 Venuda per

Madre 1.500 1700 -

Súplica 1.300 1.500 -

Él 2.000 2.500 2.000

Despertador 1.500 1.500 1.500

Satisfacción 1.500 1.700 -

Jabalina 1.000 1.300 -

Burros 1.700 2.000 -

Salto 3.000 3.500 -

Pase 2.000 2.500 -

La Familia 4.000 4.500 -

La afrenta 5.000 5.000 -

Don Quijote 1.500 1700 1.500

Rastro 1.500 1.500 -

Bruto 1.500 1.500 -

Brio 2.500 3.00 -

La Vida 3.000 3.500 -

Perro 800 1.000 1.000

Chamaco 1.000 1.300 -

Rodillazo 1.000 1.300 -

Manolete 1.000 - -

Pase Natural 1.200 1700 -

Vara 3.000 3.500 -

Banderillas 1.000 1.300 -

Brindis 1.000 1.500 -

Potro 1.500 - -

Can 1.000 1.200

Títol Preu 1 Preu 2 Venuda per

Después de Don Quijote 2.500 3.000 2.000

Sosiego 2.000 2000 -

Citando 2.000 2.300 2070

Estudio 5.000 5.000 -
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Segona de les cartes que es conserven de Galerías 
Lafuente en la qual es confirma la data de l’exposició.

La tercera i última de les cartes que es 
conserva ja data del 2 de novembre i en ella 
li envien el qüestionari per l’entrevista que 
s’emetria uns dies més tard al programa 
El burladero i un retall de la primera de les 
crítiques aparegudes en premsa el dia 1 de 
novembre al diari Provincias, signada per E.L. 
Chávarri 80 (Provincias, 1956, Novembre 1).

Les crítiques de l’exposició a la Sala 
Lafuente de València són potser les més 
unànimement elogioses que va rebre l’artista 
en aquesta primera època. Se’n conserven 
tres i la transcripció d’una emissió 
radiofònica que, juntament amb el díptic i 
les escasses tres cartes a què anteriorment 
fèiem referència, constitueixen totes les 
evidències que disposem respecte d’aquesta 
mostra. La Sala, com totes les anteriorment 
citades (Costa, Syra, Barone, Toisón), ja ha 
desaparegut i no hem trobat testimonis ni 
fotografies de l’època.

A més de la del diari Provincias, que no 
aporta gaire cosa a tot el que ja s'ha escrit 
anteriorment sobre l'obra de Francesc 
Barceló: senzillesa, personalitat, expressió, 
moviment,... destacarem la distinció 
del crític del diari Jornada (que signa 

simplement Rafael) sobre la forja que 
diu acostumem a veure i que assimila a 
l'artesania i el que s'ofereix a la mostra 
de Francesc Barceló que, en canvi, "crea 
unas figuras en las que la contrastan 
pasmosamente la magnífica expresividad 
con los escasos elementos de expresión. Es 
-continúa- una armoniosa teoría de líneas a 
penas la que sintetiza y compendiaemoción 
y garbo, movimiento y ritmo." (Jornada, 1956, 
Novembre 2)

I un dia abans de finalitzar la mostra apareix 
al diari Levante una tercera crítica que 
s’afegeix als elogis que ja s’havien fet sobre el 
treball de l’escultor mallorquí:

"Los hierros de Barceló son sobrias y 
magníficas estilizaciones de seres y de 
cosas. En alguno, aislado, apunta la 
resonancia del arte de Gargallo, que tuvo 
su espléndido momento con despliegues de 
formas desflecadas. Pero el Barceló mejor, 
el más valioso y estupendo, es aquel que 
lleva a sus últimos límites la estilización de 
las figuras dotándolas, al mismo tiempo, 
de una alada gracia y una sensación de 
movimientos realmente portentosos. El 
artista descarna las formas hasta dejarlas 

Ressenya crítica de l’exposició de València apareguda al 
diari Levante.

80 Suposem que es tracta de Eduardo López Chávarri Marco (València, 1871 - 1970). Més conegut com a compositor 
i musicòleg, també exercí d’escriptor per al diari Provincias. Catedràtic d’Estètica i Història de la Música des de 1910 al 
conservatori de València, Membre honorífic de la Facultat d’Arts de Londres i Acadèmic de les acadèmies de Belles Arts de 
València, Madrid i Córdova, entre altres càrrecs i distincions.
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reducidas a su más reducida y substacial 
médula, palpitante de vida, y en una alarde 
de síntesis la transporta a los hierros que 
forja." (Levante, 1956, Novembre 23)

Cap de les crítiques aparegudes en premsa 
i referides anteriorment va publicar-se amb 
fotografia, en canvi el dia 3 de novembre, a la 
pàgina 10 del diari Clima, sí que hi veurem 
reproduïda una de les obres de l’escultor. Es 
tracta de la peça Pase, segons resa el peu de 
foto. (Clima, 1956, Novembre 3)

A Clima van aparèixer així mateix almenys 
dos anuncis de l’exposició (el dia 3 i el dia 
10). També a Levante se’n van publicar tres 
(els dies 4, 6 i 11), dos més a Provincias (l’11 i 
el 14) i quatre a Jornada (els dies 31, 3, 5 i 12).

L’esmentada entrevista radiofònica al 
programa El Burladero de Radio Nacional, 
conduït per Justo de Ávila 81 es va emetre 
enregistrada, segons s’explica a la carta 
enviada per la galeria, i molt possiblement 
no fos ni tan sols el mateix artista el que 
enregistrés la seva veu sinó que algú altre 
va llegir les respostes al qüestionari que 
prèviament li varen fer arribar. El to de la 
transcripció que ens ha arribat és impostat 
i un pèl grandiloqüent, tal com ja havíem 
apreciat en alguna altra transcripció 

d'emissió radiofònica anteriorment 
comentada. Certament potser es tractava 
del to del medi en aquella època, però el 
fet que es tracti d'una emissió taurina 
(que inclús avui dia resulten certament 
afectades) ho accentua encara més. En el 
diàleg entre l'entrevistador i l'entrevistat 
distingeixen entre aquelles obres - d'entre 
les de temàtica taurina- més ajustades als 
cànons i les normes de la tauromàquia (que 
són més del gust de l'entrevistador) i les que 
fan concessions estètiques per sobre de la 
representació exacta de la postura, com Cite 
(que a criteri de l'artista -que no es declara 
especialment taurí- destaca sobre la resta).

Respecte al llistat d'obres de l'anterior 
exposició, han caigut de la llista: La Danza 
del Fuego, Destreza i Can i s’incorpora 
Xiquets de Valls, amb la qual cosa tenim un 
llistat de 36 obres. Han canviat el nom cinc 
escultures (és només una suposició però 
pensem que és ben probable, ja que els nous 
títols ocupen fins i tot el mateix lloc que els 
seus antecessors en el llistat), serien:

Cristo per Redención 
El Rocinante per El... 
Gallo per Despertador (ja es deia així a 
l’exposició de Barone)  
Vejez per Sosiego (ja es deia així a les 

Alguns anuncis 
apareguts a la premsa 

arran de l’exposició 
de Francesc Barceló a 

Lafuente, concretament 
als diaris: Clima, 

Provincias, Jornada, i 
Levante.

Retall  i detall de la 
imatge publicada 

a Clima el dia 3 de 
novembre de 1956.

81 Justo de Ávila Sanpascual (València, 1912 - 2001). Crític taurí, mestre i periodista del diari Levante i de Radio Nacional. 
Fou un dels fundadors del Sindicato Universitario Español (SEU).
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exposicions de Syra i Barone) 
Cite per Citando (ja es deia així a les 
exposicions de Syra i Barone).

La portada del díptic de Lafuente reprodueix 
La família la peça premiada al Salón de otoño 
aquell mateix any a Mallorca.

En aquesta ocasió van fer imprimir a 
l’empresa FEDSA de València, dos models 
de díptics pràcticament idèntics: l’única 
diferència és que en la contraportada d’un 
d’ells es va deixar lloc per a escriure el nom i 
l’adreça dels convidats i així poder utilitzar-
los com invitacions a l’acte inaugural, 
enviant-los com a impresos, això fa que 
només s’hi reprodueixin tres textos (els de 
Gafim, Cortés i Devree) a més d’un breu 
recordatori que diu: 

“EL ACTO INAUGURAL DE LA 
EXPOSICION DE FIGURA EN HIERRO 
FORJADO DE FRANCISCO BARCELO 
TENDRA LUGAR A LAS 7 DE LA TARDE 
DEL MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 1956, 
EN LA SALA LAFUENTE”

Els textos de la contraportada en la resta dels 
díptics són els mateixos, tret –evidentment- 
de la referència a l’acte inaugural, que ja 
apareixien en el díptic de Madrid.

També és pràcticament idèntic l’interior del 
díptic, però en aquesta ocasió s’hi afegeix 
una menció al fet que el Museu d’Art Modern 
de Nova York li adquirí dues obres i també 
al fet que el 19 d’octubre li van atorgar la 
tercera medalla al “Salón de Otoño” de Palma 
de Mallorca.

I del que en aquesta ocasió no en tenim cap 
dada, a l'igual que passava a Syra, és de les 
vendes. Però en aquella ocasió sí que es va 
conservar el balanç final i en aquesta ni tan 
sols això; ni tampoc se’n fa cap comentari a 
la premsa així que desconeixem per complet 
el nombre de figures que van poder ser 
venudes a València.

(Bilbao, 1957)

És també molt minsa la documentació de 
què disposem sobre l’exposició de les obres 
de Francesc Barceló a La Sala Mercado 
Artesanía de Bilbao 82. 

El díptic de l’exposició va ser imprès a Palma 
de Mallorca, la impremta Luis Ferrer (la 
mateixa on es va imprimir el de la primera 
exposició a Galerias Costa) i és en tot 
semblant al que s’havia fet per Toisón, però 

Exterior i interior del díptic editat per l’exposició de 
Francesc Barceló a València.

82 Sembla que la Sala Mercado Artesanía de Bilbao hauria estat inaugurada el 1944 amb una exposició d’Ignacio Zuloaga. 
De les mostres que s’hi van portar a terme en destacaria la del grup Joven pintura bilbaina, l’any 51, ressenyada per Anna 
Mª Guasch al seu llibre Arte e ideologia en el país vasco (Guasch, A. M. (1985) Madrid: Akal) i per Xabier Sáenz de Gorbea 
al catàleg de la mostra itinerant d’arts visuals Ertibil Bizkaia 2012 (Sáenz, X. (2012). Bilbao: Diputacion foral de Bizkaia)
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en aquest cas en un format més petit (12’5 X 
17’5 en comptes de 15’5 X 21’5), el que obliga 
a retallar els textos de la contraportada.

En aquesta ocasió tan sols es reprodueixen 
les crítiques de GAFIM, A. del Castillo, Juan 
Cortés i Howard Devree.

Pel que fa a la resta d'informació de la 
portada, hi llegim: 

EXPOSICIÓN del 15 al 28 de febrero 1957 
FIGURAS EN HIERRO FORJADO 
DEL ARTISTA MALLORQUÍN
FRANCISCO BARCELÓ
SALA MERCADO ARTESANIA
RODRIGUEZ ARIAS,21

A l’interior un llistat de 35 obres, més 
semblant al de Toisón que al de Lafuente, 
respecte d’aquell haurien caigut de la llista:

1. Redención (a València si apareixia, amb el 
nom de Cristo)

2. Danza de fuego (tampoc apareixia a 
València)

12. Despertador (a València hauria aparegut 
com Gallo)

25. Perro (tampoc apareixia a València)

L’obra titulada Después de Don Quijote 
apareixeria aquest cop simplement com 
El Después i també es va presentar, com a 
València, la composició Xiquets de Valls.

Els textos (biografia i extracte de crítica) 
que apareixen junt amb la relació d’obres 
exposades a l’interior del díptic són els 
mateixos que a València, però en aquesta 
ocasió sí que hi figura el nom de l’autor de la 
crítica: Sebastià Gasch.

A Bilbao es van vendre cinc escultures i 
d'això en tenim notícies mercès al fet que es 
va conservar la carta del Sr. Alfonso Parra 83 
on es fa la liquidació de l’exposició. Aquestes 
vendes van reportar uns ingressos d'11.000 
ptes. les quals, un cop descomptades les 
3.634’15 de despeses (comissió de la sala, 
publicitat, transport de les obres, treballs 
de reparació de les mateixes, peanyes i 
segells) donen un benefici net per l’artista de 
7.365’85 ptes.

Aquesta liquidació porta la data de dia 27 
de Març de 1957 i, malgrat que en ella es fa 
referència a les persones que varen adquirir 
les esmentades obres, no ha sigut possible 
localitzar-ne cap d’elles. El que sobta és el 
fet que, una vegada més amb uns nivells 
de venda semblants als que havien tingut 
a Barcelona el balanç torni ser favorable a 
l’artista, mentre que en aquella ocasió fou 
negatiu. Això reforça la idea que el preu de 
la sala catalana era prou elevat per l’època. 
Els preus de les obres devien canviar d’una 

El díptic de la mostra de Bilbao serà molt semblant a 
l’editat a Madrid, per l’exposició a Galería Toisón.

83 Suposem que es tractava del responsable de la sala en aquella època, no n’hem trobat cap més informació al respecte.
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Liquidació enviada per la sala Mercado de Artesania a 
Francesc Barceló al final de la mostra.

exposició a una altra en funció de les 
variacions en les mides i característiques de 
les diferents versions i així ens trobem amb 
què La Familia, venuda a la Sra. de la Torre 
en 4.000ptes. a Barcelona era 1.000ptes. 
més cara, i en canvi a Madrid tenia aquest 
mateix preu.

Cristo, venut a don Antonio Besga en 2.500 
ptes. (aquesta figura no sortia en el catàleg) 
valia el mateix a Syra, mentre que a Madrid 
es va vendre en 1.500 ptes.

La resta de peces venudes a Dª Carmen 
Escobedo, D. Jose Luis Arce i al Sr. Gana, 
en 1.500 ptes. cadascuna, no les podem 
comparar perquè no tenim referència de 
quines obres es tractava. 

Pel que fa a l’apartat de crítiques ens n'han 
arribat dues, una d’elles apareguda en el 
diari Hierro (Hierro, 1957, Febrer 17) i l’al-
tre desconeixem el mitjà en el qual va ser 
publicada, però ambdues són igualment 
elogioses.
Citant novament a Gargallo com a referent, 
el crític del diari Hierro incideix en la 
necessitat d'elaborar un treball de síntesi 
previ a la realització de les peces, de les 
quals en subratlla el valor decoratiu i la 
dificultat tècnica. És habitual que la crítica 

qualifiqui la producció de Francesc Barceló 
d'elegant, gràcil, sorprenent, o que en 
destaqui el moviment i l'equilibri, com ho 
fa novament en aquesta ocasió el cronista, 
però el que és menys freqüent és que 
qualifiquin la seva com a una "obra mental", 
intel·ligent i meditada. En el transcurs de 
l'escrit es recalca l’adquisició de les dues 
peces a Nova York. Es descuiden, emperò, de 
citar l’exposició de València.

De la segona ressenya en destacarem tan 
sols que ve acompanyada d'una fotografia 
de l’obra Quijote derecho, sense peu de 
foto. Sobta l’error, segurament tipogràfic, 
que converteix a l’escultor mallorquí en 
“marroquí”.

2.3.1.7. Galerías Costa (Palma de 
Mallorca, 1957)

Després d’encadenar cinc exposicions sense 
canvis de consideració (ja varem comentar 
que entre la primera i la segona sí que se’n 
produïren), en la seva setena mostra (si 
descomptem les col·lectives i l’exposició 
del Círculo 84, que mereix especial atenció) 
i la segona a Galeries Costa, observem com 
algunes coses comencen a canviar en l’estil 
de Francesc Barceló.

A l’estilització en les proporcions i a la 

84 L’exposició de Francesc Barceló al Círculo de Bellas Artes de Palma el setembre de 1976 la considerarem separadament 
per tractar-se d’una exposició de disseny i no d’escultura.
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Portada i contraportada del fulletó editat per  
Galerías Costa, l’any 1957 per la segona de les 

exposicions que Francesc Barceló realitzà a la sala 
mallorquina.

cada cop més gran depuració de l’anècdota, 
presents en les obres com el Quijote 
derecho o Xiquets de Valls, per exemple, 
i que ja havia sigut observada per alguns 
crítics barcelonins en l’exposició de Syra, 
Francesc Barceló afegeix tres noves vies 
d’estilització. D’una banda la que es serveix 
de la contraposició de plans trapezoïdals 
amb espais buits, acoblant les formes planes 
-en un exercici de reminiscències cubistes- 
a través de vareta de ferro. Aquesta via de 
treball el portarà progressivament cap a la 
composició d’obres abstractes, la primera 
de les quals (Estudio abstracto) es presenta 
en aquesta exposició. Ja havia treballat 
prèviament en aquesta línia a Estudio 
-exposada per primera vegada a Madrid-, 
però no serà fins aquest moment que serà 
assenyalat per la crítica com un pas endavant 
en la producció de l'escultor mallorquí (fet 
que més endavant posarà de relleu Juan 
Eduardo Cirlot en la crítica realitzada per 
l’exposició a la Sala Mirador l’any 1960 85). 
Entre les peces que serien representatives 
d’aquesta manera de fer es podrien trobar, 
en aquesta exposició, l’esmentat Estudio 
abstracto i el Pequinés.

D’altra banda, s’incorporen com a novetat 
remarcable en aquesta mostra les obres 
realitzades només amb planxa de ferro. 

Mujer i Maternidad en serien dos clars 
exemples i a ells es fa referència explícita, en 
la crítica de Baleares del 24 de març.

I l'última de les novetats que incorpora, 
celebrada unànimement per la crítica 
mallorquina, tot i no ser segurament  (i el 
temps en certa manera ens donarà la raó) 
la més significativa, són els quadres amb 
relleus de ferro incorporats. Estem parlant 
de dues obres Monaguillos i Palomos i en 
elles l'artista treballarà aplicant espesses 
taques de colors lluminosos sobre un fons 
rígid al qual incorpora conjunts de figures 
en ferro en els quals estableix un joc de ple i 
buit utilitzant plans de planxa que retallen 
formes i varetes que dibuixen contorns 
delimitant els fons. Aquest procediment 
apareixerà únicament en aquesta i en les 
dues exposicions successives, però ens 
consta la realització de més composicions 
en aquest estil per a decoracions de locals, 
hotels i domicilis, encara que d’algunes 
d’aquestes creacions no se’n coneix la 
ubicació ni se’n conserva cap registre 
fotogràfic.

L’obra Monaguillos restà en possessió de la 
seva germana Francisca i la peça Palomos 
serví d'esbós per la intervenció en la 
façana de l’Hotel Albatros de Ses Illetes, en 

85 Ens referim als articles de Cirlot a Índice de artes y letras (1960, desembre) i Correo de las artes (1960, setembre)

Text de José María Almagro, a les primeres 
pàgines de la mateixa publicació, il·lustrat amb la 

reproducció de les obres Quijote derecho i Palomos.
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l’actualitat malauradament desapareguda. 
Aquest salt (del retaule pictòric intervingut 
a l'obra mural directa) sí que ens resulta en 
canvi significatiu en el desenvolupament del 
seu treball posterior.

A l'igual que en la seva primera exposició a 
Costa, la crítica va ser unànimement elogiosa, 
tot i que en aquesta ocasió només conservem 
sis referències (4 articles de premsa, una breu 
ressenya sobre la inauguració i la transcripció 
d'una emissió radiofònica).

Cronològicament, la primera de les crítiques 
és també la més extensa. Es tracta del 
reportatge aparegut al Baleares del dia 22 
de març i abreujadament signat "A". De fet 
sabem que es tracta de José María Almagro 
Martí que, igual que ja va fer en la primera 
exposició de l'artista a Galerías Costa, va 
escriure el text de presentació de l'exposició 
i aquest mateix text, el publicà al diari 
mallorquí. En el seu escrit, que segurament 
condicionarà els apareguts amb posterioritat, 
Almagro distingeix entre tres tipus d’obres 
diferents (de fet en serien quatre, considerant 
les tres innovacions abans esmentades i la via 
de treball que ja li era característica), però en 
cap moment es fa referència a la tendència 
a l’abstracció d’algunes de les obres; és més, 
la nega en un dels seus paràgrafs on diu 
“no és subjectivisme ni art abstracte, són 
visions plàstiques de fort contingut artístic”. 

Com veurem més endavant, el debat entre 
representació i abstracció serà intens en la 
dècada en què Francesc Barceló desenvolupà 
la seva activitat artística.

Almagro emfatitza la feina, l'estudi, la 
inquietud i els èxits de Francesc Barceló, però 
sabem que el crític exagera quan diu que en 
totes les exposicions realitzades l’artista no 
ha hagut de reintegrar de nou les obres al 
taller (fent entreveure que s’han venut totes 
les peces en totes les ocasions). Potser és 
cert que finalment es van vendre totes les 
escultures però no ho és menys que algunes 
d’elles possiblement es presentaren en 
diversos indrets, ja que no ens consta, en les 
successives liquidacions que es conserven de 
les diverses sales, la venda de totes les obres.

Acompanyen aquest article dues 
reproduccions fotogràfiques, la primera 
d’elles correspon a la peça Mujer i al peu de 
foto simplement hi diu: “Una de las obras de 
Barceló expuestas en Costa”. L’altre correspon 
a l’obra Monaguillos i el peu de foto resa: 
“Nueva modalidad de las creaciones, en 
hierro, de Barceló”

Dos dies més tard, en el mateix diari, apareix 
la secció de Las exposiciones que confecciona 
el crític del diari Gafim (Gabriel Fuster) i 
en ella, junt amb la crítica a l’exposició de 
J. Castellanas al Círculo de Bellas Artes (la 
qual qualifica de nivell “muy discreto”) i la 

A dalt: extractes de les crítiques aparegudes en premsa 
en relació a les anteriors exposicions de l’artista, 
reproduïdes a les pàgines centrals del fulletó.
A baix: Imatges corresponents a les obres Mujer i Mujer 
e hijos acompanyen el final del text de presentació de 
l’exposició.
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col·lectiva de Galerias Quint, el periodista 
analitza la mostra de Francesc Barceló a 
Costa. Divideix les obres presentades en tres 
grups, igual que ho feia Almagro: els relleus, 
les figures en planxa i les que considera una 
evolució de les peces d’una primera etapa 
primitivista (que correspondria a la seva 
primera mostra). De fet només valora com 
a plenament aconseguides aquestes últimes 
tot i reconèixer el mèrit de les altres.

En canvi, tant el crític de la revista Cort, com 
el de Diario de Mallorca, com el periodista 
Pedro Crespí 86 a Radio Mallorca destaquen, 
per sobre de la resta, les peces murals 
elaborades sobre fons pictòric.

El llistat de peces presentat a aquesta 
segona exposició de Costa és molt més 
breu que en les anteriors exposicions. De 
fet, són de nou 14 peces, igual que en la 
primera (possiblement el nombre vingués 
condicionat per les dimensions de la 
sala). No tenint fotografies de l’exposició, 
ni tampoc de la totalitat de les obres 
presentades, es fa en alguns casos molt 
complex, esbrinar exactament a quina peça 
correspon cadascun dels títols. Contribueix 
a augmentar la confusió el més que probable 
canvi de títols en algunes obres.

Es presenten per primer cop deu de les 
catorze obres: Mujer, Madre e hijos, De 
compras, Pareja, Corriendo, Maternidad, 
Pequinés, Palomos, Monaguillos i 
Estudio Abstracto. Repeteixen exposició, 
conseqüentment, tan sols quatre dels títols 
presentats, i cap d’ells havia estat exposat 
anteriorment a Palma: Xiquets de Valls, El 
después, Gallo i Rodillazo.

Apareix per primer cop en el treball de 
Francesc Barceló el concepte d’abstracció 
que anirà desenvolupant d’ara endavant 
per dues vies paral·leles i ho fa amb l’obra 
número tretze del llistat, Estudio abstracto. 
Val a dir que aquest fet cabdal en la seva 
producció (el de l’aparició de l’abstracció) va 
ser absolutament obviat pels crítics i aquesta 
manca de referències i de descripcions fa 
encara més difícil l’assignació d’una imatge 
concreta a l’esmentat títol. Treballem amb la 
hipòtesi que seria una derivació de l’estudi 
de triangles que anteriorment representava 
una família però que al desaparèixer els caps 
va esdevenir simplement una composició 
abstracta 87. La família en qüestió hauria 
pogut aparèixer amb anterioritat, a les 
exposicions de Madrid, València i Bilbao 
amb el títol Estudio o amb el títol Família.

Reportatge publicat a Baleares on es reprodueix el 
mateix text de presentació de la mostra aparegut al 

fulletó editat per la galeria.

86 Pseudònim del pintor i gravador Pere Quetglas “Xam” 87 Vegeu supra pàg. 51
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Liquidació enviada per Galerías Costa a Francesc 
Barceló al final de l’exposició.

El catàleg en aquesta ocasió és un fulletó de 
quatre pàgines, o -el que és el mateix- un plec 
de dos fulls. Imprès de nou a la impremta 
de Lluís Ferrer, a Palma, presenta algunes 
novetats.

A la portada hi veiem l’escultura Xiquets de 
Valls com a fons, a la qual se sobreposa un 
retrat del mateix artista i la seva signatura. 

A la contraportada apareix el llistat de les 
obres abans detallat junt amb el lloc i les 
dates d’exposició: GALERIAS COSTA. DEL 
20 AL 31 MARZO 1957. Amb tan sols onze 
dies d’exposició, és la més breu de les mostres 
realitzades fins al moment.

A l’interior hi trobem, en les pàgines centrals, 
l’apartat de crítiques, a les quals s’hi han 
afegit a les anteriorment reproduïdes en 
anteriors catàlegs (Gafim, A. del Castillo, H. 
Devree, J. Cortés i S. Gasch) dos extractes de 
les publicades per E.L. Chávarri a Provincias 
(sobre l'exposició de València) i per J. de B. a 
Hierro (sobre l’exposició de Bilbao).

En les quatre pàgines restants hi trobem 
la presentació feta per l’ocasió, del crític 
Almagro-Martí. Acompanyen aquest escrit, 
les reproduccions de les obres Quijote derecho 
(que no ens consta que fos present en a 
l’exposició), Palomos, Madre e hijos i Mujer.

Es va imprimir també, per a l’enviament 
d’aquest fulletó, un sobre utilitzant el mateix 
fotolit del díptic de Syra.

Referent a altra documentació sobre aquesta 
mostra, ben poca cosa ens ha arribat, tan 
sols un full de liquidació on es fa referència 
a la venda de dues obres als arquitectes 
Ferragut 88 i Llabrés 89 per valor de 1.500 
ptes. cadascuna, la qual cosa reportaria 
uns ingressos de 3.000 ptes. de les quals les 
Galeries descomptarien el 15% de comissió 
sobre les vendes (450 ptes.) i les despeses de 
llum i lloguer que en aquesta ocasió pugen 
tan sols a 350 ptes. El total percebut per 
l’escultor aleshores seria de 2.200 ptes.

1957)

L’Exposició a la Galleria d’Arte Totti 90 a Milà, 
que tindrà lloc entre el dinou d’octubre i el 
primer de novembre de l’any 1957, gairebé 

88 Ferragut, Josep. Conegut principalment per ser 
l’arquitecte responsable de l’església de Sa Porcíncula i 
l’emblemàtic i discutit edifici de GESA, l’arquitecte Josep 
Ferragut també destacà ser el president de Jóvenes de 
Acción Católica, des d’on propicià el desenvolupament del 
Moviment cursillista cristià. (v. Forteza, F. (2007) Historia y 
memoria de cursillos. Palma: Fundación Eduardo Bonnin)
89 Llabrés, Rafael. Arquitecte de Construcciones Ferragut, 
responsable de la construcció de l’Hotel Sant Agustí 
(Baleares, 1962, Març 13).
90 Segons la documentació localitzada a la xarxa 
bibliotecària de Romagna i San Marino i en altres bases de 
dades, la Galleria d’arte Totti hauria estat en actiu almenys 
des de l’any 1952 i fins al 1960, realitzant nombroses 
mostres de ceràmica, però també de pintura, dibuix i 
escultura.
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Primera de les cartes que es conserven de Lisalotta Totti 
a Francesc Barceló , on s’especifiquen les condicions 

de la galeria pel que fa a l’enviament de les peces, 
l’assegurança, la impressió i enviament dels catàlegs i la 

resta de despeses de l’exposició.

tanca un cicle, ja que és la penúltima en la 
qual Francesc Barceló presentarà treballs en 
forja (de la darrera d'elles, realitzada a Madrid 
l'any 58 en tenim molt poca informació). 

Ja en l’anterior exposició d’aquell mateix 
any, a Galerias Costa, la crítica periodística 
apuntava una sèrie de canvis en l’estil de 
l’artista. Aquests canvis, amb el pas de la 
forja a la soldadura esdevindran encara més 
profunds (però no serà en aquesta mostra 
encara quan apreciem aquest pas). 

L’any 1957 suposa un punt d’inflexió en la 
vida personal i en la trajectòria artística 
de Francesc Barceló, ja que és l’any del 
seu casament amb Mercè Casals i això 
implica, entre altres coses, que abandonarà 
definitivament la seva residència a Mallorca 
per anar-se’n a viure a Catalunya. És cert 
que continuarà desenvolupant la seva tasca 
professional a l’illa durant alguns anys 
(almenys fins al 1966), inclús s’hi instal·larà 
de bell nou amb tota la família durant 
alguna temporada (durant el curs 62-63), 
però inevitablement la seva presència en els 
ambients culturals palmesans anirà minvant 
progressivament.

La preparació de la mostra coincideix amb el 
seu viatge de noces a Itàlia que, precisament, 
s’allargarà més del previst gràcies a la venda 
d’algunes escultures abans de l’inici de 
l’exposició.

En el llistat 91 de peces presentades a Milà, 
que coneixem a través de la correspondència 
amb la galeria, hi figuraran finalment 40 
peces, malgrat que en els llistats oficials 
només en figuren 36, això es deu al fet que 
l’artista va portar ell mateix quatre peces 
(quatre quadres) que encara no estaven 
acabats en el moment de fer l’enviament.

Num Títol Preu it. Preu esp. Alçada

1 Brío - 250 ptes. 38 cmts.
2 Mujer y jarrón 25000 300 ptes. 90 cmts.
3 Danza 15000 120 ptes. 60 cmts.
4 Subiendo 25000 350 ptes. 70 cmts.
5 Cabeza 30000 300 ptes. 50 cmts.
6 Quijote 20000 280 ptes. 67 cmts.
7 Salto - 250 ptes. 35 cmts.
8 De compras 15000 150 ptes. 35 cmts.
9 Suplicando 12000 100 ptes. 27 cmts.

10 Torero - 150 ptes. 30 cmts.
11 Gallo - 180 ptes. 35 cmts.
12 Quijote 30000 250 ptes. 57 cmts.
13 Madre e hijos 20000 270 ptes. 34 cmts.

91 Es conserven quatre llistats datats del 22 d’agost, numerats i amb els preus de les peces en pessetes. Donat que els llistats 
semblen ser còpia dels que es van enviar per les duanes, no hauria de sorprendre que els preus estiguessin marcats molt a 
la baixa (els podríem considerar com un llistat dels preus de cost). En canvi, en un dels llistats, escrits a mà hi figuren uns 
altres preus que bé podrien ser els preus de venda en lires. També trobem manuscrita en un d’ells una altra informació 
interessant i és l’alçada de les peces; alçada sense peanya, ja que aquestes van ser incorporades a Itàlia.
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Primer llistat enviat a Milà, amb els preus de cost 
de les peces i l’alçada de cadascuna d’elles, així com 
l’acreditació per part de l’artista que es tracta d’obres 
úniques i originals.

14 Danza - 120 ptes. 60 cmts.
15 Rodillazo 12000 150 ptes. 18 cmts.
16 Pescador - 130 ptes. 27 cmts.
17 Torero 12000 150 ptes. 27 cmts.
18 Hombre y perro 10000 180 ptes. 20 cmts.
19 Torero 12000 120 ptes. 27 cmts.
20 Banderillas 12000 150 ptes. 27 cmts.
21 Corriendo 15000 130 ptes. 30 cmts.
22 Fatiga 12000 120 ptes. 25 cmts.
23 Jabalina 12000 150 ptes. 30 cmts.
24 Burro - 180 ptes. 27 cmts.
25 Potro - 200 ptes. 27 cmts.
26 Paso 70000 350 ptes. 43 cmts.
27 Insomnio 12000 120 ptes. 26 cmts.
28 Toro - 100 ptes. 17 cmts.
29 Maternidad gatos - 250 ptes. 37 cmts.
30 Pase Natural 15000 150 ptes. 25 cmts.
31 Danza española 25000 200 ptes. 45 cmts.
32 Sevillana - 150 ptes. 37 cmts.
33 Bulerias 25000 150 ptes. 25 cmts.
34 Saltimbanquis 70000 150 ptes. 57 cmts.
35 Calé 12000 150 ptes. 40 cmts.
36 Familia 80000 300 ptes. 130 cmts.
37 Pintura rupestre 60000
38 Pintura rupestre 50000

39 Pintura rupestre 60000

40 Pintura rupestre 50000

En aquesta relació hi trobem algunes peces 
noves respecte de les anteriors exposicions 
i d’altres que van canviar de nom per 
adaptar-se al mercat italià. Així, la peça 
titulada Xiquets de Valls, que ja figurava 
en la portada del fulletó de la seva anterior 

exposició i que il·lustrarà més endavant 
l’article de la Revista de Actualidades Artes 
y Letras 92, es transforma en Saltimbanquis 
per fer-se més entenedora al públic italià 
que, per descomptat, desconeix la tradició 
castellera de Catalunya. Rastro es podria 
haver convertit en Pescador i La Vida es 
podria haver re-titulat Subiendo; Súplica 
hauria passat a ser Suplicando i Bruto, 
s’hauria dit Hombre y perro. El paso de la 
Afrenta hauria simplificat el seu títol per 
dir-se senzillament Paso i Jarron, en canvi 
s’hauria titulat Mujer y jarron. Maternidad 
gatos podria referir-se a la peça anteriorment 
anomenada Maternidad i Burro podria ser la 
que abans es deia Burros. Així mateix hi ha 
canvis de nom en dues peces que representen 
al Quixot que es titularan precisament 
així: Quijote. Algunes imatges taurines 
–tres concretament- també es titularan 
genèricament Torero i podrien ser les que 
abans es deien Cite, Pase o Brindis. 

El cert emperò és que res de tot això és fàcil 
de comprovar, a causa de l’incompleta docu-
mentació sobre la mostra.

Els títols que apareixen per primer cop i que 
s’haurien concebut expressament per aques-
ta mostra son: Bulerias, Calé, Sevillana, Dan-
za española i Cabeza.

92 Revista de actualidades, artes y letras, 1959, Octubre 3
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Copia manuscrita de la carta de Francesc Barceló als 
propietaris de la galeria on els comunica la seva nova 
adreça.

La sèrie de peces dedicada 
a la dansa espanyola és 
una de les novetats que 
incorpora l’exposició 
realitzada a Milà.

Es presenten també per primer cop els 
quatre quadres anomenats Rupestre. 

El que expliquen les cartes és bastant confús 
però sembla que algunes obres (a banda de 
les que figuren en el llistat) es van enviar 
amb anterioritat a la mostra (o les hi va 
portar el mateix artista) i van ser venudes 
abans de la inauguració. Aquest fet va 
provocar el malentès de què s’havia venut 
tota l’exposició (la seva dona, Mercè Casals, 
recordava en una entrevista que gràcies a 
les vendes havien allargat el seu viatge de 
noces, però es tractava de vendes prèvies a la 
inauguració, ja que la mostra es va inaugurar 
quan la parella estava ja de retorn a la ciutat 
Comtal), extrem que va ser confirmat també 
gràcies a la correspondència. 

Així, a Totti s’haurien pogut vendre almenys 
14 peces, de les quals tan sols una d’elles 
durant l’exposició (Madre e hijos).

Una altra circumstància que revela la 
correspondència amb la galeria és el fet que 
l’exposició va ser completada finalment 
en part mercès als quadres que l’artista i la 
seva dona van transportar i per altra banda 
dividint en parts algunes de les obres que 
havien viatjat a la ciutat italiana.

Si fem cas del llistat enviat per la Galeria 
amb data de 23 de novembre, les peces 
substituïdes pels quadres foren: Brio (núm. 

1), Salto (núm. 7), Quijote (núm. 12, a cavall) 
i Potro (núm. 25), curiosament aquelles en 
les que apareixen cavalls. I haurien estat 
reemplaçades per peces noves elaborades 
a partir de la divisió d’altres escultures 
Torero (núm. 10) i Gallo (núm.11), ambdues 
refetes amb parts de la peça núm. 4 
(Subiendo); Madre e hijos refeta a partir de 
la núm. 31 (Danza española) i la núm. 26 
(Paso) –i novament venuda en el decurs de 
l’exposició-; Danza (núm. 14), refeta a partir 
de la núm. 33 (Bulerias); Pescador (núm. 16) 
i Burro (núm. 24), refetes a partir de la núm. 
26 (Paso); Toro (núm. 28), refeta a partir 
de la núm. 30 (Pase natural); Maternidad 
gatos (núm. 29), refeta a partir de una de 
les Pintures rupestres; i finalment Sevillana 
(núm. 32) refeta a partir de la núm. 21 
(Corriendo).

Totes aquestes compostures originaren 9000 
lires de despesa en ferrer.

En aquest llistat, posterior a la realització 
de l’exposició, no hi figura enlloc una de les 
peces més valuoses de la mostra que, a més 
a més, il·lustra la portada del díptic: la núm. 
34, Saltimbanquis. En el seu lloc, el núm. 34 
l’ocupa un nou títol: Flamenco. No sabem 
si perquè es va desmuntar per a completar 
la mostra (les cartes no ho indiquen així) o 
perquè també es va vendre abans d’inaugurar 
(tampoc ens consta) o per quin altre motiu.
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Imatges del díptic editat per la Galleria d’Arte Totti amb 
motiu de l’exposició de Francesc Barceló. 

En una de les últimes cartes dels galeristes, 
aquests fan referència al fet d’haver retornat 
les escultures que no es van vendre (no 
sabem si finalment a Palma o a Barcelona) i a 
l’enviament de retalls de premsa i fotografies 
de l’exposició, documents que no han pogut 
ser localitzats.

La correspondència també fa referència a 
l’interès d’un museu alemany per l’obra de 
l’escultor mallorquí, però no hi ha evidències 
que aquests contactes arribessin a bon port. 

Per tota documentació, i a més de les esmen-
tades cartes, el que tenim disponible de l’ex-
posició a la Galleria d’Arte Totti, és el díptic 
que es va editar i en el qual apareix, en porta-
da, la imatge de l’escultura Xiquets de Valls (o 
Saltimbanquis), les dates de l’exposició (del 
19-10 all’1-11 1957) i la llegenda: SCULTURE 
DELLO SPAGNOLO FRANCISCO BARCELÓ. 
A la contraportada només hi figura l’horari 
d’apertura de la sala: La Galleria resta aperta 
tutti i giorni dalle ore 15,30 alle 19,30. La do-
menica dalle ore 16 alle 19,30.

A l’interior hi trobem reproduïda l’escultura 
Tam-Tam i la traducció a l’italià dels articles 
del Howard Devree al New York Times i de 
Sebastià Gasch a Destino.

2. 3.1.9. Galerías Toisón (Madrid, 
1958)

Fins ben avançada la recerca no varem 
tenir notícia de la celebració d'aquesta 
segona exposició de Francesc Barceló a la 
madrilenya Galeria Toisón. De fet, d'haver 
aparegut, potser l'hauríem atribuït a un error 
de datació com també succeeix en el breu 
currículum aparegut el 1960 en el catàleg de 
l'exposició realitzada a Galeries Duncan, en 
què apareix referenciada una sola exposició a 
Madrid i no està datada ni el 56 ni el 58 sinó 
el 57 i estan igualment mal referenciades les 
exposicions de Lafuente, a València (1958 
en comptes de 1956) i la del Saló de Tardor 
del Círculo de Bellas Artes, a Palma (1957 en 
comptes de 1956).

Es va localitzar un text redactat per 
Venancio Sánchez Marín 93 al número 25 de 
la revista Goya on es fa referència a aquesta 
mostra (Revista Goya, 1958, Julio-Agosto), 
dada que després s'ha pogut contrastar amb 
diversos anuncis apareguts al diari ABC de 
Madrid 94.

Però contràriament al que succeí amb 
l'anterior exposició a la galeria madrilenya, 

93 Venancio Sánchez Marín (1921 - 1995) Fou crític d’art a la 
revista Goya des de l’any 1958 a l’any 1973. 
94 Veg. el anuncis apareguts a la secció Vida cultural a 
l’ABC el dies 10, 21 i 22 de juny de 1958.
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Primera de les quatre pàgines de la liquidació enviada per Totti, es 
tracta de la liquidació “no oficial” i en ella es detallen conceptes 

relacionats amb despeses ocasionades pel viatge de noces i 
pagaments fets en mà junt amb altres concernents a les despeses 

de l’exposició.

A la segona de les pàgines d’aquesta liquidació (també “no oficial”) 
s’especifiquen totes les compostures fetes a Milà per tal de substituir 
les obres venudes abans de la inauguració de la mostra.
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Segona de les pàgines de l’esmentada liquidació oficial.
Primera de les dues pàgines de la liquidació oficial de la mostra 

de Milà, amb els segells corresponents.
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no es va publicar (o no es va conservar) 
díptic algun, ni s'ha conservat cap tipus de 
correspondència.

Per tota documentació disposem d'un llistat 
de vint-i-cinc peces manuscrit a llapis que es 
podria correspondre al de l'obra exposada, 
atenent que els anuncis de l'ABC es concreta 
que aquest era el nombre de figures de què 
constava l'exposició, el llistat és el següent:

1. Família, que es podria correspondre 
a la versió presentada a Totti (la de 130 
centímetres).

2. Torre de hombres, que amb tota 
probabilitat seria l'anteriorment anomenada 
Xiquets de Valls o Saltimbanquis.

3. Corriendo, seria potser la versió refeta per 
l'exposició de Totti on es va extreure algun 
personatge, per refer Sevillana.

4. Bulerias, podria ser també la versió 
retocada a Itàlia, a la qual li va ser extret un 
personatge per refer Danza. Ignorem si en 
aquesta ocasió es va presentar completa 
(amb els 2 personatges) o en la versió 
simplificada (amb un de sol).

5. Andaluza és un títol nou, però això no 
vol dir que es tracti d'una peça nova, ja que 
probablement es tracti de Sevillana o Danza 
española (en versió simplificada) i senzilla-
ment se li va canviar el títol. No disposem de 
suficient informació per aclarir-ho.

6. Calé sí que deu ser la mateixa peça que es 
va presentar a Totti, ja que en aquella ocasió 
no consta que fos venuda.

7. Madre, que ja ha aparegut en diverses 
ocasions (Toison, Lafuente i Mercado) .

Les nou peces següents del llistat son noves. 
De fet, aquesta és una exposició amb força 
novetats (13 dels 25 títols ho són) i on, tal 
com succeïa en l’exposició de Galerias Costa 
de l’any 57, hi han diversos estils barrejats (no 
succeïa així en la de Milà).

8 a 16. Pescadores, Hombre, Hombre 
sentado, Hombre, El pan, Hombres, 5 
Pescadores, Hombres i Mujeres. Poques d'elles 
poden ser identificades amb exactitud i 
d'algunes no hi ha imatges.

17. Mujer e hijos, es va tornar a refer per 
aquesta exposició, ja que s'havia venut (en 
dues ocasions) en l'exposició anterior, a Milà. 
Al llistat, de fet, al costat del títol, l'autor hi 
va consignar "hacerla".

18, 19 i 20. 3 Mujeres, 5 Hombres i Bodegón 
són títols que s'estrenen en aquesta mostra.

21. Cristo, en canvi ja e havia aparegut 
a l'exposició de València. De fet podria 
correspondre's al disseny que en mostres 
anteriors s'anomenava Redención.

22 i 23. Rupestre. Ambdues peces tenen 
el mateix títol i es correspondrien amb els 

Pàgina del núm. 25 de la Revista Goya on apareix la 
crítica de Venancio Sánchez Marín a la segona exposició 

de Francesc Barceló a París
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Esbós per a la peça núm. 20 del llistat, Bodegón, de la 
qual no en conservem cap altra imatge.

Llistat manuscrit de les obres de l’exposició realitzada a 
Galerías Toisón, l’any 1958

quadres d'inspiració primitivista que s'havien 
presentat a Milà.

24. Mujeres, també seria una peça nova. En 
el llistat apareix assenyalada, igual que Madre 
e hijos, com si en el moment d'elaborar-lo 
ambdues estiguessin pendents de fer, i al 
costat del títol hi podem veure un petit esbós.

25. Palomos, seria el quadre que ja s'havia 
presentat a Palma, a l'exposició del 57 de 
Galerias Costa.

Pel que fa al comentari crític de Sánchez Ma-
rín, tot i elogiar la gràcia de les figures i l'habi-
litat de l'artista, també sembla que li retreu la 
seva excessiva simplicitat, però en conjunt el 
comentari és més aviat positiu i acaba desta-
cant la figura Torre de hombres com aquella 
on s'entreveuen les millors qualitats del tre-
ball creatiu de Francesc Barceló. Curiosament 
només fa referència a les peces de forja amb 
un tractament filiforme i no assenyala que en 
l'exposició s'hi podrien veure peces en un al-
tre estil, com els quadres Rupestre o Palomos 
o alguns grups humans que podrien incloure 
soldadura i alternança de línies i plans en un 
esperit més abstactitzant (Hombres, Mujeres, 
3 mujeres, 5 pescadores, 5 Hombres,...)

El mallorquín Francisco Barceló ha vuelto a 
exhibir en Toisón sus peculiares esculturas 
de hierro forjado. Valiéndose de material tan 
simple como es la varilla de hierro, este escultor 
logra una síntesis airosa de movimientos y 
actitudes humanas. Son únicamente líneas vivas, 
elementales esquemas de figuras, esqueletos de 
volúmenes conseguidos de un solo trazo gracioso 
y definitivo. Barceló es un hábil forjador que 
evidencia su dominio técnico en la caligrafía de 
estas figurillas escuetas, en las que el volumen 
natural queda insinuado con finos y gruesos de 
contorno comprimido hasta el alambre. Es éste 
un arte esencial, reducido al mínimo, exprimido 
hasta el límite, pero concebido con la mentalidad 
de aguda observación de un escultor moderno. 
La línea sola, sostenida en el aire, resulta 
tan elocuente en su expresión que basta para 
totalizar el movimiento, e incluso el gesto y el 
carácter Ahí, en el gesto característico, es donde 
interviene el sentido de observación del artista 
y el fino humorismo que acredita su inteligencia 
No obstante, la gracia figurativa y simplificada 
de estos hierros se halla cruelmente limitada 
por su misma simpleza. Por ello las pequeñas 
figuras de Barceló se parecen tanto entre sí y 
agotan tan pronto sus posibilidades expresivas. 
Unicamente cuando el enlace de los hierros se 
realiza en sentido múltiple y vertical, como en su 
Torre de hombres, se vislumbran posibilidades 
más amplias y de superior empeño artístico en sus 
creaciones. 

Revista Goya, 1958, Juliol - Agost, pàg. 64
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Francesc Barceló 
 treballant una de les seves obres al taller.

2.3.2. Les exposicions individuals
(i col·lectives) del període 1959 a 1961

D'aquesta època es conserva menys 
documentació o, més ben dit, es conserva 
desigual documentació. Tenim notícia de 
dues o tres exposicions individuals, potser 
quatre, realitzades a Barcelona (Mirador), 
París (Duncan i Craven) i Londres (Savage). 
De la primera exposició no en conservem 
altra referència que les notícies aparegudes 
en premsa. De l'exposició de París a la Galerie 
Duncan, en canvi, hi ha catàleg, crítiques, 
fotografies, correspondència i fins i tot 
un llibre de signatures. Contrastant amb 
aquesta última, de les altres dues ni tan 
sols en tenim la certesa que s'arribessin a 
realitzar, únicament indicis a partir de la 
correspondència comercial entre John Craven 
i Francesc Barceló.

Les hem agrupat en un apartat diferent de les 
anteriors perquè l'obra ha canviat sensiblement. 
El canvi esdevé d'una evolució estètica i d'una 
voluntat de transformació que començava a 
intuir-se en alguna de les mostres anteriors, 
així com de la utilització d'una tècnica que 
gairebé no havia fet servir amb anterioritat, la 
de la soldadura, que substituirà d'ara endavant 
a la de la forja. Al mateix temps el treball de 
Francesc Barceló inicia la transició definitiva 
cap a l'abstracció i el pas de l'escultura cap 
al que Carlos Antonio Areán anomenava 
l'Escultopintura 95.

1960)

L’exposició a la sala Mirador de Barcelona 
està inusualment poc documentada. No hi 
ha fotografies, ni pràcticament retalls de 
premsa i, el més estrany, no hi ha cap mena 
d'invitació, díptic, catàleg ni llistat de peces, 
preus, etc. Tampoc hi ha correspondència, 
però això últim es justifica pel fet que 
Francesc Barceló estava vivint a Barcelona 
en aquells moments. El fet és que no tenim 
indicis ni de les dates exactes ni de les 
característiques concretes de l’exposició ni 
de la manera en què aquesta es va gestar; 
sabem que es va inaugurar durant la primera 
quinzena del mes de setembre, en unes dades 
poc comunes --fora de temporada inclús-- 
gràcies a una ressenya del diari  
La Vanguardia (La Vanguardia, 1960, 
Setembre 14), per la qual cosa podem intuir 
que es va tractar d’una exposició organitzada 
amb poc temps i amb la urgència de mostrar 

95 Sobre el concepte d’escultopintura, introduït per Carlos 
Antonio Areán per a reunir diferents treballs a cavall entre 
la pintura matèrica, i el relleu escultòric, veure: Arean, C.A. 
(1963) Pintores extranjeros en España. Tendencias no 
imitativas. Madrid: Publicaciones españolas. Ministerio 
de Información y Turismo; i els articles Escultopintura 
no imitativa en España i Escultopintura no imitativa en 
España. Nuevas promociones y futuro previsible a les 
revistes: Hogar y arquitectura: revista bimestral de la obra 
sindical, 1963, Setembre -Octubre i Bellas artes, 1974, núm. 
36, respectivament.
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Baldomero Xifré-Morros a la porta de la Galería 
Mirador, al carrer Casp de Barcelona.

unes peces que havien de viatjar ben aviat a 
París per a ser exposades a les  
Galeries Duncan. Per tant és fins i tot possible 
que aquestes obres no es posessin a la venda 
al llarg de la mostra, ja que altrament no 
hagués estat possible tornar-les a fer i enviar-
les a temps per l’exposició de París.

Sembla que la Sala Mirador de Barcelona no 
va ser un espai amb molt recorregut.  
De fet ha estat difícil trobar-ne informació. 
Ubicada en el número 12 del cèntric carrer 
Casp, estava dirigida per B. Xifre Morros 96 i 
en la seva breu existència va acollir mostres 
de Xavier Corberó 97, Tarragó 98i el grup Ga-
llot 99, entre d'altres 100.

L’exposició que Francesc Barceló hi va muntar 
va tenir escasses però molt bones crítiques. En 
la breu ressenya apareguda a La Vanguardia 
es fa referència als canvis substancials en 

el treball de l’artista respecte l’anterior 
exposició a Barcelona (Syra, 1956). El treball 
presentat quatre anys abans és qualificat 
com d’un gènere “més o menys decoratiu a 
base de figures de mida relativament reduïda 
i construïdes principalment amb varetes de 
ferro hàbilment forjades i soldades constituint 
simples esquemes de gràcil dinamisme”. Ara, 
en canvi, ens mostra una via més austera i 
més actual d’un “estructuralisme violent i 
impecable”, on les formes naturals queden 
reduïdes a la pura al·lusió, un treball, segons 
l’autor d’un “patetisme esfereïdor en el 
seu llenguatge enigmàtic i terminal”. (La 
Vanguardia, 1960, Setembre 14)

Desconeixem a qui pertany aquest escrit 
(podria ser que fos del mateix Juan Cortés, 
que després li dedicarà un article més 
extens a Destino) però el cert és que, sense 

96 Baldomero Xifré-Morros, crític i marxant d’art de llarga trajectòria, radicat a Barcelona, col·laborà com assessor artístic 
amb la Sala Rovira, la Galeria Argos, Galeria Syra, la Sala Mirador i la Galeria de Arte Grifé & Escoda entre d’altres. 
97 Xavier Corberó i Olivella (Barcelona, 1935) Escultor català que inicià la seva trajectòria cap a meitat dels anys cinquanta i 
fou reconegut amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l’any 1992.
98 Claudi Tarragó (1901-1986). Escultor català exiliat a Xile, va participar en l’ornamentació d’alguns edificis de l’Exposició 
Universal del 29. Junt amb el seu amic German Rodriguez Arias -membre fundador del GATCPAC-, va instal·lar a casa seva, 
en l’exili, una fàbrica de mobles artesanals que donà origen a una coneguda empresa en el sector.
99 El Grup Gallot fou un grup d’artistes d’avantguarda de Sabadell que va defensar en 1960 una pintura abstracta basada en 
un automatisme gestual de tall surrealista que té el seu precedent estètic en l’action painting nord-americà.
100 La sala s’inaugura el dia 4 de març de 1960 amb una exposició-homenatge a l’escultor Manolo Hugué, després (29 de 
març,23 abril) hi exposaren el pintor Gastó i l’escultor Brull, l’abril/maig pren el relleu Xavier Corberó, i el mes de juny 
Claudi Tarragó (escultor), El setembre hi exposa Francesc Barceló, seguit del grup Gallot -que inaugura per les festes de la 
Merçe-, el novembre Morato Aragonés, Francisco Hernández (pintor) el desembre, i Balaiga (ceràmiques) el gener del 61.
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Article de Juan Cortés sobre Francesc Barceló, publicat 
al núm 1207 de la revista Destino.

criticar la producció anterior, deixa clar que 
l’evolució en el treball de Francesc Barceló ha 
estat per a millor.

Les altres dues crítiques que fan referència 
a l’exposició vénen signades per Juan Cortés 
i Juan Eduardo Cirlot respectivament. 
Apareixen a Destino i a Índice, la primera 
just després de realitzada l’exposició (el 24 
de setembre de 1960) i la segona un cop 
ja s’ha portat a terme la mostra de París. 
Són dos articles extensos amb detallades 
descripcions de les formes i els procediments 
emprats per l’escultor, però amb escasses 
referències a l’exposició en concret. 

2.3.2.2. Galerie Raimond Duncan 
(París, 1960)

L’exposició a la Galerie Raymond Duncan de 
París tindrà lloc entre l’1 i el 14 d’octubre de 

1960 i està suficientment documentada, ja que 
es conserven cartes i albarans, catàleg, invita-
cions, fotografies de la inauguració, retalls de 
premsa i fins i tot imatges de gairebé totes les 
obres presentades amb anotacions dels clients 
que les varen adquirir i el preu de les mateixes.

Es desconeix de quina manera entra en 
contacte Francesc Barceló amb el galerista 
Raymond Duncan 101, germà de la ballarina 
Isadora Duncan i com s’acorda l’exposició a 
la galeria, ubicada en una cour del núm. 31 
de la rue de Seine, a París 102.

El primer contacte amb la Galerie Raymond 
Duncan, del qual es conserva constància, 
és una carta datada el mes d’abril de 1960 i 
signada per Mia Grambihler-Koessler 103, que 
en seria, aparentment, l’encarregada.

En ella s’agraeix a Francesc Barceló 
l’enviament de 166 NF (nous francs 104) en 

101 Raymond Duncan (San Francisco, 1874 - París, 1966).Ballarí, artista, artesà, poeta i filòsof. El 1891 desenvolupà, 
amb només 17 anys, una teoria del moviment que el portà a col·laborar estretament amb la seva germana, la coneguda 
ballarina Isadora Duncan, només tres anys més gran i amb qui compartia el gust per l’estètica de la Grècia clàssica. El 1911 
s’instal·larà a París on obrirà la seva acadèmia, al núm. 31 de la rue de Seine, imbuïda de l’esperit de l’acadèmia platònica.
102 la Galerie Raymond Duncan, ubicada al núm. 31 de la rue de Seine de París degué formar part inicialment de 
l’acadèmia fundada per Raymond Duncan, concebuda com un indret obert a qualsevol novetat en teatre, literatura, música 
i art. La galeria roman activa inclús després del traspàs del mateix Raymond Duncan, estenent la seva activitat fins ben 
entrats els anys setanta.
103 L’any 1960 Raymond Duncan tenia ja vuitanta-quatre anys, així doncs, sembla raonable que hagués delegat els afers de 
la galeria en altres persones o inclús que hagués traspassat l’activitat. La correspondència que Francesc Barceló rebé de la 
Galeria ve signada per Mia Grambihler-Koessler, persona sobre la qual no ens ha estat possible trobar cap més informació.
104El gener de 1960 i a causa de l’escàs valor del franc francès, es va crear el nou franc amb un valor d’1 nou franc per cada 100 
francs antics, el que explica que durant un temps es fes servir l’abreviatura NF (nouveau franc) per diferenciar-los dels antics.
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Primera de les cartes que es conserva de la Galerie 
Duncan a Francesc Barceló, datada a 13 d’abril de 1960.

concepte de despeses d’exposició i se l’informa 
que les parets de la galeria han estat renovades. 
Aparentment, en una visita anterior al local 
(podria ser que acompanyat de la seva esposa) 
l’artista hauria plantejat la possibilitat 
d’empaperar-les. 

El 15 de juliol, en una nova carta, tot 
confirmant les dates de l’exposició, se li 
demanen a Francesc Barceló algunes dades 
com els textos introductoris sobre l’obra, 
el currículum i les mides del catàleg (que 
aparentment s’hauria imprès a Barcelona). 

El 15 de setembre se li envia una nova carta 
demanant-li que es faci càrrec dels sobres pels 
catàlegs, ja que són d’una mida impossible 
de trobar allí. També se li demana l’hora 
d’arribada i se li donen instruccions per 
l’enviament de les obres. Finalment, obres i 
catàlegs degueren viatjar pràcticament en 
simultani al mateix artista, ja que els albarans 
de l’empresa de transport (Jalibert & cia.) 
estan datats el dia 30 de setembre: tres caixes 
de 259 kg. de pes, declarades com a mostrari i 
que varen desplaçar-se en tren fins a París via 
Cerbère i dos paquets de catàlegs, de 8,9 kg. 
que ho feren per via aèria.

Així doncs, considerant que la inauguració va 
tenir lloc a l'endemà a les quatre de la tarda, 
el muntatge de la mostra va ser forçosament 
ràpid. 

No obstant això, l’exposició va ser un èxit 
en tots els sentits. En les fotografies de la 
inauguració podem constatar l’assistència a 
l’esdeveniment de José Mª Areilza 105, Conde 
de Motrico, aleshores ambaixador d’Espanya 
a París, fet del qual se’n va fer ressò la premsa 
mallorquina.

També disposem d’alguns retalls de premsa 
amb ressenyes aparegudes a revistes franceses: 
Cimaise, L’express, Paris-presse-l’intransigeant, 
Amateur d’Art, Art actuel, Arts, France 
observateur, Lettres francaises, L’information 
i Sens plastique. Són breus ressenyes per 
l’aparició de les quals potser es va haver que 
abonar entre 40 i 200 (francs potser?), ja que es 
va trobar un llistat manuscrit amb la següent 
operació:

Art actuel 60

Art aujourd’hui 200

Arts photo 120

Lettres françaises 80

105 José Mª de Areilza y Martínez de Rodas (Portugalete 1909 - Madrid 1998) va ocupar diversos càrrecs durant la dictadura 
del general Franco: Alcalde de Bilbao, Director general del Ministeri d’Industria i ambaixador a Argentina, Estats Units i 
França. Va dimitir d’aquest últim càrrec per discrepàncies amb el règim el 1964. Més endavant es convertiria en un dels 
homes forts del primer govern de la transició.
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Amateur d’art 65

France observateur 100

Combat 85

Information 40

Sens plastique 50

86.000*

* (es desconeix el tipus de canvi de moneda aplicat, ja que 
la suma de les diferents quantitats seria tan sols de 800)

També pot ser que es pagués per l’aparició 
d’un anunci i que això comportés també 
la publicació d’una ressenya però aquest 
extrem no podem confirmar-ho. 

El cert és que no consta que es realitzés 
cap pagament a Cimaise, L’express i Paris-
presse-l’intransigeant, publicacions on sí 
que varen aparèixer ressenyes i en canvi no 
ens consta la publicació de cap citació a: Art 
aujourd’hui i Combat, que sí que apareixen 
al llistat.

Tampoc semblaria tenir massa sentit haver 
pagat per una crítica com l’apareguda a Les 
lettres françaises 106 :

El jove escultor espanyol Barceló utilitza 
metall de les demolicions, aquestes plaques 
de metall mal acabades, arrencades de 
maquinàries rovellades, que ell treballa en 
superfície per l’acció alternada de l’àcid i 
la soldadura, obtenint d’aquesta manera 
ombres, traços, restes, relleus mal acabats. 
Aquesta concepció de l’escultura en dues 
dimensions resta molt limitada. 

La resta d’escrits en canvi som molt més 
amables amb Francesc Barceló al qual 
defineixen com un “deixeble evolucionat del 
neo-plasticisme” 107 o com un dels majors 

Imatges de la inauguració de l’exposició  
de Francesc Barceló a la Galerie Duncan, a París.

Francesc Barceló (a la dreta) mostrant el  
llibre de signatures a uns visitants durant la inauguració.

106 Les lettres françaises fou una publicació cultural inicialment clandestina que començà a publicar-se a França el 1941 
i desapareix el 1972. La ressenya publicada en aquest mitjà sobre l’exposició de Francesc Barceló a la Galerie Duncan 
l’octubre de 1960 és poc afalagadora.
107 “L’art d’aquest jove escultor espanyol sobre metall presenta tots els trets que caracteritzen generalment l’expressió 
plàstica dels artistes ibèrics. Una extrema habilitat tècnica, una mena d’elegància innata i un no-res de preciositat 
formal. En les seves escultures i els seus retaules (espècies de baixos relleus de concepció prou pictòrica), Francesc 
Barceló es revela com un deixeble evolucionat del neo-plasticisme. L’artista sembla haver emprès una sensibilització de 
les teories d’aquesta última escola. Davant algunes de les seves realitzacions i deixant de banda el diferent material, hom 
pensa en Mondrian o en Gorin. “[Traducció del text publicat a France Observateur, 1960, Octubre 6]
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testimonis de l’esperit espanyol 108 així com  
amb les seves creacions escultòriques 
presentades a la Duncan, a les que es refereixen 
com vertader miracle d’art mediterrani 109 
o com a formes cegues, vibrants de passió 
continguda, que tenen el valor i l’emotiva 
gravetat, d’una confidència 110.

Especialment treballada està la crítica 
escrita per Renée Carvalho 111 que escrivia 
per la Revue Moderne i on no sabem si va 
ser finalment publicada, ja que el que en 
conservem és un exemplar mecanografiat.

I, com de costum, la premsa mallorquina 
es desfà en elogis cap a l’escultor. Del 
reportatge aparegut a Baleares, a la secció 
de Artes y letras en destacaríem un parell 
de comentaris: en primer lloc la referència 
a la policromia de les peces, aspecte que 
pràcticament no s’ha pogut contrastar, ja 
que tan sols es conserven fotografies en 
blanc i negre de la major part d’elles 112 
i en segon lloc la possibilitat de futures 
exposicions i contractes, contactes dels 
quals en resten algunes evidències però 
que, exceptuant la relació amb la Galerie 

108 “Treballa les planxes per oxidació i soldadura de peces afegides, obtenint així coloracions i gradacions que van de la  
tinta freda a la tinta càlida en una gamma fortament desenvolupada, pedaços, accidents diversos, repetició de formes  
desgranades dins l’espai bidimensional. És dins d’aquesta segona manera que ell tradueix millor allò que té de tancat,  
d’impenetrable l’esperit espanyol del qual ell n’és un dels majors testimonis.” [Traducció del text publicat a L’Information, 
1960, Octubre 15]
109 “S’ha de dir que la seva present exposició d’escultura abstracta desvetlla un artista plenament coneixedor del seu ofici. 
Ens presenta una mena de bastides o escales de metall soldat, acolorides, d’una gràcia equilibrada veritablement rara. 
Exposa també algunes plaques, que anomena relleus on cada element, cada quadrat, encara que disposat, aparentment, 
a l’atzar, es troba ubicat per una necessitat -diem-ho així- matemàtica. Aquesta escultura sàvia i fortament instintiva a la 
vegada, es desvetlla com un veritable miracle d’art mediterrani.” [Traducció del text publicat a Journal de l’amateur de 
l’Art, 1960, Octubre 10]
110 “Barceló en desvetlla avui allò que sembla haver-hi descobert, amb l’estreta intimitat que ha de lligar al creador amb el 
seu material, el secret d’una quietud, encara perfectible més enllà de les masses de ferro delicadament accidentades, on les 
harmonies internes ensordeixen el metall amb caràcters jeroglífics. Aquestes formes cegues, vibrants de passió continguda, 
tenen el valor, l’emotiva gravetat d’una confidència.” [Traducció del text publicat a Sens Plastique, 1960, Octubre]
111 Renée Carvalho és autor/a dels llibres: Carvallo, R. (1960) L’art septentrional contemporain. Paris: Ed. de la revue 
Moderne i Carvallo, R. (1963) Artistes catalans contemporains. Paris: Ed. de la revue Moderne
112 -Conocemos tus relieves y esculturas y sabemos de su evolución hacia ángulos cada vez más abstractos, pero ¿la 
novedad en París, en qué ha consistido?
-el policromado de mis obras. El fuego y los óxidos han hecho nacer coloraciones que sorprenden hasta al propio artista...
(Baleares, 1960, Novembre 10)

Dues imatges de la mostra realitzada a Galerie Duncan.

http://www.worldcat.org/title/art-septentrional-contemporain/oclc/25716015&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/artistes-catalans-contemporains/oclc/21857314&referer=brief_results
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Dues imatges de Francesc Barceló en companyia 
d’alguns visitants de la seva exposició de París.

Craven, no ens consta que s’arribessin a 
materialitzar 113.

També es fa esment a un altre fet 
significatiu en el titular de Baleares, que 
diu textualment: "Una obra suya propuesta 
para el Museo de Arte Moderno", i així va ser, 
efectivament, i fou el mateix artista el que, a 
través d’una carta tramesa a Jean Cassou 114 
-Director del Museu- s’ofereix a donar un 
dels relleus exposats a París, cosa que fou 
acceptada pel Museu, que en l'escrit enviat a 
data de 3 de febrer responia:

Cher Monsieur Barceló

C'est avec joie que le Musée accepte la 
très curieuse oeuvre que vous lui offrez 
généreusement. Je fais procéder aux 
formalités d'acceptation et d'atribution 
et je vous aviserai lorsque l'affaire serà 
definitivement reglée.

Veuillez agréer avec mes remerciements 
l'assurance de mes sentiments les plus 
cordiaux. 115

D’aquesta manera el relleu que apareix 
a la portada del catàleg de Francesc 
Barceló a les Galeries Raymond Duncan 
va passar a formar part de la col·lecció del 
Museu Nacional d’Art Modern i continua 
en possessió del Fond Nationale d’Art 
Contemporaine de la Ville de Paris, que el 
conserva en els seus magatzems d’Anthony, 
no havent estat mai més exposat en aquests 
últims més de 50 anys.

Pel que fa a l’esmentat catàleg es tracta d’un 
fulletó de quatre fulles (vuit planes) més les 
cobertes en el que hi apareixen reproduïdes 
set peces: A la portada una fotografia 
impresa a sang reprodueix part del relleu 

113 Esta exposición que acaba de realizar Barceló en París, 
entre otras cosas, le anima y le dota de lo preciso para la 
continuidad.

Invitaciones para nuevas exposiciones en Amsterdam, 
en California, en Londres, y, en París, la firma de 
un importante contrato en condiciones económicas 
espléndidas, con la galería Craven, que será el 
representante para Europa de la obra de Francisco Barceló. 
(Baleares, 1960, Novembre 10)
114 Jean Cassou (Bilbao, 1897 - Paris, 1986). Escriptor, 
crític d’art, traductor i poeta, Jean Cassou va ser el director 
del Musée National d’Art Moderne de Paris i el primer 
president de l’Institut d’études occitanes. Segons Jacinta 
Cremades (Cremades, J. (2011) Epistolario. Jorge Guillén-
Jean Cassou. Valladolid: Fundación Jorge Guillén (pàg.14)) 
Cassou va ser un defensor i divulgador de l’art espanyol, 
tant pel que feia a la literatura, com en el món de les arts 
plàstiques “De hecho, no hubo artista español que al 
llegar a Paris no fuera directamente, con una carpeta 
bajo el brazo, a ver a Jean Cassou. Él siempre recibía en su 
despacho a sus “paisanos españoles”.”

115 “És amb alegria que el Museu accepta la tan curiosa 
obra que vostè li ofereix generosament. Procediré a les 
formalitats d’acceptació i d’atribució i l’avisaré tan bon 
punt l’afer estarà definitivament arranjat. Rebeu amb els 
meus agraïments la seguretat dels meus sentiments més 
cordials.” [Traducció de l’original en francès]
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Imatges del catàleg realitzat per Galeries Duncan amb 
motiu de l’exposició de les escultures de Francesc 
Barceló a la seva seu de la rue de Seine a París el mes 
d’octubre de 1960.

donat al Museu sobre un paper lleugerament 
més gruixut i més crema que els fulls 
interiors; obrint el catàleg trobem una 
petita fotografia de l’artista treballant sobre 
una de les escultures exemptes de majors 
dimensions. En aquesta doble pàgina podem 
llegir el nom de les galeries, el de l’artista i els 
títols genèrics de les dues sèries presentades: 
Sculptures, de 1959 i “Retablos”(escrit així, en 
castellà i entre cometes), de 1960.

A la doble pàgina següent comença la 
presentació de les obres, a càrrec de Juan 
Eduardo Cirlot i apareix reproduït un grup de 
tres personatges titulat així: Trois hommes.

A la doble pàgina central finalitza el text, 
signat i datat el 5/8/1960 116) i apareix 
reproduït (també a sang) un segon retaule, 
junt amb el títol Reliefs i la data: 1960.

A la doble pàgina següent apareixen 
reproduïdes dues peces sobre planxa de 
caràcter ben diferent: en horitzontal una peça 
abstracte que es correspon amb la següent 
definició que en farà el mateix Cirlot a Índice : 

La mejor obra dentro de esta tipo muestra una 
forma discoidea hacia el centro del espacio 
rectangular, unida por una línea más imprecisa 
al límite derecho. Todo ello destaca por el 
pulimento y el color claro del metal, contra 
el resto de la superficie, que está oxidada y 
trabajada a martillo, a la vez que recorrida por 
efectos de soldadura en algún sector. (Índice de 
artes y letras, 1960, Desembre)

En vertical, l’obra titulada Saint Pierre, un 
dels escassos relleus que conserven evidents 
vestigis de figuració i que, pel que sembla, 
va ser venuda a les Galeries Craven que més 
endavant li encarregarà algunes peces més 
en aquesta línia.

En l'última doble pàgina hi trobem un breu 
currículum amb algunes dates trastocades, 
ja que fixen el 1957 l’exposició de Madrid 
(Sala Toisón), que va tenir lloc un any 
abans i en 1958 la mostra de València (Sala 
Lafuente) que va tenir lloc el 1956. Així 
mateix es data en 1957 el premi del Saló de 
Tardor de Palma que se li va atorgar el 1956. 

116 S’han localitzat tres textos de Juan Eduardo Cirlot que fan al·lusió a l’obra de Francesc Barceló. El primer d’ells és tan 
sols un comentari, de passada, en una ressenya feta a Índice (Índice de artes y letras, 1960, Juliol) sobre La Exposición 
Nacional de Bellas artes. El segon és el text que serveix d’introducció al petit catàleg editat amb motiu de l’exposició a 
Galerie Duncan al qual fem referència i del que se’n conserva, a més, una còpia mecanografiada i datada, efectivament, 
el 5 d’agost de 1960. Aquest text apareixerà traduït al castellà i amb una introducció nova al Correo de las Artes (1960, 
Setembre). I el tercer apareixerà el desembre d’aquell mateix any a Índice. La figura de Juan Eduardo Cirlot (Barcelona, 
1916 - 1973) és de sobres coneguda i no s’escau fer-ne una presentació en aquestes notes. Tan sols destacar que, a banda 
d’un crític eminent, Cirlot destacà en la seva obra poètica i musical. El 1996, l’IVAM li va dedicar una important mostra 
comissariada per les seves filles Lourdes i Victòria.
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Titulars apareguts a la 
premsa mallorquina relatius 

a l’exposició de Francesc 
Barceló a París, el mes 

d’octubre de 1960.

Aquestes confusions, desconeixem fins a 
quin punt intencionades, es reproduiran en 
algunes ressenyes en premsa 117. Per últim 
apareix reproduïda una de les escultures 
abstractes exemptes, estructurada com 
un paravent sobre tres eixos verticals de 
diferents alçades.

A la contraportada tan sols hi apareix 
l’adreça de la galeria i les dates de la mostra: 
31 Rue de Seine- 1-14 octobre 1960.

Símptoma de la rellevància que aquesta 
primera exposició individual a París va tenir 
per l’artista és el fet que en confeccionés 
un àlbum a partir del llibre de dedicatòries 
(també és el primer cop que en posa) amb 
fotografies de la inauguració, fotografies de 
les peces, retalls de diaris i fins i tot alguna 
carta. Gràcies a aquest tenim informació 
de les obres venudes, dels seus preus i dels 
noms de les persones que les varen adquirir.

Així per exemple sabem que de les vint-
i-dues peces exposades varen restar en 
possessió de John Craven entre tres i quatre 
peces. La Savage Gallery de Londres, 

n'hauria adquirit almenys cinc i dues la 
Galería Acosta de Califòrnia, mentre que 
una de les obres, com dèiem abans, va ser 
oferida en donació al Museu d'Art Modern 
de París i la resta venudes a particulars, 
entre els quals figurarien un comprador suïs 
anomenat Ato Woib i una clienta de París 
que respondria al nom de Mademoiselle Lia.

En el quadern figura el llistat amb els preus 
que oscil·len entre els 450NF i els 3000NF. 
També hi va enganxar la carta de John 
Craven, amb data de 21 d'octubre, on es 
detallen les condicions de les seves futures 
relacions comercials.

Així mateix hi trobem prop de vuitanta signa-
tures i comentaris a l'exposició d'un públic de 
molt diversa procedència, des dels espanyols 
Areilza, Larrauri, Pérez 118... als francesos Renée 
Carvallo,... passant per belgues, alemanys, core-
ans, nord-americans, etc...

Entre els retalls de premsa que es 
conserven en relació a l’exposició de 
París ja hem destacat els de Juan Eduardo 
Cirlot (1960) 119, però també caldria parlar 

117 Per exemple en l’article titulat “1927-1960 Son Carrió-París La trayectoria triunfal de un forjador mallorquín” que 
desconeixem en quin mitjà va sortir publicat.
118 Nascuda el 1915 a Cartagena Maria Josefa Ide-Pérez fou una pintora abstracta, establerta a Anvers a la qual Juan 
Eduardo Cirlot li dedica una bona crítica en el mateix núm. de El Correo de las Artes en què es publica el text sobre 
l’escultura de Francesc Barceló (veure nota núm. 116). La seva signatura apareix així mateix, al llibre de signatures de 
l’exposició de Francesc Barceló a Galerie Duncan.
119 Veg. supra notes 116 i 117
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Llistat de vendes de les obres exposades a les Galeries 
Raymond Duncan de París, conservat dins el llibre 
de signatures de la mostra i segons el qual tot hauria 
quedat venut.

del d'Agustín Larrauri 120, aparegut en el 
Correo de las artes (Correo de las artes, 
1961, Febrer-Març), crítica extremadament 
elogiosa, que posa les fites aconseguides 
per Francesc Barceló a l’alçada de les de 
grans figures de referència internacional 
com Brancusi, Moore, Germanie Richier 
o Helen Chadwick. No és que en faci una 
comparació de la seva obra sinó que apunta 
al fet d’haver experimentat amb la tècnica 121 
(concretament amb el policromat a base 
d’àcids de les planxes de ferro) i haver 
aconseguit un efecte de plenitud, adaptat “a 
la necessitat estètica del relleu”. El comentari 
sorprèn no només per la rellevància dels 
noms als quals al·ludeix sinó pel fet que 
resulta difícil de contrastar ara com ara, ja 
que la major part dels relleus policromats no 
han pogut ser localitzats físicament i tan sols 
en tenim evidències a través de fotografies en 
blanc i negre.

Es conserva una última ressenya que no 
sabem si va ser o no publicada, però que en 
tot cas no ha aparegut reproduïda, ni tan 
sols parcialment en cap altre mitjà imprès al 
qual haguem tingut accés. Es tracta d'un full 
manuscrit de la mà de Josep Mªde Sucre 122 
en el qual al·ludeix al canvi experimentat 
pel fenomen escultòric, on el ritme i el 
moviment han sobrepassat en importància a 
l'assemblatge dels volums en l'espai. 

L'exposició a les Galeries Duncan tindrà 
com a conseqüència l'inici d'una relació 
contractual amb les Galeries Craven de París 
i els contactes (que finalment no sabem del 
cert si es van arribar a concretar -manquen 
evidències-) amb la Savage Gallery de 
Londres i amb la galeria californiana 
d'Edgardo Acosta 123.

120 d’Agustín Larrauri no en tenim gaire informació, el 
seu nom apareix lligat a algunes crítiques, traduccions i 
creacions literàries durant els anys 50 i 60, i concretament 
a aquesta crítica de Francesc Barceló a Correo de las 
artes, publicació editada a Barcelona 1958 a 1962, que el 
seu primer exemplar fa tota una declaració d’intencions: 
“queremos y debemos proclamar que partimos en busca 
de renovadas emociones estéticas, que nos interesa 
profundamente el futuro del Arte” (Correo de las artes, 1957, 
Febrer 23)
121 Concretament el crític equipara l’experimentació de 
Francesc Barceló amb el relleu del ferro i el cromatisme 
amb l’exploració i la síntesi dels volums en Brancusi, amb 
les perforacions de les formes en Moore, i amb la destrucció 
expressiva de la matèria en Richier i Chadwick.
122 Josep Mª de Sucre (Barcelona, 1886 - 1969). Artista, 
escriptor i crític d’art. D’ell en destaquen el seu paper de 
pont generacional, de mediador entre el modernisme i 
l’avantguarda i en reconeixen el mestratge autors com Juan 
Eduardo Cirlot i Carlos Antonio Arean. A més Sucre va 
afavorir l’obtenció de beques d’estudi a París per als pintors 
d’avantguarda dels anys 50 i 60 com Subirachs, Tàpies, 
Arnau Puig, Guinovart,...
123 Edgardo Acosta (1913 - 1999) i la seva esposa 
Francesca foren propietaris d’Edgardo Acosta Gallery a 
Beverly Hills, activa entre 1957 i 1979. 
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1.-Crítica, manuscrita en francès, de Josep Maria de 
Sucre sobre el treball de Francesc Barceló.
Alguns extractes del llibre de signatures de l’exposició a 
les Galeries Duncan.

2.-Signatura de Michel Ragon, de la revista Cimaise.

3.- Signatura de Renée Carvallo, de la Revue Moderne.

4.- Signatura de José María Areilza, aleshores 
ambaixador d’Espanya a França.

5.- Dedicatòria de Denys Chevalier, crític de France 
Observateur.

6.- “Me gusta muchchísimo” diu l’artista alemany 
resident a Eivissa i membre del grup Ibiza 59, Heinz 
Trökes.

7.- Dedicatòria del corresponsal de la revista alemanya 
Die belt, que compara les obres de Francesc Barceló amb 
les d’Antoni Tàpies.

8.-Dedicatòria de la pintora Ida Pérez, amb qui Francesc 
Barceló havia compartit crítica a la revista El correo de 
las artes.

9, 11, 12 i 14.- Diverses felicitacions.

10.- Dedicatòria de l’artista Cubà Francisco Lázaro 
Antigua.

13.- Dedicatòria del galerista californià Edgardo Acosta, 
que passava per casualitat per la galeria i finalment 
acabà adquirint algunes de les obres de l’exposició.

15 i 16.- “Felicitaciones! Creo que su escultura está 
emparentada con el sentido románico de la escultura 
hispana, de ahi su autenticidad” escriví el crític Agustín 
Larrauri, qui posteriorment publicaria una ressenya 
sobre l’exposició al Correo de las Artes.

8
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10

16

9

11

12

14

15
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Carta de Savage Gallery a Francesc Barceló.

 

L’escassa documentació que es conserva 
sobre la relació de Francesc Barceló i la 
Savage Gallery de Londres (hi havien 
un parell de cartes, però una d’elles es 
va extraviar) ens dona testimoni del fet 
que l’artista havia acordat amb la sala la 
realització d’una exposició, per la qual 
cosa li haurien adquirit diverses obres 
a la mostra de París a Galerie Duncan 
(concretament cinc relleus abstractes 
apaïsats, les fotografies dels quals figuren 
al llibre de firmes al què ja ens hem referit 
anteriorment).

Aparentment, i segons la carta dirigida a 
Francesc Barceló amb data de 27 d’octubre 
de 1960 i tramesa al seu domicili del carrer 
Modolell, l’artista s’hauria compromès 
verbalment a treballar en exclusiva per 
Savage Gallery a Gran Bretanya. El galerista 
(o el remitent de la carta, en qualsevol cas, 
ja que no va signada) es mostra sorprès de 

saber que Francesc Barceló ha signat un 
contracte d’exclusivitat amb les Galeries 
Craven i li recorda que, a banda d’haver 
compromès amb ells l’exclusivitat a la Gran 
Bretanya, també va acordar l’enviament de 
peces suficients per a realitzar una exposició 
a la seva galeria de Londres als voltants 
del mes d’abril de 1961. Desconeixem si 
aquesta exposició es va arribar o no a portar 
a terme, ja que les dades que apareixen en 
la correspondència posterior amb Galerie 
Craven no són concloents però res no apunta 
en la direcció contrària.

2.3.2.4. Galerie Craven (París)

Les relacions de Francesc Barceló amb la 
Galerie Craven 124, s’inicien, aparentment, 
a finals de 1960 125 però la correspondència 
entre la galeria, l’artista i altres intermediaris 
està incompleta i és força confosa, amb la 
dificultat afegida de què sembla haver alguna 
carta erròniament datada que genera encara 
major confusió. D’altra banda no tenim 

124 Galerie Craven. Ubicada al núm.5 de la cèntrica rue des Beaux Arts (prop de la rue de Seine, on es trobava la Galerie 
Raymond Duncan) fou, segons Barreiro (Barreiro, P., Llorente, A., i Manrique, A. (2007) Geometria y movimiento. Juan Puig 
Manera (1955 - 1960). Un pintor cinético en París. Madrid: Galeria José de la Mano) una galeria militant de l’art abstracte 
“como demuestran sus colectivas que reunían a un amplio espectro de esta vertiente. Tanto los artistas vanguardistas 
Delaunay, Van Doesburg, Klee, Kandinsky, como las jóvenes promesas como Gilioli, Gillet, Hartung, Jacobsen, Magnelli, 
Pillet,Michaux, Matta encontraron un lugar en común en Craven.”
125 Unes cartes aparentment erròniament datades ens van portar a creure que els primers contactes de l’artista amb la 
parisenca Galerie Craven es van produir a partir del mes de febrer de 1960 (abans de la seva primera exposició a Paris) però 
finalment tot semblaria indicar que Francesc Barceló va conèixer John Craven arran de l’exposició a les Galerie Raymond 
Duncan en el mes d’octubre de 1960.
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Carta de John Craven a Francesc Barceló, datada a 27 
d’octubre de 1960, on s’especifiquen les condicions 
del seu contracte.

cap altra manera de documentar aquests 
contactes professionals, ja que no existeixen 
fotografies, catàlegs, invitacions o retalls 
de premsa que certifiquin en quina manera 
l’obra de Francesc Barceló fou exposada i 
comercialitzada a través de Craven.

La seqüència epistolar, que ens aporta més 
incògnites que certeses, és la següent:

París: 15 d’octubre de 1960

Un dia després d’acabar l’exposició a les 
Galeries Raymond Duncan i manuscrit en 
un petit tros de paper blanc amb bolígraf 
vermell, el següent text dóna compte de 
l’inici de l’activitat professional entre 
l’escultor Francesc Barceló i el galerista John 
Craven 126 : 

CRAVEN 

Reçu de Barcelo, en depot à la galerie, 10 
sculptures en fer (DIX)

Paris le 15 Octobre 1960

J. L. Craven

París 21 d’octubre de 1960

La primera carta de Galeries Craven a Francesc 
Barceló es va conservar inserida en l’àlbum 

de l’exposició a les Galeries Duncan. En ella 
s’especifiquen els termes de la seva futura 
relació comercial, diu:

Estimat Barceló

Us confirmo els termes del nostre acord 
de base pel qual jo tinc l’exclusivitat 
completa de les vostres escultures al món 
sencer, excepció feta d’Espanya, on jo puc 
vendre i on vostè pot vendre directament, 
pel seu compte, al preu de la Galeria, als 
seus clients espanyols.

Us prendré en ferm, al preu de 450 NF, 
una mitjana de deu escultures per mes, o 
bé 900 NF per mes, en el benentès de què 
jo escolliré aquestes escultures d’entre 
tota la vostra producció que deu passar 
per la Galeria.

Vostè es compromet a fer-me arribar amb 
cada escultura deu fotos de format 13 X 
18 de mínim, portant cadascuna un nú-
mero i un títol d’identificació. Vostè i jo 
conservarem, cadascú per part seva, un 
àlbum d’identificació general de la vostra 
obra.

La Galeria organitzarà totalment tota la 
difusió de les seves obres i les seves expo-
sicions. Per les peces no adquirides per 

126 John Craven (1912 - 1981) De nom Louis Conte, Craven es va donar a conèixer inicialment com a fotògraf, càmera, i 
finalment com a propietari d’una galeria d’art a París a partir dels anys cinquanta.
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Nota de dipòsit de deu escultures de Francesc Barceló 
a la Galerie Craven, datada a 15 d’octubre de 1960, un 

dia després de finalitzar la seva exposició a les Galeries 
Raymond Duncan.

mi i que seran confiades per la venda, la 
galeria tindrà un 33% sobre el seu preu de 
venda. Per tota exposició, a la Galeria o 
a l’estranger, un acord mutu intervindrà 
entre nosaltres, així com entre nosaltres i 
la Galeria estrangera pel repartiment dels 
costos d’una manera equitativa per a tots.

S’entén d’una altra part que jo tinc, en 
qualsevol cas, primera vista exclusiva de 
les seves obres i que de les escultures que 
vostè vendrà a Espanya, jo n’hauré fet la 
tria, almenys per fotografia, per enda-
vant.

Us prego de confirmar els termes d’aques-
ta carta i de creure, estimat Barceló, en 
els meus millors sentiments.

J. L. Craven

PD. He escrit a la Savage Gallery, tal com 
vam decidir i totes les escultures són al 
transportista. En qualsevol cas, us dema-
naria que m’indiquéssiu, en respondre’m, 
si les escultures venudes han estat paga-
des o no.

D’una altra part, podríeu indicar-me si us 
seria possible enviar-me en quinze dies 
més o menys unes 6 o 8 escultures per una 
exposició col·lectiva a Copenhaguen, Di-
namarca.

[Traducció de l’original en francès]

Barcelona 27 d’octubre de 1960

Francesc Barceló farà arribar a John Craven 
una altra carta, redactada en francès, 
agraint-li l’enviament de les seves peces a 
la Savage Gallery. Acusa rebut de l’anterior 
comunicació del galerista francès amb data 
de 21 d’octubre en què aquest li exposava 
els termes del seu acord professional, així 
mateix es compromet a satisfer l’encàrrec 
d’enviar algunes escultures a Craven 
per a una exposició a Copenhaguen que 
desconeixem si es va fer.

París, 8 de novembre de 1960

John Craven respon a la carta de Francesc 
Barceló felicitant-se per l’acord assumit per 
ambdues parts i manifestant que, malgrat 
els petits mals entesos, estarien d’acord 
en mantenir la paraula donada a Savage 
Gallery en el sentit d’atorgar-li l’exclusivitat 
a Anglaterra, d’enviar-li totes les peces no 
venudes de l’exposició a la Duncan i de 
completar l’enviament amb noves peces 
abans d’abril de 1961, amb l’enviament a 
càrrec de l’artista (que, d’entrada, sembla 
que hauria assumit la galeria parisenca). 
Craven li demana a Barceló més prudència 
i claredat en aquestes qüestions de cara al 
futur i li notifica que no cal afanyar-se amb 
l’enviament de Copenhaguen, ja que es pot 
endarrerir una mica.
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Logotip de la 
Galerie Craven 
de París.

Llistat d’artistes exposats a Galerie 
Craven al llarg de 1961, publicat al dors 
d’una invitació de la galeria.

Barcelona, 18 de novembre de 1960

Francesc Barceló acusa rebut de la carta de 
John Craven del dia 8 de novembre i mira de 
desfer els possibles mals entesos produïts 
amb la Savage Gallery enviant còpia de la 
carta rebuda de la galeria anglesa amb data 
de 27 d’octubre i de la seva resposta. Així 
mateix dóna notícia de l’enviament de les 
escultures per a l’exposició de Copenhaguen.

Barcelona, 23 de novembre de 1960

Segellada amb aquesta data, la llicència 
d’exportació d’una caixa amb 6 mostres 
de ferros artístics de 47 kg. de pes amb 
destinació a la Galerie Craven de París es 
correspon amb tota probabilitat a les peces 
esmentades per Francesc Barceló en la carta 
anterior i amb destinació Copenhaguen. El 
valor declarat és tan sols de 200 francs i la 
ruta, a través de Port Bou, sembla que va 
passar la duana amb data de 9 de desembre.

París, 2 desembre de 1960

A la invitació de la inauguració del pintor 
Manera 127 a la Galerie Craven del dia 2 de 
desembre s’ha inclòs Barceló al llarg llistat de 

noms dels quals la galeria ha exposat treballs 
en 1960. Són 76 artistes, entre els quals 
es troben noms consagrats (Arp, Calder, 
Delaunay, Dubuffet,...) junt amb d’altres 
que ens resulten més desconeguts (Bazaine, 
Bercot, Bryen,...).

París, 17 de desembre 1960

Manuscrita en una postal que reprodueix 
un bust de faune de Picasso, John Craven 
notifica a Francesc Barceló que ha rebut 
l’avís d’arribada de les escultures. Així 
mateix li demana si li podria fer arribar 
unes quinze escultures pel mes de març per 
muntar una exposició.

Barcelona, 22 de desembre de 1960

L’empresa Jalibert & cia. fa arribar a Francesc 
Barceló documentació relativa a un (o 
dos) enviaments fets a la Galerie Craven. 
No queda del tot clar que es tracti tot del 
mateix enviament, ja que si bé en tots els 
papers de l’enviament del 22 de novembre es 
parla d’una caixa de 47 kg., en l’últim el pes 
declarat és de 62 kg. Tanmateix, atenent a les 
dates caldria pensar que es tractés sempre 
del mateix paquet.

127 Joan Puig Manera (Olot, 1921 - L’Escala, 2013 ). La seva pintura aprofundeix en l’abstracció geomètrica gairebé des dels 
seus inicis, quan, a mitjans dels anys cinquanta, s’instal·la a París, gràcies a una beca de l’Institut Francès de Barcelona. 
Exposa assíduament a les galeries Craven i Denise René, així com en els salons de París que es celebren al Musée d’Art 
Moderne. El 1971 retorna a Espanya, on continua treballant en la mateixa línia que ell mateix qualifica de cinetisme.
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Sol·licitud d’exportació d’obres de Francesc Barceló amb 
destinació a la Galerie Craven de París.

128 Matias Mut Oliver. Director de l’Oficina de Turisme d’Espanya a París des de 1946 fins a principis de la dècada dels 
60, serà més endavant l’organitzador d’EXPOTUR i posteriorment Delegat Provincial Adjunt del Ministeri d’Informació 
i Turisme a Balears. Fermament compromès amb el règim del general Franco, hem localitzat en la premsa del període 
analitzat no poques referències al voltant de la seva tasca incessant en la promoció del turisme a Espanya, i més 
concretament a Mallorca (el més extens a: Baleares, 1966, Maig 8).

Barcelona, 4 de gener de 1961

Francesc Barceló acusa rebut de la postal 
enviada per John Craven i es compromet 
a remetre quinze peces el mes de març de 
1961. Considerant que l’últim enviament 
s’ha endarrerit en excés li demana a Craven 
si coneix una altra via d’expedició més 
ràpida per a properes trameses. Així mateix 
s’interessa per saber si el sr. Mut 128 ha rebut 
alguna cosa per ell de part de la galeria, per tal 
de reclamar-li-ho i felicita el nadal i l’any nou 
afectuosament.

París, 24 de gener de 1961

En un parell de línies manuscrites 
Craven notifica (un mes més tard d’haver 
començat el viatge) que les peces han 
passat FINALMENT (i ho remarca així, 
en majúscules) les duanes i estan a punt 
d’arribar a la galeria.

París, 6 de febrer de 1961

Els problemes amb les duanes continuen. 
Segons explica John Craven en aquesta nova 
carta a Francesc Barceló és un problema 
recurrent amb la duana espanyola, que es 

reprodueix amb els enviaments d’altres artistes 
i que sembla té a veure amb el valor declarat.

Craven sembla veritablement contrariat per 
la quantitat de problemes que provoquen les 
trameses. El Dr. Larrauri (crític i coneixedor 
de l’obra de Francesc Barceló) proposa enviar 
les peces d’una a una i per transport rodat. 
Sembla que Craven no ha fet efectiu cap 
pagament perquè encara està pendent de 
veure quan costarà arreglar el problema amb 
les duanes i ha de descomptar també el preu 
del transport de les escultures de la Savage 
Gallery (800 NF).

Recrimina a l’artista que hagi enviat obres 
de dimensions massa reduïdes i que les hagi 
signat a pinzell i amb la signatura massa 
visible. Li demana de fer-ho amb un punxó 
i més discretament i d’enviar obres més 
semblants al St. Pierre que va adquirir i 
d’unes dimensions semblants (uns 60 cmts.). 
Malgrat això, notifica que exposarà una 
de les noves peces a la vitrina de la galeria 
durant l’exposició de Collages de Fernand 
Dubuis, que tenen previst inaugurar a 
mitjans del mes de febrer. 
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París, 6 de febrer de 1961

Datada també del 6 de febrer però de 1960 
(tot i que suposem que es tracta d’un error i 
en realitat es tractés de 1961) es conserva una 
nota del sr. Matias Mut dirigida a Francesc 
Barceló en què es lamenta d’haver desatès els 
assumptes d’aquest últim i manifesta haver-
se posat en contacte amb la Galerie Craven 
per saber si tenien alguna cosa per ell i que li 
han comentat, que encara no, que l’acabaven 
d’escriure una carta (amb tota probabilitat, 
l’abans esmentada) i que havien tingut 
algunes despeses per compte de l’artista (les 
duanes i els enviaments a Londres).

Barcelona, 13 de febrer de 1961

També aquesta carta de Francesc Barceló 
a John Craven estaria mal datada, ja que 
l’encapçalament diu 13 de febrer de 1960 
i en canvi es refereix a la recepció de la 
correspondència de Craven dels dies 24 de 
gener i 6 de febrer i aquestes cartes eren ja de 
1961. 

Francesc Barceló lamenta tots els entrebancs 
amb les duanes i planteja la possibilitat 
de portar ell mateix les peces en properes 
ocasions almenys fins a la frontera. Està 
a punt d’enviar deu obres més on algunes 
compartirien el mateix esperit del Saint 
Pierre i també unes dimensions semblants, 
tal com sol·licitava el galerista. En principi, 

aquestes peces serien part de les quinze 
que la galeria havia demanat per fer una 
exposició, encara que ja no se’n parli. 

Barceló li demana a Craven si hi ha 
possibilitat de fer emmarcar les peces a 
París per tal de facilitar-ne el transport i es 
congratula de saber exposada una peça seva 
a la vitrina de la galeria.

També al·ludeix al fet que ha rebut les cartes 
de Mr. Jean Cassou i de La Revue Moderne, 
de les quals envia còpia a Craven. La primera 
fa referència, tal com esmentàvem més 
amunt, a l’acceptació per part del Musee 
National d’Art Moderne d’una obra donada 
per Francesc Barceló, la segona no sabem de 
què es tractaria.

Per últim li prega de contactar amb el seu 
amic (el sr. Mut, suposem) per tal de fer-li 
arribar el que correspongui, perquè li fa 
molta falta.

París, 1 de Març de 1961

Carta de John Craven a Francesc Barceló. 
El galerista acaba d’arreglar els pagaments 
amb les duanes i ha quedat en veure’s amb 
el sr. Mut d’ací a poc temps. Pensa que la 
nova manera d’enviar les peces proposada 
per Francesc Barceló en la seva última carta 
pot ser més eficaç, en canvi no veu factible 
fer-les emmarcar a París, ja que resultaria 
excessivament car i a més no és possible 

Targeta postal enviada 
per John Craven a 
Francesc Barceló per 
felicitar les festes de 
Nadal, notificar que 
ha rebut les escultures 
enviades per l’artista i 
demanar-n’hi de noves 
per una exposició 
que s’esdevindria als 
voltants del mes de 
Març.
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trobar fusta d’olivera (suport sobre el qual 
sovint l’escultor acostumava a muntar les 
seves peces en ferro i que és una fusta d’ús 
comú en l’artesania mallorquina, però més 
rara de trobar en altres indrets). A banda, 
està més interessat a rebre escultures 
exemptes que murals, ja que aquestes li 
resulten més fàcils de mostrar i de proposar 
a exposicions i certàmens.

En referència als problemes amb les duanes, 
el galerista es refereix als que el mateix Miró 
ha tingut per enviar les seves peces a la 
Galerie Maegh 129, que van arribar el mateix 
matí de la inauguració

Craven felicita a Barceló per la carta de Mr. 
Cassou.

Barcelona, 8 de març de 1961

Francesc Barceló envia una nota breu on 
acusa rebut de la carta de Craven del dia 1 
de març i on s’interessa per saber l’adreça 
del transportista on ha de portar les 
escultures a Cerbère.

Així mateix esmenta que en aquest 
enviament hi ha dues peces semblants al 
Saint Pierre, tal com li havien demanat 
(podrien ser Apostol –núm. 173 del catàleg- i 
el relleu sense títol -núm. 174-).

El mateix dia 8 Francesc Barceló remet  
una altra nota al sr. Mut, acusant rebut de  
la seva carta del dia 6 de febrer i demanant-li 
si coneix un sistema més ràpid per a realitzar 
els enviaments a la galeria, atès que aquell 
primer enviament s’ha demorat dos mesos 
llargs (els tràmits gairebé tres).

També fa referència al fet que Craven  
li ha de fer arribar uns catàlegs, però no 
sabem del tot cert a quins catàlegs fa 
referència.

París, 13 de març de 1961

Craven notifica a Francesc Barceló que l’ha 
proposat pel Salon de la Jeune Sculpture 
a París i que necessita una peça exempta 
d’aproximadament un metre d’alçada pel 
dia 24 d’abril i una foto de la mateixa de 
13X18 pel 24 de març. Ell es faria càrrec dels 
papers i les gestions.

Així mateix, i en resposta a la seva anterior 
demanda, es compromet a enviar-li aviat 
l’adreça d’un transportista a Cerbère.

París, 14 de març de 1961

Un dia després, Craven envia l’adreça d’un 
transportista de París, aparentment amb seu 
a Cerbère i Barcelona.

129 L’exposició a què es refereix l’anècdota deu ser la realitzada per Joan Miró a la Galerie Maeght de París amb el títol: 
Peintures Murales el 1961.

Carta de Matias Mut, delegat de l’Oficina nacional de 
turisme a França, a Francesc Barceló.



139 

2. Biografia i trajectòria professional de Francesc Barceló

Aquell mateix dia el galerista li ha entregat 
els esmentats catàlegs al Sr. Mut que també 
li envia una nota a Francesc Barceló per a 
notificar-li-ho.

París, 20 de març de 1961

Novament el Sr. Mut escriu a l’artista pel 
tema dels catàlegs. Li demana el seu nom 
complet per tal que l’impressor els hi pugui 
enviar. El cert és que no sabem si es tracten 
d’uns altres paquets addicionals de catàlegs, 
ja que en la nota anterior, del dia 14 de 
març, deia que els hi enviava aquell mateix 
dia i que li costava 1000 francs (dels vells). 
Segurament entremig va haver-hi alguna 
comunicació o conversa que se’ns escapa.

Pel que fa al tema dels enviaments a França 
d’escultures, no sembla que pugui ajudar 
gaire. 

Barcelona, 27 de març de 1961

En aquesta carta, Francesc Barceló acusa 
rebut de les enviades per Craven els dies 
13 i 14, mostrant-se molt content de poder 
participar al Salon de la Jeune Sculpture i 
dient que ja havia enviat dues fotografies de 
dues peces, que, per cert, havia hagut de fer 
expressament, ja que no en tenia cap de tan 
gran.

París, 30 de març de 1961

En una breu nota manuscrita Craven li 
notifica a Francesc Barceló que, de les dues 
peces que va enviar fotografies, escolliria 
aquella anomenada Chicos i que espera la 
pugui fer arribar a temps.

També s’interessa per adquirir un Tàpies 
per a un amic i li demana a Barceló que si en 
veu algun a Barcelona li’n faci arribar una 
fotografia.

Irun, 1 d’abril de 1961

Es conserven amb data d’aquest dia els 
resguards de dos girs postals efectuats per 
Matias Mut des d’Irun per import de 800 i 
10000. (imaginem que pessetes).

Barcelona, 18 d’abril de 1961

Davant la dificultat de fer arribar l’escultura 
Chicos a temps per participar al Saló, 
Francesc Barceló decideix de portar-la ell 
mateix amb el seu cotxe i així ho notifica a 
John Craven, advertint que, per qüestions 
de passaport és possible que arribi amb 
un parell de dies de retard i que s’hauria 
d’advertir als responsables del Saló.

Referent a l’adquisició del Tàpies, sembla que 
no podrà ser però emplaça al seu galerista 
a parlar-ne directament per explicar-li els 
motius.

Relleu de Francesc Barceló adquirit per John Craven a 
l’exposició realitzada a les Galeries Raymod Duncan 
l’any 1960.

Invitacions enviades per la Galerie Craven a Francesc 
Barceló amb motiu de la seva participació al saló de la 
Jeune Sculpture celebrat al Musée Rodin de París.
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París, 22 d’abril de 1961

Craven remet a Francesc Barceló un plec 
d’invitacions al Saló així com l’acreditació 
d’expositor al mateix.

París, 23 de maig de 1961

Ha passat un mes des de l’última carta. 
Entremig Francesc Barceló (i la seva esposa) 
han viatjat a París per portar l’escultura 
Chicos que havia de participar al XIIIé Salon 
de la Jeune Sculpture que es va celebrar del 
28 d’abril al 28 de maig al Musée Rodin. 
Probablement l’artista haurà tingut ocasió de 
parlar amb el seu galerista, el sr. John Craven 
i d’activar les seves relacions personals i 
professionals. La carta de Craven a Barceló 
del dia vint-i-tres de maig és directa: 

Estimat Barceló, 

Dins un sobre gran de 35 cmts. Envieu a la 
següent adreça, algunes fotografies grans 
de les vostres escultures. 

En un sobre separat [el subratllat és seu], 
com una carta normal, feu la factura 
següent, en 3 exemplars.

(Us en dono el preu en francs, però en feu 
l’equivalent en pessetes per descomptat)

Maison Baumeister
Krsllsdyk 80
Krefeld
Alemagne
4 dibuixos a 200

2 dibuixos a 100
1000 nous francs

Si teniu un Banc, indiqueu al final de 
la factura, l’adreça d’aquest banc i el 
número del vostre compte. Això serà 
pagat directament en aquest compte.

Cordialment

J.L.Craven

[i manuscrit] La radio francesa ha parlat 
de la vostra escultura.

[Traducció de l’original en francès]

Mai les instruccions del galerista havien 
estat tan precises, mai abans havien parlat 
de dibuixos, és més, no consta enlloc que 
Craven disposés de dibuixos de Francesc 
Barceló per a vendre, ni tampoc havien 
parlat de tractes directes amb els clients, així 
que resulta evident que alguna cosa havien 
acordat al llarg de la visita de l’artista a París.

París, 30 de maig de 1961

Craven escriu a Barceló per agrair-li el 
contacte amb un tal Sr. Pérez, antiquari, a qui 
ha comprat algunes coses. També li diu que 
ha estat retornada l’escultura del saló i que 
està molt rovellada, de manera tal que no pot 
exposar-la a la galeria i per últim li demana si 
ha enviat les factures a Alemanya. Diu factures, 
en plural, tot i que només ens en consta una, 
anterior a aquesta carta.

Escultures de Francesc 
Barceló adquirides per 

la Galerie Craven.
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S’acomiada amb un record per l’esposa 
de Francesc Barceló i això és el que ens 
fa pensar que possiblement s’haguessin 
conegut durant el viatge anterior, ja que mai 
abans s’havia referit a ella.

París, 16 de juny de 1961

De nou una carta només amb instruccions 
d’enviament a Alemanya, aquest cop ha 
d’enviar alguna revista on es parli d’ell (de 
Francesc Barceló) i, novament, en un sobre 
separat una factura per triplicat de 10 
dibuixos a 100 NF cadascun. 

El destinatari és el mateix (Maison Heinz 
Baumeister), però l’adreça ha canviat, 
aquest cas és Leyentalstrasse 84, a Krefeld, 
Alemanya.

Barcelona, 23 de juny de 1961

Barceló acusa rebut de les cartes anteriors, 
confirma que ha enviat les factures a 
Alemanya i se n’alegra de què el seu treball 
hagi estat objecte de comentari a la ràdio 
francesa. També es congratula d’haver 
facilitat l’encontre entre el sr. Craven i el Sr. 
Pérez per a qui espera rebre els diners que se 
li han de pagar. 

Per últim s’interessa per conèixer l’adreça 
del pintor Manrique 130, junt amb qui sembla 
estarien preparant una exposició a la galeria. 

Pel que Barceló explica, els seus pares han de 
viatjar a París i s’encarregarien de portar les 
seves últimes escultures.

París, 29 de juny de 1961

Craven li demana a Barceló de realitzar el 
pagament a Pérez amb el proper enviament de 
diners, de totes maneres [diu] hi haurà altres 
enviaments. No sabem a compte de què.

Tal com li havia sol·licitat, Craven li facilita 
a Barceló l’adreça de Manrique a Madrid 
però li diu que l’exposició d’ambdós és 
millor fer-la per separat, que Manrique 
exposaria el novembre i que Barceló podria 
exposar a la primavera. Diu que per aquesta 
exposició voldria tenir més escultures com la 
presentada al Salon de la Jeune Sculpture.

També li notifica el seu proper viatge a 
Espanya, el mes de juliol, on espera que es 
puguin retrobar novament.

Barcelona, 14 de juliol de 1961 

Barceló envia una carta breu on acusa rebut 
de l’enviada per Craven el 29 de juny. Espera 
poder parlar de la seva exposició el setembre 
a Barcelona, quan Craven torni de Canàries. Li 
diu que els seus pares li porten tres escultures 

130 Es tractaria amb tota probabilitat del conegut artista 
canari César Manrique (1919 - 1992), que, de fet, va exposar 
a la Galerie Craven del 15 al 23 de desembre de 1961.

A l’esquerra, retaule de Francesc Barceló titulat  
St. Pierre, presentat a la Galerie Raymond Duncan l’any 
1960 i adquirit per John Craven. 
A la dreta, obra 
titulada Apóstol, 
realitzada pel mateix 
escultor sota demanda 
del galerista.
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Algunes imatges de relleus 
realitzats per Francesc Barceló 
per la Galerie Craven de París.

semblants a la de Chicos (podria tractar-
se dels núm. 176, 177, i 180 del catàleg) 
protegides amb vernís per evitar que es 
rovellin i li prega de reemborsar alguna cosa 
als seus pares en el moment del lliurament.

Barcelona, 4 de novembre de 1961

Han passat tres mesos i Craven i Barceló 
haurien d’haver-se retrobat a Barcelona, però 
sembla que no ha estat així . L’artista acusa 
recepció d’una nota de Craven, tot remarcant 
que feia temps que esperava la seva visita o bé 
tenir notícies seves. Ha enviat novament una 
factura a Alemanya, de nou a Mr. Baumeister 
i envia a Craven alguns dibuixos de les obres 
que resten de la seva exposició (no sabem 
a quina exposició es refereix) per tal que el 
galerista li indiqui quines romanen encara a 
la galeria, ja que les ha de fer tornar a Espanya 
per qüestions de duana. 

Tot i amb això sembla que la relació 
professional d’ambdós continua, ja que 
Barceló li notifica que està acabant algunes 
peces que espera poder-li portar aquell 
mateix mes. 

La del quatre de novembre és l’última de 
les cartes datades que es conserven entre 
Francesc Barceló i John Craven. 

Hi hauria dues notes més, no podem 
precisar si anteriors o posteriors, en què 
Craven (que ha estat malalt molt temps) li 

demana a Barceló escultures de personatges, 
completament figuratives, d’uns 40 
centímetres però sobretot no abstractes, i 
li posa d’exemple novament el St. Pierre de 
1960 (propietat del mateix John Craven) i el 
relleu núm. 37 Chicos (desconeixem a què fa 
referència aquesta numeració però podria 
tractar-se del registre núm.180 del catàleg) 
però en molt més figuratiu. Diu que, si pot 
enviar algunes fotos urgentment, en podria 
vendre bastants i per bastant de temps i que 
això seria interessant per l’artista.

Barceló respon breument a aquesta nota 
felicitant-se pel fet que el galerista es trobi 
millor de salut i fent notar que la seva línia 
de treball no va en el sentit de les peces que 
el galerista li demana però que podria mirar 
de fer-ne algunes per la qual cosa necessita 
saber si estarien parlant de figures de peu o 
en forma de retaules.

No es conserven més cartes entre John Craven 
i Francesc Barceló i per tant desconeixem de 
quina manera va continuar o acabar la relació 
professional entre ambdós, per bé que en una 
altra nota de l’artista enviada a la Galeria 
de Edgardo Acosta a California el quatre de 
novembre de 1961, aquest fa referència a al fet 
que està preparant una exposició a Craven i 
al mateix temps una altra a Londres, malgrat 
que no tenim constància que cap de les dues 
s’arribés a portar a terme.
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Entrevista publicada a Baleares a l’integrant del grup 
d’Es deu des Teix, Martin Bradley.

2.3.3. Les exposicions col·lectives entre 
1962 i 1966: Es deu des Teix

A falta de més informació sobre les exposicions 
col·lectives en què es van exposar peces de 
Francesc Barceló a la Galerie Craven i alguna 
altra que s’hagués pogut portar a terme a altres 
indrets (a Copenhaghen, per exemple), en 
aquest apartat farem menció fonamentalment a 
les tres mostres realitzades amb Es deu des Teix 
i a l’impacte mediàtic que, sobretot la primera 
d’elles, va tenir a Mallorca. 

Per tal de poder-ho fer, caldrà abans exposar 
algunes dades sobre el col·lectiu i els membres 
que el componien.

Es deu des Teix va ser un grup d’artistes 
residents a les localitats de Valldemossa, Deià i 
Sóller -als voltants de la mallorquina muntanya 
del Teix- que van exposar junts en diverses 
ocasions al llarg dels anys 1962 i 1963.

Si hem de fer cas a les paraules de Martin 
Bradley (Baleares, 1962, Agost 3) el grup es va 
configurar arran d’una conversa en un cafè 
cap al mes de Juny de 1962 amb l’objectiu de 
presentar a Mallorca una autèntica exposició 
d’art abstracte, en sintonia amb el que s’estava 
fent en altres indrets del món.

Posseïen una forta unitat estilística, el que 
afegit a la ubicació geogràfica comuna i a la 
pertinença a una mateixa generació -segons 
C.A. Areán (Diario de Mallorca, 1962, Agost 12)- 
els donaria gairebé un caràcter d’escola.

De les tres característiques del grup que 
s’acaben d’esmentar, potser la més discutible és 
precisament l’última d’elles, ja que considerant 
que entre els membres del grup hi havia 
diferències d’edat de fins a 21 anys (Norman 
Yanikun -el membre més gran del grup- era de 
1917, mentre que Michel Albert -el més jove- 
era del 1939) no sabem si és del tot pertinent 
parlar d’un vincle generacional, més encara si 
tenim en compte les diferents procedències dels 
membres del col·lectiu.

El concepte de generació és certament molt 
elàstic i si bé estaria més o menys comunament 
acceptat un interval d’uns 30 anys en la 
consideració a l’adscripció d’un grup de 
persones a una mateixa generació, no es poden 
passar completament per alt els esdeveniments 
viscuts de manera comuna per aquests grups 
humans. 

El que volem dir és que l’experiència vital 
de Michel Albert, Elsa Collie o Thea Winger 
(els membres més joves del grup i que en 
el moment de la seva formació tenien 23, 
25 i 27 anys respectivament) podia ser 
significativament distant de la de Hodgkinson 
o Yanikun (amb 43 i 45 respectivament). 

La segona guerra mundial -per exemple-, 
un dels fets històrics que amb més violència 
pogueren marcar la/les seva/es generació/ns 
esclata tot just l’any en què neix Michel Albert 
i per tant ni ell, ni per Collie, ni per Winger 
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Ressenya de la conferència de Carlos Areán a Galerias 
Quint, coincidint amb la primera de les exposicions d’Es 
deu des Teix.

serà un esdeveniment crucial; a Yanikun, 
Hodgkinson, Sheridan i Waldren sí que els 
va tocar viure el conflicte en edat de servir a 
l’exèrcit. Yanikun, de fet, sobreviu mercès a 
la seva pensió militar, mentre que Waldren i 
Sheridan es beneficiaran de beques d’estudi 
GI Bill pel fet d’haver servit a l’exèrcit nord-
americà 131.

És clar que entremig hi havia tot un ventall 
d’edats que anava dels 40 de Sheridan, els 
39 de Waldren, 37 d’Ulbricht i Kozlow, 33 
de Barceló, 31 de Bladley y Kliros i els 29 de 
Molinaro. Aquest esglaonament podia servir 
per a afavorir la cohesió i la mútua comprensió 
dels integrants del grup. És clar també que hi 
havia altres factors d’unió entre tots ells, més 
enllà dels purament cronològics i els geogràfics, 
o altrament no haurien conformat grup: tots 
són artistes -viuen de o a través del seu art-; 
tots són coneixedors de la realitat artística 
que es desenvolupava més enllà de Balears; 
tots comparteixen unes arrels estètiques 
comunes que els condueixen a produir un tipus 
d’obra abstracta, matèrica, informal i gestual; 
i per acabar -però no menys important- tots 
s’enfronten a un mateix context -refractari 
a voltes- als corrents abstractes. En un cert 
sentit -i si deixem de banda les significatives 

diferències d’edat abans esmentades- existeix a 
més una contemporaneïtat entre els membres 
d’Es deu des Teix, en tant que tots estan 
compartint unes circumstàncies semblants 
en un mateix moment i si ens apropem a 
les definicions de generació que des de la 
sociologia elaboren autors com Karl Manheim 
o Pierre Bordieu i a les quals fa referència 
Enrique Martin Criado en el seu escrit Clases 
de edad/Generaciones (2009), podríem dir que, 
efectivament, Es deu des Teix conformen una 
generació d’artistes (tal com apuntava Areán). 
Comparteixen una mateixa situació en l’espai 
social, unes mateixes -deixem-ho en semblants- 
condicions d’existència, participaren d’un 
mateix acte fundacional (si considerem com 
a tal la inauguració a Galerias Quint, manifest 
inclòs), i es confronten a una mateixa situació 
(el rebuig o les reticències a uns corrents 
abstractes i informals i a l’acceptació a les 
influències considerades foranes). El que 
trontollaria més, en la consideració del grup 
com a generació, és la profunda diversitat de 
contextos en què els seus components s’han 
conformat en les respectives primeres etapes de 
la seva vida.

Però existeix un fet en el qual tots ells 
coincideixen de manera gairebé programàtica, 
i és una aposta radical per l’abstracció, o, per 
ser més precisos, per la recerca individual -i 
col·lectiva alhora- d’una via d’expressió plàstica 
“no imitativa”. La diferència, establerta pel 

131 Les GI són unes beques concedides pel govern federal 
dels Estats Units a les que poden optar aquelles persones 
que hagin lluitat pel seu país, foren instaurades el 1944 i 
encara segueixen concedint-se en l’actualitat.
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mateix Areán en la conferència realitzada 
a Galerías Quint amb motiu de la primera 
exposició del grup i de la qual es farà ressò la 
premsa local (Ultima Hora, 1962, Agost 11), és 
significativa, ja que en diversos indrets es parla 
de pintura abstracta en general o no figurativa, 
o es distingeix entre aquells membres del grup 
que realitzen un tipus de pintura informal i 
aquells que es decantem per la gestual, però 
allò que és comú en tots ells és la negació de 
la imitació de la realitat en la seva exterioritat 
més tangible, en paraules de Martin Bradley 
“nuestra obra no representa algo sinó que es 
algo en sí misma” (Baleares 1962, Agost 3).

En aquest punt també resulten especialment 
aclaridors els textos publicats per Carlos 
Antonio Areán amb motiu de la mostra de 
Pintores Extranjeros en España (1962).

El manifest del grup, publicat en el catàleg de 
la seva primera exposició és un text en clau 
més poètica que doctrinal. Està signat per 
Christobal Perret 132 i es publicà per primera 
i única vegada en el catàleg de Galerías Quint 
en la seva versió original en anglès i sense 
traducció, que vindria a ser la següent:

MANIFEST, 1962

ES DEU DES TEIX

-les converses que tinguerem, el vi que beguerem, caravanes buides 
encerclant les muntanyes pintades - 
-les dones que coneguerem, els ossos que rosegàrem, el tots per a un, 
el un per a tots... allò tenim en comú: riem 
i se'ns reconeix per la manca de por.

Esculpir aquest amor sense rostre.
Moldejar aquesta muntanya enorme, sense paraules, 
des del mar fins a un aire - d'espai, de turbulència.
Hem après a estimar sense les ales dels àngels:
Ens resten les ales trencades per l'arbre i l'escorça, per la closca
i la polpa irada, per cascades de pedra esberlada.
Procurem fer de tot el cor vibrant; el cosmos 
abraçant el cap encavellat ; la mà de granit, que, des-
truint, bescanvia la paleta per foc, la sang 
de noves ciutadelles per aigües furients.

Busca en nosaltres renaixement!             amb cara retorçada i mà que auto-
importuna, tenim en comú, riure que reressona, 
aquella agosarada cerca d'amplada nova, alçària, espessor,
circumferència: Muntanyes a bastions eixits, i el mar, 
el mirall de la nostra luxúria, el nostre amor, la vida de sang 
sense el rellotge: La mort no ens desvetllarà res que no haguem 
buscat, trobat, i agafat- una illa forjada, 
aquest món despullat de la seva màscara furiosa, transformada.

Cristobal Perret
Sóller, 1962

132 Christobal Perret (França, 1930 - Deià, Mallorca, 
1965). Poeta. Educat a França i els Estats Units , va servir 
a la marina americana. Amb poc més de vint anys reprèn 
els seus estudis a la Sorbona i inicia la seva carrera com 
il·lustrador i com a poeta, publicant els poemaris: “Sang i 
uns altres Poemes” i “Memòries d’un Paràsit”. 
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Reproducció del manifest d’Es deu des Teix que apareix 
publicat a les pàgines inicials del catàleg de la seva 

primera mostra a Galerías Quint.

Malgrat la seva breu existència, Es deu des Teix 
va experimentar algunes modificacions entre 
una i altra exposició, de manera que no podem 
parlar pròpiament d’un col·lectiu de deu 
artistes sinó que en realitat en serien tretze. En 
la següent taula podrem observar quins dels 
membres van participar a cadascuna de les tres 
exposicions documentades del grup (Galerías 
Quint, Ateneo de Madrid, i Galerías Grifé & 
Escoda). 

 De les exposicions a la Galeria Biosca i al 
restaurant Hermitage, només n’hem tingut 
referències indirectes (a través del catàleg de 
la retrospectiva del Museu Krekovic), però no 
n’hem recollit cap evidència en premsa ni cap 
altra mena de dada. 

És més, consultat l’arxiu Biosca, actualment 
dipositat al centre de documentació del Museu 
Reina Sofia de Madrid, no hem trobat cap 
evidència respecte a la suposada exposició, la 
qual cosa, atesa l’exhaustivitat del mateix, ens 
conduiria a pensar que possiblement mai es va 
portar a terme i que la cita en el currículum del 
grup del catàleg del Krekovic podria tractar-se 
d’una confusió generada pel fet que almenys 
tres dels seus components sí que van exposar-
hi (per separat) en aquella època (Hodgkinson, 
1960; Waldren, 1960 i 1963; i Sheridan, 1963). 

Pel que fa a l’exposició de l’hotel Son Vida, 
es tracta d’una prèvia de l’exposició Pintores 
Extranjeros en España, organitzada per Carlos 

Antonio Areán i que es va inaugurar més 
endavant a la Casa de Cultura de Palma. En 
aquesta exposició, que havia d’itinerar per 
diversos indrets de la geografia espanyola (ens 
consta només que va passar per Barcelona i 
Madrid) i que recollia les aportacions de 28 
pintors estrangers de tendències “no imitatives” 
residents a Espanya, hi van prendre part vuit 
membres del grup però, per raons òbvies, 
no estava contemplada la participació de 
Francesc Barceló. A la presentació de Madrid, 
realitzada a les sales de la Dirección General 
de Bellas Artes es va dedicar no obstant una 
sala (la sala Amadís) a les aportacions d’alguns 
artistes nacionals -Barceló entre ells- als grups 
avantguardistes de Mallorca i Eivissa (veure 
Baleares, 1963, Novembre 22). En qualsevol cas 
es tractaria de mostres satèl·lit, és a dir, que 
no les podríem considerar pròpiament com a 
exposicions del grup, igual que succeirà amb 
la que tindrà lloc l’any 1966 a Nova Gallery, on 
hi prenen part sis membres de la formació d’Es 
deu des Teix, junt amb quatre artistes més (el 
que tornaria a sumar un grup de deu), però 
en aquests moments feia ja tres anys que la 
formació com a tal es podia considerar dissolta.

Quant a la retrospectiva d’homenatge al 
grup que es portà a terme al Museu Krekovic, 
suposem que l’absència de representació 
de l’obra de Richard Kozlow respon a la 
impossibilitat de localitzar alguna peça 
significativa de l’època.



147 

2. Biografia i trajectòria professional de Francesc Barceló

Q
ui

nt
 1

96
2

Bi
os

ca
 19

63

So
n 

Vi
da

 19
63

Ca
sa

 d
e 

cu
ltu

ra
 19

63

At
en

eo
 19

63

Re
st

au
ra

nt
 H

er
m

ita
ge

G
rif

é 
& 

Es
co

da
 19

63

No
va

 G
al

le
ry

 19
66

M
us

eu
 K

re
ko

vic
 2

00
1

1 Michel Albert (1939- c.1970) x x x x x

2 Francesc Barceló (1926 - 1982) x x x x x

3 Martin Bradley (1931) x x x x

4 Elsa Collie (1937 ) x x

5 Frank Hodgkinson (1919 - 2001) x x x x x

6 Richard Kozlow (1926 -2008) x

7 Theodore Kliros (1931 - 19t4) x x x x

8 Eugene Molinaro (1933 - c. 1967) x x

9 Georges Sheridan (1923 - 2008) x x x x x x

10 John Ulbricht (1926 - 2006) x x x x x

11 William Waldren (1924 - 2003) x x x x x x

12 Thea Winger (1935 - 2013) x x x x x

13 Norman Yanikun (1917 -1988) x x x x x

1 2 3 4 5 6

8

10 11

12 13

9

7



148

2. Biografia i trajectòria professional de Francesc Barceló

Obres bastant dissímils de la producció de 
l’artista Michel Albert. A la imatge superior, 

l’obra que apareix reproduïda al catàleg de 
Madrid; a sota la que figura al catàleg del 

Museu Krekovic, de Palma.

De fet, fer el seguiment d’alguns dels membres 
del grup ha estat en alguns casos gairebé 
impossible.

Sobre Michel Albert, per exemple, s’ha 
localitzat escassa documentació. Les 
principals fonts són els resums biogràfics 
apareguts al díptic editat amb motiu de 
l’exposició del grup a les Galerías Grifé & 
Escoda i el del catàleg de Pintores Extranjeros 
en España, dels quals se n’extraurà -amb tota 
probabilitat-, més endavant, la informació per 
al catàleg Abstraccions. Pintura no figurativa 
a les Illes Balears (1996). A través d’aquestes 
fonts sabem que va néixer a Belley (França) 
l’any 1939 i que va estudiar a Perpinyà i a París 
abans d’exposar a Avinyó, Las Vegas i Los 
Angeles. Després de viure entre un i dos anys 
als Estats Units es trasllada a Deià (Mallorca) 
el 1962 i el trobem incorporat al grup d’Es 
deu des Teix en l’exposició de Madrid, en el 
mes de maig de 1963. No va ser, doncs, un dels 
membres fundadors del grup, però en canvi 
va participar en dues de les tres exposicions 
documentades (l’esmentada a Madrid i la de 
Grifé & Escoda), i a tres de les que podríem 
considerar com a exposicions “satèl·lit” (Hotel 
Son Vida, Casa de Cultura i Nova Gallery). 

Michel Albert tenia tan sols 23 anys quan 
entra a formar part del grup, del qual en serà 
el seu integrant més jove. El seu estil oscil·la 
entre la més pura abstracció i una mena de 
surrealisme tenebrós que s’aniran alternant en 
la seva producció. 

En el catàleg de l’exposició commemorativa 
del grup al Museu Krekovic, Pilar Serra fa 
una descripció prou acurada d’aquesta 
doble o triple via de treball. Ens sembla una 
mica agosarat fer afirmacions categòriques 
sobre el seu treball coneixent tan sols vuit 
obres (i encara per reproducció) però per 
una banda, a partir de 1960 semblaria que 
podem reconèixer una línia de treball de 
caire informal i matèric, amb abundància 
de blanc i taques de colors suaus indefinides 
que generen un ambient vaporós. Tals són les 
peces que varen ser exposades a l’exposició 
de Sa Llonja i a la del Museu Krekovic 133. Les 
que apareixen reproduïdes en els catàlegs 
de Madrid i en el de Pintores extranjeros 134 
, en canvi, mostren una major contundència 
i sembla ser (i ho hem de dir així perquè les 
reproduccions són en blanc i negre) que una 
major austeritat cromàtica. Podríem datar-
les als voltants de 1963 i en elles apareixen 
formes més pregnants, traçades amb un negre 
intens, que denotarien la influència del grup 
el Paso (Feito, Saura,...) o dels expressionistes 
nord-americans (Motherwell, Kline,....). 
Per últim, i a partir de 1962 apareixen una 

133 Vegeu les imatges al marge, extretes dels corresponents 
catàlegs.
134 Vegeu les imatges al marge, extretes dels corresponents 
catàlegs.
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Cours des Miracles, de Michel Albert. (1963)

Encierro, de Francesc Barceló. (1962)

sèrie de pintures radicalment diferents, 
pintures negres, gairebé goyesques, d’una 
figuració estranya i surreal, com emergides 
d’un malson. En elles Serra (2001) hi veu 
reflectida una part fosca, influenciada per 
les seves vivències al nord d’Àfrica (sembla 
que hauria viscut un temps a l’Alguer) i pel 
consum d’al·lucinògens. Aquestes visions, 
cada cop més freqüents en la seva producció 
i cada cop més fosques, incloïen monstres, 
calaveres i fantasmes, caòticament disposats 
i amb abundància de colors vius i contrastats 
emergint d’un fons de tenebres.

Segons Sheridan (citat a Serra, 2001) “els seus 
quadres reflecteixen el pitjor que hi havia en 
el seu inconscient” i fruit d’aquesta part fosca, 
que el portarà experimentar amb substàncies 
al·lucinògenes, acabà morint de sobredosi 
a França, a principis dels anys setanta, per 
tant, quan encara no hauria ni complert els 
quaranta anys. 

En tant que membre del grup Francesc 
Barceló és dels més singulars per la seva doble 
condició d’escultor -per una banda-, en un 
grup fonamentalment pictòric, i per la seva 
condició de mallorquí -per una altra- enfront 

de la resta d’integrants del col·lectiu, d’orígens 
diversos, però tots ells estrangers. Això fa que 
en alguna ocasió es faci especial esment de 
la seva persona i la seva obra 135 però que en 
moltes altres es passi per alt la seva existència 
i adscripció al grup 136.

En qualsevol cas, cap de les dues 
característiques semblen allunyar-lo de 
manera substancial del grup, i participarà 
amb ells a totes les exposicions en què es 
presentaren com a col·lectiu, a més de la que 
es va realitzar posteriorment a la Nova Gallery.

Són moltes les ressenyes en les quals 
s’assenyala el fet que la major part dels pintors 
d’Es deu des Teix tendeixen a la volumetria 
mitjançant la utilització de grans empastos de 
matèria en les seves obres i inclús a través de 
la incorporació d’objectes i collages diversos; 
en el sentit contrari Francesc Barceló parteix 
d’un treball escultòric per acabar realitzant 
una mena de retaules més bidimensionals 
que tridimensionals i per tant acaba confluint 
en el mateix punt amb els seus companys 
de grup. És en aquest sentit que la crítica 
fa servir els termes “Pintoescultura” i 
“Escultopintura” 137.

135 Vegeu per ex. Diario de Mallorca, 1963, Agost 9
136 Vegeu per ex. Baleares, 1962, Agost 5
137 Vegeu per ex. Última Hora, 1863, Agost 20, o, amb més profunditat els articles de Carlos Antonio citats a la nota 95 
(entre altres textos del mateix autor).
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Composición, de 
Francesc Barceló. 

(1962)

Relieve, de Francesc Barceló. (1963)

Pel que fa a la qüestió de la procedència es 
torna a reproduir una situació semblant, 
mentre que la resta dels integrants del grup 
procedeix de l’estranger, havent passat sovint 
per diferents països (amb el coneixement 
de l’escena internacional que això suposa) i 
cercaren en la serra de Tramuntana un lloc per 
a treballar des d’un cert aïllament, en el cas 
de Barceló el camí és invers, ja que havent-se 
criat en el si d’una societat doblement aïllada 
(pel caràcter que confereix la insularitat i 
per l’aïllament de l’estat espanyol generat pel 
règim del general Franco en la primera etapa 
de postguerra, coneguda com d’autarquia) la 
seva projecció sempre ha estat la d’obrir-se 
al món, esperonat per una curiositat i una 
voluntat de coneixement envers les últimes 
tendències.

És per aquests motius que es dóna una entesa 
entre el mallorquí i la resta d’integrants del 
grup. En certa mesura ell també acabarà 
sent un estranger -acabarà desvinculat de 
l’entorn cultural de les illes-, i la seva marxa 
a Barcelona farà que, definitivament, perdi el 
contacte i se’l deixi de tenir en consideració 
com artista local.

Francesc Barceló està en el mateix registre que 
els seus companys del grup perquè ha viatjat 
i ha viscut també fora de Mallorca, coneix el 
panorama artístic fora de l’illa i comparteix 
la voluntat d’introduir canvis en el panorama 

artístic Balear, apropant-hi el que ja és una 
realitat a altres indrets del mon. 

El nucli més nombrós de components 
del grup vivia a Deià (Waldren, Sheridan, 
Yanikun,...) però Francesc Barceló havia 
escollit Valldemossa, potser per qüestions 
sentimentals (havia freqüentat la localitat 
en la seva infància), o tal vegada per motius 
pràctics o logístics. El fet és que el seu trasllat 
amb la família (la seva dona i els seus tres 
fills) respon a la circumstància que estava 
treballant simultàniament en la decoració de 
dos grans projectes hotelers, l’Hotel Albatros, 
a Ses Illetes (que serà inaugurat el mes de 
febrer del 1963) i l’Hotel Daina, al Port de 
Pollença (que s’obrirà el mes de setembre 
d’aquell mateix any), per tant la residència a la 
localitat de Tramuntana l’ubicava en un punt 
intermedi. Un cop enllestides aquestes dues 
obres, Francesc Barceló retorna a Barcelona i 
aquest moment coincideix igualment amb la 
dissolució del grup.

Només tenim documentades tres peces que 
podríem atribuir a la seva època de pertinença 
a Es deu des Teix i són les que apareixen als 
catàlegs de Galerías Quint i al de Ateneo de 
Madrid. Com que no disposem de cap mena 
de dada sobre les exposicions del grup (llistats 
de preus, fotografies, etc.) no podem saber 
amb exactitud quines obres i com van ser 
exposades en cadascuna de les tres mostres. 
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Obres de Martin 
Bradley. A dalt la que 
apareix reproduïda al 
catàleg de Galerías 
Quint. A sota la que 
pertany a la família de 
Francesc Barceló.

Aquests tres relleus (Composición, Encierro i 
Relieve) no han estat localitzats però, per les 
dades que tenim, suposen una evolució dels ja 
presentats a Galeries Duncan el 1960. 

A l’exposició del Museu Krekovic, com que 
no s’havia pogut localitzar cap peça del 
moment en què Francesc Barceló exposà 
amb Es deu des Teix, s’optà per mostrar una 
obra d’un període lleugerament anterior, amb 
reminiscències figuratives (Gralla de 1960).

Martin Bradley participà a dues de les tres 
exposicions del grup, a banda de les mostres 
de Pintores Extranjeros en España, però a la 
tercera, a Grifé & Escoda, va ser substituït per 
Eugene Molinaro.

Podria ser un dels pocs supervivents del grup; 
les últimes notícies seves daten de l’any 2013 
i ens van arribar a través d’una carta enviada 
per ell mateix des d’una petita localitat 
del Japó on sembla que hauria fixat la seva 
residència. La seva ha estat una existència 
nòmada 138. Va néixer a Surrey (Anglaterra) 
i a l’edat de catorze anys es va embarcar en 
un vaixell mercant amb el qual va recórrer 
Amèrica durant tres anys. Després va tornar 

a Londres on decidí començar la seva 
carrera com a pintor, alhora que s’iniciava en 
l’aprenentatge de la cal·ligrafia i la cultura de 
l’extrem orient. Durant els anys 50 es relacionà 
amb la bohèmia londinenca i començà a 
treballar amb diverses galeries d’Anglaterra i 
França. També va residir un temps a Eivissa 
abans de marxar amb una beca a Brasil, 
d’on tornarà cap al 1960. És aleshores quan 
s’hauria instal·lat a Valldemossa i quan hauria 
entrat en contacte amb els membres d’Es deu 
des Teix. Bradley tenia aleshores uns trenta 
anys i ja parlava deu llengües, entre elles un 
perfecte català. La seva és una pintura plena 
de referents, que ell mateix ens desvetlla: 
Klee, Tobey, Ernst 139... És també una obra 
complexa, meditada, però alhora ràpida i 
expressiva atès que “no torna sobre el gest, 
no realitza correccions, cada moment és 
absolut” 140. El component cal·ligràfic i la 
seva fascinació per l’orient són plenament 
presents en els seus quadres on Areán (1963) 
sembla endevinar “una ordenació intuïtiva 
de símbols transcendents”. La seva és, segons 
les declaracions del mateix artista, l’obra d’un 
poeta visual més que la d’un pintor.

138 Les biografies consultades no sempre són clares i de vegades entren en contradicció en algunes dates, però en qualsevol 
cas posen en evidència que la trajectòria vital de Bradley va ser durant molts anys erràtica.
139 Al catàleg de la primera exposició d’Es deu des Teix cadascun dels components fa unes declaracions sobre la seva 
pintura i aquí és on Bradley manifesta la seva filiació dels artistes esmentats.
140 Paraules de Georges Sheridan sobre Bradley, recollides per Pilar Serra al catàleg del Museu Krekovic (2002).
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Abstracció, d’Elsa Collie. (1961)

S/T, de Frank Hodgkinson. (1959)

La trajectòria artística i personal de Martin 
Bradley continua després del seu contacte 
amb el grup mallorquí, amb més d’un 
centenar d’exposicions i un recorregut vital 
que el va portar a viatjar cap a orient: Turquia, 
Afganistan, India, Nepal, Tibet i finalment 
Japó. Més tard retornarà a Europa i viurà a 
París i a Roma, on coneixerà la seva esposa 
Tatsuko, a través de la qual establirà un vincle 
permanent amb el país nipó. 

S’instal·la a Bèlgica a finals dels 80, però 
continuarà viatjant assíduament a orient. La 
seva obra ha perdut el dramatisme turmentat 
de l’abstracció existencialista dels anys 
seixanta, tornant-se més colorista i més 
juganera i poblant-se de petits éssers i de 
mons surreals, propers a una estètica pop que 
podríem relacionar amb Bartolozzi o amb 
Niki de Saint Phalle.

Elsa Collie (Winnipeg, Canadà, 1937) tan sols 
va participar en la primera de les exposicions 
del grup. Es tractava d’una jove pintora 
que treballava als llenços amb una força 
considerable, utilitzant denses i texturades 
capes de pintura en les seves teles de gran 
format. La gestualitat, present en l’obra dels 
seus mentors, els expressionistes Kline i 
De Kooning, pren forma de camps de color, 
clarament contrastats entre si en els seus 
treballs d’aquesta època. Però no és fàcil 
trobar exemples dela seva creació. Poc després 

d’abandonar l’illa haurà de separar-se del seu 
marit -amb qui ja estava casada quan va viure 
a Mallorca i amb qui tenia una filla-, del qual 
pateix una seriosa agressió i no recuperarà la 
seva carrera artística fins molts anys després. 
Entretant es tornà casar, va tenir diverses 
ocupacions, visqué en una comuna, va tenir 
dos fills més i canvià el seu nom pel de Elsa 
Marley, que és el que encara fa servir en 
l’actualitat 141. 

L’australià Frank Hodgkinson (Sydney 1919 - 
2001) arriba per primer cop a Europa després 
de la segona guerra mundial, en la qual va 
servir com artista oficial de guerra de l’exèrcit 
australià. Viatjarà i estudiarà a Londres, París, 
Roma i Madrid al llarg de sis anys, després 
dels quals retornarà a Sydney.

La concessió del premi Helena Rubenstein el 
1958 li ofereix la possibilitat de viatjar un altre 
cop i torna cap a Espanya (1958 -61), Estats 
Units (1961-62) i novament Espanya (1963 
-57), concretament a Deià, i per últim Itàlia 
(1967 - 69). En aquest període la seva obra 
es torna més abstracta i expressionista, però 
mantenint un contacte amb el paisatge. 

De fet, segons ens ho descriu Camilo José Cela 
(1963) “Hodgkinson pinta las sospechadas -o 

141 El relat de la història d’Elsa Collie es pot trobar a: www.
diggers.org/freefall/elsa.html (recuperat el 12/09/2009) 
i també es pot veure parcialment en el documental de 
Johnatan Berman Commune, de l’any 2009.
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S/T, de Frank Hodgkinson. (1959)

S/T, de Theodore Kliros. (1962)

adivinadas- últimas tripas del paisaje con una 
pasmosa fidelidad a los misterios elementales: 
un centímetro cuadrado de la superficie 
terrestre, por ejemplo, vista con una lente de 
mil aumentos”.

Waldren explica que Hodgkinson pintava a 
terra, al costat de la xemeneia, perquè feia 
servir carbó i cera fosa com aglutinant i l’havia 
de manipular en calent 142. 

Utilitzava cada cop més materials naturals 
(serradís, arena, cactus, pebre vermell, 
escorces d’arbre...) en la generació d’una 
superfície magmàtica i estratificada on 
s’estableix un doble joc de penetració 
(esquinçant la superfície pictòrica) i ascensió 
(acumulant i esgrafiant diversos estrats de 
material pictòric).

Va participar en totes les exposicions del 
grup, a la col·lectiva de Pintores extranjeros 
en España, així com a l’exposició de Nova 
Gallery, l’any 66. També va exposar de manera 
individual a Madrid, a la Galería Biosca. 

Areán (1962) creu apreciar en els seus treballs 
les influències dels informalistes espanyols 
(Tàpies, Canogar, Soria) i Cela (1963) en dirà 
que pinta “a l’espanyola” o potser millor i més 
precís “a la catalana”.

El cert és que no hem pogut apreciar en 
directe totes aquestes qualitats de textura, 
relleu, estratificació, color, materialitat, ja que 
tan sols hem pogut accedir a fotografies del 
seu treball i no a les obres originals i la major 
part d’aquestes fotografies (excepció feta de 
la del catàleg de Pintores extranjeros) són en 
blanc i negre.

Sobre el treball de Theodore Kliros 
(Massachussets 1931- 1974) -igual que 
succeirà amb Molinaro i Waldren- hi haurem 
de tornar més endavant, quan parem atenció 
als escultors que treballen a Mallorca 
contemporàniament a Francesc Barceló, 
per tant només farem al·lusió del treball 
més pictòric o pictoescultòric, que és el que 
realitza en el moment en què es va fundar el 
grup. 

“Kliros pinta con estrellas muertas” escriurà 
Camilo José Cela (1963) sobre el treball 
d’aquest artista americà d’ascendència 
grega, “con durísimos y negros aerolitos a los 
que acaricia mimosa y violentamente con 
el sexo”. És potser la manera més gràfica de 
definir aquest treball que bascula entre la 
geometria i l’organicitat, entre l’abstracció i 
l’expressionisme , entre la vida i la mort.

En aquell període utilitza una gamma de 
colors foscos, fonamentalment grisos i negres 
que faran que Areán (1962) -sempre atent 
al que els artistes estrangers assimilen del 

142 Referit al catàleg d’Es deu des Teix del Museu Krekovic 
(Serra, P. 2002, pàg. 36).
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Moorish Landscape, de Richard Kozlow. (1962)

S/T, d’Eugene Molinaro. (1963)

territori i de la seva cultura- hi reconegui 
“l’ombrívol cromatisme dels nostres moments 
tenebristes”.

El simbolisme també és present en la seva 
producció i en la distribució de les formes 
en l’espai pictòric, on aquestes acaben 
formant un tot que es correspon a la seva 
visió personal del cosmos. En el seu univers 
simbòlic, segons Serra (2002), hem de 
considerar la seva atracció cap al desconegut, 
com és l’univers, i el sexe quant a sentiments 
indomables.

La trajectòria de Richard Kozlow (Detroit 
1926 - 2008) amb Es deu des Teix va ser igual 
de breu que la d’Elsa Collie, ja que només 
prengué part de la primera de les seves 
exposicions. El que Areán (1962) descriu en 
l’obra de Kozlow com la “suggerència d’un 
paisatge ideal” acabà per ser massa evident 
per a continuar formant part d’un col·lectiu 
de militància abstracta (tot i que molts d’ells 
acabaran retornant d’una manera o altra a un 
cert tipus de figuració, una vegada dissolt el 
grup).

Tal com podem llegir al web de l’artista “els 
seus paisatges són massa moderns per a 
considerar-lo com un paisatgista clàssic i 
alhora massa representatius per a penjar-los a 

l’ala moderna d’un museu” 143. En el moment 
d’integrar-se en Es deu des Teix el paisatge, 
la muntanya, apareix tan sols com evocació, 
com a punt de partida, cobrant protagonisme 
els plans monumentals de color, les textures i 
el cromatisme, però la distància que pren del 
seu treball, apaivagant l’expressió del mateix, 
el conduiran a deixar de formar part del grup.

L’escultor Eugene Molinaro (Frankfurt, 1933 
- Sud-àfrica, c. 1967) és l’últim en incorporar-
se al grup. Pel que sembla, la seva carrera 
artística fou realment molt breu, per la 
qual cosa no és fàcil trobar-ne informació. 
Es va formar a la Contemporary School of 
Art de Cape Town i s’establí a Mallorca a 
principis dels seixanta, obrint un bar al barri 
d’El Terreno de Palma, on hauria entrat en 
contacte amb William Waldren (que aleshores 
vivia a l’esmentat barri). Va exposar amb Es 
deu des Teix una sola vegada (a l’exposició 
de Grifé & Escoda) i poc després mor a Sud-
àfrica, on feia poc havia retornat.

Farem referència al seu treball més endavant, 
en l’apartat 4.1.3.

Georges Sheridan (Boston, 1923 - Deià, 2008) 
sí que formà part del nucli fundacional d’Es 
deu des Teix i participà de totes les seves 
mostres. Abans d’instal·lar-se a Deià, a finals 
dels anys cinquanta, va viure a Itàlia, a altres 
indrets d’Espanya i a París, gràcies, igual que 
Waldren, a una beca del govern americà. 

143 Veg. www.richardkozlow.com (consultat en diverses 
ocasions l’estiu de 2015)
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Obres de Georges Sheridan, pertanyents 
a les seves sèries blava i marró, respectivament.

Deixeble de l’expressionista alemany Karl 
Zerbe, emigrat als Estats Units i professor de 
la Museum School of Fines Arts de Boston, el 
seu pas per Europa l’aproparà al cromatisme 
dels postimpressionistes Bonnard i Matisse i 
a les tàctiques dadaistes, com la utilització del 
collage, que incorporarà al seu treball.

Després d’un breu període a Boston, entre els 
anys 1952 i 1955, s’instal·larà definitivament 
a Europa, entrant en contacte amb algunes 
galeries franceses i espanyoles, com la Galeria 
Biosca de Madrid, on va exposar l’abril de 
1963 144.

La seva producció de finals dels anys 50 i 
inicis dels 60 està fortament influenciada 
pels artistes informalistes espanyols però en 
el moment d’iniciar la trajectòria amb Es deu 
des Teix s’ha produït un canvi que el conduirà 
cap a una deriva estètica molt més personal.

El que destaca del seu treball en aquesta 
nova etapa és l’ordenació de les masses 
cromàtiques que encaixen entre si en una 
unitat orgànica. Tal com observa Areán (1962) 
“les formes s’enquisten les unes amb les altres 
i s’insinua un cert aclaparament compositiu”.

En declaracions del mateix artista “no 
està seduït per l’aspecte accidental en la 
pintura”, el seu és un treball “controlat i 
complex”, tampoc l’interessa la distinció entre 
abstracció i figuració, i, de fet, les suggerències 
paisatgístiques o els cossos femenins 
sovintegen de manera més o menys evident 
en la seva pintura i els fragments de realitat 
irrompen, a través del collage, generant 
contrastos a diversos nivells (formal, tècnic i 
temporal) 145 sobre la superfície pictòrica. 

El preocupa la creació d’un vocabulari plàstic 
capaç de copsar l’atenció de l’espectador i 
incitar-lo a la contemplació.

La seva és una obra plena de sensualitat, que 
tal com apunta Pilar Serra (2002) gairebé 
es podria dividir en sèries de monocromies 
blaves, marrons i blanques, colors que 
predominen en les seves teles.

John Ulbricht (L’Havana, 1926 - Galilea 
(Mallorca) 2006) ja era un artista conegut en 
el panorama artístic mallorquí quan entra a 
formar part d’Es deu des Teix, el 1963. Ell i 
la seva esposa , la també pintora Angela von 
Newman, s’instal·laren a Mallorca l’any 1954 
i el 1957 els trobem exposant conjuntament 
a Galerías Quint i exportant el paisatge 

144 Segons dades extretes de l’arxiu Biosca dipositat al Museu Reina Sofia de Madrid.
145 Aquestes i altres afirmacions sobre el seu treball [traduïdes de l’original en castellà] estan basades en les declaracions 
del mateix artista que figuren al catàleg del grup a Galerías Quint.
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Creixement dins el negre, de John Ulbricht. (1961)

November, de William Waldren. (1961)

mallorquí -a través de les seves pintures- a 
Nova York (veg. Baleares, 1957, Maig 14, 16 i 
23). L’any següent realitzarà una individual 
a Galerías Costa i és freqüent trobar la seva 
obra formant part de col·lectives i certàmens 
arreu de l’illa. 

Serà més reconegut com a paisatgista i 
retratista que com a pintor abstracte, però 
el cert és que a partir de 1960 treballarà 
en simultani obres figuratives i altres de 
caràcter no imitatiu. De fet, abandonarà per 
complet l’abstracció coincidint gairebé amb la 
desaparició del grup i a l’exposició de 1966, a 
Nova Gallery, participarà amb obra figurativa.

Segons les seves pròpies declaracions, 
recollides per Pilar Serra (2002), travessarà 
tres etapes diferents en el seu periple com a 
pintor abstracte. La tercera d’elles és la que 
es correspon amb el període d’adscripció a Es 
deu des Teix. En ella porta a terme una sèrie de 
composicions molt sòbries cromàticament i 
compositivament, amb domini de colors terra i 
una única forma central que s’obre camí entre 
les franges que la delimiten en els extrems 
laterals i/o superior dels quadres, a l’interior 
de la qual Ulbricht crea delicades textures 
subtils, gairebé vaporoses, que contrasten amb 
la rotunditat de l’esquema compositiu. 

En cap moment domina l’efecte gestual, 
aquesta sort de monòlits bidimensionals 
estan imbuïts d’una aura de misticisme i 

elaborats amb un gran coneixement de l’ofici 
de la llum, de les veladures i de la pinzellada.

En l’obra de William Waldren (Nova York, 1924 
- Deià, 2003), segons molts, l’autèntic artífex 
d’Es deu des Teix 146, podem distingir diverses 
etapes, totes elles de gran interès, tal com 
queda reflectit en el catàleg de l’exposició 
que el Museu Krekovic li va dedicar l’any 2004 
(Serra, P, 2004) i que van des d’un surrealisme 
d’estilitzades figures a una abstracció més 
o menys geomètrica, segons el període, més 
o menys matèrica també i més o menys 
pictòrica, escultòrica o escultopictòrica. 
El que no hi ha dubte és que fou un artista 
inquiet, experimental i amb una gran 
capacitat productiva. 

Descobrí Deià en la primera meitat dels anys 
cinquanta després de viure a París i de fer 
una breu estada a Eivissa, mentre gaudia 
d’una beca, tal com hem esmentat, del govern 
dels Estats Units, i va fer extensiu el seu 
descobriment als seus amics Mati Klarwein, 
Georges Sheridan i Norman Yanikun, que 
també s’hi varen instal·lar. Tal com el mateix 
Waldren va referir en diverses ocasions, 
les condicions de vida a Deià li eren molt 
favorables. Podia dedicar-se a pintar, dibuixar, 
llegir i tocar la guitarra, “a Mallorca el nivell de 
vida era molt baix. Si venies un quadre podies 

146 Veg. infra notes 148 a 151
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Mundo geológico, de Thea Winger. (1962)

S/T, de Thea Winger. (1963)

viure tot un any” (Serra, P. 2002, pàg. 15) i per 
tant, mentre es mantinguessin els contactes 
a l’estranger, per tal de continuar fent-hi 
exposicions, Deià era per a Waldren i els seus 
col·legues una mena de paradís (veg. Cort, 
1957, Juliol 30). 

A banda de les exposicions col·lectives amb Es 
deu des Teix, Waldren també donà a conèixer 
el seu treball en mostres individuals a Nova 
York (The littel Studio, 1953), París (Galerie 
Craven, 1954), Los Ángeles (Dwan Gallery, 
1962 i 1964) i Madrid (Galería Biosca, 1962),

Més endavant tornarem a tractar del seu 
treball, ja que en aquesta etapa es mou en 
el límit entre la pintura i l’escultura, amb 
orgàniques volumetries blanques que Camilo 
José Cela (1963) descriu com “amplios 
lienzos ondulados, eróticos frutales” per 
aludir tot seguit a una altra de les passions 
de l’artista: l’arqueologia (“rasca la entraña 
de la tierra en busca de las vasijas de barro 
de las civilizaciones muertas”). A partir de la 
desaparició d’Es deu des Teix, Waldren anirà 
dedicant-se cada cop més a aquesta segona 
ocupació, però també realitzarà tota una sèrie 
de figures en fusta d’olivera i en pedra, algunes 
de les quals presentà a l’exposició de Nova 
Gallery del 1966 (Baleares, 1966, Juliol 26).

Thea Winger (Nova York, 1935 - 2013) estava 
casada amb Theodore Kliros, amb qui 
compartien dos fills. Vivien a Sóller i, per la 

descripció que en fa Camilo José Cela del camí 
per arribar a casa seva, és possible que allí fos 
on va celebrar-se la trobada entre els artistes i 
l’escriptor que aquest relata al text que servirà 
d’introducció a les dues publicacions del grup 
l’any 1963.

La de Winger és una pintura estructurada, 
constrictiva, la més geomètrica del grup, 
però les seves composicions cromàtiques no 
obeeixen a una planificació predeterminada 
sinó que es van configurant de manera 
intuïtiva. “Winger pinta como paren las 
mujeres; a partir de una mancha sentida en 
un instante concreto (o lo que es lo mismo, 
siguiendo a Jacques Maritain: conociendo tras 
haber creado)” (Cela, C.J. 1963).

El seu cromatisme és variat però ensordit i, a 
mesura que la seva pintura evoluciona, cada 
cop les composicions van tendint a reduir 
els camps cromàtics fins a convertir-se en 
monocromies dominades per un sol camp de 
color subtilment matisat.

Winger va participar en totes de les 
mostres del grup, així com en la de Pintores 
Extranjeros (on no va participar el seu marit, 
que en aquell moment estava realitzant una 
obra més aviat escultòrica) excepció feta de la 
de l’any 1966, probablement perquè ja havien 
abandonat Mallorca. 

Després d’exposar amb Es deu des Teix, va 
mostrar els seus treballs a Alexandria (Henri 
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Thor, de Thea Winger. (1964)

Collage, de 
Norman Yanikun. 

(1962)

Gallery, 1963) i a Barcelona (Sala del Prado 
de l’Ateneu de Barcelona) on es va editar un 
petit catàleg, dins de la col·lecció ordinària 
de Cuadernos de Arte, prologat per Carlos 
Antonio Areán. En ell podem veure com la 
seva pintura ha esdevingut més lliure i gestual, 
menys constreta per límits geomètrics i més 
lleugera i transparent. Després d’això tan 
sols sabem que es va dedicar a la il·lustració, 
per revistes, per moda i finalment per contes 
infantils, però desconeixem en quin moment 
es va produir aquest canvi de registre 147.

Norman Yanikun (Boston, 1917 - Deià, 1988) 
encarna l’ideal d’artista bohemi. Es mantenia 
amb una minsa pensió militar, privant-se de 
qualsevol mena de confort i canviant tot quan 
podia per obra (casa, dentista, menjar,...) a 
canvi de tenir el màxim de llibertat. No va 
exposar mai de manera individual ni mai va 
voler dedicar-se a altra cosa que no fos pintar. 

La seva obra és vital, gestual, lírica i 
espontània i podria inscriure’s dins del que 
es coneix com expressionisme abstracte. 
Treballà en formats reduïts i amb una gamma 
cromàtica restringida on abunden el blanc 
i el negre, combinats freqüentment amb 
ocres i vermells. Són colors purs, aplicats 
amb ràpida violència en la consecució d’una 

obra intensa i instintiva on no existeix dibuix 
ni disseny previ, on no trobem, de fet, cap 
línia, sinó taques, esquitxades, regalims, i, de 
vegades, entremig d’aquestes, àrees de collage 
pràcticament sepultades sota la pintura.

Lamentablement, la precarietat econòmica, 
sobretot els últims anys, va fer que reaprofités 
les teles per pintar-hi a sobre, de manera que 
alguns dels treballs dels anys 60 han quedat 
ocults sota les creacions d’anys posteriors, 
en què conreà una figuració ingenuïsta, de 
formes simples, planes i acolorides, menys 
intensa que els seus treballs anteriors.

Aquestes obres encara poden ser 
contemplades a la que va ser la seva casa/
taller a Deià, al núm. 55 de Sa font fresca, que 
actualment acull el Museu Norman Yanikun.

En canvi, el Museu d’Es deu des Teix, inaugurat 
a finals d’estiu de 1963 (Diario de Mallorca, 
1963 Agost 18 i Baleares, 1963, Octubre 9), 
sembla que hauria tingut una trajectòria breu, 
possiblement perquè el grup es va separar 
quan s’estava posant en marxa el projecte i 
l’espai es va a dedicar al que és actualment 
el Museu Arqueològic de Deià, a l’antic molí 
reformat per William i Jackie Waldren.

Algunes fonts atribueixen el lideratge del grup 
a William Waldren. Al Diccionari Ràfols, per 
exemple (on curiosament no es fa menció 
expressa del grup, tot i que sí en fa d’altres 147 Per conèixer més sobre el treball de il·lustració de Thea 

Winger, cobsultar el web: www.theakliros.com
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grups de semblants característiques com 
Tago), podem llegir el següent: ““Es deu des 
Teix”, grupo de pintores y escultores que 
nació bajo la inspiración del norteamericano 
William Waldren” 148. Ho trobem a l’entrada 
referida a Francesc Barceló allí on fa referència 
al fet que l’escultor va pertànyer des de la seva 
joventut al nucli d’artistes més inquiet de l’illa.

A la Gran Enciclopèdia de la pintura i 
l’escultura a Balears, Joan Carles Gomis també 
sentencia “William Waldren exercí com a 
capdavanter del grup” 149, comentari que es 
reprodueix a les ressenyes sobre el col·lectiu 
de la Gran Enciclopèdia de Mallorca 150 o al 
llibre Cent anys d’Història de les Balears editat 
per Sa Nostra 151.

En canvi, tampoc falten comentaris abocats 
en premsa on es fa al·lusió a la manca de 
lideratge del grup i al fet que es tractés 
d’una formació totalment democràtica o, en 
paraules de Bradley (Baleares, 1962, Agost 3) 

d’un cercle completament rodó on no hi ha 
directors ni dirigits.

També en una altra entrevista del mes d’agost 
de 1963 (Diario de Mallorca 1963, Agost 
18) el mateix Bradley al·ludeix al caràcter 
democràtic del grup quan diu:

--¿Cual es el cabecilla?
--No hay cabecilla
--¿Demócratas pues?
--Completamente. Cuando hay que tomar 
una decisión, nos reunimos todos y nos 
ponemos de acuerdo.
--¿Con votaciones?
-- No hay necesidad. Estamos muy bien 
avenidos.
Si fuesen cinco diríamos que “Es Deu des 
Teix “ son como los dedos de una misma 
mano…

Aquesta suposada harmonia contrasta amb el 
que anys més tard relatarà Jacqueline Waldren 
esposa de William Waldren, en referència als 
motius de dissolució del grup, sobre els quals 
no n’hem trobat cap altra referència. És en el 
seu llibre Mallorquins, estrangers i forasters 
(2001, pàgs. 264, 265), l’autora, que va viure en 
primera persona aquells moments, ho relata 
de la següent manera:

Es deu des Teix va durar uns dos anys. 
Els seus integrants tingueren dificultat 

148 Diversos autors. (1985) Diccionario “RAFOLS” de 
artistas contemporáneos de Cataluña y Baleares. Tom I. 
Barcelona: Diccionario Ràfols (pàg. 132)
149 Gomis, J.C. (1996) Gran enciclopèdia de la pintura 
i l’escultura a les Balears. Volum II. Palma de Mallorca: 
Promomallorca (pàg.110)
150 Dolç, M., Fullana, P. & Ripoll, A. (dir.) (1989) Gran 
enciclopèdia de Mallorca. Vol 4. Inca: Promomallorca 
Ediciones (pàg.295)
151 Diversos autors. (1982) Cent anys d’Història de les 
Balears. Navarra: Salvat Ed. (pàg. 170)

Imatge recent de la Casa Museu de Norman 
Yanikun, al que fou el seu domicili, a Deià.

Imatge d’arxiu de la Galeria Teix, actual seu del museu 
arqueològic de Deià.
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en adaptar-se a la idea de ser part d’un 
col·lectiu amb normes i obligacions, i a la 
jerarquia i les relacions competitives que es 
desenvoluparen entre ells. Tractar amb la 
part comercial del món de l’art requeria uns 
compromisos que pocs estaven disposats 
a assumir. L’esperit independent que els 
havia conduït a abandonar els seus països 
d’origen a la recerca d’un paradís on podien 
trobar una existència utòpica no encaixava 
amb les demandes de la competició, i va fer 
que la cooperació i la identitat del grup fos 
problemàtica. Semblava que la participació 
col·lectiva en qualsevol assumpte durant 
un temps llarg comprometia el sentit 
individualista de cada un.

Sobre la repercussió del grup existeix una 
certa unanimitat en el fet que va ser prou 
important en el moment en què es va 
desenvolupar la seva activitat, sobretot pel 
que fa al panorama balear, però aquesta 
projecció sembla apagar-se ràpidament a 
partir del moment en què el grup es dissol. En 
opinió de Pilar Serra (2001) això pot ser degut 
a la seva manca de filiació ideològica, però la 
casuística pot ser molt diversa 

El que no es pot negar és que la seva presència 
mediàtica fou prou important al llarg dels 
seus gairebé dos anys d’existència, tal com 
veurem a continuació en el detall de les seves 
exposicions.

2.3.3.1. Galerías Quint (Palma de 
Mallorca, 1962)

Una prova d’aquest impacte mediàtic són les 
26 aparicions en premsa que d’aquesta mostra 
hem pogut localitzar als diaris mallorquins: 
una a la Hoja del lunes, dues a la revista Cort, 
cinc a Última hora, altres cinc a Diario de 
Mallorca i onze a Baleares, a més d’un anunci 
i una vinyeta humorística (cosa ja de per si 
prou simptomàtica). Per fer-nos una idea, 
la mitjana de ressenyes sobre una mateixa 
exposició que publica el Baleares és de dues 
o tres. Cap altre artista, o col·lectiu d’artistes 
apareix esmentat tants cops al mateix any. 
Picasso, per exemple és el protagonista de 
sis notícies al llarg de tot l’any 1962 però es 
refereixen a esdeveniments diferents. En 
un àmbit més local, el grup Tago apareix 
esmentat en set ocasions, amb motiu de 
dues mostres diferents. També és cert que el 
nombre d’aparicions en premsa que registren 
Es deu des Teix es reparteixen al voltant de 
dos moments concrets: un és la inauguració 
de la mostra i l’altre la conferència que el 
crític Carlos Antonio Areán, valedor del grup, 
realitzà a les Galerias Quint amb motiu de 
l’exposició. Aquesta conferència va tenir 
també una forta repercussió mediàtica atesa 
la notorietat del conferenciant. Però més 
enllà d’aquest fet purament quantitatiu, si 
analitzem el contingut dels escrits sobre 
l’exposició del grup, podrem apreciar 

Portada del catàleg de la primera 
exposició d’Es deu des Teix, a les  

Galerías Quint. Segons es publicà a 
Baleares, l’edició del mateix els va costar 
al voltat de les seixanta mil pessetes, una 

xifra considerable a l’època.
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Acudit publicat arran de l’exposició d’Es deu des Teix 
a Galerías Quint. Cap altra exposició del moment va 
captivar l’atenció del personatge de’n Calafat, que 
apareixia diàriament a Baleares.

l’impacte que la presentació en societat d’Es 
deu des Teix tingué en el medi cultural insular. 

Ja abans de l’exposició, que s’inaugurà el 
dia 4 d’agost de 1962, els tres diaris que es 
publicaven a Mallorca anunciaven el que 
s’esperava com un gran esdeveniment.

Última Hora ho qualifica de “singular”, 
especulant amb la possibilitat que Joan 
Miró assistís a l’acte i anunciant la posterior 
realització d’una conferència a càrrec de 
Carlos Antonio Areán. També preveu que 
la mostra serà objecte de “apasionados y 
contradictorios comentarios”. En la breu 
ressenya que anticipa el cocktail inaugural 
de la mostra, aquest mitjà al·ludeix al 
fet que l’exposició podria ser itinerant, 
però que en qualsevol cas, es tracta d’una 
primícia a la qual han estat convocades 
les autoritats, així com la plana major dels 
crítics i col·leccionistes locals. (Última Hora, 
1962, Agost 3). Aquesta ressenya apareix 
reproduïda un dia més tard a Baleares. 
(Baleares, 1962, Agost 4).

Diario de Mallorca reprodueix, també amb 
un dia de retard (Diario de Mallorca, 1962, 
Agost 4), la ressenya apareguda el dia abans 
a Baleares (Baleares, 1962, Agost 3). En ella 
s’assenyala la mostra com un fet social i 
doctrinalment transcendent, que els crítics 
de la premsa local hauran de qualificar, 
però que en qualsevol cas produirà un 

“profund impacte” en la vida cultural 
illenca i haurà de produir comentaris 
“dissímils, contradictoris i apassionants”. 
No és el primer cop que Baleares fa una 
referència a aquesta exposició abans de 
la seva efectiva realització. Dies abans, en 
la seva secció Tertúlia en la Plaza Mayor, 
Gafim fa esment a la celebració de la 
mostra, destacant la categoria internacional 
dels seus integrants i la despesa -xifrada 
en seixanta mil pessetes- invertida en 
el catàleg de l’exposició (Baleares, 1962, 
Juliol 18). Així mateix, en una altra de les 
seccions habituals de Baleares -Díganos 
Ud. algo, que redacta en aquest cas Quinito 
Caldentey- apareix també, un dia abans de 
la realització de la mostra, una entrevista 
amb Martin Bradley titulada Los diez 
barbudos del Teix (Baleares, 1962, Agost 3). 
En ella l’entrevistador insisteix en el fet que 
la mostra farà molt soroll i presenta el grup 
des d’un cert i subtil escepticisme. Bradley 
per part seva en les seves respostes ens 
retrata un col·lectiu eclèctic i democràtic, 
més interessat per la cultura que pels diners 
i amb una essència abstracta comuna 
que, excepció feta d’ell mateix, explora 
els límits entre la pintura i l’escultura. El 
mateix dia de la mostra es publica a Última 
Hora la primera de les crítiques on Miquel 
Àngel Colomar, sota el pseudònim d’Apeles 
de Altalis fa, en un estil ben particular, 
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Imatge de la crítica sobre l’exposició d’Es deu des Teix 
publicada a Última Hora. Podem veure la caricatura 

realitzada pel dibuixant Pepe Gallego, que va provocar 
l’enfrontament entre el crític i Francesc Barceló.

Collage realitzat per Guillermo Galán-Meco, que 
acompanya la segona de les crítiques publicades a 

Última Hora sobre l’exposició d’Es deu des Teix.

alguns elogis de l’exposició, que qualifica 
en general d’extraordinària i meritòria. La 
discussió entre Francesc Barceló i el crític 
per la publicació d’unes caricatures que 
els estava fent durant la visita el dibuixant 
Pepe Gallego 152, agafa un protagonisme 
excessiu dins del relat i aparentment 
hauria provocat una certa animadversió 
de l’escriptor respecte a l’artista. En els 
seus escrits posteriors, publicats ambdós 
el dia 11 d’agost a Última Hora, Colomar 
incidirà en una crítica que ja plantejava en 
la seva anterior aproximació al grup i a la 
seva mostra a Galerías Quint i que al·ludeix 
ja no al grup o als seus integrants, sinó a 
la introducció que de l’obra exposada en 
fa qui, d’altra banda, considera un crític 
excel·lent: Carlos Antonio Areán. Segons 
Apeles-Colomar les d’Areán són definicions 
imprecises, elusives i intercanviables entre 
si. Això no obstant a l’hora de valorar la 
conferència que Areán realitzà a les galeries, 
el crític d’Ùltima Hora es desfà en elogis i 
la qualifica de magistral, equiparant-la a 

la que l’any anterior havia realitzat Àngel 
Marsà al Círculo de Bellas Artes 153 (Última 
Hora, 1962, Agost 11). Així mateix, entra 
novament a valorar l’exposició d’Es deu 
des Teix, atorgant-li la consideració de 
“impar i digna de fervorosa atenció”. En 
el detall d’aquesta segona crítica, encara 
més exhaustiva que la primera, es mostra 
reticent sobre les produccions de Francesc 
Barceló, Frank Hodgkinson i William 
Waldren, però defensa en canvi la producció 
de la resta de membres del grup.

Un parell de dies abans, en el mateix diari 
(Última Hora, 1962, Agost 9) havia aparegut 
un altre escrit al·lusiu a l’èxit de la mostra:

 Desfila por la exposición un gentío enorme 
(síntoma por sí sólo excelente, puesto que 
denota la forma en que se acrecienta en nu-
estra ciudad el interés por las manifesacio-
nes de orden estético) y las discusiones ante 
las obras expuestas no en todo momento 
se ajustan a lo que exigen la tolerancia y 
la comprensión en cuanto a las contem-
poráneas directrices del arte.

“Es deu des Teix” desean ante todo ser com-
prendidos. No faltan naturalmente aunque 
constituyen una selectísima minoría los 
capaces de valorar adecuadamente la ex-
posición en cuanto a su significación en lo 
histórico y a su intrínseca calidad estética. 
Pero estos son puntos en los que caben múl-

152 Pepe Gallego. Dibuixant, il·lustrador i pintor. Va ser 
primer premi de dibuix del Salón de Otoño de Palma l’any 
1962 i va exposar a Mallorca a les galeries Álvarez, Eura, 
Kira, Quint i Minórica, entre altres.
153 No ens consta el lloc ni el motiu de la conferència a la 
qual es refereix el crític, però nen qualsevol cas és evident 
que tal comparativa està feta com un elogi cap a Carlos 
Antonio Areán.
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Anunci de la 
conferència de Carlos 
Areán a Galerías 
Quint.

Ressenya de l’exposició d’Es deu des Teix, 
publicada a la Revista Cort i il·lustrada amb obres 
de Martin Bradley i Francesc Barceló.

tiples apreciaciones personales y muy diver-
sas teorizaciones.

Aquesta nota, que finalitzava amb l’anunci 
de la conferència de C. A. Areán, va aparèi-
xer també publicada a Diario de Mallorca i 
Baleares un dia més tard (Diario de Mallor-
ca i Baleares, 1962, Agost 10).

La crítica de Diario de Mallorca sobre 
l’exposició d’Es deu des Teix anirà a càrrec 
de Rafel Jaume (Diario de Mallorca,1962, 
Agost 9) qui es mostra atret no per la 
totalitat de les produccions dels deu 
artistes però sí per la d’alguns d’ells, com 
és el cas de l’escultura de Francesc Barceló. 
En qualsevol cas, la seva és una valoració 
positiva de la mostra, igual que ho serà 
la de la revista Cort (Cort, 1962, Agost 15) 
-que destaca l’actitud compromesa dels 
integrants del grup- i la de La hoja del 
Lunes (La hoja del lunes, 1962, Agost 6) que 
la descriu com una “manifestació artística 
d’avantguarda veritablement estimable”

Pocas veces se había dado en nuestra 
ciudad un espectáculo de esta naturaleza 
y pocas veces, también, había sido dable a 
los aficionados mallorquines contemplar 
una muestra más acabada y más perfecta 
de lo que es el arte actual. Arte discutido 
y discutible en el que no puede negarse el 
valor de una aportación técnica y espiritual 
considerable .... La variedad más acentuada 

dentro de la unidad más perfecta, es el 
mejor calificativo que puede aplicarse al 
conjunto de los artistas que componen este 
grupo al que hay que saludar alborozados 
y dedicarle la atención que su obra merece. 
Un acierto de Galerías Quint que hay que 
destacar.

Signa aquest escrit G. S. que identifiquem 
amb el crític Gaspar Sabater 154.

Per acabar, i tornant a Baleares, hi 
trobarem publicades les opinions sobre 
aquesta exposició de tres col·laboradors 
més. D’una banda Joan Bonet (Baleares, 
1962, Agost 5) que comença el seu 
escrit sobre la mostra expressant el seu 
convenciment que aquesta “figurarà, amb 
el temps, entre les més famoses que hagi 
vist la ciutat” i destaca l’energia i el coratge 
dels membres del grup, en els quals creu 
apreciar la inspiració i l’amor per la terra 
que els acull.

En canvi des de la columna de Tertúlia 
en la Plaza Mayor, (que habitualment 
està a càrrec de Gafim, però en absència 
d’aquest serà redactada per altres 
col·laboradors) critiquen el que consideren 

154 Gaspar Sabater Serra (Palma, 1914 - 1987) Escriptor, 
acadèmic, professor, editor, periodista i crític d’art. Gaspar 
Sabater va passar llargues temporades a Deià, la qual cosa 
hauria pogut afavorir el contacte amb alguns membres d’Es 
deu des Teix.
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Portada del catàleg publicat arran de l’exposició d’Es 
deu des Teix a l’Ateneo de Santa Catalina, a Madrid.

“seudofilosofias camelometafísicas” 
sobretot en  
referència als textos del catàleg (Baleares, 
1962, Agost 7).

Per últim, alguns dies més tard, Gafim en 
farà una crítica no molt extensa però en 
la que qualifica l’exposició d’interessant 
i el text d’Areán de “precís i lluminós”, 
comminant als espectadors a enfrontar-
se a les creacions dels membres d’Es deu 
des Teix amb humilitat, curiositat i sense 
prejudicis (Baleares, 1962, Agost 11).

(Madrid, 1963)

En contrast amb aquesta primera mostra, 
les dues següents del grup tindran una molt 
moderada repercussió mediàtica. 

La primera d’elles esdevindrà a Madrid durant 
el mes de maig de 1963, concretament a la Sala 
Santa Catalina de l’Ateneo de Madrid. Amb 
tota probabilitat fou l’apadrinament de Carlos 
Areán el que els hi va portar, ja que aleshores 
ocupava alts càrrecs en l’administració 
cultural, entre ells el de director de les sales 
d’exposicions de l’Ateneu.

Aquests espais acolliren al llarg d’aquest 
període les obres d’artistes significats dins del 
panorama nacional i internacional; durant 
la temporada 1962-63 s’hi pogueren visitar, 
abans de la d’Es deu des Teix, les mostres 

de: Augusto Puig 155, Tharrats 156, Jaume 
Mercadé 157, Manolo Millares 158, Martín 
Chirino 159, Luís Feito 160 i Jean Baptiste 
Chéreau 161. Amb posterioritat al grup 
mallorquí -que, de fet, es presenta a Madrid 
com Diez artistas de la Escuela de Mallorca- 
exposaran a la mateixa sala: Fautrier 162, 
Guierrez Cossío 163, Romà Vallés 164, Frank 
“El Punto” 165, Gregorio Prieto 166 i Josep Mª 

155 August Puig i Bosch (Barcelona, 1929 - 1999). Pintor
156 Veg. supra nota 52
157 Jaume Mercadé. Veg. supra nota 65
158 Manuel Millares Sall (Gran Canaria, 1926 - Madrid, 
1972). Pintor i gravador. Cofundador del Grup El Paso.
159 Martín Chirino López (Gran Canaria, 1925). Escultor. 
Cofundador del Grup El Paso.
160 Luís Feito López (Madrid, 1929). Pintor. Cofundador 
del Grup El Paso
161 Jean Baptiste Chéreau (França, 1907 - 1988). Pintor.
162 Jean Fautrier (París, 1898 - Châtenay- Malaby, 1964). 
Pintor. Fou un dels més rellevants representants del 
tachisme.
163 Francisco Gutiérrez Cossío, “Pancho Cossío” (San 
Diego de los Baños, 1894 - Alacant, 1970). Pintor.
164 Romà Vallès i Simplici (Barcelona, 1923 - 2015). Pintor 
i pedagog.
165 Frank Ludwig Schaefer, Frank “El Punto” (Alemanya, 
1909 - Eivissa, 1972). Pintor
166 Gregorio Prieto (Valdepeñas, 1897 - 1992). Pintor. 
Integrant de la Generación del 27.
167 Veg. supra nota 122
168 Dades extretes de la memòria de l’Ateneo de Madrid 
1962-1967 consultada a www.ateneodemadrid.com
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Díptic editat amb motiu de l’exposició d’Es 
deu des Teix a Grifé & Escoda l’any 1963.

169 De Cuadernos de Arte n’hi havia diverses col·leccions: l’ordinària, amb més d’un centenar de títols, dedicats 
principalment a monografies d’artistes, l’extraordinària, dedicada més aviat a col·lectius i moviments, l’especial, la de 
divulgació i la dedicada a monografies del premi de la critica, segons ens informen les últimes pàgines del catàleg on 
apareixen detallats els títols anteriorment publicats de cada col·lecció.
170 Excepte Ulbricht i Albert.

171 De fet, tots excepte Francesc Barceló i Theodore Kliros.

de Sucre 167. 168

El catàleg torna a ser una publicació 
interessant. Es tracta del número 14 de la 
col·lecció extraordinària de Cuadernos de 
Arte 169, dirigida també per Areán, i en ell hi 
trobem una presentació de Camilo José Cela 
en la que fa un repàs de les personalitats de 
cadascun dels artistes d’Es deu des Teix 170, 
als que hauria conegut en un sopar l’estiu 
de 1962 a la localitat de Sóller. A Francesc 
Barceló li dedica el següent paràgraf:

El escultor Francisco Barceló tiene planta 
de mocito barbero. No hay que fiarse de 
las apariencias porque, probablemente, 
está habitado por un demonio. El escultor 
Francisco Barceló, aliado con el metal, con el 
óxido que come el metal y con el fuego que lo 
domina, , trabaja el hierro como si el hierro 
fuera una mujer; a fieros y amantes golpes 
eficaces.

La publicació consta de 30 pàgines en 
tapa tova i format quadrat de 15 X 15 cm 
i en aquesta ocasió no hi figuren altres 
dades sobre els membres del grup que el 

seu lloc i any de naixement, acompanyant 
una fotografia a tota pàgina d’una obra de 
cadascun d’ells. 

Observem que s’han produït dos canvis en 
la formació respecte a l’exposició a Galerías 
Quint, i que Elsa Collie i Richard Kozlow 
haurien estat substituïts per Michel Albert i 
John Ulbricht.

(Palma de Mallorca, 1963)

L’exposició d’Es deu des Teix a la Sala Grifé & 
Escoda, que acabava d’obrir al carrer Jaume 
III de Palma feia tot just un any, tindrà lloc el 
mes d’agost de 1963, coincidint també amb el 
primer aniversari de la primera exposició del 
grup a Galerías Quint. Entremig alguns dels 
membres de la formació 171 han exposat les 
seves obres a la mostra itinerant de Pintores 
extranjeros en España, presentada a l’Hotel 
Son Vida (el mes de maig de 1963 i on només 
es va mostrar una selecció de les peces) i 
inaugurada a la Casa de Cultura de Palma (el 
mes de juny d’aquell mateix any). Aquesta 
circumstància hauria pogut generar un cert 
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cansament en alguns dels crítics, com Gafim, 
que al final de la ressenya de l’exposició a Grifé 
& Escoda comenta “ La exposición, a pesar del 
breve tiempo transcurrido desde la anterior 
a la que nos hemos referido [al·ludint a la de 
Pintores extranjeros], es digna de verse, de 
volverse a ver, vaya.” (Baleares, 1963, Agost 22)

També sembla haver disminuït força el 
nivell de polèmica respecte al generat 
per l’exposició de l’any anterior. Potser 
públic i crítica comencen a acostumar-se 
a la presència d’art abstracte a les sales 
mallorquines però tot i amb això Última 
Hora, en un to més aviat burlesc, encara es 
farà ressò d’un episodi de crispació entre 
els espectadors assistents. Signa aquesta 
crònica Orestes (que no és sinó un altre dels 
pseudònims d’Àngel Colomar) i la titula 
“Altercado entre un señor muy serio y un 
señor nada serio ... Libertinaje y escándalo” 
(Última Hora, 1963, agost 24).

Suposem, tot i no anar signada, que també 
podria pertànyer al crític del diari la ressenya 
apareguda uns dies abans en el mateix mitjà 
(Última Hora, 1963, agost 20) en la qual es fa 
una lloa exultant de l’obra d’Es deu des Teix 
exposada a Grifé & Escoda, qualificant-la 
de vital, humana i revulsiva i recomanant la 
visita d’una exposició -diu- “excepcional i 
d’innegable transcendència”.

Molt més tèbies seran les dues referències 

publicades a Diario de Mallorca, una a 
manera d’entrevista col·lectiva i l’altra tan 
sols informant de l’obertura al públic  
de l’exposició. (Diario de Mallorca, 1963, 
agost 17 i 18)

El tríptic editat per la galeria reprodueix 
novament el text de Camilo José Cela que 
introduïa el catàleg de Madrid però en 
aquesta ocasió no apareix reproduïda ni una 
sola obra sinó les fotografies de cadascun 
dels artistes al costat d’un breu currículum.

Notem l’absència de Martin Bradley que ha 
estat substituït per Eugenio Molinaro.

2.3.3.4. Nova Gallery (Palma de Ma-
llorca, 1966)

Dos textos introdueixen el petit fullet editat 
per a l’exposició inaugural de Nova Gallery a 
Palma de Mallorca.

El primer és un text en anglès de l’artista 
Ruthven Todd, que a més, participa en 
l’exposició. En ell es felicita de l’aparició 
d’una nova galeria d’art amb intenció de 
projecció internacional, amb entusiasme i 
amb professionalitat, encara que la veritat és 
que la trajectòria de Nova Gallery serà més 
que discreta 172.

172 Sobre la trajectòria de Nova Gallery, tal com es veurà 
més endavant en l’apartat dedicat al context, només hem 
pogut referenciar dues exposicions i els testimonis recollits 
coincideixen en que no va ser molt exitosa.

Anunci de la segona mostra  
mallorquina d’Es deu des Teix.

Crítica Publicada 
a Baleares sobre 

l’exposició d’Es deu 
des Teix a Grifé & 

Escoda.
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Fulletó publicat 
per la primera de 
les exposicions 
realitzades a la Nova 
Gallery, a Palma de 
Mallorca.

It is many years since I myself worked in an art 
gallery. After a little dabbling in Edinburgh, my 
first real experience was with Freddie Mayor in 
London in the middle Thirties. Douglas Cooper was 
a partner in the Mayor Gallery which introduced 
the works of Klee, Miró and many others to the 
still unawakened British public. Despite Freddie’s 
fondness for horses and good food, the gallery was 
professional.

Professional. That, I believe, is the word that is 
needed. All my life have been the companion of 
artists and the one thing that I have learned is 
that an artist is better off with a thoroughgoing 
professional gallery than with the most enthusiastic 
of amateurs. This, of course, is a generalization 
and, like all generalizations, needs to be qualified. 
Charlie Egan, in New York, was no businessman: 
he gave Bill de Kooning, Franz Kline and many 
others their first shows, but, having set his artists 
on the way to success, he lost them. He lost them 
to professionals. It is sad that enthusiasm is not 
enough, for Charlie and plenty of that. He just didn’t 
have the backing or the professional outlook.

Kurt Valentin, Pierre Matisse, Sidney Janis, Betty 
Parsons, Marion Willard --professionals-- but, and 
it’s a big BUT, professionals with enthusiasm, and 
with the guts to support what they believed in. On 
the whole, I would say, the artist is at his happiest 
in dealing with such galleries, where the personal 
element is allowed some say.

Now, it seems, is the day of the mechanical sausage-
stuffer. The art word is ruled by the IBM machine. 
Marlborough takes an artist and it sells his works, 

but it is too damn professional. If an artist fails to 
pay this way, he’s out. And the automaton doesn’t 
build a reputation. All it does is wait until the 
professionals, those with personal enthusiasms, 
have done that. Then along comes the offer which 
the artist cannot afford to refuse. But, come a lean 
year or two, come a change in the style which does 
not sell, come the red figures in the balance sheet -- 
the hell with him. There are plenty more yammering 
to be let in on the money-making business.

In my years on Mallorca, I have seen galleries come 
-- and go. Mostly they have been amateur galleries 
with watery tastes. I recognize the difficulties here. 
A gallery has to find a public on an island where 
most of the visitors are tourists who are short of 
cash. There are a number of serious resident foreign 
artists, but it remains to introduce them to the 
Spanish collectors, as it is necessary to show what 
is happening on the Spanish scene as well as the 
insular one.

This brings up the matter of parochialism. What 
Mallorca has needed is a gallery which is in touch 
with the rest of the world: a gallery from which 
works can flow internationally, and into which 
they will come from the rest of Spain, without 
regard to the nationality of the artist. Quality and 
the enthusiasm of the directors should be the sole 
criterion. Such a gallery could bring about the 
necessary widening of horizons. This, I am told, is 
the intention of the directors of the Nova Gallery. It 
is not to be a mutual back- scratching outlet, but a 
professional gallery for the works of the serious .

This I can salute.



168

2. Biografia i trajectòria professional de Francesc Barceló

Article publicat per Juan Bonet 
a Baleares amb motiu de 

l’obertura de Nova Gallery.

El segon text és del crític d’art Joan Bonet, 
que en més d’una ocasió ja havia abocat grans 
elogis sobre el treball de treball de Francesc 
Barceló (España de Tànger, 1955, Juliol 2 i Bale-
ares, 1956, Octubre 6) i sobre el grup Es deu des 
Teix (Baleares, 1962, Agost 5), sis components 
del qual figuren en aquesta mostra inaugural 
(Albert, Barceló, Hodgkinson, Sheridan, Ul-
bricht i Waldren). El text, que titula La pintura 
y los pintores en su isla serà publicat alguns 
dies més tard, a manera de columna, a Baleares 
(1966, Juliol 21) i en ell divaga sobre la idoneïtat 
de l’illa per acollir als artistes i facilitar-los el 
“clima” i el recolliment necessari per generar la 
seva obra. Compara aquest grup que presenta 
les seves creacions a la recent inaugurada gale-
ria amb altres famosos artistes que, abans que 
ells, es van establir a Mallorca (Russinyol, Mir, 
Anglada-Camarassa) dels quals fa elogi del seu 
inconformisme i el seu avanguardisme. 

En cuestión de pintura, la isla de Mallorca, ha tenido, 
desde siempre, un atractivo, un encanto especial para los 
pintores. 

Y, en este instante, no pienso en su paisaje, en la redondez 
femenina de su geografía. Si, me refiero a su “clima”, a 
su escondida paz propicia para el franciscano hacer 
y quehacer del artista que suele ser, al tratarse de un 
hombre inteligente, un solitario, un hombre que se basta a 
sí mismo para cumplir su misión en esta vida. (En esta y 
en la otra vida).

Los solitarios de Deyá, ahora mismo, como los solitarios 

de Galilea, y otros lugares mallorquines, componen una 
avanzada o vanguardia del arte mundial actual. Como 
aquellos solitarios del siglo pasado, los llamados Rusiñol, 
Mir, Anglada-Camarasa, entre otros muchos, fueron en su 
época, los jóvenes rebeldes, los jóvenes pintores al margen 
de una sociedad burguesa, que supieron encontrar en 
Mallorca “su” paz, su rincón tranquilo y un poco fuera de 
los caminos turísticos o muy transitados, para poder ir 
haciendo la obra que ellos, sólo ellos, podían hacer.

La vida, como ha escrito Azorín, es “ver y volver”. Y 
aquí y en este momento, en muchos sentidos, vuelve a 
comenzar la historia de la pintura que, con hombres 
llegados de todas las partes del mundo, significa una 
muestra de rebeldía, del inconformismo de unos hombres 
que, aislados, encerrados en sí mismos, ensimismados y 
recónditos, tienen algo que mostrar, que descubrir (alguna 
oculta y un poco mágica emoción), a los demás hombres.

Albert, Barceló, Hodgkinson, Jacobson, Lipps, Sheridan, 
Todd, Ulbricht, Waldren, que han de ir llenando las 
paredes de la “Nova Gallery” -un esfuerzo para poner la 
isla al día desde el punto de vista de la pintura- son los 
representantes de esa novísima generación de pintores 
jóvenes que representan, en esta hora, una avanzada, un 
lugar de riesgo y aventura en la pintura actual.

Era de esperar y desear que todo el arte que hoy se hace 
en Mallorca, el arte nuevo, rebelde y honesto, tuviera al 
fin, unas paredes donde mostrarse, unas paredes desde 
las que dar la batalla, incruenta pero importante, del arte 
de nuestro tiempo. La “Nova Gallery” brinda a Mallorca, 
a las otras islas Baleares y a España, esas paredes en 
las que colgar la obra de los que encontraron en la isla 
“su” isla y el sosiego necesario para hacer sus obras de 
hombres y de artistas.

Juan Bonet

Palma, víspera de San Juan 1966
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A dalt, entrevista amb William Waldren apareguda 
a Baleares. A baix, una de les escultures d’olivera 
característica dels últims treballs d’aquest artista.

A banda dels sis ex-components de Es deu 
des Teix abans esmentats completen el grup 
d’artistes que inauguren la sala (també deu, 
curiosament) els pintors nord-americans Ellis 
Jacobson 173 i Tom Lipps 174, l’anglès Philip 
Sheperd 175 i l’escocès Ruthven Todd 176. 

Novament trobem a Francesc Barceló 
envoltat d’artistes estrangers, d’artistes 
estrangers d’avantguarda, la gran majoria 
pintors (podem exceptuar en aquest cas 
William Waldren, el qual ens consta que va 
presentar les seves escultures realitzades en 
fusta d’olivera 177(Baleares, 1966, Juliol 26) i 

potser Ruthven Todd que, a banda de poeta, 
era ceramista, tot i que desconeixem el tipus 
d’obra que va presentar en aquesta exposició 
en concret.

És fort probable que aquests quatre artistes 
s’instal·lessin a Mallorca després de l’any 
63, ja que cap d’ells apareix en la mostra de 
Pintores extranjeros en España, però també 
és probable que algun d’ells no fos abstracte 
i per això quedés exclòs de l’esmentada 
mostra.

Pel que fa a aquesta exposició en concret, 
i exceptuant les peces que va presentar 

173 Elis Jacobson (San Diego, 1925). Estudia a San Diego 
School of Arts & Crafts, Chouinard Art Institute i La Jolla 
School of Arts de Los Angeles, Académie de la Grande 
Chaumière, a Paris i a l’Estudio Inna, a Roma. Cap a 1962 
s’instal·la a Mallorca, on ha desenvolupat al llarg de 50 
anys la seva tasca de pintor, a mig camí entre la figuració 
i l’abstracció però sempre amb una llibertat de traç i amb 
una lleugeresa orientalitzant i expressiva. 
174 Tom Lipps (Cleveland, 1933). Estudia al Cleveland Art 
College i exposa en col·lectives a Estats Units i a Europa. 
S’instal·la a Deià l’any 1964 i s’hi quedarà uns dotze anys, 
al llarg dels quals acabarà abandonant la pintura. El 
1976 retornà als Estats Units on començarà treballant de 
paleta per més endavant acabar fundant i dirigint la Stone 
Fondation, dedicada a preservar i promoure la construcció 
amb pedra. 
175 Philip Shepperd (Londres 1933). Artista autodidacta. 
Va residir al Soho londinenc, a Deià i a Formentera, per 
acabar establint-se a Haworth (Anglaterra). A banda de la 
seva trajectòria com a pintor també ha treballat realitzant 
murals, escenografies, decorats, cobertes de discos i 
portades de llibres.

176 Ruthven Todd (Edimburg, 1914 - Mallorca, 1978). Més 
conegut per la seva tasca literària, Todd estudià al Fettes 
College i al Edinburgh School of Art (Escòcia). Va participar 
a l’Exposició Internacional Surrealista el 1936 a les New 
Burlington Galleries de Londres, junt amb Salvador Dalí 
i Paul Elouard entre d’altres. També va col·laborar amb 
la Major Gallery en aquesta mateixa ciutat on va dirigir 
una galeria de ceràmica contemporània (Brygos Gallery). 
Després de la guerra (durant la qual va exercir objecció de 
consciència) es trasllada a Nova York (on serà co-editor 
de Art News) i, després de residir sis anys (del 54 a 60) 
a Massachussets i Iowa (on treballa a l’Universitat), es 
traslladarà a Mallorca, on s’instal·la definitivament amb la 
seva dona, l’escultora Joellen Hall Rappé.
177 Al respecte ens hem de remetre novament a l’entrevista 
concedida a Baleares (1966, juliol 26) on hi podem veure 
una fotografia d’una de les peces i diverses referències a les 
mateixes en el cos de l’entrevista. Disposem de fotografies 
de la sèrie completa de les escultures mercès a un CD 
facilitat per la vídua de l’artista, Jackeline Waldren, i a més 
algunes d’elles apareixen al catàleg de Waldren del Museu 
Krekovic (2004), tot i que la data és molt posterior.
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Anunci se la inauguració de Nova Gallery.

Waldren, en desconeixem qualsevol altra 
dada (nombre d’obres i títols, vendes, com 
es va gestar,...). L’únic que ens en ha arribat 
és el petit fulletó editat per la ocasió en el 
qual, a més dels textos introductoris, hi ha 
una breu nota biogràfica dels artistes, però 
pràcticament no va haver-hi crítiques en 
premsa (mitja dotzena de ressenyes que 
posaven èmfasi en el fet que s’obrís un nou 
espai, però entraven poc en la descripció i 
valoració de l’obra presentada) ni ens en han 
arribat fotografies, cartes i ni tan sols semblà 
recordar-ho el mateix Ellis Jacobson en 
l’entrevista que se li va realitzar.

Pel que fa a la nota biogràfica que apareix en 
el fulletó, concretament de Francesc Barceló 
(però també dels altres integrants d’Es deu 
des Teix), és exactament la mateixa que la 
que es publicà tres anys abans al desplegable 
de Grifé & Escoda, incloses les errades i les 
omissions.

2.3.4. Certàmens, salons i altres 
convocatòries

Ja hem esmentat a les notes biogràfiques 
de Francesc Barceló (concretament al punt 
2.1.2. d’aquest capítol) el fet que el 1953 li 
fou concedida la medalla de bronze de la 
Societé d’Arts Sciences et Lettres de París. 
Entenem que aquesta distinció és prèvia a 
l’inici de la seva carrera com escultor, que 
hem datat dos anys més tard (el 1955), amb la 

realització de la primera de les seves mostres a 
Galerías Costa. El reconeixement atorgat per 
l’acadèmia francesa el consideraríem, doncs, 
com un mèrit de la seva etapa formativa (o 
post-formativa) igual que la resta de mencions 
acadèmiques, com les matrícules d’honor en 
dibuix obtingudes a l’Escola d’Arts i Oficis, per 
exemple.

Durant el període d’activitat artística que hem 
acotat per l’estudi (això és, recordem, entre 1955 
i 1966) en la carrera de l’escultor no sovinteja 
la seva presència en certàmens, premis i 
convocatòries similars. Això no obstant podem 
parlar de set esdeveniments d’aquesta mena, 
en els quals la seva participació contribueix a 
què el puguem posar en context en els àmbits 
més locals (el Salón de otoño de Palma, o els 
diferents Salones de mayo de Barcelona), 
nacional (l’Exposición Nacional de Bellas Artes) 
o internacional (la Bienal Hispanoamericana o 
el Salon de la Jeune sculpture de París).

No en tenim molta documentació, però 
ens ha semblat interessant ressenyar-los, 
endreçant-los en el present apartat per ordre 
cronològic.

2.3.4.1. III Bienal Hispanoamericana 
(Barcelona, 1955)

La III Bienal de Arte Hispanoamericana 
s’inaugurà a Barcelona el 24 de setembre de 
1955. En ella, i segons relata l’articulista de 
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Portada del díptic publicat amb motiu 
de la celebració de la III Biennal El 
disseny és d’Enric Planasdurà

Article aparegut a Baleares sobre l’esdeveniment.

Baleares Pedro A. Serra 178, hi havien d’estar 
representats fins a un total de setze artistes 
mallorquins, les peces dels quals havien estat 
seleccionades per un jurat honorífic que, pel 
que sembla, no va fer gaire selecció. Adduint 
raons d’espai, emperò, tan sols algunes de 
les obres d’entre les arribades dels diversos 
indrets de la geografia espanyola van ser 
exposades a l’exposició del Museu d’Art 
Modern de la Ciutadella, quedant-ne prop 
d’un miler sense exposar. 

Pel que fa a la representació mallorquina, 
es van poder contemplar les cinc obres 

trameses de Pere Quetglas “Xam” 179, un 
parell de dibuixos i una escultura en bronze 
(Ciclista) de Pedro Martínez 180, i l’escultura 
en forja La danza del fuego de Francesc 
Barceló així com algunes aquarel·les de 
Mandilego 181 i de Llobera 182. La resta de 
artistes, entre els quals trobem a: Pablo Luís 
Fornes 183, Vizcaíno 184, Nadal 185, Miret 186, 
Cerdà 187, Rosa Palou 189, Calafell 190, 
Pinell 191 i Harriet Fischer 192, tot i haver estat 
acceptats, van quedar exclosos de la mostra.

La Bienal de 1955 va ser, segons Jorge Luis 
Marzo (2007, pàg. 81) , “el resultat de l’èxit 

178 Pedro A. Serra (Sóller 1928). Periodista, editor i promotor cultural. Actual president del Grup Serra, l’empresa de 
comunicació més gran de Balears.
179 Pere Quetglas Ferrer “Xam” (Palma 1915 - 2001). Pintor, gravador, dibuixant, editor i promotor cultural. 
180 Pedro Martínez Martínez “Pere Pavía” (Melilla, 1927). Escultor mallorquí. Veg. infra capítol 4.1.2.
181 Matias Mandilego Felani (Palma, 1919). Pintor i fundador de l’Agrupació d’aquarel·listes de Balears.
182 Mateu Llobera Bauzá (Pollença, 1924 - ). Pintor i aquarel·lista
183 Pablo Luís Fornés Isern (Palma ,1930 - 2006). Pintor, dibuixant i muralista autodidacta. Deixeble de Pere Quetglas.
184 Francisco Vizcaíno López-Arteaga (Almansa, 1916, Palma, 1988). Pintor autodidacta, integrant del Grupo de los siete.
185 Ramon Nadal Horrach (Palma, 1913 - 1999). Dibuixant i pintor. Destacat paisatgista. Deixeble de Francisco Benareggi.
186 Josep Miret Aleu (Barcelona, 1912 - 1999). Pintor català resident a Mallorca. Destaca pels seus bodegons i paisatges.
187 Simeón Cerdá Juan. Veg. supra nota núm.4
189 Rosa Palou Rubí (Campanet, 1918 - 1995). Pintora de tendència expressionista.
190 No s’han trobat registres.
191 Valerià Pinell Font (Tarragona, 1922 - Palma, 1983). Pintor resident a Mallorca des de 1952.
192 Harriet Fischer. Pintora britànica resident a Mallorca entre les dècades del 50 i els 60.
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La danza del fuego fou 
una de les obres amb 
que Francesc Barceló 

participà a la III Biennal 
de Barcelona el 1955.

Imatges del catàleg del Salón de Otoño de  
Palma de Mallorca on l’obra La familia (a la foto),  

de Francesc Barceló rebé un accèssit.

de les estratègies promogudes en la primera 
biennal” i l’escenari on l’informalisme 
rebrà el reconeixement oficial malgrat les 
polèmiques incitades per la crítica més 
conservadora, materialitzant-se aquest 
triomf en la concessió d’un dels premis de la 
Biennal a Antoni Tàpies.

Mallorca,1956)

L’extracte de l’acta on es concedeixen els 
premis del Salón de Otoño de Palma del 
1956 es publicà al diari Baleares el dia 19 
d’octubre. El catàleg d’aquest XV Saló 
organitzat pel Círculo de Bellas Artes porta 
en canvi, data de 13 d’octubre. Hi apareixen 
referenciades 139 peces, en les modalitats 
d’aquarel·la, dibuix, gravat, escultura i 
pintura, però tan sols se’n reprodueixen 
31: 6 escultures, 1 dibuix, 6 aquarel·les i 18 
pintures.

Entre les sis escultures reproduïdes hi figura 
la Familia de Francesc Barceló, obra que fou 
guardonada amb un segon accèssit, pel que 
sembla amb algunes discrepàncies 193.

L’acompanyen Regret de Santiago Ibáñez 194, 
La dama de Palma de José Mª Brull 195, 
Escultura de Jorge Roura 196 , Mediterránea de 
José Mª Brull i Maternidad de Mario Vives, 
que va obtenir el premi del certamen. Sembla 
que quatre d’elles correspondrien a talles en 
pedra i la cinquena podria tractar-se  
d’una fosa en bronze. L’estètica dominant 
és un academicisme sobri, equilibrat i de 
formes arrodonides més aviat inexpressiu 
i amb tendència a una simplificació més o 
menys acusada segons el cas. Només una 
d’elles (Regret) té reminiscències d’un cert 
africananisme estètic, no excessivament 
radical. En aquest context, no és estrany que 
la forja primitivista, estilitzada i sintètica de 
Francesc Barceló causes un cert impacte.

Aquell mateix any el treball de Francesc 
Barceló havia aparegut en els mitjans en  
diverses ocasions (només a Baleares almenys  
set vegades) amb motiu de les seves 
exposicions a Barcelona, Nova York i Madrid 
i també per la inauguració dels salons de 
perruqueria Villamor i per l’exposició de 
mobles al Círculo de Bellas Artes. 197 Per tant, 

193 Segons l’acta del jurat del Salón publicada a Baleares (Baleares, 1956, Setembre 19) les votacions per la concessió dels 
accèssits van estar molt dividides.
194 No s’han trobat registres.
195 Josep Mª Brull Pagès (Ascó, 1907 - Ripollet, 1995). Escultor i ceramista.
196 Jordi Roura Gicoechea (Barcelona, 1928 - Navata, 2011). Escultor i docent. Fundador de l’Escola de Disseny Elisava.
197 Per més detalls sobre aquesta exposició veg. més endavant el punt 2.4.1. d’aquest mateix capítol.
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Maternidad, de Mario Vives (a dalt a l’esquerra) va 
obtenir el primer premi del Salón de otoño de 1956. El 
bust Regret (a dalt a la dreta), de Santiago Ibáñez, fou un 
altre dels treballs presentats al certamen.

Portada del 
catàleg del Salon 
de Mayo de 
Barcelona de 1960 
amb il·lustració 
d’Àngel Ferrant.

l’artista no era ja un desconegut entre la 
crítica mallorquina, la qual cosa no implica 
que gaudís del favor unànime de la mateixa, 
tot i que hem de dir que les ressenyes de 
les exposicions referides a la seva obra, a la 
premsa mallorquina, foren sempre elogioses.

A banda de la peça guardonada, sembla que 
Francesc Barceló hauria presentat una altra 
obra anomenada Chita, de la qual no en tenim 
cap mena de referència, ja que no apareix en 
cap altre de les seves exposicions i no ens n’ha 
arribat cap imatge. Suposem que es tractaria 
d’una peça en forja, com totes les realitzades 
a l’època, però tampoc en tenim una total 
certesa i fins i tot no descartaríem que 
s’hagués produït un error d’impremta en el 
catàleg i la peça presentada fos en realitat Cite, 
que és de la mateixa època i estil que l’altra, 
però potser això ja seria massa especular.

Entre l’1 i el 15 de maig de 1960 es va celebrar 
a la Sala Municipal de Exposiciones (antic 
Hospital de Sta. Creu de Barcelona) la quarta 

edició del Salón de Mayo promogut per 
l’Asociación de Artistas Actuales. Francesc 
Barceló hi va participar amb dues obres, 
que apareixen al catàleg amb els núm. 127 i 
128 respectivament i els títols Bajorrelieve 
i Escultura, la qual cosa no ens aporta 
massa informació. Sabem -perquè a finals 
d’estiu les exposaria a la Sala Mirador- que 
ja havia començat a treballar les seves 
sèries en soldadura i oxitall (les mateixes 
que posteriorment exposarà a París) i amb 
tota probabilitat es tracta de dues obres 
pertanyents a aquestes sèries, però no tenim 
manera de determinar les peces exposades, ja 
que no apareixen reproduïdes al catàleg i no 
disposem de fotografies de l’esdeveniment.

Possiblement es tractes de dues obres -una  
exempta i l’altra de paret- totalment abstractes, 
cosa que no hauria de sorprendre el públic 
barceloní i encaixaria amb la producció 
d’altres participants en la mostra com els 
pintors Albert Ràfols 198 , Frank El Punto 199, 
Lluís Trepat 200 o Erwin Bechtold 201 i dels 
escultors Moisés Villelia 202 o Leandre 
Cristòfol 203.

198 Albert Ràfols Casamada (Barcelona, 1923 - 2009). Pintor integrant del Grup Els Vuit. Desenvolupà una intensa tasca 
docent a les escoles Elisava i Eina, de la qual en va ser fundador i director.
199 Veg. supra la nota 165.
200 Lluís Trepat Padró (Tàrrega, 1925 - ). Pintor informalista.
201 Vegeu infra la nota núm. 66 del capítol 4.
202 i 203 Vegeu més endavant el punt 4.4.
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Catàleg de la Nacional de Bellas Artes 
de 1960 on apareix reproduïda l’obra 

Ráfaga de Francesc Barceló.

2.3.4.4. Exposición Nacional 
(Barcelona, 1960)

Coincidint amb el Salón de Mayo, el dia 13 
d’aquell mateix mes i any, el general Franco 
inaugura al Palau Nacional de Montjuich la 
quaranta-una edició de l’Exposición Nacional 
de Bellas Artes en la qual trobem igualment 
dues obres de Francesc Barceló que responen 
als títols Relieve en hierro i Escultura en 
hierro. En aquesta ocasió sí que hem pogut 
identificar-ne una d’elles (l’escultura exempta) 
apareix reproduïda al catàleg. 

L’exposició constava de 637 obres, entre 
pintures, escultures i gravats, distribuïdes 
en 23 sales. Segons l’article aparegut a ABC 
l’endemà de la inauguració (ABC, 1960, 
Maig 14) les peces estaven organitzades en 
una progressió “minuciosament graduada” 
des de les més academicistes a les més 
revolucionàries, intercalant les escultures 
entre les pintures amb prou espai per a la 
seva contemplació, si bé entre les obres 
tridimensionals s’apreciaria -segons el 
corresponsal d’ABC- una menor preocupació 
avantguardista.

El cert és que de la selecció de dotze 
escultures (entre les més de setanta 
presentades) que apareixen reproduïdes al 
catàleg només dues són peces abstractes (la 
de Francesc Barceló i la de Marcelo Martí 204).

1961)

Tal com veiem a la correspondència entre 
Francesc Barceló i John Craven, el 13 de març 
de 1961 aquest últim li notifica a l’artista 
el fet que l’ha proposat per a participar al 
Salon de la Jeune Sculpture 205 de París. Es 
tracta de la tretzena edició d’aquest saló, que 
es celebrarà al llarg del mes d’abril d’aquell 
mateix any al Musée Rodin.

Barceló hi prendrà part amb l’escultura 
Chicos, que realitza amb motiu de la proposta, 
i que portarà ell mateix a la capital francesa. 

Al catàleg que recull els participants a la mostra 
no hi trobem noms consagrats, però s’entén 
que la mateixa està pensada precisament per 
a talents emergents. Gran part de l’escultura 
que hi trobem és abstracta, al contrari del que 

204 Marcel Martí (Alvear, Argentina, 1925 - Peratallada, Girona, 2010). Nascut a Argentina, fill de pares catalans, Marcel 
Martí retorna a Barcelona amb només tres anys i s’inicia en el dibuix i la il·lustració a disset anys. El 1946 comença a 
interessar-se per l’escultura i el 1948 viatjarà a París, on consolidarà la seva formació. El 1958 evoluciona cap a l’abstracció, 
rebent diversos premis com el Manolo Hugué (1958) i el Julio González (1960).
205 El Salon de la Jeune Sculpure es convoca per primer cop a París l’any 1949 amb la finalitat de donar a conèixer les 
tendències més actuals en matèria d’escultura a través d’una mostra anual que inicialment es realitzà al Musée Rodin però 
amb posterioritat anirà canviant la seva ubicació. L’última de les seves edicions i va tenir lloc a la Quai d’Austerlitz, l’any 
1990. Recuperat l’estiu de 2015 de http://jeune.sculpture.free.fr
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Portada i pàgines 
interiors del catàleg del 
Saló de la jove escultura 
de París, celebrat el 1961 
i on va ser presentada 
l’obra Chicos de 
Francesc Barceló.

hem pogut observar en els catàlegs dels salons 
espanyols en els quals va participar Francesc 
Barceló en aquella època i tampoc no és estrany 
trobar-hi escultures realitzades amb ferro. La 
participació és majoritàriament d’escultors 
francesos, però també italians i suïssos i, en 
menor mesura, d’altres nacionalitats. Els 
escultors espanyols presents en aquesta edició 
del Saló són, a banda de Francesc Barceló, 
l’almerienc Juan Haro 206, el català Joan Pala 207 
i el canari, Ángel Peres 208. 

El crític Denys Chevalier 209, que havia escrit 
la ressenya a France Observateur sobre 
l’exposició de Francesc Barceló a Galerie 
Duncan (France Observateur, 1960, Octubre 
6) era el President del Saló i entre els Membres 
del seu Comitè d’Honor hi trobem el nom de 

Jean Cassou 210, amb qui l’artista havia estat 
en contacte en relació a la cessió d’una de 
les obres d’aquella mostra al Musée National 
d’Art Moderne de París (del qual, com hem 
assenyalat, Cassou n’era el director). Podríem 
considerar, doncs, que a banda de l’aval de 
John Craven, la mostra realitzada per l’artista 
a París l’any anterior i la seva bona acollida 
hauria pogut repercutir en l’acceptació de la 
seva obra al Saló.

1961)

De 1961 es conserva la carta d’invitació a 
Francesc Barceló a participar al Salón de 
Mayo. Datada del mes de Març i signada per 
Santi Surós 211, president del Saló i membre 

206 Juan Haro Pérez (Cuevas de Almanzora, Almeria, 1932 - Madrid, 2009). De formació majoritàriament autodidacta, 
aquest escultor nascut a Almeria descobrí la seva inclinació artística a Barcelona, on va viure amb la seva família des que 
tenia pocs mesos. Viatjà pel nord d’Àfrica i per Sud-amèrica abans d’instal·lar-se, cap a 1960 a París, ciutat on residí durant 
nou anys, establint nombrosos llaços amb la comunitat artística. (Diccionario biográfico de Almería a www.dipalme.org)
207 Joan Palà (Barcelona 1922 - ). Format a Barcelona, París i els Estats Units, Palà s’instal·la a París l’any 1955, 
desenvolupant una escultura abstracta que tendirà a partir de mitjans dels 60 cap a la geometria i el minimalisme, 
tendències en què esdevindrà un nom de referència. (www.gimpel-muller.com)
208 Ángel Peres (Las Palmas 1929 - ). Escultor figuratiu d’origen canari, resident a París des de 1955. La seva primera 
exposició a Espanya es va portar a terme al Museo de la Siderurgia a León l’any 2009. (El Día, 2009, Desembre 13)
209 De fet Denys Chevalier (1921 - 1978) va ser cofundador de l’Association de la Jeune Sculpture, l’any 1848 (junt amb el 
també escriptor Pierre Descargues i un grup d’escultors) i el principal dinamitzador del Saló al llarg de trenta edicions, fins 
al seu traspàs el 1978.
210 Jean Cassou (veg. supra nota núm. 114)
211 Santi Surós i Forns (Barcelona, 1909 - 1982). Pintor i impulsor dels Salons de Maig de Barcelona. Va ser membre del 
Grup Lais.
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Portades 
dels catàlegs 

corresponents als 
Salons de Maig  

de Barcelona dels 
anys 1961 i 1963, 

edicions en què 
també va participar 

Francesc Barceló.

de la Junta de Govern de l’Asociación de 
artistas actuales 212, és una nota breu que 
acompanyava el formulari d’inscripció i on 
s’especifiquen les dates i el procediment per 
la participació. A través d’ella coneixem el fet 
que Francesc Barceló era soci de l’associació 
i com a tal tenia el dret d’exposar en el saló, 
cosa que va fer novament amb una de les 
seves obres abstractes en planxa de ferro de la 
sèrie anomenada Retablos, sense que puguem 
concretar de quina d’elles es tracta.

El Saló de 1961 es va celebrar novament a la  
Sala Municipal d’Exposicions del carrer 
Hospital de Barcelona entre els dies 6 i 23  
de Maig.

-
na,1963)

Desconeixem els motius pels quals Francesc 
Barceló no va participar al Saló de Maig de 
1962, possiblement perquè coincidí  
amb la temporada en què es va traslladar a 
viure a Valldemossa per atendre els encàrrecs 
de decoració dels hotels Daina i Albatros 
(ambdós inaugurats el 1963). A més a més 

l’agost de 1962 s’inaugurà la primera mostra 
d’Es deu des Teix, grup que s’acabava de 
constituir poc abans.

El 1963, en canvi, tornem a trobar el seu 
nom entre els expositors del que seria el setè 
saló (se’n celebraran tretze edicions) que és 
l’últim en el qual ens consta que participà. 
Ho va fer amb l’obra Encierro (núm. 186), 
que ja havia estat presentada anteriorment a 
l’exposició d’Es deu des Teix a Galerías Quint 
(o almenys figurava en el catàleg). 

Aquella edició del Saló voldrà retre 
homenatge als Ciclos experimentales de Arte  
Nuevo 213, organitzats per Angel Marsá, qui  
encapçalarà el catàleg amb un breu text 
recordant el que aquests cicles varen 
significar.

2.4. Dissenys, mobiliari i decoracions

Poca cosa podem afegir al que ja hem esmentat 
en l’apartat 2.1. sobre la trajectòria com a 
dissenyador de Francesc Barceló. 

Aquesta va ser, de fet, la seva principal activitat 
professional abans, durant i després del període 

212 L’Asociación de Artistas Actuales es va fundar a Barcelona l’any 1953 i es defineix com una “entitat legalment 
constituïda amb la finalitat d’actuar com a òrgan per a representar als artistes en relació amb les organitzacions oficials o 
privades per a l’exposició, divulgació, ensenyança, pensions, congressos o qualsevol altra cosa que pugui afectar els seus 
interessos, estimular la defensa d’aquests i la creació d’una opinió pública favorable...”
213 Els Ciclos Experimentales de Arte Nuevo van aplegar una sèrie de més d’un centenar d’exposicions d’art jove i 
d’avantguarda realitzades entre els anys 1948 i 1953 majoritàiament a la Galería Jardín de Barcelona, però també a la resta 
de Catalunya i Espanya sota la direcció del crític àngel Marsà. Sobre Àngel Marsà veg. supra nota 56. 
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que va dedicar a l’escultura, però dissortadament 
la documentació que posseïm al respecte és molt 
dispersa i, contràriament al que succeeix amb 
l’escultura que, a priori, seria un bé que es revalora, 
no perd vigència ni es desgasta, el producte de 
disseny està destinat de manera pràcticament 
inexorable a ser substituït en un lapse temporal 
relativament breu, bé perquè es deteriora amb l’ús 
o bé per l’imperatiu de les modes i les constants 
renovacions que en matèria d’estètica s’esdevenen 
en la societat de consum actual.

Francesc Barceló va treballar fonamentalment en 
disseny d’elements decoratius, mobiliari i disseny 
d’interiors, interessant-se per estar al cas de les 
últimes tendències i demostrant, com ja hem vist, 
una emprenedoria i un entusiasme constant al 
llarg de tota la seva carrera.

Igual que en el treball escultòric, també en la 
seva trajectòria com a dissenyador distingirem 
diverses etapes: l’etapa inicial, dominada per la 
seva formació en Arts i Oficis i pel seu primer 
contacte amb el món laboral, de la mà de Joan 
Buxó; l’etapa intermèdia, estretament vinculada 
a l’obertura de la tenda Mobel; i per últim l’etapa 
catalana, centrada principalment en la producció 
de la fàbrica CEDI.

2.4.1. Primers treballs en disseny: 1945 - 
1958

En la seva etapa inicial observem que es 
decanta per la fabricació d’objecte decoratiu 
i d’artesania, en fusta, vidre, ceràmica, però 

sobretot en ferro, que és el que millor domina i 
que acabarà aplicant abundantment també en 
projectes de mobiliari i de decoració d’interiors.

D’aquests anys, que podríem situar 
aproximadament entre el 1945 i el 1958, 
destacaríem dues iniciatives empresarials 
vinculades a la seva activitat en disseny, les 
empreses Rustic i Barcel.

De la primera ben poca cosa ens n’ha arribat 
tret del nom i algunes poques fotografies. 
Sembla que s’hauria tractat d’una iniciativa 
personal, realitzada amb recursos prou 
limitats que Francesc Barceló engegà en un 
local proper al domicili familiar. És possible 
que les figures decoratives núm. 190 a 196 
siguin fruit d’aquesta empresa.

El 1951 es posa en marxa Barcel, que serà 
un negoci amb més projecció i que es va 
mantenir actiu fins a l’any 1958. L’associació 
amb Jacint Antolí permetrà a Francesc 
Barceló fer front a projectes més ambiciosos, 
alguns dels quals signa en solitari, com la 
decoració de la perruqueria Villamor o els 
bars Montecarlo, Kansas o Antonio. Dels 
últims no en conservem cap imatge però de la 
inauguració de la perruqueria sí que se’n va fer 
ressò la premsa i en tenim, a banda d’alguns 
retalls, unes quantes fotografies. En elles es 
pot apreciar com Francesc Barceló es decanta 
per la utilització de mobiliari de ferro, que de 
ben segur va ser elaborat als tallers de Barcel 

Aquest gerro de vidre podria ser 
un disseny primerenc de Francesc 
Barceló dels comercialitzats 
per Rustic Art, una de les seves 
primeres iniciatives empresarials

Entrevista amb 
Francesc Barceló 
en relació 
a l’activitat 
empresarial de 
Creaciones Barcel, 
empresa que va 
compartir amb es 
seu soci  
Jacint Antolí.
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Ressenya sobre la 
inauguració del  
Bar Montecarlo, 

decorat amb 
motius al·lusius a la 

prehistòria,  
realitzats en forja per  

Francesc Barceló.

Interior de la perruqueria Villamor, 
dissenyat per Francesc Barceló

i ens crida l’atenció que no es faci al·lusió a 
l’empresa en les esmentades ressenyes sobre la 
seva inauguració. En canvi, a l’hora de presentar 
la primera de les seves exposicions personals 
d’escultura (de “ferros artístics”, llegíem a la 
invitació) a Galerías Costa, qui convida és la 
societat Antolí-Barcel (malgrat que aquests 
treballs més artístics era amb Bernat Tries amb 
qui acostumava a col·laborar).

També veurem com apareix en premsa la 
participació de la societat Antolí-Barcel 
en el projecte de l’hotel Acapulco, tot i que 
no s’especifica en què consistí aquesta 
participació.

D’aquesta primera etapa podrien ser també 
les sanefes amb motius pagesos de l’hotel Nixe 
a les quals es va referir Bernat Tries en una de 
les entrevistes efectuades però, una vegada 
més, no disposem de dades suficients per a 
confirmar-ho.

El fet més destacable mediàticament, vinculat 
a l’activitat com a dissenyador de Francesc 
Barceló al llarg d’aquest primer període, serà 
sens dubte l’exposició de mobles de Barcel al 
Círculo de Bellas Artes, que va obrir les portes 
el 29 de setembre de 1956.

2.4.1.1. Exposició al Círculo de Bellas 

Aquesta serà la cinquena mostra que realitza 
Francesc Barceló dels seus treballs. Una 

exposició singular en tant que no es tracta 
d’una mostra de les seves escultures de 
forja (o no exclusivament) sinó de mobiliari 
i decoració. Això suposa, d’una banda, 
una novetat en la trajectòria expositiva de 
l’artista, i d’una altra (i potser això és més 
remarcable) una novetat en la programació 
d’exposicions del Círculo de Palma, on 
s’acostumen a presentar mostres de diferents 
disciplines artístiques però on no ens consta 
que s’hagués presentat mai una exposició 
semblant. Aquest fet suposa en certa mesura 
la consideració de les disciplines del disseny 
de mobiliari i del disseny d’interiors al mateix 
nivell que la resta de les arts tradicionals, 
cosa que destaca Gafim en la seva crítica 
a Baleares (Baleares, 1956, Octubre 2) 214. 
L’exposició va ser un èxit de públic, segons 
els diaris, però la seva singularitat no sembla 
haver “marcat una fita en el pas dels temps”, 
tal com s’augurava des de les pàgines de 
la revista Cort (Cort. Revista mallorquina, 
1956, Octubre 6), si bé és cert que en un 
futur estudi sobre la història del disseny a 
les Balears (cosa que, com ja hem esmentat, 
supera els objectius del present treball) 
pensem que seria un episodi a recuperar.

A banda de les seves escultures, Francesc 
Barceló (o millor dit la societat Antolí-

214 ”Resulta un buen síntoma, el hecho de que una 
exposición de esta clase interese al público, me refiero al 
público que frecuenta las galerías de arte.”
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Invitació a l’exposició de mobles i ceràmica 
realitzada l’any 1956 al Círculo de Bellas 
Artes de Palma.

Un dels articles aparegut a la premsa local en 
relació a aquesta mostra.

Barceló) va presentar una sèrie de mobles 
confeccionats sobre una base de forja, de 
línies molt actuals, funcionals i còmodes 
entre les quals hi podem observar cadires, 
taules, butaques, llums, prestatgeries, 
tamborets i fins i tot una barra de bar. Els 
articles es presentaven creant ambients amb 
la col·laboració dels ceramistes Capó 215 de 
Felanitx (amb qui sembla que Francesc 
Barceló col·laborava habitualment i va crear 
per l’ocasió una línia de gerros) i amb els 
quadres de Fornés 216, els cortinatges de 
fons de la casa Juncosa 217 i les estores de A. 
Borneo 218. D’aquesta manera s’aconsegueix 
la creació d’uns ambients eficients que 
la crítica del moment no va dubtar en 
qualificar de sorprenents.

Destaquen també les atrevides tapisseries 
amb estampats de zebra i altres 
composicions dinàmiques i acolorides, 
molt en sintonia amb l’estètica més 
avantguardista. De fet, en els Reportajes 

de Baleares aparegut el 6 d’octubre, Bonet 
assenyala que la línia de mobiliari presentada 
per Barceló suposa una autèntica revolució 
a la indústria del moble mallorquí, un sector 
pròsper però de tall molt tradicional.

2.4.2. Etapa d’expansió: 1958 -1966

L’apertura de Mobel, tal com esmentàvem 
més amunt, marcarà l’inici d’un segon període 
en el treball de Francesc Barceló.

En ell es fa càrrec de projectes més 
ambiciosos, que haurien estat inabordables 
amb la infraestructura de caràcter encara 
força artesanal de Barcel. 

Sota el paraigües de Mobel, Barceló representa 
diverses firmes de mobiliari, materials 
(com els sostres condicionats Soundex) i 
accessoris per a la decoració; els seus dissenys 
d’interiors es tornen més eclèctics, trencant 
amb l’hegemonia del ferro i la forja. Això no 
obstant el ferro sempre continuarà present 

215 Ja ens hem referit anteriorment als germans Capó, ceramistes de Felanitx, dels quals ens ha estat impossible aconseguir 
més dades.
216 Pau Lluís Fornés Isern (Palma de Mallorca, 1930 - 2006). Pintor autodidacta, dibuixant i dramaturg. Conrea un tipus de 
figuració lírica, estilitzada que compon abarrocadament en una atmosfera irreal amb abundants i capriciosos jocs de colors 
i clarobscurs.
217 Can Juncosa es va iniciar a Palma l’any 1902 com una fàbrica de mobles i decoració però el 1951 va obrir a més a més al 
carrer de Sant Nicolau un comerç pioner especialitzat en la venda de teles i estores que ha esdevingut emblemàtic i que en 
la actualitat ha desaparegut.
218 No ha estat possible trobar informació sobre aquest comerç. 
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Francesc Barceló promocionant el mobiliari de Barcel.

Fotografia de l’interior de Mobel.

en els seus projectes decoratius, bé sigui en 
forma d’escultures o bé de reixes, llums, o 
paravents, dels quals en dissenyarà una gran 
diversitat de models.

A aquesta etapa pertanyen la major part de 
decoracions d’hotels, que ja hem llistat a 
l’apartat 2.2. així com multitud d’habitatges 
particulars, dels quals no en podem donar 
notícia, ja que no se’n conservà documentació.

L’últim dels projectes d’aquest període (i 
també un dels que tingué major ressò) va ser 
el del restaurant La Caleta a Son Armadams.

2.4.2.1. La Caleta

El del restaurant La Caleta va ser de bon 
principi un projecte ambiciós: 1972 m2 de 
local a tres alçades, 840 m2 de terrasses amb 
piscina a primera línia de mar, al bell mig del 
Passeig Marítim de Palma i amb vistes sobre 
la badia. A més, el restaurant formava part 
d’un complex que incloïa 160 apartaments, 
una residència amb 60 places i diversos 
locals comercials.

La seva inauguració, el mes de juny de 
l’any 1966, va venir precedida d’una gran 
expectació. El Ministre de Turisme, Fraga 
Iribarne, en va visitar les instal·lacions uns 
deu dies abans de la seva obertura, notícia 
que va ser recollida per la premsa local 
(Baleares i Diario de Mallorca, 1966, Juny 7) 
i durant els dies anteriors i posteriors a l’inici 

de la seva activitat van aparèixer a Baleares 
prop d’una desena d’anuncis, fet realment 
infreqüent, tractant-se d’una iniciativa 
privada.

Finalment, tant Baleares com Diario 
de Mallorca li van dedicar una plana 
sencera amb titulars tan expressius com 
“El restaurante La Caleta es un magnífico 
balcón sobre nuestra grandiosa bahía” 
o “A la misma categoría que los más 
lujosos hoteles de Mallorca... Palma tiene 
el restaurante La Caleta”. En aquests 
articles (Diario de Mallorca, 1966, Juny 18 
i Baleares, 1966, Juny 19) es detallen totes 
les qualitats del local, des de la il·luminació, 
amb quinze tons i tipus de llums, a la barra 
de palissandre, rematada de llautó i amb 
uns originals orificis ovalats entapissats en 
negre, els revestiments de marbre i bronze, o 
els paravents de forja, element -com dèiem- 
característic en les decoracions de Barceló. 
Actualment, tot i que el local es troba 
completament desmantellat, encara perdura 
el mural en pedra de Santanyí (núm. 231 del 
catàleg) que presidia un dels accessos del 
restaurant i que va realitzar in situ el mateix 
Francesc Barceló.

2.4.3. Disseny de mobiliari en la dècada 
dels 70

A partir de 1966 ja no es coneix cap  
altre projecte decoratiu de Francesc Barceló 
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Reportatge a doble pàgina sobre la inauguració del Gran 
Hotel Albatros 
on es destaca 
el treball de 
decoració realitzat 
per Francesc 
Barceló. A baix, 
una imatge del 
hall de l’hotel.

Reportatge i 
fotografia d’un 
dels salons de 
l’hotel Daina, al 
Port de Pollença, 
decorat també 
per Francesc 
Barceló.

Cafeteria de l’hotel Cisne, decorat per Francesc Barceló, 
a la paret del fons s’aprecien alguns dels característics 
treballs murals en ferro realitzats per l’artista.

En aquesta fotografia de l’interior de l’hotel Riviera 
es poden apreciar fins a tres tipus diferents de 
paravents realitzats en forja, element característic a les 
decoracions de Francesc Barceló.
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La cafeteria Kais comptava amb 
mobiliari de la botiga Mobel.

Reportatge i imatge de la barra del restaurant La Caleta.
Visita de Manuel Fraga a les instal·lacioins del 
restaurant La Caleta.Imatge del restaurant de l’hotel Hawaii.

Tot i no ser 
un projecte 
decoratiu 
de Francesc 
Barceló, Mobel 
va participar 
d’alguna manera 
en l’equipament 
del restaurant 
de l’estació 
marítima de 
Palma.
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a Mallorca (excepció feta dels esbossos que 
realitzà per la construcció del xalet de la 
seva germana a La Colònia de Sant Jordi, que 
s’assembla en molts aspectes 219 a la seva 
pròpia residència de La Garriga, concebuda 
per ell mateix alguns anys abans). 

La seva activitat principal durant aquest 
període es centrarà en el disseny de mobiliari, 
deixant de banda gairebé per complet el món 
de l’escultura i en bona part també el de la 
decoració i centrant els seus esforços a tirar 
endavant el seu últim projecte empresarial, 
allunyat aquest cop del què havia sigut el 
seu material de treball per excel·lència, el 
ferro, que no tornarà a aparèixer en els seus 
dissenys. En qualsevol cas, aquesta etapa 
quedaria fora del lapse temporal que hem 
acotat per aquest treball.

2.4.3.1. CEDI

Tenim escassos registres de la producció 
de CEDI, sobretot si tenim en consideració 
que estem parlant d’una dècada d’activitat 
empresarial en la qual periòdicament es 
renovaven les col·leccions.

Per tota documentació podem aportar unes 
vuit fotografies, tres mostraris de diferents 

col·leccions i un parell d’articles apareguts a 
Hogares Modernos en relació a una col·lecció 
de tauletes de centre amb doble funció i a 
una sèrie de mobles de canya corresponents 
ja als inicis dels anys vuitanta. 

Al marge d’això també ens ha arribat gairebé 
completa la col·lecció d’imatges que mostren 
l’última de les seves aproximacions al món 
de l’escultura, des d’una òptica més propera 
a l’objecte decoratiu (vegeu registres núm. 
235 a 260 del catàleg).

Pel que fa als mobles podem apreciar com 
les línies tendeixen cap a una molt més 
pronunciada ortogonalitat (respecte al 
mobiliari de forja presentat en dècades 
anteriors) i es tracta d’un mobiliari 
clarament funcional, comercial i orientat per 
a una llar moderna, però no excessivament 
avantguardista. Abunda la fusta lacada, 
però també es fan servir fustes vistes (de 
teca, palissandre, pi,...), així com pedra, 
vidre, canya, acer inoxidable o materials 
plàstics, però tal com esmentàvem abans i de 
manera sorprenent, res de ferro, amb la qual 
cosa sembla marcar distàncies amb la seva 
trajectòria professional anterior.

219 Ambdues construccions són d’estil eivissenc amb una planta inferior amb arcades amb una funció principalment de 
zona de jocs o d’esbarjo i una superior on es situa la vivenda, que s’estructura a dos nivells i amb un concepte obert on la 
sala d’estar esdevé el centre i la paret que delimita aquest espai amb els dormitoris està panelada amb fusta clara, mentre 
que les parets exteriors s’obren completament cap als balcons, permetent al màxim l’entrada de llum.

Reportatges sobre el mobiliari de CEDI publicats a la 
revista Hogares Modernos.
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Mobiliari de diferents 
col·leccions fabricat a CEDI 
amb materials i dissenys 
prou diversos.
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Les diferències són més que evidents entre aquestes 
dues versions (primera i quarta) del títol La vida

Observant en conjunt l’obra escultòrica de 
Francesc Barceló el primer que destaca és el fet 
que la seva producció porta el segell indiscutible 
de cadascuna de les èpoques en què fou 
realitzada i aquesta impressió -recollida ja en la 
justificació inicial d’aquest estudi- és una de les 
característiques que fan que el seu treball tingui 
un especial interès.

Ens atreviríem a afirmar que Francesc Barceló, 
amb la seva curiositat i sensibilitat per a copsar 
les tendències en matèria d’art i de disseny, 
aconsegueix extreure intuïtivament determinats 
inputs que estan presents en l’ambient creatiu 
que l’envolta i materialitzar-los en la seva 
producció, de manera que estableix una mena 
de pont entre allò que observa en els seus viatges 
(o potser també a través de publicacions i altres 
vies) i el context artístic insular, infiltrant una 
certa dosi d’avantguarda -necessària i singular- 
en aquest últim.

En aquest sentit distingirem, en la producció 
escultòrica de Francesc Barceló, dos períodes 
clarament diferenciats:

1. Un primer període corresponent a la seva 
creació escultòrica realitzada en forja, amb una 
estètica molt característica dels anys 50 que troba 
les seves arrels en les avantguardes espanyoles 
de preguerra que haurien tingut continuïtat en 
algunes iniciatives dels anys 40.

2. I un segon període que estaria dominat per 
les peces elaborades a partir de tall i soldadura, 

que evoluciona ràpidament cap a l’abstracció i 
que podem vincular amb tot un seguit d’artistes 
que des de finals dels anys 50 i els inicis dels 60 
treballen en ferro arreu de l’Estat espanyol.

3.1. Escultures en forja: primera 
època i primera època avançada 
(1955 - 1958)

Les peces del primer període són les elaborades 
amb la co�laboració de Bernat Tries a partir 
de l’any 1955 i fins al 1958 aproximadament. 
Estaríem parlant d’un nombre aproximat de 147 
escultures que reprodueixen més de 70 models 
amb un total de 98 títols diferents.

En aquest punt és important assenyalar que, 
si bé és cert que el mateix model o disseny es 
tornava a repetir un cop venut, per exposar-lo 
novament en la següent exposició (o inclús per 
vendre’l diverses vegades en la mateixa mostra), 
en tractar-se de peces fetes manualment i 
sense cap mena de motlle que permetés la seva 
reproducció, hauríem de parlar de versions 
diferents del mateix disseny o del mateix títol, 
més que de reproduccions o còpies, ja que les 
diferències entre una versió i l’altra podien 
ser més que notables. Com que no disposem 
en tots els casos de les diverses versions d’una 
mateixa peça per comparar-les, no podem 
i�lustrar del tot clarament aquest punt però 
aquestes versions podien ser prou diverses, 
canviant les dimensions, les formes i fins i tot 
el nombre de personatges. Seria el cas dels 

La versió segona, que podem apreciar 
en aquest fragment d’una fotografia 

de l’exposició de Galerías Syra, 
s’assemblaria més a la quarta, però 
les dimensions serien menors i els 

personatges varien lleugerament la 
disposició. La tercera s’hauria pogut 

semblar més a la primera ja que se’n va 
extreure un fragment per refer les peces 

Torero i Gallo, abans de la seva exposició 
a la Galleria d’Arte Totti.
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Esbós preparatori de Calé i l’obra un cop acabada.

registres núm. 4 i 141, per exemple, versions 
ambdós del tema anomenat La vida, i del qual 
se n’haurien fet, com a mínim, quatre exemplars. 
Entre els documentats hi ha diferències més que 
notables de dimensions (70 i 101 cm d’alçada, 
respectivament, per la segona i la quarta 
versions) i dues d’elles almenys (la segona i la 
quarta) tenen inclús un personatge més. De la 
primera d’elles només en tenim constància a 
través de fotografia i de la tercera ni tan sols 
això, ja que fou modificada a Itàlia abans de ser 
exposada i això dificulta fer-ne la comparativa. 

En qualsevol cas, el mateix Bernat Tries en una de 
les entrevistes realitzades ens va confirmar que 
senzillament es treballava sobre el mateix dibuix, 
però que les obres no eren mai del tot iguals.

Un altre fet que ja ha estat esmentat és que una 
mateixa peça (o un mateix model, segons el cas) 
podia tenir títols diferents segons l’exposició, 
bé per facilitar-ne la identificació (sobretot en el 
cas de les exposicions realitzades a l’estranger), 
bé per diferenciar-les d’altres dins d’una mateixa 
mostra. Succeeix, per exemple, amb els diferents 
quixots (El..., Quijote, Rocinante, Quijote derecho, 
Después de don Quijote, El después) , o amb la 
peça inicialment anomenada Xiquets de Valls, 
que després fou presentada com Saltimbanquis o 
com a Torre de hombres.

Les escultures en forja de Francesc Barceló són 
peces figuratives fortament esquematitzades, 
gairebé primitives, que representen accions 

o personatges amb una voluntat clarament 
decorativa, però no exempta d’interès a causa de 
la seva inconfusible personalitat. Les podríem 
relacionar amb les esquematitzades figures que 
Alberto Giacometti 1 elabora a partir dels inicis 
dels anys 40, però sense la càrrega espiritual i la 
tensió gairebé dramàtica o patètica de l’escultor 
suís. Les figures estilitzades de Giacometti 
semblen voler-se elevar del pla terrenal, al qual 
estan ancorades per uns peus extremadament 
grans i pesants en relació al seu cos. Són figures 
estàtiques i contemplatives o bé personatges 
que caminen amb una determinació ferma 
i inqüestionable. Els seus cossos són rígids, 
solemnes, com representacions d’un home o 
una dona universals, detinguts en un instant 
transcendent de la seva existència. 

Les figures de Barceló en canvi, tot i no posseir 
gairebé detall, són molt més terrenals. No 
representen un arquetip universal sinó un 
moment precís, una acció, un gest, una escena 
quotidiana. Són les seves figures anònimes, 
despullades de bona part dels seus atributs, 
reduïdes a un esquema simple però dinàmic i 
dotades d’una certa gracilitat. 

1 Alberto Giacometti (Suïssa, 1901 -1966). Pintor i escultor. 
La seva obra primerenca està fortament influenciada 
per l’art primitiu africà, experimentant primer amb el 
cubisme per convertir-se més tard en un dels escultors 
més rellevants del moviment surrealista. A partir dels 
anys 40 comença la realització d’unes personals figures 
esquemàtiques, fortament estilitzades, per les quals serà 
internacionalment reconegut.
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2 Alexander “Sandy”Calder (Pensylvania, 1898 - Nova York, 1976). Escultor. Es dóna a conèixer amb les seves sèries de 
retrats i figures de filferro en els anys 30. Més endavant consolidarà la seva trajectòria fent un pas cap a l’abstracció en les 
seves estructures mòbils, i amb la seva sèrie -complementària de l’anterior-, els stabiles. 
3 El circ de Calder és una peça cabdal en la producció de l’artista nord-americà. Podríem dir que és una gran joguina, 
feta de filferro, fusta i materials diversos amb 55 personatges als quals el mateix Calder donava vida en representacions 
periòdiques de les què n’és testimoni el documental de Carles Vilardebo el 1961. Actualment es troba al Museu Withney de 
Nova York.
4 Pablo Emilio Gargallo Catalán (Maella, 1881 - Reus, 1934). Escultor. Al llarg de la seva carrera va alternar dos estils 
prou diferents entre si. D’una part un classicisme noucentista i d’una altra un estil d’avantguarda, vinculat al cubisme, on 
experimentarà amb la desintegració de les formes i la creació del volum virtual.
5 Juli González i Pellicer (Barcelona, 1876 - Arcueil, 1942). Escultor. Considerat com un dels pares de l’escultura moderna 
en ferro.
6 Mathias Goeritz (Polònia, 1915 - Mèxic, 1990). Escultor. Fundador el 1948 de la Escuela de Altamira a Santillana del Mar. 
Després es traslladaria a Mèxic.

Dos personatges característics de l’escultor 
Alberto Giacometti.

Figura de filferro de 
Sandy Calder.

Posats a buscar referents en l’àmbit internacional 
podríem apuntar també cap a les obres 
primerenques d’Alexander Calder 2, prèvies 
a l’elaboració dels seus coneguts mòbils. En 
les figures de Calder, treballades amb filferro, 
la temàtica també és menys transcendent 
(sovint vinculada amb el món del circ que 
protagonitzarà la seva obra clau d’aquest 
període 3) i l’esquematisme és molt acusat. Són 
representacions dinàmiques i no exemptes d’una 
certa dosi de sentit de l’humor. Igual que Francesc 
Barceló, Calder també sembla dibuixar en l’espai, 
però a diferència d’aquell, l’americà ho farà 
resseguint els contorns amb una línia més fina, 
deixant que treballi tot l’espai que queda contingut 
dins de les siluetes, mentre que el de Barceló és un 
esquema més sintètic on -almenys en un primer 
moment- no entra en joc el volum virtual.

En un entorn més proper, podem trobar 
similituds formals (i temàtiques) entre les obres 
de forja de l’escultor mallorquí -i així hem vist 
que ho feien alguns dels crítics en l’apartat 
anterior- i algunes obres de Pau Gargallo 4 i Juli 
González 5, capdavanters en la utilització del 
ferro com a material escultòric, o també les de 
Mathias Goertitz 6, impulsor de la Escuela de 
Altamira.

Sense esmentar a aquest grup en concret, en 
més d’una entrevista realitzada a la premsa 
mallorquina Francesc Barceló reconeix el seu 
més que evident primitivisme i el crític mallorquí 
Gabriel Fuster sembla al·ludir de passada 
(Baleares, 1957, Març 24) a aquesta escola, 
fent referència als primers treballs de Francesc 
Barceló.
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La utilització del volum 
virtual acosta formalment 
les obres de Francesc 
Barceló a les de l’escultor 
aragonès Pablo Gargallo (a 
dalt a l’esquerra) mentre 
que l’esquematisme 
en la resolució de les 
figures (com la imatge 
de la dreta) ens remeten 
a alguns dels treballs de 
Mathias Goertitz (imatges 
inferiors).

Tot i que després ens hi detindrem, mencionem 
d’entrada que el primitivisme segons Durozoi 7 
(1992, pàg. 513) al·ludeix a la influència d’obres 
“primitives” en els artistes occidentals. El terme 
sorgeix al segle XIX i experimenta diferents 
canvis de sentit, continuant en evolució. Dins 
del primitivisme es poden distingir dos aspectes 
fonamentals: per una part, quan les obres 
primitivistes proposen evolucions plàstiques 
inèdites (cubisme i expressionisme alemany); per 
l’altra quan es veuen influenciades per les seves 
implicacions ideològiques i per una certa càrrega 
màgica (des de Gaugin al surrealisme). Aquests 
dos vessants s’entrecreuen posteriorment.

En qualsevol cas, les al·lusions dels crítics o del 
mateix artista a “la escuela altamirana” que 
sovintegen en les aparicions en premsa de la 
primera etapa són prou ambigües i podrien 
referir-se més aviat als autèntics primitius que 
no pas al col·lectiu d’avantguarda esmentat. 
Tanmateix, i com ja es va apuntar de passada 
en l’apartat dedicat a l’exposició de Syra, els 
manifestos i l’activitat d’aquest grup havien calat 
fondo en l’estètica dels primers anys cinquanta i 
alguns historiadors, com Valeriano Bozal (1991) 
en destaquen la seva influència arreu de l’Estat.

Les escultures de forja de Francesc Barceló posen 
en evidència el talent del seu autor a l’hora de 

sintetitzar en un sol traç tota l’expressivitat que 
requereix la peça, i resulten tant més interessants 
com més despullats es troben d’elements 
superflus, que poden resultar excessivament 
explicatius. La major part són figures sense 
rostre i sense detalls al·lusius al vestuari; com 
a molt poden portar algun complement que 
resulti necessari per a la seva identificació, 
caracterització o comprensió de l’acció que estan 
portant a terme. Representen una actitud, una 
acció, un moviment, i ho fan de manera directa, 
fresca i plena de vitalitat. Totes aquestes són 
característiques que en destaquen, en positiu, 
crítics com José Almagro i Gabriel Fuster, a 
Mallorca o Sebastìà Gasch a Barcelona.

No falten els que retreuen a Francesc Barceló, 
durant aquest període, el seu decorativisme 
i manca d’ambició, així com una excessiva 
simplicitat, situant-lo en l’àmbit de l’artesania. 
El fet és que l’artista manifesta reiteradament 
buscar de manera conscient aquesta simplicitat 
de la qual se l’acusa. L’interessava -per exemple- 
treballar sense afegits, a partir d’una sola vareta 
de ferro que es doblega, es divideix, s’aixafa i 
es manté en equilibri, de tal manera que les 
discussions sobre el que es podia o no es podia 
fer eren freqüents entre ell i el seu col·laborador, 
Bernat Tries.

Entre les obres d’aquest primer període podem 
distingir dos grups diferents: les que hem 
anomenat de primera època i les de primera 
època avançada.

7 Durozoi. G. (compilador) (1992) Dictionnaire de l’Art 
Moderne et Contemporain. París: Hazan
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3.1.1. Escultures de primera època

En aquestes primeres obres és més evident 
el primitivisme del que ho serà en la seva 
producció posterior, sobretot en els títols 
Destreza, Jabalina, Danza i Tam-tam (núm. 8, 
30, 7 i 6) que representen guerrers i caçadors 
armats amb llances i escuts. 

Les proporcions de les figures són més 
properes a les reals, escalades -això sí- a unes 
dimensions d’una alçada aproximada d’uns 30 
o 40 centímetres. Tot i amb això, algunes d’elles 
aconsegueixen un grau notable d’estilització 
i una tensió i un ritme veritablement dinàmic 
i expressiu. Entre les més destacades pel seu 
dinamisme estarien: Salto, Brío o Vara (núm. 
32, 9 i 13). En canvi destacarien pel seu encert a 
l’hora de sintetitzar la màxima expressió en el 
mínim de traços Vejez, Fatiga i Ofrenda (núm. 
21, 22 i 11).

Per destil·lar un cert sentit de l’humor citarem 
els títols Rastro, Bruto o Burros (núm. 3, 14 i 31). 

La sèrie de les tauromàquies, exceptuant 
Cite (núm. 26), també formaria part d’aquest 
primer grup de peces, així com les de temàtica 
religiosa, que serien: Redención, Súplica, 
Afrenta i Paso de la afrenta (núm. 2, 10, 5 i 57).

3.1.2. Escultures de primera època 
avançada

En les obres de primera època avançada 
s’accentua el poder de la línia, el traç 

s’independitza i les figures s’estilitzen més 
enllà de les proporcions realistes, augmentant, 
en alguns casos, les dimensions. En serien 
clars exemples la premiada Família (núm. 
56) i la que va exposar a la Tercera Bienal 
Hispanoamericana, al Parc de la Ciutadella, 
amb el nom de La danza de fuego (núm. 
17). També inclouríem dins aquest grup 
l’esmentada Cite, sobretot en aquelles versions 
en què les banderilles són una prolongació 
del braç de la figura, de manera que es reforça 
la intencionalitat i la força a través de la 
continuïtat del traç. També Satisfacción, 
Jarrón, Xiquets de Valls, Calé (núm. 75, 73, 90 
i 110) i la resta d’obres dedicades a la dansa 
espanyola (núm. 107, 108, 109, 124), així 
com algunes de les últimes figures en forja, 
titulades genèricament Hombre (núm. 127, 128 
i 129).

Dins d’aquest grup de peces podríem així 
mateix incloure aquelles en què comença a 
explorar amb el ple i el buit, treballant aquest 
cop ja no en vareta sinó amb el retall i la torsió 
d’una planxa de ferro (núm. 28, 91 i 96). 

En definitiva, anomenaríem peces de primera 
època avançada aquelles peces de forja en 
què el joc formal predomina per sobre de la 
representació més explicativa. I en alguna 
d’aquestes vies -i en podem distingir fins a 
quatre- hi trobarà Francesc Barceló el seu 
trànsit personal cap a la més pura abstracció.

La connexió entre aquests treballs de 
Francesc Barceló (imatges superiors) i els que 

 apareixen a les imatges inferiors, corresponents a 
Juli González, són més tècniques i temàtiques que 

formals o estilístiques.
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L’alteració de les proporcions a les figures és  
un dels trets que diferencia la primera època  
de la primera època avançada en la producció de 
Francesc Barceló.

Quan parlem de quatre vies d’experimentació 
formal ens referim en primer lloc a l’estilització 
ja comentada de les figures filiformes; en 
segon lloc a les també esmentades figures en 
planxa de ferro. En tercer lloc als quadres o 
baixos relleus combinats de pintura i forja com 
Monaguillos, Palomos o Rupestre (núm. 98, 99 
i del 112 al 115), i per últim podríem parlar 
del conjunt de peces d’on més evidentment es 
deriva un pas cap a l’abstracció. Aquest conjunt 
estaria encapçalat pels títols Estudio i Estudio 
abstracto. Pensem que el títol Estudio (núm. 
79 i 144) correspon indistintament als dos 
grups familiars realitzats amb planxa i vareta 
de ferro forjada on els cossos dels personatges 
es resolen mitjançant uns volums en forma 
semblant a un octaedre irregular, on alternen 
triangles en planxa i d’altres contornejats 
per vareta, i al capdamunt dels quals un petit 
cap sense faccions ens indica que es tracta 
d’un personatge. També -en una estètica molt 
semblant- completarien la sèrie: un parell 
de figures independents, dos o tres grups de 
dones i un grup de cinc personatges (núm. 142 
i 143,134, 136 i 137); però el més interessant és 
l’aparició d’una peça pràcticament idèntica a 
les anteriorment descrites però sense cap, que 
esdevé ja totalment abstracta, pensem que 
es tractaria de Estudio abstracto (núm 100). 
Inicialment podríem pensar inclús que es tracta 
d’una peça inacabada, però el fet és que s’han 
trobat esbossos i fotografies de la mateixa, 

la qual cosa ens permet refermar la voluntat 
expressa, per part de l’artista, de realitzar un 
pas cap a l’abstracció.

Hem fet ja alguna referència a l’article de 
J. E. Cirlot a Índice en relació a l’obra de 
Francesc Barceló (Índice de artes y letras. 
1960, desembre), en ell fa un repàs de tota la 
trajectòria de l’artista fins aquell moment i 
es refereix a aquesta sèrie de treballs amb les 
següents paraules: 

Penetró en un esquematismo muy sobrio, 
componiendo conjuntos de “personajes” 
mediante planchas trapeciales 
ensambladas con ejes rectilíneos. Los 
múltiples huecos que aparecen en esas 
obras no tienden a redimirse por el efecto 
de la luz, como en el célebre “volumen 
virtual” empleado por Gargallo en las 
primeras décadas de este siglo, sino que, 
por el contrario, se acusan netamente. 
Las siluetas, muy geométricas, se recortan 
en un plano de fondo ideal mejor que 
organizarse en las tres dimensiones. El 
lógico desenvolvimiciento de este concepto 
se produce en dos sentidos: de un lado 
Barceló analiza las posibilidades de 
articulación de las formas esquemáticas y 
varía las relaciones de masa y hueco dentro 
de conjuntos similares. De otro lado, y esta 
consecuencia es mucho más importante, 
advierte el valor emocional de la materia 
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Les quatre vies d’estilització 
formal que caracteritzen les obres 

de primera època avançada.

que emplea y piensa en qué procedimientos 
le servirán para acusar e incrementar este 
índice expresivo.

En aquest punt potser fora escaient esmentar 
el fet que, fora de les referències al·lusives 
als que foren els seus professors a l’Escola 
d’Arts i Oficis (Cerdà, Pizà, Barceló) no hem 
pogut trobar en les declaracions fetes per 
l’artista cap reconeixement al mestratge o la 
influència d’altres artistes com per exemple 
Pablo Gargallo (a qui fa referència Cirlot en la 
cita anterior per contrastar la manera que els 
dos artistes utilitzen el ple i el buit). És sempre 
la crítica la que fa aquestes connexions, a 
vegades més evidents, altres menys. 

Tots aquests intents de renovació formal 
en l’obra de Barceló, que hem agrupat 
sota l’epígraf de primera època avançada, 
es començaran a produir en les últimes 
exposicions de l’any 57 i es desenvoluparan 
en els treballs realitzats al llarg de l’any 58 i 
59, que seran dos anys en què pràcticament 
no realitzarà cap exposició (excepció feta 
de la indocumentada mostra a la galeria 
madrilenya Toisón l’estiu de 1958). Són 
aquests un parell d’anys força rellevants en la 
biografia de l’escultor. Tal com hem explicat 
en el capítol 2.1.2, a finals de l’any 57 es casa i 
es trasllada a viure a Barcelona, on engegarà 
un nou taller, ubicat en el barri de Gràcia. 
Aquesta nova circumstància hauria pogut 

provocar el canvi de tècnica i actuar com a 
detonant en l’inici de noves vies d’exploració 
formal, vies que finalment acabarà per 
desenvolupar novament de la mà de Bernat 
Tries, ja que l’obertura de la tenda de Mobel a 
Palma el fa viatjar constantment a Mallorca 
i, tanmateix, l’entesa entre Tries i Barceló és 
molt més gran que la que pogués tenir amb 
els seus operaris de Barcelona (sempre segons 
declaracions fetes pel mateix Bernat Tries).

3.1.3. Primitivisme en l’escultura de 
Francesc Barceló

Si un tret destaca sobre la resta en l’escultura 
en forja que Francesc Barceló realitza entre els 
anys 1955 i 1958 és el seu primitivisme.

Com a tendència, la revalorització de les formes 
i procediments de les expressions artístiques 
primitives s’inicia, en l’art modern, a les  
avantguardes de preguerra. Postimpressionistes, 
 fauvistes, expressionistes i cubistes, entre 
altres, reivindicaran l’estètica primitiva com 
una forma de retorn a una expressió pura, 
directa, sense filtres i dotada de la conseqüent 
honestedat, sinceritat espontaneïtat.

Seran també diversos els col·lectius 
d’avantguarda que en la postguerra reprendran 
aquests postulats. Destaquem, per exemple, 
per la seva gran repercussió a escala europea, 
al grup CoBrA, acrònim de Copenhage, 
Brusel·les i Amsterdam, ciutats d’origen dels 
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Referències primitives més que evidents en la 
producció de Francesc Barceló (imatge inferior) i en les 
publicacions de l’Escuela de Altamira. A dalt portada de 
la transcripció de la conferència pronunciada per Eugeni 
d’Ors a Santillana del Mar i reproducció d’una de les 
postals amb motius rupestres.

seus fundadors. Els artistes de CoBrA (Asger 
Jorn, Karel Appel, Pierre Alechinsky, entre 
altres) reivindiquen una figuració espontània, 
sovint grotesca i provocativa. Agafen com a 
referents a Joan Miró o Paul Klee, però també 
la figuració infantil o l’Art Brut que des de 
França recupera Jean Dubuffet. El seu és un 
primitivisme violent, expressiu, distant de 
l’ingenuïsme, també primitivista dels naifs.

També en l’àmbit català podem trobar 
ressonàncies semblants en el treball dels 
integrants de Dau al set, però amb unes arrels 
més properes al surrealisme i un imaginari 
més líric, més oníric i més màgic que el dels 
sus coetanis del nord.

I en el context estatal, faríem referència a la ja 
esmentada Escuela de Altamira, amb Matias 
Goeritz al capdavant i escultors com Àngel 
Ferrant o Eduald Serra a les seves files. En els 
 altamirencs no observarem una unitat 
estilística, però tots els seus integrants es 
situen sota el signe atemporal d’Altamira (tal 
com descriu Ricardo Gullón en les conclusions 
de les primeres jornades celebrades a 

Santillana del Mar 8), “d’una pintura que fonia 
formes i experiència, d’una pintura reveladora 
d’una gran capacitat de síntesi” en la qual 
línies i volums treballen eficaçment “amb 
precisió perfecta, en la qual no és possible més 
ni menys”.

Ja hem apuntat el fet que Francesc 
Barceló ni participa ni tan sols reconeix la 
influència d’aquests col·lectius que, de fet, 
el precedeixen, però sí que manifesta la seva 
proximitat a la figuració primitiva, de la qual 
n’extreu alguns dels elements característics 
de les seves escultures com l’esquematisme i 
l’expressivitat.

Així mateix també hem esmentat la seva 
voluntat expressa de què les obres siguin 
essencials, i exemptes per tant de qualsevol 
element superflu, la qual cosa les aproximaria 
a les paraules citades anteriorment per Gullon 
respecte a la pintura d’Altamira.

El primitivisme de postguerra tindrà, tal 
com ha observat en diverses ocasions el 
crític i historiador Àlex Mitrani, molts i 
diversos matisos i ramificacions 9. Podríem 

8 Les primeres conferències de Santillana del Mar, que donen peu a l’aparició de la Escuela de Altamira s’esdevenen entre 
el 19 i el 25 de setembre de 1949. El contingut de les conferències, així com les conclusions de les mateixes es troben 
recollits en una petita publicació de l’any 1950, editada pel mateix col·lectiu.
9 Aquesta idea estava recollida en la comunicació que, sota el títol Primitivismo, arcaismo e ingenuismo en el arte español 
de postguerra (1948-1957) va presentar al Ier Simposi Internacional de Primitivisme, que es va celebrar l’any 2013 a la 
Universitat Pompeu Fabre, i tornarà a aparèixer en la introducció al catàleg (inèdit) de l’exposició del Museu Reina Sofia 
Primitivismos de postguerra, entre la ingenuidad y la radicalidad. 
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Tres mujeres, una 
de les últimes 

obres en forja de 
Francesc Barceló.

Hombres, una de les primeres incursions amb la tècnica 
del tall i la soldadura amb bufador d’acetilè.

parlar d’un primitivisme arcaïtzant, de 
vegades exòtic, o d’un primitivisme màgic, 
simbòlic; distingiríem també un primitivisme 
ingenuïsta, que expressa una mena de 
nostàlgia per un estat d’innocència perduda. 
En el cas de Francesc Barceló es tractaria 
més aviat d’una tendència cap a models 
folklòrics i populars lligats amb l’artesanal 
que, sense desestimar els lligams amb els 
atavismes més prehistòrics -o justament a 
través dels mateixos-, s’aniran estilitzant 
progressivament, tendint cap a referents 
més exòtics. De fet, els tocats d’alguns dels 
seus personatges femenins de finals d’aquest 
primer període apuntarien cap a una estètica 
africanitzant que s’allunya del to molt més 
quotidià i autòcton dels seus inicis.

3.2. Escultures en soldadura (1959 - 
1963)

Quan Francesc Barceló reapareix el 1960, 
després de més d’un any sense exposar, ho fa 
amb un estil i tècnica renovats. Ha reemplaçat 
la forja per la soldadura i ha deixat de banda les 
formes ondulants i sinuoses obtingudes amb el 
modelatge de la vareta de ferro que dibuixaven 
esquemàtiques figures en moviment per unes 
construccions estàtiques, en forma de bastida, 
que es construeixen a partir de fragments 
de ferro reciclat. Aquest es retalla de manera 
violenta, sense polir ni amagar l’acció del foc 
sobre la matèria. Ans al contrari, aquesta acció 

es posa de relleu, s’amplifica amb l’acció dels 
àcids i els pigments generant textures esquerpes 
i oxidacions.

En aquest segon període ja no es realitzaran 
versions dels models, en qualsevol cas podem 
observar sèries de peces que podem agrupar 
per alguna mena de similitud formal, com per 
exemple la desenvolupada a partir de l’obra 
Chicos, que estaria composta pels registres núm. 
177, 178, 179, 181 i 226; però mai dues escultures 
realitzades a partir del mateix esbós, com li hem 
vist fer amb les peces en forja.

També sovintejaran les obres sense títol o 
agrupades sota títols genèrics com Escultura 
o Retaule, la qual cosa no succeïa en el període 
anterior. 

Lamentablement també ens trobarem amb el 
fet que la producció d’aquesta etapa està menys 
documentada i que la documentació, a banda de 
ser menor, és molt més confusa, de manera que 
de vegades es fa difícil la seva catalogació.

Les obres d’aquest període també les podem 
dividir en dos grups segons el seu grau 
d’abstracció:

Parlaríem d’escultures de transició en aquelles 
on encara observem reminiscències figuratives 
i d’escultures abstractes en aquelles en les quals 
aquesta referència ja hauria desaparegut per 
complet.
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Diferents apropaments de Francesc Barceló a una 
mateixa temàtica, la de la família, present al llarg de tota 
la seva trajectòria.

3.2.1. Escultures de transició 

Els treballs anomenats de transició són 
figures que es resolen per construcció 
d’eixos rectilinis, acoblats més o menys 
ortogonalment i combinats amb plans que 
estableixen un joc entre el ple i el buit.

Respecte al gruix d’escultures del període 
anterior adquireixen majors dimensions, 
sobretot -i lògicament- aquelles destinades a 
formar part de la decoració d’algun hotel.

Contràriament al que succeïa en els estudis de 
primera època avançada en què els talls i les 
soldadures eren nets i posteriorment patinats 
en negre, ara es posa èmfasi en la violència del 
tall, la irregularitat del mateix, les textures, 
pàtines i rebaves provocades per la violenta 
agressió del foc en retallar la planxa.

Gairebé mai són figures soltes, sinó que es 
tracta de grups escultòrics, que tot sovint 
poden fer al·lusió al tema, recurrent en 
Francesc Barceló, de la família.

Aquest tipus d’obres es presentaran per primer 
cop a la Sala Mirador, de Barcelona, i després 
a les Galeries Duncan de París, juntament 
amb retaules i altres escultures de caràcter 
totalment abstracte. Sobre elles escriurà Juan 
Cortés a Destino: 

Estas nuevas formas en las que se 
desenvuelve acualmene el arte de Francisco 
Barceló se insertan indefectiblemente 

en una decidida y enjuta composición 
rectangular, sin nada que escape al riguroso 
dintorno en que se circunscribe y dentro de 
la cual es rechazada cualquier amabilidad 
que pudiera suscitar la amabilidad de una 
curva, toda molicie que pudiera suscitar 
una turgencia. Broncas y ásperas son 
estas formas aplomadas que pesan con 
toda su gravedad sobre el suelo en que se 
asientan, sin ningún afán de movilidad, 
estáticas y fijadas en su rígida verticalidad.
Las morfologias humanas son vagamente 
recordadas en el trazado general de las 
figuras, que Francisco Barceló presenta muy 
a menudo formando grupos graciosamente 
entrelazados. Pero toda referencia 
concluye aquí, en esa indecisa memoria, 
transmutadas las formas en construcciones 
donde las líneas rectoras encierran la 
extensión de la estructura y forman la 
espina dorsal de la misma, de la cual 
parten en ángulo recto series de travesaños 
que se desenvuelven todo a lo largo de la 
figura como un desnudo costillar. Dentro 
de las realizaciones exentas de esta nueva 
etapa del artista los huecos asumen un 
papel preponderante, tanto o más que la 
masa de la materia y los espacios vacíos y 
los llenos se contraponen y compensan en 
sorprendentes efectos de contraste.

Y como siempre, es el hierro solo el material 
que emplea Francisco Barceló para su 
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Grups humans característics de 
l’etapa de transició de  

Francesc Barceló.

Detall del 
mural de 

ceràmica del 
mostrador de 

recepció de 
l’hotel Hawaii.

trabajo. El hierro, en su pura denudez, 
que él domina y del que extrae el máximo 
rendimiento en su martilleo, en su corte, 
en la soldadura de las piezas con la llama 
de la autógena, en su raspado con la lima, 
provocando asperidades, rugosidades y 
granulaciones en su superficie, dándole 
variedad de tonos, matices y calidades 
con bruñidos y oxidaciones diversas, ora 
corroyéndolo hasta darle un aspecto de 
hallazgo de excavación, ora abrillantándolo 
como un objeto de mecánica recién salido 
de la manufactura, enriqueciéndolo en 
una variedad de aspectos insospechados. 
(Destino, 1960, Setembre 24)

De fet, tot i que a partir de 1960 l’artista 
tendeix cada cop més a centrar-se en 
la producció de la seva obra abstracta, 
retornarà en diverses ocasions a la figura a 
causa de la demanda, documentada en la 
correspondència 10, del seu galerista de Paris, 
John Craven. 

Estaríem parlant d’una vintena d’escultures, però 
en podrien ser algunes més, ja que en aquest 
moment Francesc Barceló hauria deixat de 
portar un registre exhaustiu de la seva producció 
escultòrica. De fet, de les escultures ubicades en 
els hotels no en teníem pràcticament cap registre 
de l’època. Únicament, i de manera aïllada, sí 
que algunes peces apareixen en les fotografies 

de conjunt realitzades als hotels per a deixar 
constància del seu treball com a decorador. 

Es tracta majoritàriament d’escultures 
exemptes però ens consta la realització també 
d’un mural ceràmic per a la recepció de l’hotel 
Hawaii, a Magaluf, i diversos retaules en ferro, 
com el que rematava la xemeneia de l’Hotel 
Daina, al Port de Pollença, o el Saint Pierre que 
va ser exposat a les Galeries Duncan i adquirit, 
precisament, per John Craven.

3.2.2. Escultures Abstractes

Per últim hem de parlar dels relleus abstractes 
de Francesc Barceló, sens dubte la seva obra 
més personal i més madura i una de les 
aportacions més interessants d’aquest artista a 
l’escultura mallorquina dels inicis dels anys 60. 

De relleus abstractes se n’han catalogat vint-i-
cinc, però amb prou feines se n’han localitzat 
quatre (els registres núm. 164, 187, 188 i 232). 

Podem distingir dues sèries d’aquests 
retaules que J. E. Cirlot ubica més a prop de 
l’informalisme que del neo-plasticisme (Correo 
de las Artes, 1960, Setembre) i als quals també 
es referiran en les seves crítiques Agustín 
Larrauri (Correo de las artes, 1960, Febrer-Març 
) i C. A. Areán, que els inclourà dins la categoria 
de Escultopinturas (Hogar y arquitectura, 1963, 
Setembre-Octubre). Els primers retaules són 

10 Vegeu a l’apartat 2.3.2.4 del capítol anterior, la carta datada del 6 de febrer de 1961. 
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Dos relleus abstractes 
corresponents a diferents 
moments en la producció 
de Francesc Barceló. 

A la dreta una obra més orgànica de les seves primeres 
incursions a l’abstracció. a l’esquerra, una composició 
una mica més constructiva, del seu període d’adscripció 
a Es deu des Teix.

més orgànics i informalistes i serien els que es 
van presentar l’any 1960 (a Mirador i a Duncan); 
posteriorment, a les exposicions conjuntes amb 
Es deu des Teix (any 1962 i 1963), seran més 
grans i més estructurats.

A aquests relleus hi hauríem d’afegir, per tal 
de completar la seva producció d’escultura 
abstracta, una dotzena de peces més: les 
tres escultures exemptes, exposades a París i 
Barcelona l’any 1960 i que estarien a mig camí 
entre les figures de transició i els relleus, ja que 
es configuren a partir de l’acoblament d’una 
sèrie d’eixos verticals a diverses alçades, units 
entre si per barres i/o fragments de planxes 
en horitzontal toscament retallades (núm. 
153 a 155). Dues obres de paret, de les quals 
en desconeixem pràcticament qualsevol dada, 
però de les quals es conserven les fotografies 
(núm. 212 i 213). També dues escultures 
monolítiques -estèticament més lligades als 
relleus- una de les quals fou presentada a la 
Exposición Nacional de 1960 mentre que l’altra 
restà en possessió de Bernat Tries (núm. 147 i 

182);  les escultures de paret, sovint utilitzades 
com a lluminàries, que foren instal·lades a 
diversos hotels de Mallorca, com el Riviera, el 
Cisne, el Daina o l’Albatros (núm.211, 221, 224 i 
229). Excepció feta del relleu de l’Hotel Cristina 
(núm. 232), els ocells de l’Hotel Albatros (núm. 
220) i els murals de pedra (núm. 230 i 231) 
o de ceràmica (núm. 227), aquestes últimes 
peces a què ens referíem són les de majors 
dimensions que han estat localitzades i de 
les tres que encara resten exposades només 
una conserva la instal·lació necessària per ser 
retro-il·luminada i això és així perquè va ser 
restaurada per a la seva exposició a la Fundació 
Barceló l’any 2009.

3.2.3. Els escultors del ferro

Al llarg del segle vint es produeix en el context 
de l’avantguarda escultòrica en l’àmbit de 
l’Estat espanyol un fenomen de recuperació 
de materials no considerats nobles 11. 
Particularment, s’observa l’aparició d’un 
nodrit conjunt d’escultors que incorpora 
el ferro de manera continuada en la seva 
producció. Això dóna peu a què alguns 
historiadors, com per exemple Gaya Nuño, 
parin atenció al fenomen 12 desenvolupant-
ne una genealogia que té els seus inicis a 
la prehistòria, passa per tota una tradició 
de forjadors d’ofici i fa el salt cap a l’escena 
artística a través de dos personatges clau: 
Pablo Gargallo 13 i Juli González 14. 

11 Al llarg del segle XIX l’escultura s’havia limitat sovint 
a la utilització del marbre, el bronze i -en menor mesura- 
l’alabastre.
12 Vegeu la introducció del llibre de Gaya, J.A.; Rubio, J. 
(1966) Formas de la escultura contemporánea. El hierro en 
el arte español. Madrid: E. Aguado 
13 Vegeu supra nota núm. 4.
14 Vegeu supra nota núm 5.
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Una de 
les tres 

composicions 
exemptes en 

clau abstracta 
presentades a 
l’exposició de 

París. 

Ráfaga, presentada a 
l’Exposició Nacional de 

Barcelona de 1960 i a la dreta 
la composició realitzada a 

partir de ferralla, propietat del 
seu col·laborador, Bernat Tries. 

Mural de l’entrada de l’hotel Cristina, a Can Pastilla.
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De les dues peces 
murals de l’esquerra en 
desconeixem totes les 
dades (dimensions, any 
de realització, ubicació,...) 
només se’n conserven les 
fotografies. 

Les peces de la dreta 
corresponen a les 

ubicades originalment 
als hotels Riviera (a dalt) i 

Daina (a baix).



200

3. L’obra i l’estil de Francesc Barceló

200

3. L’obra i l’estil de Francesc Barceló

Gargallo és, de fet, fill de ferrer, i González ve 
de família d’orfebres. Ambdós incorporaran 
de manera natural aquest ofici del metall 
a les seves creacions artístiques i, a través 
d’ells, altres escultors com el mateix Pablo 
Picasso 15 o els catalans Àngel Ferrant 16 i 
Eduald Serra 17.

El ferro servirà a Gargallo per implementar 
elements formals del cubisme, que fa treballar 
els plans en la síntesi de les formes per retall, 
superposició o acoblament. També per 
insinuar volums inexistents, activant el buit 
contingut en les concavitats de la planxa, de 
tal manera que és la percepció de l’espectador 
la que completa i delimita els cossos, en un 
joc que el mateix escultor denomina com de 
“volum virtual”. González, pel seu compte 
s’endinsarà també en el surrealisme, derivant 
cap a configuracions gairebé abstractes en la 
dècada dels anys 30. 

Trobarem la influència de Gargallo en la 
figuració certament més ingenuïsta de 
Blasco Ferrer 18 i en canvi observem més una 
empremta de González en les obres en ferro 
dels ja anomenats Ferrant i Serra. 

Destaquen per la seva aposta radicalment 
abstracta els bascos Oteiza 19 i Chillida 20, el 
turolenc Pablo Serrano 21 (almenys en alguns 
períodes de la seva producció), el valencià 
Alfaro 22 i el canari Chirino 23.

El llistat dels escultors que s’afegiran en un 
moment o altre a experimentar amb el metall 
de mart és llarg, fins a 45 en reuneixen Nuño i 
Rubio en el seu llibre (1966): 

Caballo de circo, 
d’Eleuterio Blasco.

Adán y Eva,  
d’Àngel Ferrant.

15 De Pablo Ruiz Picasso (Màlaga, 1881 - Mougins, 1973) 
no cal fer-ne presentació, però ens sembla interessant 
assenyalar que fou gràcies precisament a la seva amistat 
amb Juli González que l’artista malagueny entra en 
contacte amb el ferro.
16 Àngel Ferrant Vázquez (Madrid, 1890 - 1961). Escultor. 
Participà a diverses exposicions a Barcelona, amb els 
Evolucionistes, Cercle artístic Sant Lluc, Associació 
d’escultors, A.D.L.A.N., i més endavant fou membre de 
l’Escuela de Altamira
17 Eduald Serra i Güell (Barcelona, 1911 - 2002). Escultor. 
Deixeble d’Àngel Ferrant, d’estil surrealista.
18 Eleuterio Blasco Ferrer (Foz Calanda, 1907 - Alcañiz, 
1993). Escultor aragonès exiliat a París. Els seus personatges 
en planxa de ferro i en ceràmica estan fortament influenciats 
per Gargallo i traspuen un ingenuïsme primitivista. 
19 Jorge Oteiza Enbil (Orio, 1908 - Sant Sebastià, 2003). 
Escultor basc autodidacte que evoluciona des d’un 
estil primitivista cap a una recerca plàstica fortament 
geometritzant, estrictament abstracta.
20 Eduardo Chillida Juantegui (Sant Sebastià, 1924 - 2002). 
Artista basc, reconegut pel seu treball escultòric en el camp 
de l’abstracció, on treballà tota mena de materials però 
especialment el ferro i el formigó.
21 Pablo Serrano (Terol, 1908 - Madrid, 1985). Escultor. 
Format a Barcelona, es traslladarà a treballar com a 
escultor i com a docent a Llatinoamèrica a finals dels anys 
20, d’on retornarà l’any 1955. Cofundador del grup El Paso.
22 Andreu Alfaro. Veg. infra la nota núm. 60 del capítol 4.
23 Martin Chirino (Gran Canària, 1925). Escultor. 
Cofundador del grup El Paso. Treballa fonamentalment en 
ferro, dins un vessant abstracte carregat de simbolisme.

Efebo, de Pablo 
Gargallo. 

Danseuse à la marguerite, 
de Juli González. (1937)
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El treball, 
d’Eduald Serra. 
(1961)

Venancio Blanco 24, Xavier Corberó 25, Òscar 
Estruga 26, Amadeo Gabino 27, José Maria 
Kaydeda 28, Ramón Lapayese 29, Francisco 
Otero Besteiro 30, Leonci Quera Tísner 31, 
Joaquín Rubio Camín 32, Josep Maria 
Subirachs 33 o Abel Vallmitjana 34, per citar tan 
sols aquells que es vincularien de manera més 
evident amb el treball de Francesc Barceló.

La major part dels escultors citats (sinó tots) 
treballen el ferro intentant posar en evidència 

les qualitats intrínseques del material i sense 
ocultar les accions que s’hi exerceixen durant 
el procés d’elaboració de l’escultura. Les 
oxidacions més o menys controlades, l’acció 
del foc, de la soldadura, del tall... el rastre en 
definitiva, d’una lluita amb un material que no 
es deixa dominar fàcilment sinó que requereix 
d’una planificada violència però també d’una 
sensibilitat en l’apreciació dels més diversos 
matisos.

24 Venancio Blanco (Salamanca, 1923). Escultor i professor de modelatge a l’Escola d’Arts i oficis de Madrid.
25 Xavier Corberó i Olivella (Barcelona, 1935). Format a Barcelona i a Londres. Va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 1992, entre 
altres condecoracions pel seu treball escultòric com el premi Manolo Hugué (1960) i el Ramon Rogent (1961).
26 Òscar Estruga i Andreu (Vilanova i la Geltrú, 1933). Pintor i escultor establert a Madrid des de 1956.
27 Amadeo Gabino (València, 1922 - Madrid, 2004). Pintor, escultor i gravador. Destaca per la realització de complexos 
objectes metàl·lics de tall constructivista.
28 José Maria Kaydeda (Barcelona, 1906 - Oleiros, 2006). Artista polifacètic: escultor, pintor, escriptor, editor i divulgador.
29 Ramón Lapayese (Madrid, 1928 - Miami, 1994). Escultor, pintor i gravador. Becat a Roma i París durant els anys 50 la 
seva obra evidencia influències notables de Moore, Giacometti i Richier.
30 Francisco Otero Besteiro (Lugo, 1933 - Madrid, 1994). Escultor i pintor. Habitual de les tertúlies del Café Gijón de 
Madrid. Autor d’una obra eclèctica en què sovintegen les representacions d’animals.
31 Leonci Quera Tísner (Olot, 1929 - Aragó, 1964). La seva trajectòria escultòrica culmina en una obra abstracta realitzada 
en ferro, d’arrel constructivista i fortament geomètrica.
32 Joaquín Rubio Camín (Gijón, 1929 - 2007). Escultor, pintor i dissenyador. La seva etapa d’escultura més madura és 
aquella en la que construeix les seves obres amb perfil angular d’acer. 
33 Josep Maria Subirachs i Sitjar (Barcelona, 1927 - 2014). Principalment reconegut per la seva tasca com escultor, el seu 
treball artístic, que travessa diverses etapes des del classicisme a l’expressionisme, passant per l’abstracció i retornant cap 
a una figuració neo-cubista a mitjans dels 60, mostra una inclinació marcada cap a la geometrització de les formes.
34 Abel Vallmitjana i Vallés (Barcelona, 1910 - Toscana, 1974). Escultor, pintor i ceramista. Membre d’A.D.L.A.N. 
S’estableix a França el 1938, des d’on es traslladarà a Caracas on compagina la seva dedicació artística amb la docència i la 
recerca sobre el folklore veneçolà.

Homenaje a 
Mallarmé, de 
Jorge Oteiza. 
(1958)

El peine del viento I, 
d’Eduardo Chillida. 
(1952)



202

3. L’obra i l’estil de Francesc Barceló

202

3. L’obra i l’estil de Francesc Barceló

1.-Escultura, de Pablo Serrano.

2.-España, d’Andreu Alfaro.

3.-Cruz y Pensamiento, de  
 Martín Chirino. (2006)

4.-Nazareno, de Venancio Blanco.

5.-Sol estàtic, de Xavier Corberó.

6.-Figura femenina, d’Oscar Estruga.

7.-S/T, d’Amadeo Gabino (1960)

8.-Concreción, de José Mª Kaydeda. (1964)

9.-Escultura, de Ramón Lapayese.

10.-Escultura, de Francisco Otero.

11.-S/T, de Leonci Quera.

12.-Composición en cruz, de Rubio Camín.

1 2 3

6

54
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A dalt: Relieve, 
de Josep Mª 

Subirachs.
A baix: 

Guerreros, d’Abel 
Vallmitjana.

3.2.4. Escultopintura no imitativa

El d’escultopintura és un terme que hem 
atribuït a Carlos Antonio Areán perquè és ell 
qui el fa servir de manera més insistent com 
una categoria específica per a classificar les 
produccions d’alguns artistes dels anys 50 i 60 
amb independència del seu estil i procedència. 

Tal com ell mateix ens recorda, emperò, en 
el seu llibre 30 años de arte español (1972) 
tal categoria fou inventada per Rodchenko 35 
per a referir-se a les obres que es troben a 
mig camí entre el relleu escultòric i la pintura 
matèrica, tractant-se, doncs, de peces de 
paret però que adquireixen una volumetria 
considerable i que es diferencien de les talles 
medievals, renaixentistes o barroques en el 
fet que no esdevenen d’un relleu que es pinta 
amb posterioritat sinó que el mateix pigment 
o el suport adquireixen per si mateixos 
aquesta tridimensió.

En aquesta línia treballen una multitud 
d’artistes informals arreu de l’estat espanyol, 
on l’informalisme aconseguí un impuls 
especial perquè tal com ja hem apuntat 36 i 
com ens recorda Lourdes Cirlot: 

“si els artistes triaven la línia d’expressió 
que era abstractoinformal, crec que tenien 
assegurat, com a mínim, que la gent en 
general i sobretot la gent del règim no s’hi 
fiquessin massa perquè no hi havia una 
iconografia que es pogués reconèixer, allò 
no representava un perill i per això, em 
sembla que vam propiciar, fins i tot, que l’art 
informalista sortís fora d’Espanya i sortís com 
a element de propaganda del mateix règim” 37.

Polítiques al marge, era inevitable que si 
arreu del món un sector dels artistes estaven 
treballant des de feia uns anys en una línia 
abstractoinformal (els expressionistes 
abstractes americans, els espacialistes a 
Itàlia, els tachistes a França,...) això tingués 
alguna mena de ressò a Espanya. El com fos 
acollit aquest fet per les instàncies del poder 
polític i cultural del règim del general Franco 
influirà en la difusió i el suport que rebrà 
aquest moviment artístic (i segurament en la 
seva posterior estigmatització) però és fins 
a un cert punt independent de la tria que 
puguin realitzar els seus seguidors a l’hora de 
formular decisions creatives.

35 Alexandr Rodchenko (San Petesburg, 1891 - Moscú, 1956). Escultor, pintor i dissenyador rus, considerat un dels pares 
del constructivisme. 
36 Vegeu les al·lusions fetes al text de Jorge Luis Marzo en capítols anteriors.
37 Vegeu la transcripció del debat entre Lourdes Cirlot, Xavier Barral, Oriol Bohigas, Angel Llorente, Corredor-Matheos i 
Enric Jardí a: Barral, X. (1996) L’art de la victòria: belles arts i franquisme a Catalunya. Barcelona: Columna (pàg. 198)
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Thermopilae, de Theodore Kliros. (1962)
Entre els escultopintors llistats per Areán 
en els seus llibres i articles podem distingir 
aquells que clarament provenen de la pintura 
i fan el pas cap al relleu i el volum d’aquells 
que realitzen el camí a la inversa, procedint 
de l’escultura -com és el cas de Francesc 
Barceló- i reduint els múltiples punts de vista 
que són característics de l’obra exempta 
a la visió frontal més pròpia de l’univers 
pictòric. Aquesta diferenciació ja l’hem vist 
aparèixer en alguns dels comentaris crítics 
de les obres d’Es deu des Teix, distingint les 
trajectòries de Francesc Barceló de la dels seus 
companys de grup, Waldren o Kliros. També 
podem establir-la entre els artistes que Areán 
(1963) anomena al capítol IV del catàleg de 
Pintores extranjeros en España, dedicat a 
l’escultopintura, i una part dels que el mateix 
autor llistarà a l’article, aparegut a Hogar y 
arquitectura, amb el títol Escultopintura no 
imitativa en España, que es publicarà aquell 
mateix any.

Lamentablement, no hem pogut localitzar (i 
ni tan sols sabem si va arribar a veure la llum) 
l’assaig que el 1967 Areán pensava publicar 
sobre escultopintura i que ens anuncia 
al pròleg de “Escultura actual en España. 
Tendencias no imitativas” (1967) 38.

Per raons òbvies el primer dels textos 
que acabem d’anomenar es refereix 
només a pintors que realitzen incursions 
tridimensionals, esmentant tan sols als 
estrangers residents a Espanya, entre els 
quals hem de destacar per la seva proximitat 
estilística amb Francesc Barceló als seus 
companys de grup Frank Hodgkinson i 
Theodor Kliros. Les emergències del llenç 
cap a l’espectador i el desbordament dels 
límits del quadre, així com la seva aposta 
per què les seves creacions ni representin ni 
al·ludeixin a una realitat exterior sinó que 
siguin “en sí mateixes una cosa expressiva 
que ocupa un espai i ajuda a crear-lo” són 
tres de les característiques compartides amb 
l’escultor mallorquí. L’expressivitat esquerpa 
i punyent, la preocupació per la matèria i la 
idea del quadre com a mur i no com a finestra, 
sobrevolen també l’obra dels tres artistes.

En el segon dels textos, generosament 
il·lustrat i que ocupa divuit pàgines de la 
revista, Areán ens situa a Barceló al costat de 
l’escultor català Xavier Corberó. No solament 
ho fa en les imatges, compaginades de manera 
confrontada i de tal manera que es posen en 
evidència les similituds entre ambdós treballs, 
sinó que també ho fa en el text: 

38 ”No figuran, por tanto, aquí, [ens aclareix Areán] ni los escultores adscribibles a la Figuración Tradicional, ni tampoco 
los escultopintores. Estos últimos serán objeto de una publicación ulterior, lo mismo que los escultores extranjeros 
residentes en España, incluidos asimismo en un nuevo ensayo.” 

El límit del demà, de William Waldren. (1964)
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Pàgines confrontades de la revista Hogar y arquitectura, 
amb imatges de l’obra de Corberó i Barceló.

“Los objetos que crean Barceló o Corberó 
no son simples relieves, sino que su textura 
y su ordenación de planos, aunque lograda 
en hierro o en bronce, es simultáneamente 
escultórica y pictórica. Lo que corresponde 
en ellos a cada arte por separado -si dicha 
separación es posible teóricamente, ya que 
nunca lo es en la unicidad real de la obra- 
actúa en función y adquiere su total sentido 
en virtud de lo que corresponde a la otra.”

Més endavant i dins del mateix article, Areán 
es refereix novament a l’escultor mallorquí 
-en aquest cas escultopintor- per puntualitzar 
que malgrat la seva formació i trajectòria 
centrades en el treball tridimensional, 
l’ordenació plana o l’oxidació de les formes en 
els seus relleus en planxa de ferro l’apropen a 
la pintura. 

Cap al final del seu escrit el crític ens detallarà 
els trets que singularitzen als escultopintors 
espanyols -on hauríem d’adscriure Francesc 
Barceló- enfront dels seus col·legues 
estrangers: 

“La escultopintura española es más 
bronca y desgarrada que la mayor parte 
de la producida fuerea de nuestras 
fronteras. Más limitada también de color, 
compensando el ascetismo cromático con 
una mayor penetración en las entrañas de 
la materia, con una violenta exacerbación 
de la textura y con un tenso forcejeo formal 

que puede ser un equivalente plástico de 
las tensiones que caracterizan el espíritu 
hispánico.”

3.3. El ferro. Un material per 
l’escultura del segle XX 

El ferro és un dels metalls més abundants del 
planeta. El seu ús es remunta a milers d’anys abans 
de Crist, desplaçant al bronze en la construcció 
d’armes, joies i eines, degut -principalment- a la 
seva duresa. La fabricació d’espases, llances, escuts, 
armadures, i més endavant d’armes de foc, canons, 
vehicles i tota mena d’arsenal bèl·lic contribuirà 
de manera definitiva en l’explotació d’aquest 
recurs. També en el context més quotidià el trobem 
present habitualment en l’àmbit rural, tant per 
al ferratge dels animals, com en multitud d’eines 
i estris de treball. En construcció és utilitzat 
abundantment per a confeccionar baranes, reixes 
i tancaments, panys i frontisses, així com gran 
quantitat d’elements estructurals. És per tot això 
que el de ferrer esdevingué, fins a principis del 
segle XX, un ofici freqüent i necessari en qualsevol 
nucli de població.

La seva aplicació a l’escultura no esdevindrà 
massiva, fins als inicis del segle XX, com 
recorda Calvo Serraller (2004) en el seu llibre La 
Constelación de Vulcano 39, però ja ho havíem 

39 Calvo Serraller, F, (2009) La constelación de Vulcano. 
Picasso y la escultura de hierro del siglo XX. Tf. editores: 
Madrid 
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A la fotografia superior es pot observar com les figures 
es resolen a partir de línies contínues, evitant afegits i 
soldadures, a la inferior s’aprecia la textura resultant de 
colpejar el material sobre l’enclusa.

vist argumentar anteriorment a altres autors 
com Gaya Nuño. Distingirem, emperò, entre 
els diversos processos de treball possibles 
amb el material, ja que aquests ens abocaran 
inevitablement a realitzacions i acabats molt 
diversos. I ens centrarem particularment en 
aquells que Francesc Barceló va utilitzar en el seu 
treball escultòric i que condicionaren com hem 
vist l’emergència de dues tipologies d’obra molt 
diferents entre si: la forja artesanal i el bufador 
d’acetilè.

3.3.1. Forja artesanal

La forja és una tècnica antiga, la més antiga 
en la manipulació del ferro. Consisteix en 
la deformació del metall roent, colpejant-lo 
sobre l’enclusa. El ferro és escalfat al formal 
fins que es torna incandescent, en aquest 
moment se’l pot aprimar, engrossir, aixafar, 
doblegar, torçar, perforar i inclús soldar. El 
forjador s’hi enfronta directament, a cops de 
martell, de manera violenta però controlada, 
hàbil, precisa, mesurada, però no per això 
menys dura i físicament exigent.

Cada element que sorgeix d’aquest procés de 
forjat, per mecànic que aquest procediment es 
pugui fer amb el temps, és un producte únic, 
resultat d’aquest encontre directe entre el 
forjador i el metall.

Les formes que s’extreuen de la forja 
posseeixen, per la mateixa naturalesa de la 

tècnica, una empremta característicament 
rudimentària i no gens refinada; d’aquí 
l’adequació d’aquest procediment a l’estètica 
primitivista conreada per Francesc Barceló en 
la seva primera etapa.

Com que no es fan servir motlles, en la forja 
artesanal (o forja lliure) s’imposa la veu del 
material, ja que no es parteix d’un model 
realitzat en altre material com el fang o el 
guix del qual n’hem extret una impressió 
(com acostuma a succeir en l’escultura en 
bronze) sinó que les formes esdevenen de 
les possibilitats de transformació del mateix 
metall i del que es deixa o no es deixa fer quan 
se’l tracta a cops de martell.

Barceló (i el seu col·laborador, Bernat Tries), 
treballaran les seves peces de forja a partir 
d’una vareta relativament prima (d’uns 3 cm 
de diàmetre que augmentarà una mica quan 
les obres adquireixin majors dimensions) i en 
alguns casos (pocs i més tardans) també de 
planxa, i defugen -en la mesura dels possibles- 
del repertori de formes característic de 
l’artesania de forja. En la seva recerca d’unes 
obres molt sintètiques, de vegades justament 
la complexitat radica en què aquestes simples 
línies es mantinguin en equilibri o es puguin 
realitzar sense afegits, qüestions sobre les 
quals Barceló i Tries acostumaven a tenir 
llargues disputes.



208

3. L’obra i l’estil de Francesc Barceló

208

3. L’obra i l’estil de Francesc Barceló

Detall de l’acabat 
net i patinat 
de les obres 
corresponents al 
període de forja, 
que contrastarà 
amb el retall 
esquerp i les 
soldadures vistes 
dels treballs 
posteriors.

Francesc Barceló treballant amb el soldador elèctric.

3.3.2. Soldadura i tall amb bufador 
d’acetilè

El treball amb bufador d’acetilè s’incorpora 
de manera més tardana a la producció 
escultòrica de Francesc Barceló. És possible 
que el comencés a fer servir per a les peces de 
primera època avançada en les que alterna 
planxa i vareta i que en un principi tan sols 
l’utilitzés com a eina de soldadura, però ja 
en algunes d’elles podem apreciar la rebava 
característica del tall amb bufador, que 
inicialment passa més desapercebut, ja que 
les obres anaven patinades de negre, però 
més endavant (en les obres de transició) es 
farà més evident, utilitzant-se com a recurs 
expressiu.

Si, tal com veiem més amunt, la forja 
artesanal aboca a Francesc Barceló al modelat 
de personatges de caràcter orgànic, ja que 
la tècnica es fonamenta en la deformació 
del metall en forma d’una sola línia que va 
cobrant vida en l’espai; el bufador d’acetilè 
conduirà a l’escultor cap a una via cada cop 
més constructiva i fonamentada en el retall i 
enganxat de les peces.

Les figures cobren solemnitat i rigidesa, 
guanyant també en textura i augmentant les 
seves dimensions.

El bufador d’acetilè és una tècnica 
desenvolupada per al món industrial i molt 
més moderna que la forja (es començarà a 

fer servir cap a 1903), es treballa utilitzant 
simultàniament la capacitat comburent 
i combustible de l’oxigen i l’acetilè, 
respectivament. La flama resultant d’aquesta 
combinació té una temperatura molt elevada 
(uns 3500ºC aprox.), capaç de fondre la 
major part de metalls comercials i que ens 
permet actuar de manera molt precisa i sense 
necessitat de pressió (com succeeix en la 
forja) ni d’aportació de material (com en la 
soldadura d’arc). Segons la relació oxigen/
acetilè obtindrem diferents tipus de flama i 
amb dependència del filtre de la pistola del 
bufador podrem també realitzar accions 
diverses com ara soldar, tallar o tractar la 
superfície del metall en diferents processos.

Desconeixem per quina via Francesc Barceló 
entrà en contacte amb aquest procediment 
de treball, si fou pel fet que es va instal·lar a 
Barcelona i el nou taller no estava habilitat 
per la forja (cosa bastant probable), si va 
arribar-hi per resoldre algun encàrrec de 
disseny (com l’anagrama de Sant Domènech 
de Raimat), o fou a través del negoci de 
ferralla que per aquella època havia iniciat 
amb un soci italià. En qualsevol cas els 
fets són que cap a l’any 1959 el treball de 
Barceló incorpora definitivament l’oxitall i la 
soldadura i deixa de banda totalment la forja. 

En aquest pas incorpora també la ferralla 
industrial, que bé pot haver estat un material 
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Detalls del texturat característic que produeixen les 
eines com el bufador d’acetilè sobre les creacions de 
Francesc Barceló, accentuat per la corrosió pròpia de la 
ferralla i altres accions infringides en el metall.

d’ocasió (el tenia a l’abast) però que s’adapta 
a la perfecció al nou llenguatge que s’esdevé 
amb el canvi de tècnica.

Tal com fa esment Calvo Serraller (2009) 
en la utilització de ferralla que trobem en 
diversos artistes de principis de segle 40 
podem rastrejar els ecos dels ready made de 
Duchamp, així com dels collage dels cubistes. 
Tampoc podem passar per alt les aportacions 
formals dels constructivistes i, si bé ell 
considera que aquest ús de la ferralla pot 
subvertir la confiança cega que tenien aquests 
últims pel procés d’industrialització al deixar 
en evidència la decrepitud dels materials 
provinents de les fàbriques i esdevenir una 
crítica a la progressiva industrialització de la 
societat, el cert és que no podem observar en 
l’obra de Francesc Barceló cap mena d’al·lusió 
en aquest sentit. Les deixalles de què fa ús 
l’escultor deixen de ser residus industrials 
en les seves mans per esdevenir matèria 
d’exploració formal, compositiva, textural 

i fins i tot cromàtica. Abans observaríem 
reminiscències informalistes, en la recerca 
incessant de matisos, tal com argumenta J.E. 
Cirlot (1960) en un dels seus escrits 41, que 
referències al possible origen del material amb 
què treballa .

Al tall sense polir del bufador d’acetilè i a 
les soldadures vistes, que confereixen a les 
seves figures una violència només continguda 
pel hieratisme dels personatges, Barceló 
incorpora en les seves peces abstractes 
sobre planxa tot un repertori de tècniques 
de texturat que passen pel amartellat de la 
superfície, el seu tractament amb bufador 
per alterar el color, l’oxidació amb àcids, 
l’aplicació de materials com ciment i diversos 
pigments i pàtines, el polit, el raspat i, en 
alguns casos també petits punts d’aplicació de 
material amb el soldador elèctric. 

No tots els efectes són apreciables en les 
fotografies en blanc i negre de l’època.

40 Calvo Serraller ens recorda també la coincidència del fet que tant David Smith, com Juli González com Alexander Calder 
van estar vinculats a la indústria de l’automoció, entrant en contacte amb la tècnica del bufador d’acetilè i amb la ferralla 
d’origen industrial: “Esta, en principio, sorprendente coincidencia de que tres de los más conspícuos representantes de 
la escultura de vanguardia en hierro tuviesen esta experiencia laboral antes de decidirse a ser artistas o, cuando menos, 
antes de encontrar el que seria el medio y el lenguaje característicos de su obra madura, no puede ser pasada por alto.” 
Calvo Serraller (2009, pàg. 135).
41 Aunque la estructura pueda en la mayor parte de estas piezas recordar los órdenes ortogonales del neoplasticismo, el 
sentimiento que emana de las obras se aparta de la limpidez idealizante de ese movimiento abstracto para tender más 
bien a las expresiones informales, a despecho de la neta claridad de los elementos del vocabulario plástico. (Correo de las 
Artes, 1960, Setembre).
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A dalt, fotografia en blanc i negre d’un dels relleus de 
Francesc Barceló, on els  efectes de coloració només 
poden ser intuïts. 

A baix a l’esquerra detall de la peça mural de l’hotel 
Daina, on es pot distingir l’aplicació de certs pigments 
entre altres efectes cromàtics. 

A baix, l’efecte cromàtic molt més atenuat del mural 
de l’hotel Cristina, degut, potser, a la seva ubicació 
a l’exterior; i a la dreta, efectes visibles de diferents 
treballs de corrosió amb àcid i foc.
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Bust de Santiago Russinyol, obra de l’escultor Juan 
Borrell Nicolau.

4.1. L’escultura i els escultors a 
Mallorca durant la segona meitat dels 
anys cinquanta i la primera meitat 
dels seixanta.

Tal com vam assenyalar en l’apartat 1.4. sobre 
l’estat de la qüestió, la bibliografia referent a 
l’escultura a Balears al llarg d’aquest període és 
ben escassa. Per començar a dibuixar el context 
hem elaborat un llistat d’escultors mallorquins 
o residents a Mallorca, coetanis de Francesc 
Barceló. Ens hem basat en el treball de Rafel 
Perelló (1973) que, tal com ell mateix reconeix 
en la seva introducció, no és un estudi exhaustiu 
i té un caràcter més aviat divulgatiu, però es 
tracta, això no obstant, del més complet pel que 
fa a aquest període. Les dades recollides d’aquest 
estudi ens han servit per elaborar el següent 
quadre (vegeu taula núm. 1 a la pàg. següent) a 
partir del qual podem observar prou clarament 
les coincidències temporals. 

Aquestes dades han estat completades amb l’ajut 
del segon i tercer capítol del text de Magdalena 
Brotons (2001), també esmentat en el capítol 1 
del present treball, i d’altres fonts, principalment 
d’hemeroteca, sobretot pel que fa a les dates de 
traspàs de la major part dels artistes, que encara 
eren vius en el moment en què Perelló va redactar 
el seu text. 

Així mateix, hem considerat adient adjuntar 
a la taula a tres dels components d’Es deu 
des Teix que tenen una obra escultòrica o 
escultopictòrica, omesos dins els estudis 
referenciats. Algunes de les dades al respecte es 
poden trobar en el catàleg de l’exposició del grup, 
amb textos de Pilar Serra (2001).

Per últim hem afegit també al manacorí Llorenç 
Ginard, l’obra del qual ha estat recentment 
recuperada en una exposició antològica al Museu 
del Baluard en un projecte comissariat per 
Fernando Gomez de la Cuesta 1.

En el quadre hi figuren les dates de naixement 
i traspàs de tots els escultors que apareixen als 
escrits esmentats i es destaca el període en què 
va viure Francesc Barceló per poder observar 
clarament el lapse on existeix coincidència. S’hi 
han destacat de manera especial els anys en els 
quals Barceló desenvolupà la seva tasca com 
escultor i que constitueixen el marc d’estudi del 
present treball.

En alguns casos no s’ha pogut esbrinar la data de 
defunció dels artistes com és el cas de Francisco 
Aguiló, Violet Dreschfeld, Antonio Oliver, Luís 
Parra Torres o Francisco Sitjar i s’ha optat per 
consignar l’última data en què es té constància 
que encara eren vius, al costat del signe + volent 
significar “més enllà de...”.

1 veure Frontera, G. Gómez de la Cuesta, F. (2013) Escultures: es Baluard, 13 d’abril-30 de juny de 2013 / Llorenç Ginard. 
[catàleg]. Palma de Mallorca: Fundació Es Baluart
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Bust de Maria del Mar 
Bonet, obra de l’escultor 
Toni Roig.

Obra de Pere 
Pujol, al lateral 
de l’església de 
Sant Miquel a 
Palma.

Pel que fa a Eugenio Molinaro el que es coneix és 
que va retornar a Sud-àfrica després de l’any 1966 
i que morí poc després, per tant la data de 1967 
seria aproximada.

Tinus Castanyer, Andreu Ferrer Mir i Pere “Pavia” 
encara serien vius en el moment de realitzar 
aquest estudi.

Del llistat resultant de 33 artistes podem 
observar, doncs, que tots ells foren coetanis de 
Francesc Barceló, però dos d’ells moren just 
abans de l’inici del període d’estudi d’aquest 
treball, un d’ells és el veterà Miguel Arcas, 
autor de nombrosos monuments funeraris 
que es poden veure en el cementiri de Palma 
i de conegudes imatges religioses com la que 
presideix el famós pas de La Veronica. De fet 
Arcas havia abandonat ja l’escultura uns deu anys 
abans del seu traspàs, l’any 1953 2.

L’altre és el lleidatà Juan Borrell-Nicolau, 
instal·lat a Mallorca el 1939 i autor del bust de 
Santiago Russinyol ubicat al carrer Marqués de 
la Sénia de Palma o el de Chopin a Valldemossa. 
Abans de morir el 1951, a 63 anys, havia realitzat 
nombrosos encàrrecs a Catalunya i Mallorca i 
més de 60 exposicions a París, Madrid, Barcelona 
i Palma (a Galerías Costa, el 1945). 

Tampoc es pot dir que existís una coincidència 
real en el cas de Pere Pujol, ja que aquest 
autodidacte, nascut a Artà l’any 1934 no es 
dedicarà a l’escultura fins als 32 anys. A banda 
d’imagineria popular (màscares, titelles, 
capgrossos i passos) Pujol és autor, entre altres, 
del flautista que durant uns anys va estar 
instal·lat al Centre Cultural Sa Nostra de Palma, 
obra que traspua un realisme costumista, com la 
major part de la seva producció escultòrica 3.

La tasca escultòrica de Toni Roig també 
quedaria, per poc, fora dels límits que ens hem 
traçat, ja que després d’un període d’estudis 
primerencs a l’Escola d’Arts i Oficis de Palma, 
Roig marxarà cap al 1962 a estudiar a Barcelona i 
el primer registre d’activitat professional del que 
tenim constància, pel que fa a l’escultura, data 
de 1967, any en què se li concedeix la primera 
medalla del Salón de Otoño, a Palma. El 2010, 
tres anys després de la seva mort, se li va retre 
homenatge a l’Estudi General Lul·lià de Palma 
amb una exposició antològica 4.

Entremig d’aquells artistes que sí que entren a 
dins del nostre període d’estudi perquè es troben 
en actiu al llarg del lapse temporal que hem 
acotat i que recordem es tracta senzillament 

2 Per més informació, vegeu Arcas, A. (2004) L’escultor Miguel Arcas. 1876-1953. Palma: Consell de Mallorca
3 El catàleg millor documentat sobre l’escultura de Pere Pujol és: Bauzá i Pizá, J. (s/d) Pere Pujol. Artà (Mallorca), 1934-
2001 [catàleg] Palma de Mallorca: Gabriel Vanrell. Galeria d’art
4 Per més informació, veure Diversos Autors. (2010) Toni Roig escultor 1946-2007 [catàleg] Palma de Mallorca: Estudi 
General Lul·lià o Martorell, M. (2010) Toni Roig. Un Trobador del segle XXI. (Biografia i Procés Vital-Musical). Palma de 
Mallorca: Ajuntament de Palma



214

4. Contextualització del treball escultòric de Francesc Barceló



215 

4. Contextualització del treball escultòric de Francesc Barceló



216

4. Contextualització del treball escultòric de Francesc Barceló

Bust de  
Francisco Aguiló.

Monument a Pere 
d’Alcàntara Penya, també 

conegut com “Sa Colcada” 
a la Plaça del Banc de 

s’oli de Palma, . Obra de 
Remígia Caubet.

del període d’activitat professional (en tant que 
escultor) de Francesc Barceló 5 podríem distingir 
tres grups diferents, atenent al grau de realisme 
de les seves produccions escultòriques:

Parlaríem en primer lloc dels escultors 
més realistes, aquells en què la representació 
de la realitat tal com aquesta és percebuda 
estaria per sobre dels ideals estètics i/o de 
l’expressivitat de les formes. Aquests serien: 
Francisco Aguiló, Remigia Caubet, Violet J. 
Dreschfeld, Horacio de Eguia, Mateu Forteza, 
Juan Llinás, Jaime Mir, Antonio Oliver, 
Francisco Sitjar, Tomás Vila i Mario Vives.

En segon lloc podem distingir un altre 
grup d’artistes figuratius en els treballs dels 
quals és possible apreciar un major interès 
per la interpretació d’una realitat més o 
menys estilitzada que per la versemblança 
i el naturalisme de les seves produccions. 
Seria el més nombrós i divers del tres i estaria 
conformat per: Manuel Barrado, Miquel 
Brunet, Tinus Castanyer, Francisco Cortés, 
Andres Ferrer, Antonio Font, Llorenç Ginard, 
Longino Martínez, Pedro Martínez, Manuel P. 
Mompell, Miguel Morell i Juan Palanqués 

En tercer lloc parlaríem dels anomenats 
abstractes (sense entrar a discutir en aquest 

punt sobre el concepte d’abstracció), d’aquells 
en el treball dels quals senzillament no 
apreciem en primera instància un referent 
extern. És el grup més reduït i estaria 
integrat pel mateix Francesc Barceló, els seus 
companys a Es deu des Teix, Theodore Kliros, 
Eugenio Molinaro i William Waldren, i també 
per l’alemany Rolf Schaffner i el colombià Luis 
Parra.

Evidentment, en tot procés de treball es 
produeixen canvis i evolucions que poden 
provocar que aquesta classificació sigui inexacta i 
així, per exemple, ens podem trobar artistes, com 
el mateix Francesc Barceló, que en un moment 
del seu treball el podríem incloure dins del segon 
grup i en canvi més endavant ho farem en el 
tercer, però aquesta circumstància l’esmentarem 
quan seguidament parlem de cadascun d’ells 
amb una mica més de detall.

4.1.1. Els escultors de la figuració realista

De Francisco Aguiló, que va néixer a Sa Pobla 
el mateix any que Francesc Barceló, i es va 
instal·lar a Palma l’any 51, actualment se’n 
poden trobar poques mostres pel que fa al seu 
treball escultòric; Perelló fa al·lusió a un baix 
relleu instal·lat a l’església de Montisión, a 
Pollensa, però és de l’any 1972 i també a una 

5 La puntualització és rellevant, ja que no estem intentant establir que aquest sigui un període unitari o significatiu en 
si mateix, ni estem determinant cap mena de paràmetre que pugui definir un caràcter generacional o vinculant entre els 
artistes que senzillament coexisteixen i desenvolupen el seu treball en un moment precís i en un àmbit concret.

Díptic de 
l’exposició 

de Violet 
Dreschfeld a 

Galerias Quint.
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peça en bronze titulada Introspección, que no 
hem pogut localitzar.

De Remigia Caubet, en canvi podem trobar 
fàcilment diversitat d’obres públiques 
disseminades per la geografia mallorquina, 
si bé la major part d’elles va ser instal·lades 
amb posterioritat al nostre període d’estudi, 
a partir de 1968, com el monument a Pere 
d’Alcàntara Penya, ubicat a la plaça del Banc 
de S’oli o la considerada com la seva obra 
mestra, Nuredunna, a l’entrada de Palma. 
Caubet s’havia iniciat a l’escultura de la mà de 
Josep Borrell i realitzà la seva primera i única 
exposició individual a Palma el 1951, si bé 
tenim constància de diversos reconeixements 
i encàrrecs realitzats a partir d’aquesta data 6.

A l’escultora d’origen anglès instal·lada a 
Mallorca a principis dels anys quaranta Violet 
J Dreschfeld, amb prou feines n’hem pogut 
seguir l’activitat fins a principis dels anys 50 
i no és senzill trobar exemples reproduïbles 
de la seva producció escultòrica i ni tan sols 
citacions sobre la seva tasca.

d’Horacio de Eguía, nascut a Guernica i 
instal·lat a Mallorca a partir de 1939, en 
podem trobar en canvi multitud d’obres 

tant en col·leccions privades (ja que va 
cultivar amb profusió el gènere del retrat) 
com en espais públics i religiosos (Sant Pius 
X a l’església de Sant Jaume, La Beateta 
de Valldemossa, l’estàtua de Fra Juníper a 
l’entrada de l’església de Sant Francesc, la de 
Ramon Llull al Passeig Sagrera,...). Dins de la 
figuració naturalista, Eguía anirà depurant 
i despullant les seves creacions de tot detall 
accessori 7.

Mateu Forteza -a qui no al·ludeix Perelló en el 
seu recopilatori- va ser recentment homenatjat 
(el 2013) per la Fundació Sophia, on havia 
dirigit els tallers d’escultura. Instal·lat a Palma 
des de 1956, podem trobar una mostra del 
seu treball en la talla que representa a Sor 
Francinaina, a la parròquia de Sencelles. El 
1977 -ja fora del període que ens ocupa- rebé 
el Premi Ciutat de Palma d’escultura amb 
un treball on s’aprecia una evolució cap a 
formes menys naturalistes, tot i que igualment 
figuratives.

Juan Llinás entra per ben poc a dins del 
període acotat per aquesta tesi, ja que mor 
el 2 de febrer de 1955, la seva obra més 
significativa (i polèmica) fou Sa pagesa, 
ubicada inicialment al Passeig Ramón Llull de 

D’Horacio d’Eguía, monument a 
Fray Junípero Serra. Ubicat a la 
plaça de Sant Francesc a Palma.

Talla de fusta representant 
Sor Francinaina Cirer, 
obra de Mateu Forteza , a 
l’església de Sencelles.

6 Segons Joana Sureda, l’obra de Remígia Caubet s’allibera de detalls superflus i s’enforteix volumètricament durant el 
període que va de 1951 a 1958. El 1959 rep el seu primer gran encàrrec: el Monument a Mossèn Llorenç Riber. Veure: 
Sureda, J. i Llop, M.C. (2000) Remigia Caubet. Campos (Mallorca): Imp. Adrover
7 Sobre Horacio de Eguía, consultar: Sureda Trujillo, J (1997) Horacio de Eguía. Campos (Mallorca): Imp. Adrover
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Sa pagesa de Juan LLinás, 
a la Plaça de Sa Font de 

Felanitx.

Nu, de Jaume Mir, a la 
Plaça Weiler de Palma.

Felanitx el 1924, retirada el 1930 i reubicada 
el 1972 a la plaça de Sa Font del mateix poble. 
El que aquesta peça pogués ser objecte de 
controvèrsia és significatiu sobre quin era el 
gust imperant a la Mallorca de les primeres 
dècades del segle XX, cosa que en qualsevol 
cas aniria canviant ràpidament en qüestió de 
pocs anys.

Nascut el 1915, Jaume Mir ha estat un dels 
representants de l’escultura figurativa i 
tradicionalista més reconeguts a Mallorca, 
entre altres mèrits, pel fet d’ostentar, des de 
1949, la càtedra de modelat des de la qual ha 
exercit el seu llarg mestratge a l’Escola d’Arts 
de Palma, en la qual també va assumir el càrrec 
de director. Són seves les obres Nu, de 1957, 
instal·lada a la plaça Weiler i el monument a 
Joanot Martorell, de molt més recent creació i 
ubicació. Durant el període que treballem, Mir 
realitza fonamentalment escultura d’encàrrec 
de caràcter religiós (el Monument a Sor 
Francinaina Cirer, de 1955, el mausoleu per la 
família Balaguer el 1959, el conjunt escultòric 
de Lluc el 1962 o l’estàtua de Sant Francesc 
de Randa, el 1966, a més d’alguns passos de 
Setmana Santa). A partir de 1985, moment en 
què està a punt de perdre la vista, comença 
una de les etapes més fructíferes i creatives de 

la seva vida com escultor, on les seves figures 
s’omplen de força i dinamisme 8.

D’Antonio Oliver és el bust de Rubén Dario 
de 1951 al Passeig Sagrera de Palma. Deixeble 
de Mariano Benlliure, Oliver coincidí pocs 
anys amb Francesc Barceló a Mallorca durant 
el període estudiat, ja que el 1953 marxà a 
Madrid i no tornarà a Mallorca fins deu anys 
més tard, el 1963 en què realitza diverses 
talles en pedra pel Poble Espanyol de Palma, a 
banda d’alguns treballs per l’església de Porto 
Cristo, a Manacor.

Francisco Sitjar rep la primera medalla del 
Salón de Otoño de Palma l’any 1971 però 
el cert és que el seu treball és apreciat i 
reconegut d’ençà que finalitza els estudis a 
Barcelona l’any 1951 i inclús abans. Els seus 
nus figuren a nombroses col·leccions però es 
fa més difícil trobar-los a un espai públic. En 
canvi sí que podem apreciar més fàcilment la 
seva faceta d’imagineria religiosa, per exemple 
en les imatges dels quatre evangelistes del 
temple de Sant Gaietà, a Barcelona.

Sitjar fou deixeble de Tomás Vila, recordat 
a Palma pel seu famós pagès titulat El 
darrer vestit a l’ample, actualment ubicat a 
l’entrada del mercat de l’Olivar, però que va 

8 Sobre Jaume Mir hi ha sobrada documentació, ja que és un artista prolífic i amb una molt dilatada carrera, la publicació 
millor documentada pel període que ens ocupa és el catàleg de l’exposició a Sa LLonja, de 1998: Porcel, B. i Ballester, A. 
(1998) Jaume Mir. Escultura [catàleg] Palma de Mallorca: Ajuntament de Palma.

Monument a Ruben Darío, 
d’Antonio Oliver, al Passeig 

Sagrera de Palma.

La Immaculada de 
l’escapulari blau, de 

Francesc Sitjar, a l’església 
de Sant Gaietà de 

Barcelona.
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Maternitat de Mario Vives, 
a Dalt Murada, a Palma.

patir diverses polèmiques reubicacions cap 
al 1956 / 1957 i 1962 9. Vila és possiblement 
un dels més clars representants de l’estil 
tradicionalista, figuratiu i realista, i un 
dels que va assolir major notorietat La 
seva producció és extensa i el seu prestigi i 
influència també seran notables fins al seu 
decés que tindrà lloc l’any 1963.

L’escultor català Mario Vives és present també 
a Palma amb Maternidad una escultura que va 
ser guardonada el 1956 amb la Medalla d’Honor 
del Salon de Otoño, mentre que la seva escultura 
Campesina rebia en aquell mateix certamen de 
Palma la medalla d’argent i Francesc Barceló 
un accèssit. Feia pocs anys que Vives s’havia 
instal·lat a Mallorca, on s’hi va quedar gairebé 
trenta anys, un lapse considerable dins dels 
seus gairebé cent anys de vida.

4.1.2. Els escultors de la figuració 
estilitzada

De Manuel Barrado, eivissenc de naixement i 
mallorquí d’adopció, sabem que fou deixeble 
de Tomás Vila abans d’estudiar a Palma i a 
Barcelona. Destaca en estatuària religiosa i, en 

general, en els treballs d’encàrrec, on no falten 
els retrats. Del seu treball Perelló en diu que “es 
manté en una tònica clàssica” però no obstant 
observem 10 una lleugera intenció sintètica, 
cap a l’assoliment de formes pures que deriven 
en una certa i tímida estilització idealitzant.

També Miquel Brunet tendirà cap a la forma 
sintètica, però en el seu cas es tracta d’una 
aposta més rotunda, gairebé geometritzant, 
en podríem dir “cezaniana”, com derivada 
d’un postcubisme sintètic o de la pesantor 
gairebé primitiva de les figures d’un Picasso 
de l’època rosa. En qualsevol cas Brunet és 
fonamentalment conegut en la seva faceta de 
pintor i la seva producció escultòrica no és 
molt abundant 11.

La coincidència en el context de 
Tinus Castanyer amb Francesc Barceló és 
bastant relativa, ja que quan aquest últim 
inicia la seva carrera com escultor, Castanyer 
encara es trobava estudiant i, de fet, després 
d’uns anys a l’escola d’Arts i Oficis de Palma, 
acaba per marxar a Barcelona i ingressar a 
l’Escola Superior de Sant Jordi el curs 62/63 
i no retorna a Mallorca fins a l’any 1971, si bé 

9 Sobre els diversos emplaçaments del pagès de Tomás Vila vegeu Baleares, 1956, Novembre 6 / Baleares, 1957, Març 29 / 
Baleares, 1962, Abril 26 i 26, Maig 9, 10 i 15, Juliol 26, Desembre 11 i 21
10 Sobre l’obra de Manuel Barrado disposem veritablement de poca informació i per tant és difícil realitzar observacions al 
respecte.
11 Per més informació sobre el treball escultòric de Miquel Brunet, consultar: Diversos autors (2001) Escultures de Pintor. 
Una veritat possible [catàleg]. Palma de Mallorca: Ajuntament de Palma.

El darrer vestit a l’ample, 
de Tomás Vila, al Mercat 
de l’Olivar de Palma.

Model en bronze d’una 
escultura de Miquel 
Brunet.

Sant Agustí de Manuel 
Barrado a la façana de 
l’esgésia del mateix nom, 
a Palma.
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Eva, talla de 
l’escultor pollencí 
Francisco Cortés 

“Mestre Paco.”

Talla en pedra de  
l’escultor de Santanyí 

Andreu Ferrer Mir.

no és menys cert que Barceló també resideix a 
Barcelona durant bona part d’aquest període.

En el cas de l’ingenuïsta Francisco Cortés 
“Mestre Paco” el traspàs d’aquest es produeix a 
la seva Pollença natal, el 1957, dos anys després 
de la primera exposició de Francesc Barceló 
a Palma i per bé que no existeix semblança 
entre les produccions d’un i altre artista, sí 
que podem dir que ambdós comparteixen 
(al manco pel que fa a les creacions més 
primerenques de Barceló) un mateix esperit 
primitiu i una expressió viva que -com diu 
Miguel Bota Totxo en relació al treball del 
Pollencí 12- dóna valor universal a les coses, 
malgrat el seu esperit local o anecdòtic. Cortés 
havia rebut l’any 1954, i per unanimitat, la 
primera medalla de Salón de Otoño, i tornaria 
rebre una Menció honorífica el 1955, un any 
abans que també la rebés Francesc Barceló.

Quan Andreu Ferrer Mir comença a aprendre 
dibuix de la mà de Cosme Covas 13 a l’edat 
de quinze anys, Francesc Barceló realitzava 
la seva primera exposició a Galerías Costa. 
Després vindrà un període d’aprenentatge al 
taller de Remígia Caubet i no ens consta cap 
exposició seva fins a 1963 (Baleares, 1963, 
Novembre 15). La seva formació serà més 
aviat clàssica però el seu estil personal s’anirà 

decantant cap a unes figures molt sintètiques, 
massisses, que senzillament insinuen les 
formes d’una figura humana. A partir de 1970 
serà guardonat en diverses ocasions i la seva 
carrera ha continuat fins a dates ben recents, 
essent objecte d’una gran retrospectiva el 
2013 a la Galeria Mirart de Santanyí.

Antonio Font treballà per encàrrec 
repetidament, realitzant retrats i estatuària 
religiosa però també per a arquitectes, i les 
seves creacions encara es poden trobar a 
diversos edificis emblemàtics de Ciutat com 
el del Govern Civil, on podem observar dues 
figures al·legòriques de la pau i la força. També 
en un edifici de Santa Eulàlia poden veure tres 
figures seves representant l’aurora, el migdia i 
la nit. Participà en algunes exposicions del grup 
Tago en els inicis del grup. La seva producció, 
que en els anys trenta es conformava d’estranys 
personatges tallats en fusta d’olivera, més 
endavant oscil·la entre l’obra més acadèmica 
(condicionada pels encàrrecs) i aquella en què 
es pot permetre d’alliberar el seu estil cap a una 
major estilització de les figures.

Amb Llorenç Ginard, artista manacorí nascut 
l’any 1935 succeeix que, tot i desenvolupar 
des de 1955 una tasca escultòrica que es 
manifesta principalment en una sèrie de 

12 la citació és d’una ressenya publicada a Última Hora i referida al llibre de Paradelo, R (1973).
13 Cosme Covas Vidal (Santanyí, 1923-2013). Pintor i dibuixant.
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Petit estudi de 
cos de Llorenç 
Ginard.

Talla de l’escultor 
autodidacta Longino 
Martínez.

baixos relleus on la figura es presenta de 
manera sintètica i geometritzant, aquestes 
obres no seran exposades públicament fins 
desembre de 1965, quan a l’edat de trenta anys 
decideix fer la seva primera mostra individual. 
La vida pública del seu treball, per dir-ho 
així, només ens encaixa per un any a dins 
del període fixat, i el més interessant del seu 
treball es desenvoluparà d’ací en endavant. 

Diu Perelló (1973) en el seu recopilatori que 
el primitivisme escultòric a Mallorca està 
representat per dos ingenuïstes autèntics: 
Longino Martínez i Francisco Cortés, “Mestre 
Paco”. Oblida potser els inicis de la producció 
escultòrica de Francesc Barceló, que no 
qualificaríem potser d’ingenuïstes però sí 
de primitivistes. En qualsevol cas l’obra 
escultòrica de l’autodidacta Longino, que 
arriba a Mallorca per error l’any 1924 i s’hi 

instal·la definitivament el 1929, encaixa de ple 
en la definició de primitivista. La seva és una 
vocació tardana, ja que s’inicia en la pintura i 
l’escultura als 57 anys, i no obstant obtindrà un 
ràpid reconeixement de la comunitat artística. 
Animat pel pintor Busser i de la mà de l’escultor 
Pavia, Longino crearà de manera intuïtiva un 
món propi que exposarà en repetides ocasions a 
les Galerías Costa de Palma, entre altres indrets. 
Dins del període que ens ocupa se li coneixen 
més d’un centenar d’escultures la major part en 
col·leccions privades com la col·lecció Salas 14.

Martínez Pavía, o Pere Pavía és el nom artístic 
de Pere Martínez Martínez, que portà a terme 
una intensa tasca d’escultor entre 1953 (data de 
la seva primera exposició a les Galerías Costa) i 
els inicis dels anys 60, quan inicia un parèntesi 
que l’allunyarà de la tridimensió 15. D’aquest 
període destacarem l’escultura del Ciclista 

14 Una catalogació no exhaustiva del seu treball escultòric, portada a terme per Joana Mª Palou i Miquel Seguí, es pot 
trobar a: Diversos autors (1976) Longino [catàleg] Palma de Mallorca: Museu de Mallorca.
15 Esta necesidad de despersonalización, debió de influir también en el alejamiento de Pavía del arte escultórico. /.../ La 
última exposición celebrada por Martínez Pavía , hasta el momento de redactar estas líneas, ha sido la celebrada en 1971, en 
la que la escultura estuvo ya ausente. Perelló (1973, pàgs. 67,68). Malgrat el que afirma Perelló en l’anterior cita, Pere Pavía 
ens va revelar que mai no es va allunyar veritablement de la tridimensió i que els seus dibuixos i murals són l’obra d’un 
escultor en tant que predomina el fet estructural sobre el cromàtic, pel qual no es manifesta especialment dotat. Per tant 
aquesta activitat lligada a l’art escultòric potser es veuria reduïda i no és tan present en l’àmbit d’exposicions potser però 
el cert és que sí que la trobem en col·laboracions murals (el frontal de la Porcíncula, els relleus en edificis de vivenda,...) 
i que les aparicions en premsa ens indiquen una activitat artística continuada de l’escultor, si bé és cert que aquesta 
es compatibilitzarà amb altres tasques vinculades al món del mim i de la docència. Durant els anys 80 Pavía reactiva 
l’activitat escultòrica amb forces renovades, i bona mostra d’això és l’exposició antològica que li ret el Casal Solleric l’any 
2005, amb un ampli catàleg amb textos de Jaume Pomar, Bartomeu Fiol i Guillem Frontera. Veure: Diversos autors (2005) 
Pere Pavía. Antològica [catàleg] Palma de Mallorca: Ajuntament de Palma.

Obra d’Antoni Font, a 
l’entrada de l’edifici del 
Govern Civil, a Palma.
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Petita figura de l’escultor 
Manuel Pérez Mompell.

Relleu de Pere Pavía al carrer de Jaume III de Palma.

que va ser presentada a la Tercera Bienal 
Hispanoamericana, a Barcelona (la mateixa en 
què participà Francesc Barceló) i la guardonada 
Mujer cosiendo, que va obtenir la Medalla 
d’Honor del Salon de Otoño el 1957 a Palma, la 
qual en l’actualitat es troba ubicada a la plaça 
Mare de Déu de la Salut d’aquesta localitat. 
Ambdues obres són una mostra manifesta 
de com la figuració transcendeix, a través 
de la voluntat transformadora de l’artista, 
la mera representació, assolint en ambdós 
casos notables cotes de senzillesa i equilibri. 
Posteriorment ha conreat diverses estètiques.

Manuel Pérez Mompell, conegut senzillament 
com a Mompell o Manuel P. Mompell retorna 
a Mallorca l’any 1960 després d’haver-se exiliat 
deu anys abans a l’Argentina. Allà descobrí 
gairebé casualment les seves habilitats 
artístiques, portant a terme les primeres 
exposicions. A Palma se li obriran les portes de 
les Galerías Quint i Grifé & Escoda, on exposarà 
en 1962 i 1964 respectivament, donant a 
conèixer el seu univers poblat de criatures 
estranyes que Perelló compara amb els éssers 
que figuren en les composicions del Bosco o als 
Caprichos de Goya. El llegat de Mompell roman 
ocult al no haver-se dedicat als encàrrecs o a 
l’estatuària pública, així com succeeix amb 
Cortès o Longino amb els qui comparteix un 
cert esperit naif.

Miquel Morell tampoc ha estat excessivament 

reconegut amb el pas dels anys. S’inicià a 
l’estudi de Tomás Vila, després d’haver assistit 
com oient a l’Escola d’Arts i Oficis i es va anar 
creant el seu propi estil en una trajectòria 
personal que el portarà a obtenir diverses 
mencions i a realitzar nombroses exposicions 
individuals i col·lectives. Va formar part del 
grup Tago, però abans d’això ja havia obtingut 
un accèssit al Salón de Futuros Valores (1957), 
organitzat per les Galerías Danús de Palma 
i la Medalla d’Escultura del Salón de Otoño 
del 1958. La seva és una figuració fortament 
estilitzada que destil·la espiritualitat i lirisme, 
així com una profunda humanitat i capacitat 
d’observació 16.

Juan Palanqués també fou integrant del 
grup Tago i amic personal de Francesc 
Barceló, amb qui comparteix la passió per 
un material: el ferro. Però contràriament 
al que succeeix amb Barceló, Palanqués 
no arriba a aquest material a través d’una 
formació artística de forjador sinó arran 
de la seva afició per la mecànica i és aquest 
aspecte, més constructiu i mecànic, el que el 
diferenciarà de la producció de Barceló, molt 

16 De Miquel Morell poca bibliografia es pot trobar, 
existeix una petita publicació, editada en fotocòpia l’any 
1991 per la Galeria Roch Minué, d’on es pot extreure 
alguna informació: Pison, E. (1991) Miquel Morell o la 
escultura que provoca el verso. Palma de Mallorca: Roch 
Minué. Galeria d’art. El que sí que hem localitzat en el fons 
fotogràfic del Museu de Mallorca és una nodrida col·lecció 
de diapositives de Jeroni Juan sobre la seva obra.

Ballarina de 
Miquel Morell.
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Detall d’una obra de 
Juan Palanqués en un 
hotel de Palmanova.

Los Revelados nº 7, 
escultopintura de William 
Waldren.

més orgànic i matèric. L’obra de Palanqués 
és essencialment figurativa, tot i travessar 
una etapa d’experimentació abstracta, que li 
permetrà d’experimentar i assolir una major 
complexitat en el joc formal. El 1960 rebrà per 
la seva escultura El profeta la medalla de plata 
del Salón de Otoño de Palma i l’any següent la 
Medalla d’Honor per Mujer. 

4.1.3 Escultors abstractes

Theodore Kliros es dedica a la pintura en el 
moment en què s’inicia la trajectòria conjunta 
d’Es deu des Teix (de fet Francesc Barceló 
era l’any 1962 l’únic escultor del grup), però 
igual que succeirà amb el treball de William 
Waldren, les seves pintures aniran guanyant 
en tridimensionalitat fins a convertir-se en 
autèntiques escultures, exemptes de l’element 
de suport bidimensional. D’una abstracció 
orgànica i expressionista les obres de Kliros 
estan dotades d’una força i una solemnitat 
considerables.

Eugenio Molinaro s’afegeix de forma més 
tardana al grup d’Es deu des Teix, el seu 
treball d’acoblament d’objectes de rebuig 
no persegueix la transcendència dels grans 
temes, ni commoure l’esperit amb l’expressió 
de la matèria; el que observem en les seves 
composicions és una acurada i pacient selecció 
d’objectes obsolets, oblidats, fragmentats, als 
quals l’artista dona una nova vida.

William Waldren elabora uns quadres de 
sensual volumetria, que, en oposició al treball 
de Kliros, no ens transporten tant a la idea 
de la mort com a la de la vida, la gestació i el 
sexe. Cap a l’any 1966 Waldren començarà 
una sèrie de peces en fusta d’olivera que seran 
totalment exemptes del suport bidimensional 
i que presenta a l’exposició de Nova Gallery, 
prop de la Plaça Gomila de Palma.

Les dimensions de les obres de Rolf Schaffner, 
així com el fet que es tracti de peces 
realitzades a l’exterior, fan que sigui més fàcil 
accedir a elles que a les de la resta d’artistes, 
dels quals no es coneix cap escultura ubicada 
en un espai públic. En canvi, de l’artista 
alemany establert a Santanyí des de 1962, 
podem visitar els seus Cavalls, de 1963, que es 
troben a la finca de Son Morlà, entre Santanyí 
i Es Llombards, o la font ubicada al parc de sa 
Quarantena, de Palma, el conjunt anomenat 
Jutjes, de 1964, Poble de 1965 i Evolució o 
Flor de Pasqua, ambdues de 1966, per citar 
només les realitzades dins del període que 
estem treballant. Totes estan construïdes 
utilitzant la pedra de Santanyí, material del 
qual Schaffner quedà enamorat en arribar a 
l’illa 17.

Escultura sense títol de 
Theodor Kliros.

Flor de Pasqua, de l’artista 
alemany Rolf Schaffner.

17 Les imatges del treball de Rolf Schaffner, així com la 
informació sobre la seva trajectòria es pot consultar al seu 
web: http://www.rolf-schaffner.com que ha estat consultat 
en diverses dates durant l’estiu de 2015.
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Reproducció de l’obra desapareguda a 
Calvià de l’artista Luís Parra.

Luis Parra ja era un artista amb una 
trajectòria consolidada a Llatinoamèrica 
quan el 1962, amb quaranta anys, s’instal·la a 
Mallorca. La seva primera exposició al Círculo 
de Bellas Artes de Palma, el juliol de 1963, 
Perelló (1973) la defineix com una mostra 
d’escultopintura 18. El 1966 realitzarà una 
sèrie de màscares que seran exposades amb 
notable èxit al Palau de la Premsa de Palma. 
Va treballar per a la decoració de diversos 
hotels a Palmanova i a Magaluf, on fins fa poc 
era possible contemplar la peça monumental 
Tiempo y Espacio, de 12 metres d’alçada. Les 
seves obres són -almenys aquelles a les quals 
hem pogut accedir- de formes orgàniques i 
dotades d’una certa ingravidesa.

4.2. Primeres consideracions sobre el 
context

A la vista de l’anteriorment exposat en el punt 
4.1 sobre els escultors que formen part del 
context en què Francesc Barceló desenvolupa 
la seva activitat artística, la primera de les 
observacions seria que per poder parlar dels 
estils que dominen el panorama de l’escultura 
a Mallorca dins del període 1955-1966 potser 

no resulta tan operatiu referir-se als autors 
com a les obres. En primer lloc perquè, tal com 
esmentàvem més amunt, un mateix artista 
pot conrear diversos estils al llarg de la seva 
trajectòria o inclús de manera simultània, en 
funció dels encàrrecs, la inspiració o els objectius 
que el seu treball persegueix. Influeixen també la 
tècnica i el material, que propicien o dificulten 
una manera determinada de fer i, evidentment, 
el factor econòmic, que no es pot deslligar de la 
tria d’aquest material i de la realització global 
del projecte. 

L’acceptació per part del seu entorn també és 
un fet rellevant per als artistes: l’oportunitat 
d’exposar, els premis, la crítica, el suport de la 
comunitat artística,... encoratgen l’activitat i 
contribueixen al fet que aquests es decantin 
per una manera de fer, amb el resultat que la 
recepció del seu treball es converteix en un 
factor determinant dins del conjunt del procés 19.

En segon lloc la manca de documentació 
existent sobre alguns dels escultors que 
comparteixen aquest període d’activitat fa que 
en alguns casos no ens puguem referir amb 
propietat al seu estil i a la seva trajectòria, sinó 

18 Terme freqüentment utilitzat per Carlos Antonio Arean per a descriure les configuracions abstractes sobre planxa de 
Francesc Barceló o els quadres matèrics de William Waldren.
19 Recordem la metàfora del tren que utilitza Félix de Azúa (1995) en el seu Diccionario de las Artes per a definir la figura 
de l’artista i com, segons la mateixa, la legitimitat que el públic atorga al seu treball, participa de la consideració social 
d’aquest en tant que artista.
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tan sols a l’estil de la o les obres a les quals hem 
pogut accedir, de vegades inclús només a través 
de fotografia 20.

A la vista, doncs, no tant del conjunt d’artistes 
esmentats, sinó del conjunt de les seves 
produccions de les quals hem pogut tenir 
coneixement, és que podem fer les següents 
consideracions: 

1. La representació de la figura humana continua 
persistint com a gènere dominant de l’escultura 
al llarg d’aquest període. No es tracta tan sols de 
què la representació domina sobre l’abstracció, 
es tracta de què aquesta representació és 
pràcticament i exclusivament de figura, que pot 
aparèixer sota diversos temes (retrat, religió, 
al·legoria, tradició,...). Establint un paral·lelisme 
amb el què succeeix en la representació pictòrica 

del mateix període ens trobarem que en aquesta 
modalitat els gèneres es reparteixen en: figura, 
natura morta i paisatge (amb diferents subgèneres 
i temàtiques) on el paisatge sobresurt amb escreix 
sobre els altres dos gèneres 21. En escultura en 
canvi difícilment trobem representacions de 
l’entorn paisatgístic i, de fet, els únics exemples 
als quals hem tingut accés (no volem dir amb 
això que no n’hi hagi d’altres) correspondrien a 
alguns dels escassos relleus figuratius de Francesc 
Barceló 22. Tampoc hem trobat excessives 
representacions al·lusives al món vegetal i animal, 
ni a cap mena d’objecte a no ser que aquest 
formi part del material emprat en la construcció 
de l’obra (amb la qual cosa ja no estaríem 
parlant de representació). Els únics treballs que 
podríem esmentar en aquesta línia serien els 
relleus heràldics realitzats per Mateu Forteza pel 
Monestir de Lluc 23.

20Aquest fet s’ha produït amb el treball d’una dotzena d’artistes (Aguiló, Barrado, Cortés, Dreschfeld, Ginard, Kliros, 
Longino, Molinaro, Mompell, Morell, Roig i Waldren) però, com a mínim, en alguns casos hem pogut accedir, a través de 
catàlegs o altres fonts documentals, a diverses de les seves obres (és el cas de Ginard, Longino, Mompell, Morell, Roig o 
Waldren). En altres, en canvi, la documentació és escassa i en algun cas tan sols hem pogut obtenir una sola imatge i no de 
molt bona qualitat.
21En fa referència Gaspar Sabater (1972, pàg. 91) quan, referint-se a la irrupció dels moviments post impressionistes, 
escriu: La mayoría de ellos murieron a poco de nacer, ahogados por la gran fuerza que el paisaje ejercía sobre los 
artistas isleños. No debemos olvidar que el paisaje ha sido, a partir del Impresionismo, la piedra de toque de los artistas 
mallorquines. Y este paisaje, de módulo netamente impresionista, se ha impuesto en la mayoría de los casos haciéndose 
norma general. També ho confirmen les dades recollides de la premsa local per aquest estudi (capítol 4.3). L’any 1955, per 
exemple, de les 87 entrades referides a la pintura en el diari Baleares, un 43% (38 entrades) faran referència explícita al 
tema del paisatge i només 5 (un 5,7 %) a pintura moderna o abstracta, mentre que la resta o bé no ho especifica, o tracta 
d’altres gèneres (natura morta o figura).
22 Els exemples més notables serien el mural del Restaurante La Caleta (núm. 231), i el de l’Hotel Daina (núm. 230).
23 Conjunt d’escuts tallats en pedra de Santanyí que representen tots i cadascun dels municipis de l’illa.
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Imatge de Sant Lluc evangelista, de Francesc 
Sitjar, a l’església de Sant Gaietà de Barcelona.

Detall del Ramon Llull d’Horacio d’Eguia, ubicat al 
Passeig Sagrera de Palma.

2. Les diferències estilístiques les trobem 
doncs en la manera en què aquestes figures són 
representades i en els temes, els materials i les 
tècniques emprades.

Per una banda observem la pervivència dels 
estils més tradicionals, en una línia fortament 
acadèmica que donaria continuïtat a l’estil 
conreat, en l’àmbit nacional, per Mariano 
Benlliure 24. Són les escultures on es presta 
una major atenció al detall, a la correcció 
anatòmica, a la semblança amb l’original, a 
la construcció sòbria i equilibrada (tot i que 
en Benlliure precisament trobem sovint una 
tendència barroca). En serien exemples (salvant 
les diferències) els evangelistes de Francesc Sitjar 
o les estàtues dels romans de la Rambla de Palma 
(que són, de fet reproduccions fetes al taller 
d’Horacio de Eguía dels que es troben al Castell de 
Bellver).

D’altra banda observem un gran nombre de 
figures que tendeixen cap al que podríem 
anomenar una figuració més atenuada, on el 
detall s’ha anat perdent, on interessa més la 
percepció global de la peça que les seves parts, 
on les figures cobren moviment i expressivitat i 
les anatomies es tornen menys naturalistes i més 
rotundes. Són sovint obres amb parts inacabades, 

desdibuixades però igualment realistes, en la línia 
encetada per Auguste Rodin o Camille Claudel. 
Aquestes característiques les podem observar 
en el Ramón Llull del Passeig Sagrera (obra 
del mateix Horacio de Eguía) i que, potser de 
manera més classicista trobarien ressò en un altre 
escultor de referència en l’àmbit nacional com és 
el noucentista Josep Clarà 25.

3. Altres representacions, que en l’apartat 
anterior en dèiem “figuracions estilitzades” 
seguiran diferents tendències de les avantguardes 
postimpressionistes. D’algunes en podríem dir pre 
(o post, ateses les dates) cubistes o geometritzants 
en tant que en elles la figura tendeix a sintetitzar-
se en formes més o menys geomètriques. Veiem 
per exemple els diferents Cristos de Palanqués o la 
façana de l’església de la Porcíncula de Pere Pavía.

Altres agafaran un tarannà més expressionista, 
amb recuperació de formes primitives, grotesques, 
infantils, africanitzants, naïfs,... com veiem en 
algunes de les obres de Cortés o de Longino.

També tenim aquelles en què s’observa una 
tendència cap a la descomposició de les formes en 
configuracions orgàniques. En aquestes -entre les 
quals podríem esmentar les obres més abstractes 
de Miquel Morell o algunes de les de Pérez 

24 Mariano Benlliure y Gil (València, 1842 - Madrid, 1947). Escultor espanyol considerat per molts com l’últim gran 
mestre del realisme del s.XIX. Fou Director de l’Acadèmia Espanyola a Roma, Director General de Belles Arts, Director del 
Museu d’art Modern de Madrid i membre de les Acadèmies de Belles Arts de: Madrid, València, Saragossa, Màlaga, Roma, 
Milà, Carrara i París.
25 Josep Clarà i Ayats (Olot 1878 - Barcelona 1958). Escultor català noucentista, conegut sobretot per les seves 
representacions de nus femenins. Membre de les Reials Acadèmies de Belles arts de Madrid i Barcelona, va rebre el Gran 
premi de la II Biennal Hispanoamericana el 1954.
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Detall del Crist de Juan Palanqués, a l’església de la 
Mare de Déu de la Lactància, a s’Arenal.

Dues talles en fusta de Longino.

Mompell- la influència semblaria venir de Henry 
Moore o Germanie Richier.

I conforme aquesta estilització de la figura va 
guanyant importància i el joc formal, o el gestual 
o el matèric s’imposen al representatiu, aniran 
apareixent obres de caràcter no representatiu 26 o 
abstracte. 

Utilitzarem el qualificatiu d’abstracte, ja que és 
el que s’ha acabat imposant 27 i entorn del qual 
es genera tot un debat que desenvoluparem 
en lel punt 4.3.3.2 d’aquest mateix capítol, 
entre aquestes també podrem distingir entre: 
Orgàniques, constructives i nou realistes 28.

Estarien entre les orgàniques les escultopintures 
de Waldren o les obres exemptes de Kliros; 
consideraríem constructives, tot i el seu caràcter 
primitiu, les peces de Rolf Schaffner i com a nou 
realista tan sols podríem esmentar el poc que hem 
pogut veure de Molinaro.

4. És important, en aquesta anàlisi del context, 
parar esment no tan sols a la temàtica sinó també 
a allò que la condiciona. Quan Brotons (2001, pàg. 
28) escriu “A Mallorca, l’escultura dels artistes 

illencs és bàsicament d’encàrrec, per decorar 
els nous hotels que comencen a omplir l’illa, 
farcir Mallorca de monuments, sempre seguint 
l’academicisme, o satisfer les demandes d’una 
clientela privada que es mou dins els cànons del 
tradicionalisme més arcaic”, està tocant un punt 
important pel que fa a la renovació estètica de 
l’escultura, o a la continuïtat de les fórmules del 
passat: el mercat.

D’entrada Brotons fa referència a tres tipus 
d’encàrrec: la decoració d’hotels (on el client 
seria el mateix hoteler o bé l’arquitecte o el 
decorador encarregat del projecte en cada cas), 
els monuments (això és, gairebé sempre, el sector 
públic, vinculat al poder polític) i la clientela 
privada (els particulars, bé per via directa o bé 
a través de les galeries). Podríem afegir l’altra 
gran font d’encàrrecs, que és l’església, i que 
restringiria temàticament i estilísticament igual o 
més que les anteriors.

D’entrada l’església condiciona als artistes a la 
producció d’obres de temàtica religiosa, però 
això no havia estat mai un entrebanc per a la 
renovació estilística. Malgrat el conservadorisme 
del sector eclesiàstic, podem afirmar que algunes 

26 Carlos Antonio Arean (1963) en la introducció al catàleg de Pintores extranjeros en España fa una distinció semblant en 
el que ell prefereix anomenar art “no imitatiu”, distingint entre pintura gestual, matèrica i escultopintura.
27 Alexandre Cirici, tal com esmentàvem en la introducció, fa una encertada dissertació en la línia d’altres teòrics 
disconformes amb la denominació d’art “abstracte” al que potser seria més adient anomenar art “concret”. Ho fa en un 
article del núm. 6 de Serra d’Or, corresponent al mes de Juny del 1967. I tanmateix ell, com la major part de nosaltres, 
acaba assumint en el seu discurs el qualificatiu amb el qual tots reconeixem aquell tipus d’obres que s’allunyen de la 
representació d’una realitat externa o aliena a elles mateixes.
28 Aquesta classificació és un diferent de l’esmentada en la nota 26, ja que aquella està més referida al fet pictòric, on 
la gestualitat és més present. En relació a l’escultura, i a la vista dels exemples que disposem ens ha semblat més adient 
aquesta segona classificació.
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Alguns exemples de les estilitzades  
figures de Miquel Morell.

Natal Eye, de William Waldren. (1963)

29 Sense que amb això vulguem afirmar que una obra abstracta és forçosament més innovadora que una de figurativa, 
senzillament apuntem que es tractaria d’un condicionant.
30 A banda dels vitralls de l’església de Palmanova (Calvià), també són exemples notables els de les esglésies (de la mateixa 
època i autor) de Sant Agustí i Sant Alonso (Palma).

de les innovacions estètiques de l’escultura 
d’aquest període es poden trobar disperses en 
multitud de parròquies arreu de l’illa. Parlem per 
exemple dels Cristos de Palanqués, de la Mare de 
Déu de Palmanova, de la figura de la façana de 
Sant Agustí, de l’església de la Porcíncula ... És 
diferent quan l’encàrrec és per un temple de nova 
construcció, amb una estètica adient a l’època 
que quan ho és per un de ja construït, però no és 
menys cert que és possible la realització d’exitoses 
intervencions dins dels temples més antics.

En qualsevol cas, resulta més infreqüent que una 
església encarregui una obra abstracta que una 
de figurativa per raons que resulten evidents: 
les verges, els sants, els cristos, els passos, 
persegueixen unes funcions que serien difícils 
d’acomplir des d’una estètica no representativa 29 
i no obstant en algun dels temples anteriorment 
citats (concretament al de Palmanova) podem 
contemplar algun exemple notable de producció 
abstracta 30.

En un article publicat a Baleares amb motiu de 
l’exposició d’art religiós celebrada conjuntament 
al Círculo de Bellas Artes i a Galerías Costa, Gafim 
argumenta, un tant retòricament, en aquest sentit 
el que segueix:

Parece que la iglesia no desconoce ni repudia la 
necesidad natural de adaptar el arte religioso 
-claro que con ciertas prudentes reservas- a 
la evolución del arte plástico. De otra manera 
sería desconocer una realidad histórica 
que está por encima de las posibilidades 
individuales de los que integramos una 
generación, de los que vivimos un momento 
histórico. Sin embargo, justo es reconocer 
que por lo que se refiere, concretamente, al 
arte abstracto, es decir, al no figurativo, su 
eficacia en el aspecto religioso es nula por 
propia definición; sólo es admisible cuando 
se da en función puramente ornamental. 
En este sentido son claras y terminantes las 
palabras pronunciadas por nuestro Prelado 
doctor Enciso, el día de la inauguración de 
la exposición que nos ocupa. Naturalmente 
el arte abstracto no figura en la exposición 
que agrupa obras de una centuria de arte 
religioso mallorquín. ....Las tendencias van 
desde el género “histórico” (Mestre) hasta 
las síntesis expresionistas y romanicoides de 
Palanqués y los esquemas de Font, pasando 
por el modernismo superficial de un Maura y 
el goticisante “pastiche” -excelente de factura, 
magnífico de sensibilidad y ambientación- de 
un maestro como Morell. 

(Baleares, 1960, Juny 9)
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Una altra temàtica que semblaria condicionar 
als artistes cap a la figuració més realista és la 
del retrat (sovint demandat pels particulars o bé 
en alguns monuments en homenatge de tal o de 
qual personatge). En tot retrat és important que 
hi hagi semblança i això no obstant la història 
de l’escultura també és plena de retrats arriscats, 
innovadors i amb un marcat segell d’autoria 31. 
En trobar-se sovint en col·leccions particulars és 
més difícil accedir a aquests exemples i per tant 
documentar el grau de risc assolit pels escultors 
contemporanis a Francesc Barceló (ja que en 
aquest cas es tracta d’un tema no conreat pel 
nostre artista). 

Els monuments i l’escultura pública d’aquest 
període estan resolts en la seva pràctica totalitat 
a partir de figura humana i en ells hi trobem 
retrats (el bust de Ruben Darío, el de Santiago 
Russinyol,...), al·legories (l’aurora, la maternitat...), 
o composicions referents a la tradició popular o el 
costumisme (els pagesos de Tomás Vila).

Per acabar, sembla que el context més procliu a les 
innovacions formals en matèria d’escultura seria 
-entre els anteriorment citats- el dels encàrrecs 
decoratius pels hotels. Precisament en aquest 
camp és on hem trobat que els artistes disposen 
d’un grau més alt de llibertat, realitzant per 
aquests encàrrecs obres autènticament personals. 
Podem parlar de Francesc Barceló en aquest punt, 
però també de Palanqués, Luís Parra o Pere Pavía 
(del qual no en coneixem tant treball per hotels 
com per a vivendes). Les col·laboracions dels 
escultors amb arquitectes com Josep Ferragut 
i Pou 32, per exemple, afavoreix que els primers 
puguin disposar d’uns ingressos i una possibilitat 
d’expressar-se sense excessius condicionants.

No ens enganyem, la naturalesa mateixa de 
l’escultura (el cost del material, la necessitat 
d’un espai de treball equipat, el volum i la 
dificultat d’emmagatzematge de les obres) fan 
que l’encàrrec sigui de vital importància per 
aquells artistes que es dediquen a la tridimensió. 
Altrament aquests es veuen abocats a la 
realització de petits projectes als quals donar 
sortida a través del mercat de les galeries. I al 
cap i a la fi, tot artista -ara i abans- està subjecte 
a condicions més o menys explicites del mercat 
al qual s’adreça, si és que es tracta d’un autèntic 
professional. En aquest sentit potser alguns 
estrangers residents a l’illa podien gaudir d’una 
quota potser més elevada de llibertat, sobretot 
quan (com en el cas de Waldren, per exemple) els 
era relativament senzill de subsistir mercès als 
contactes amb galeries estrangeres 33.

Hi ha també una última qüestió relativa a 
l’encàrrec o a l’origen dels projectes escultòrics 
que potser caldria tenir en consideració. En una 
recent entrevista amb l’escultor Pere Pavía, aquest 
feia una distinció entre “els tallers” i “els estudis”. 
Segons Pavía -i aquesta és una lectura interessant- 
alguns dels escultors de l’època eren “gent de 

La Mare de Déu de 
Palmanova és un 
exemple d’innovació en 
la realització d’imatges 
religioses. En ella l’escultor 
Horacio d’Eguía ens 
presenta la Verge com una 
nena amb trenes,vestida 
amb robes molt senzilles 
i despullada de qualsevol 
ornament, de manera que 
resulta molt propera.

31 Només per citar-ne alguns, recordem els retrats 
de Picasso o de Greta Garbo fets per Gargallo, el bust 
d’Aranguren de Pablo Serrano o la gran quantitat de retrats 
en filferro realitzats per Alexander Calder.
32 Algunes de les quals estan documentades al llibre de 
recent publicació: Ferragut, J. (2015) El arquitecto José 
Ferragut Pou. Palma de Mallorca: José J. de Olañeta
33 Ja hem fet referència anteriorment al fet que per alguns 
artistes estrangers el nivell de vida de Mallorca era prou 
beneficiós.

Vitrall abstracte dissenyat per l’arquitecte Ferragut per 
l’església de Palmanova.
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Imatges al·legòriques d’Antoni Font, que representen 
l’albada, el migdia i el vespre, a la façana d’un edifici de 
la plaça Santa Eulàlia de Palma.

Mural policromat de Luís Parra a l’entrada d’un hotel a 
Palmanova.

Una de les catorze peces murals de Pere Pavia ubicades 
en un edifici residencial de Palma.

taller”. Horacio de Eguía, Tomás Vila, Antoni Font, 
Mateu Fortesa, Juan Palanqués,...tenien tallers 
i en els tallers igualment es treballava tant una 
cornucòpia com un marc de mirall, una peanya 
o un element decoratiu que un sant o un pas, 
un monument, un moble o un retrat. N’hi podia 
haver on es treballés més la pedra, altres la fusta o 
bé el ferro, però la qüestió és que el fet escultòric 
convivia amb l’ofici de caràcter més artesanal i el 
fet és que en les biografies de molts dels artistes 
esmentats ens trobem sovint amb què , en un 
moment donat, passen per un o altre taller com a 
aprenents o assalariats. El mateix Pavía recorda 
haver treballat “a tant l’hora” al taller d’Horacio de 
Eguía, col·laborant en la talla dels romans de La 
Rambla de Palma (que són- de fet- còpies d’unes 
escultures de marbre que es troben en el castell 
de Bellver). També apuntem el fet que molts d’ells 
cursaren a Palma els estudis d’Arts i Oficis, mentre 
que, més endavant, alguns altres ja complementen 
aquesta formació amb els estudis de Belles Arts, 
tot sovint a Barcelona (Tinus Castanyer, Toni 
Roig, ...). D’altra banda observem que a les sales 
d’exposició també conviuen Art i decoració, 
Arts i Arts aplicades (Grifé & Escoda o Galerías 
Álvarez, per exemple, però també Costa o Quint 
fan exposicions de papers pintats o mobles, de 
caricatures, de postals de nadal o d’artesanies).

Amb el temps, i el recanvi generacional, els 
tallers desapareixeran o, per ser més precisos, 
es produirà una escissió amb el resultat què els 
artistes tindran -en qualsevol cas- “estudis” on 
deixaran d’atendre encàrrecs no vinculats a la 
seva pròpia creació artística (Remígia Caubet o el 
mateix Pavía) mentre que els tallers (i els oficis en 
conseqüència) tendiran bé cap a una progressiva 
industrialització, desplaçant-se cap als polígons, 

bé cap a la desaparició, perdent pes i presència 
dins de la ciutat i, conseqüentment, del teixit 
social.

5. Farem referència, per últim, a les tècniques i 
materials que dominen en aquest període.

Els materials més comuns amb els que ens hem 
trobat són la pedra i la fusta (els més tradicionals, 
d’altra banda). La fusta és la que més sovinteja en 
els treballs d’imagineria religiosa (i en aquest cas 
pot ser policromada tot i que la tendència serà cap 
a la desaparició de la policromia), tant per esglésies 
com per passos; també en treballs de format 
petit i mitjà de tota mena de temàtiques, des de 
religioses a paganes, quotidianes o abstractes, que 
s’exposaran a galeries privades. La fusta la trobem 
treballada per talla, havent-hi treballs molt refinats 
i polits i d’altres on es treballa de manera més 
rústica i expressiva. 

La pedra també es treballa per talla (això és per 
extracció a partir d’un o diversos blocs). En els 
treballs més tradicionals es faran servir pedres 
dures i sense veta com el marbre blanc, però també 
ens trobarem sovint amb obres treballades a partir 
de pedra més porosa i tova, com la tradicional 
pedra de Santanyí, que donarà peu a treballs no 
tan minuciosos, més sintètics o d’estètica més 
primitiva.

Cas a part serien els treballs de Rolf Schaffner, 
elaborats no per talla sinó per construcció, com 
autèntics megàlits contemporanis, propers al 
Land art d’autors com Richard Long 34.

Els treballs en fosa, a partir d’originals modelats 
en fang o guix, seran molt menys freqüents i 
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-suposem que pel seu cost- els trobarem gairebé 
exclusivament en monuments d’encàrrec.

No és senzill trobar escultures de terra cuita o 
guix, ja que en ser materials fràgils i destinats 
a obres per interiors, sovint es localitzen en 
col·leccions privades.

Durant el període dels últims cinquanta i els 
inicis dels seixanta irrompran en el panorama de 
l’escultura a Mallorca alguns materials, si més no, 
infreqüents fins aleshores: el ferro, el ciment, i les 
tècniques mixtes.

En la introducció del ferro com a material 
escultòric Francesc Barceló hi tindrà molt a veure, 
primer amb les seves figures en forja, tècnica 
que pràcticament cap altre coetani farà servir 
amb finalitats artístiques a l’illa 35. Més endavant 
treballarà el tall i la soldadura amb bufador 
d’acetilè i amb elèctrodes, tècniques que també 
empraran Palanqués i Molinaro, tots tres artistes 
d’estils i plantejaments prou diferents: Barceló, 
tal com hem vist, realitza en segon període de la 
seva producció artística (aquell en que abandona 
la forja) unes composicions entre informals i 
constructives, majoritàriament abstractes i on 

la matèria s’expressa amb tot el seu potencial. 
Palanqués utilitza el ferro de manera constructiva, 
per a realitzar bastides on ubicar elements 
figuratius en fusta policromada o bé treballa la 
figura directament per mitjà d’acoblar fragments 
de planxa de ferro. Les obres de Molinaro es 
fonamenten en la recuperació d’objecte i residus 
per a generar noves formes des d’una estètica 
a cavall entre el pop menys brillant i un nou 
realisme proper a l’art pobre.

Parra i Pavía utilitzen el ciment en diverses de 
les seves obres d’encàrrec per a edificacions de 
Josep Ferragut. També Ferrer Mir i Toni Roig faran 
servir aquest material però en peces exemptes que 
en certa manera s’apropen al treball de talla amb 
la pedra.

Per acabar podem trobar tota mena de materials 
sota el paraigües de “tècnica mixta” en treballs 
de Klirós i Waldren: trossos de fusta, cordes, 
guix, petits objectes, pigments, ... tot el necessari 
per a la construcció d’unes obres complexes, 
orgàniques, que semblen fossilitzades en el zenit 
del seu procés vital.

Caballos, de Rolf Schaffner. (1963)

34 Els treballs de Richard Long es desenvolupen amb 
posterioritat, de fet, a aquestes construccions de Schaffner, 
però en canvi sí que s’havien presentat alguns anys abans 
a París unes obres de l’escultor polonès Shamai Haber que 
estarien en la mateixa línia. Veg. Baleares, 1961, Maig 25.
35 Al llarg dels deu anys de buidat de premsa realitzats 
(veg. apartat 4.3.) amb prou feines hem trobat cinc o sis 
referències a altres treballs en forja i es tracta d’aparicions 
esporàdiques, de diferents persones, i orientades més cap a 
l’artesania o les arts aplicades.

Façana de l’església de la Porcíncula, relleu realitzat 
en ciment pe l’escultor Pere Pavía per encàrrec de 
l’arquitecte Josep Ferragut.

Obra de Luís Parra realitzada per la decoració d’un hotel 
a Palmanova.
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Capçaleres de Baleares dels anys 1955 i 1964, en 
ambdues posem distingir clarament el símbol de la 
Falange, que l’identifica com una publicació oficial del 
règim. 
A la segona, a més, podem llegir “El diario de más 
circulación en el Archipiélago”. Extrem aquest que no 
hem pogut confirmar.

4.3. Presència i ressò de l’activitat 
artística a Mallorca a la premsa 
local. Buidatge de notícies d’art 
aparegudes al diari Baleares en el 
període 1955-1966.

Realitzar un buidatge de notícies d’art de 
tots els exemplars de Baleares des de 1955 
fins a 1966 (ambdós inclosos) tan sols per a 
quantificar el nombre de cops que apareix el 
nom de Francesc Barceló i comparar-ho amb el 
nombre d’al·lusions en el mateix mitjà a la resta 
d’artistes coetanis, pot semblar -d’entrada- un 
plantejament poc pràctic, en el sentit que la 
tasca superaria amb escreix a la informació que 
d’ella se n’ha d’obtenir. Això no obstant, donada 
la manca de bibliografia i donada la manca de 
dades sobre molts dels artistes als quals ens hem 
referit en l’apartat anterior, calia alguna mena 
de fonament des d’on poder confirmar (o no) 
la hipòtesi inicial del treball, que apuntaria al 
fet que l’obra escultòrica de Francesc Barceló 
obté en el seu moment un nivell suficient de 
reconeixement i d’impacte que justificaria el seu 
estudi i recuperació.

Abans de procedir a exposar els resultats  
de la recerca cal prevenir, emperò, sobre les 
possibles febleses del procediment. El buidatge 
de les dades ha estat realitzat de manera  
manual, passant full rere full, a través d’una 
exploració visual el més acurada possible, 
però que no exclou la possibilitat de que 

s’hagin produït errades en la notació o en la 
recollida, entrant dins del possible que més 
d’un registre hagi estat passat per alt o alguna 
informació pugui no haver estat exactament 
datada. Confiem que la gran quantitat de 
dades recollides facin que aquestes possibles 
i comprensibles errades no influeixin en els 
resultats. D’altra banda el buidatge s’ha portat 
a terme en períodes diferents, de manera 
discontínua (concretament durant els mesos 
d’estiu de 2011, 2012, 2013 i 2014) amb la qual 
cosa potser el procediment de treball i els criteris 
de recollida poden haver canviat lleugerament 
d’un any a l’altre.

Els límits del que s’havia o no s’havia de 
ressenyar no han estat fàcils d’establir: havíem 
de considerar les dades referents a l’arqueologia 
a dintre del recull? On calia establir el límit 
entre l’art i l’artesania? S’havien de considerar 
referenciables les anècdotes o les opinions 
dels artistes malgrat aquestes no estiguessin 
directament relacionades amb l’art? Quina 
extensió/profunditat havia de tenir un 
comentari per a ser tingut en consideració? 
Un anunci d’una exposició, per exemple, era 
una dada referenciable o només ho era la 
ressenya crítica de la mateixa? La fotografia, que 
inicialment no és considerada com a art sinó 
com a documentació o com a fenomen, s’havia 
d’incloure o no? I el dibuix de caricatura? I el 
disseny? I els concursos de dibuix i pintura? 
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També els infantils? En principi l’opció ha estat 
la de referenciar el màxim de dades possibles, 
per tal d’efectuar si de cas, en posterior anàlisi, la 
categorització de les mateixes 36.

Els motius pels quals es va determinar de f 
er el buidatge tan sols del diari Baleares ja han 
estat exposats en el punt 1.4.3 de la introducció 
i per tant no tornarem a parlar sobre els 
mateixos, ara bé, el cert és que no podem 
deixar d’assenyalar que tant quantitativament 
com qualitativament, aquesta tria pot tenir 
repercussions en els resultats. A escala 
quantitativa, per exemple, ens podem trobar que 
d’un fet tan anecdòtic com el concurs de dibuix 
per a decidir la imatge d’ En Calafat (personatge 
del qual diàriament se’n publicaran vinyetes 
al diari) apareixen no menys d’una trentena 
d’entrades al llarg dels primers trimestres de 
1962; això és deu vegades més que el certamen 

més rellevant a Mallorca en aquella època, 
que seria el Salón de Otoño celebrat al Círculo 
de Bellas Artes. El mateix succeeix amb el 
Primer concurso Catigene l’any 1958, o amb 
la rellevància que se li atorga a les activitats 
artístiques dels mateixos col·laboradors del 
diari, com Quinito Caldentey, Juan Bonet o 
el dibuixant Gustavo, que proporcionalment 
apareixeran en més ocasions que altres artistes 
coetanis amb més mèrits i prestigi.

Pel que fa a la part més qualitativa de la 
informació publicada, és evident que Baleares és 
el més oficial dels tres diaris que es publiquen,  
el més proper -doncs- a les consignes 
governamentals, amb el biaix informatiu que 
això comporta. També és cert que, pel que fa a 
l’apartat sobre crítica d’art i d’opinió al voltant 
del món de les arts plàstiques en general, la veu 
de Baleares durant aquest període serà la veu 
de Gabriel Fuster Mayans “Gafim” (i aquesta no 
és, com veurem, la més progressista de les veus, 
però tampoc la que menys), acompanyat de 
Quinito Caldentey i Juan Bonet,  
principalment, des d’altres seccions potser no 
tant de crítica com d’opinió o d’entrevistes. 
Però observant aquestes veus amb una certa 
perspectiva, ens aportaran un gran nombre de 
dades que són de gran interès per a dibuixar el 
context on es desenvolupa l’activitat artística de 
Francesc Barceló, que és del que es tracta a fi de 
comptes.

36 Tot i amb això, cap al final del buidatge i concretament 
els anys 1964 i 1965 es va decidir d’ometre les abundants 
notícies referents a l’exposició 25 años de paz, per entendre 
que no es tractava d’una exposició artística (malgrat 
presentar-se en alguna ocasió com una exposició de 
cartells) i també la major part de les nombroses referències 
al pavelló espanyol a la fira de mundial de Nova York, 
notant tan sols aquelles on quedava constància d’un fet 
artístic i obviant les múltiples entrades que es referien 
al folklore, artesania o altres aspectes. Tampoc s’han 
tingut en consideració les notícies de 1965 referents als 
premis Ciutat de Palma, on han desaparegut les categories 
artístiques, convertint-se en premis exclusivament literaris 
i periodístics. 

A la fotografia superior, entre altres periodistes, podem 
reconèixer a Juan Bonet i a Gabriel Fuster Mayans 
“Gafim” (segon i quart respectivament, contant 
d’esquerra a dreta, dels que estan drets al darrere). 

A les inferiors, un jove Qunito Caldentey (esquerra) i el 
dibuixant Gustavo (dreta).
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La més destacada va ser l’última de les tres citades. 
Sorprenen el titular i l’entradeta del reportatge publicat el dia 1 

d’agost (a baix a la dreta): 

Grifé &Escoda, un fabuloso 
establecimiento al servicio de la industria 

hotelera, del hogar y de los artistas. 
Excepto el inmueble, puede proporcionar 

a un hotel cuanto éste precise. Maquinaria 
de alimentación, servicio de mesa, 
lencería,... “Nos hemos establecido 

en Mallorca, para poder atender 
directamente a nuestros numerosos 

clientes de la isla”- nos dice Francisco 
Grifé. 

D’una banda fa palesa la importància i el 
creixement del sector hoteler en aquells 

anys i d’una altra observem com els espais 
expositius podien sovint vendre també un 
ampli espectre de productes al marge dels 

pròpiament artístics.

Ressenyes de les inauguracions de les sales Danús, 
Minórica i Grifé & Escoda aparegudes a Baleares totes 

elles l’any 1962. 
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Aquesta segona recerca s’ha desvetllat com 
una font d’informació altament interessant 
per analitzar aquest context i dividirem les 
dades obtingudes en dos apartats diferents: en 
primer lloc, el que ens diuen les xifres, és a dir, 
el tractament més quantitatiu de la informació 
extreta i el que en podem interpretar d’aquestes 
dades. En segon lloc ens fixarem més en el 
contingut, realitzant una anàlisi més  
qualitativa sobre el panorama artístic a Mallorca, 
sobre els moviments i les tendències, sobre el 
debat entre figuració i abstracció i sobre els 
esdeveniments artístics més rellevants del 
període.

4.3.1. Les dades en xifres

En total hauran estat revisats dotze anys 
de diaris, uns 3780 exemplars dels quals 
s’han extret aproximadament 3820 registres 
relacionats d’una manera o altra amb les 
arts plàstiques. Sorprèn, en primer terme, la 
quantitat de referències obtingudes, ja que 
correspondria a més d’una referència diària, 
i considerant que alguns dies no se’n troba 
cap (particularment durant el mes de descans 
de l’encarregat de la secció de crítiques d’art) 
això vol dir que tot sovint ens trobem amb 
diverses entrades en un mateix diari. Aquesta 
dada es pot interpretar de dues maneres: 
o bé l’activitat artística a Mallorca, i més 
concretament a Palma, era notable al llarg 
del període 37 o bé l’interès dels mitjans per 

aquesta activitat era més gran del que es pot 
observar avui en dia 38.

També sobta la quantitat d’entrevistes 
publicades a artistes alguns per la novetat 
(perquè visiten Mallorca, perquè hi vénen a 
exposar o a treballar) i d’altres perquè reben 
una certa consideració social pel seu treball 
(cosa que no succeeix en igual mesura en 
altres professions).

En la distribució per anys d’aquests registres 
ens ha cridat l’atenció un increment 
espectacular entre els anys 1961 i 1962.

Any Núm. de 
registres Any Núm. de 

registres Any Núm. de 
registres

1955 183 1959 286 1963 421

1956 219 1960 285 1964 425

1957 263 1961 270 1965 338

1958 260 1962 455 1966 416

37 Algunes sales, com el Círculo de Bellas Artes o Galerías 
Costa inauguraven exposició cada quinze dies. Actualment 
potser el nombre de galeries a Palma és més gran però la 
freqüència de canvi d’exposicions és, com a molt, mensual, 
i -per descomptat- no sempre compta amb l’atenció dels 
mitjans.
38 Sense haver fet el mateix escrutini en un mitja actual 
ens atreviríem a afirmar sens dubte que l’atenció dels 
diaris a les exposicions i als esdeveniments artístics que es 
produeixen a Mallorca és inferior avui en dia.

Detall de l’entrevista al pintor Juli Ramis, publicada 
probablement l’any 1951(ja que en ella es fa referència a 
la Biennal Hispanoamericana) i recuperada l’any 1966 a 
la secció Lo que nos dijeron hace 20 años. Exemple de 
la consideració dels mitjans als artistes locals.
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El seguiment que en fa el diari Baleares de la 
participació de l’equip mallorquí al programa televisiu 

La unión hace la fuerza ens dóna la mesura del caràcter 
d’esdeveniment que tenia l’emissió. En la imatge 

superior es reprodueix el mural realitzat per Palanqués i 
dedicat a la participació mallorquina en el programa.

El cert és que no sabem ben bé com 
interpretar aquest salt. S’entén que cada 
vegada el nombre de ressenyes d’art sigui més 
gran, sobretot d’ençà que Gafim i Quinito 
passen a formar part de la redacció, però 
aquest fet s’havia produït (segons informa el 
mateix diari) el febrer de 1957. S’entén també 
que la situació econòmica va millorant, 
però també millorava un parell d’anys 
abans, on s’observa un nombre creixent 
d’inauguracions d’establiments hotelers 
(entre altres indicadors). Una de les possibles 
explicacions és que el diari creix en nombre 
de pàgines i això fa que augmentin el nombre 
d’informacions en totes les seccions, però en 
qualsevol cas aquest nombre de pàgines no es 
duplica. El 1955 el diari consta d’unes 12/14 
pàgines que cap al 1960 ja han augmentat a 
14/16, arribant, en alguns exemplars, a les 20. 
L’any 1962 el diari supera les vint pàgines com 
a tònica general i, tot i amb això, l’increment 
de registres esmentats ens continua sobtant.

Val a dir que aquest és l’any del concurs de 
Calafats al qual ens hem referit anteriorment 
i per tant una trentena d’entrades serien “a 
no considerar” però també és un any en què 
es produeixen quatre noves inauguracions 
(o re-inauguracions) de sales d’exposicions: 
Grifé & Escoda i Minórica, que obren les seves 
portes per primer cop, Kira, que inaugura nou 
espai i Danús que reobre després d’un període 
d’inactivitat.

L’any 1965 observem en aquesta mateixa 
taula un descens en els registres que, tot i no 
baixar als nivells de la dècada anterior, també 
és prou significatiu. Aquest es produeix 
a causa de la participació de Gafim a un 
concurs televisiu anomenat La unión hace la 
fuerza que el farà desatendre sovint la seva 
tasca de crític per a Baleares.

Reprenent el que fa referència als espais 
expositius de Palma l’activitat dels quals 
es veu reflectida a Baleares, el repartiment 
d’aquests registres per anys i sales seria el 
següent:
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Hem exclòs les sales d’altres municipis de 
Mallorca perquè, tot i que la seva activitat 
podia ser continuada, la seva aparició al diari 
és més esporàdica, però caldria destacar 
que les exposicions del Club de los Poetas 
de Formentor i el Club Pollensa apareixen 
de manera destacada per sobre d’altres 
sales d’exposicions locals com l’Agrupación 
artística de Manacor o el Círculo de Arte 

d’Inca o les sales d’exposicions de La Caja de 
Pensiones de diverses localitats.

També hem exclòs aquelles sales amb un baix 
nivell d’activitat (una o dues ressenyes l’any) 
tot i que algunes com el Círculo Medina o les 
instal·lacions del SEU tenen una presència 
continuada al llarg de tot el període.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

ÁLVAREZ 22 7 29

ARIEL 12 12

CÍRCULO DE 
BELLAS ARTES

32 44 52 57 48 58 31 48 56 67 37 46 576

COSTA 15 14 29 22 23 20 31 48 23 37 18 27 307

DANÚS 7 10 8 2 20 9 1 57

DERA 3 4 2 9

EURA 10 1 11

GRALLA 14 14

GRIFÉ Y ESCODA 8 18 18 21 7 72

HIPOCAMPO 6 6

KIRA 5 23 12 40

MINÓRICA 16 23 15 19 4 77

NOVA 4 4

PALACIO DE LA 
PRENSA

5 3 8

QUINT 15 30 26 29 34 5 23 27 14 15 9 12 239

UNIVERSO 8 8

 Galeries  que van cessar l'activitat  
 en un any o menys.

 Galeries amb un recorregut de més d’un any que 
 inicien i acaben la seva acaben la seva 
 trajectòria dins del període.

 Galeries que havent iniciat la seva activitat dins 
 d’aquest període continuen treballant més enllà 
 de les dates estudiades.

 Galeries amb una activitat que abraça tot el 
 període observat.
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La premsa es farà ressò de l’obertura de diferents espais 
expositius a Palma al llarg de la dècada estudiada.

Per últim, no hem considerat aquells 
indrets on es proposen mostres de manera 
esporàdica i excepcional com alguns  
hotels, etc.

En la graella resultant 39 observem un total 
de 18 sales d’exposició actives entre 1955 
i 1966 a Palma, de les quals quatre tenen 
una presència fugaç: Hipocampo, que obre 
el mes de maig 1956 i sembla desaparèixer 
abans de finals d’aquell mateix any (no hi 
han registres més enllà del mes de setembre), 
havent realitzat mitja dotzena d’exposicions 
de pintura figurativa; Gralla 40, la llibreria/
galeria que s’inaugura el mes de setembre 
de 1959 amb una sonada exposició del grup 
Tago però de la qual ja no trobem rastre 
d’activitat al llarg de l’any següent; Universo, 
que obre portes el dotze de juny de 1963 i 
manté la seva activitat al llarg d’aquell any, 
desapareixent el 1964; i per últim la Nova 
Gallery, que obre l’octubre de 1966 amb 
l’única mostra 41 que ens consta en aquest 

recull, ja que no hem realitzat el buidatge dels 
anys posteriors, però que sabem que no va 
tenir una vida molt llarga (de fet, després de 
la mostra inaugural només tenim constància 
que es va realitzar una segona exposició, la 
de Josep Guinovart, i ja no torna aparèixer el 
nom de la galeria a Baleares ni tan sols a dins 
d’aquell mateix any). 

En l’altre extrem tenim al Círculo de Bellas 
Artes, Galerías Costa i Galerías Quint amb una 
activitat constant al llarg de tot el període, 
donant-se el cas que algun any, com 1960, són 
les tres úniques que apareixen a la graella. En 
l’article aparegut a l’especial de Baleares del 
12 de juliol de 1964 42 on Gafim fa un repàs als 
25 últims anys en les arts plàstiques a Palma, 
el periodista posa l’accent en el creixement 
econòmic de les galeries a principis de la 
dècada dels 60 i les nostres xifres així ho 
confirmen. La reactivació del mercat artístic, 
Gafim l’atribueix al boom turístic i la compara 
al moment d’eufòria produït en la dècada dels 

39 Totes les exclusions exposades anteriorment afecten únicament a la confecció d’aquesta taula per tal de facilitar-ne la 
lectura, això vol dir que, evidentment, quan es faci el recompte d’un altre paràmetre, sí que es tindran en consideració els 
registres que s’han exclòs d’aquesta estadística.
40 Hem fet menció de la Galería Gralla en l’apartat de la biografia de l’artista, ja que si bé no ens consta que hi exposés, sí 
que va realitzar-ne la gralla amb què l’espai s’anunciava a la paret de la façana (veure núm. 218 del catàleg d’obres).
41 L’exposició inaugural de Nova Gallery va ser la mostra col·lectiva en què va participar Francesc Barceló, referenciada en 
l’apartat 2.3.3.4 d’aquest treball.
42 L’any 1964 el diari Baleares celebra el seu vint-i-cinqué aniversari amb un número especial on passa revista als últims 
vint-i-cinc anys d’història a Balears en diversos aspectes, evidentment, des d’una perspectiva falangista, que és la del diari. 
No per això deixa de ser un document interessant.
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Portada i titular referent a les arts plàstiques a l’especial 
editat amb motiu dels 25 anys de publicació del diari 
Baleares, el 1964.

anys 40 durant el qual Palma arribà a tenir 
més galeries que Madrid (8 establiments). 
En la primera meitat dels anys 60, segons els 
nostres registres, s’inauguren a Palma onze 
galeries d’art, una xifra més que considerable.

Gafim destaca també en el seu article el paper 
del Círculo de Bellas Artes i els seus Salones 
de Otoño; de Galerías Costa, amb una llarga 
trajectòria, i de Galerías Quint, amb Rafel 
Palou al capdavant, realitzant una tasca 
important en favor de l’art més modern. 
Posant en context a l’artista objecte d’aquest 
estudi, hem d’assenyalar que els seus treballs 
van estar presents a les tres sales anomenades: 
al Círculo amb una exposició de mobles i 
decoració l’any 1956 (veure capítol 2.4.5.1 
d’aquesta tesi), a Galerías Costa amb dues 
exposicions d’escultura els anys 1955 i 1957 
(veure capítols 2.3.1.1 i 2.3.1.6) i a Quint amb 
l’exposició més comentada de l’any 1962 43, 
la d’Es deu des Teix (capítol 2.3.3.1). Ja hem 
vist que el seu treball va poder veure’s a Gralla 

i a Nova, i també serà present a la segona i 
última de les exposicions d’Es deu des Teix 
a Mallorca, la realitzada l’any 1963 a Grifé & 
Escoda (capítol 2.3.3.3).

Dues afirmacions es desprenen de 
l’anteriorment exposat: en primer lloc que 
Francesc Barceló inicia la seva carrera en un 
context artístic endormiscat, en la segona 
meitat dels anys cinquanta a Mallorca, però 
que participa i contribueix activament al 
moment d’efervescència que es produeix en 
aquest sector en la primera meitat dels anys 
seixanta; i en segona instància que els seus 
treballs varen tenir visibilitat en els nuclis més 
significats del panorama expositiu de Palma 
en aquells moments.

Pel que fa a la quantitat d’aparicions 
del nostre escultor en premsa (i més 
concretament a Baleares) s’ha realitzat una 
altra taula comparativa utilitzant com a punt 
de partida el llistat d’escultors elaborat en 
l’apartat 4.1. al qual s’han anat afegint -en 
gris- tots els escultors que apareixien citats en 
el diari. En ell s’hi han consignat la quantitat 
de vegades que cadascun d’aquests artistes, 
coetanis de Francesc Barceló, apareixen 
anualment a Baleares. El resultat, s’ha de dir, 
és bastant sorprenent.

43 L’exposició d’Es deu des Teix a Galerias Quint apareix 
referida a Baleares 13 vegades, la qual cosa duplica el 
següent nom més citat aquell mateix any en relació a una 
exposició d’escultura, que és el de Miquel Morell, que 
apareix en sis ressenyes, o les mencions al Grup Tago, 
que en són només cinc. És cert que es produeixen dos 
fets noticiables entorn de l’exposició, la inauguració de 
la mateixa i la conferència de Carlos Antonio Areán, que 
es produirà setmanes més tard, però tot i amb això és un 
nombre molt elevat de referències, que deixa constància 
fefaent de l’impacte de la mostra.
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1 Tot i aparèixer en el llibre de Magdalena Brotons, no hem 
trobat al·lusions en premsa al seu treball dins del període 
estudiat.
2 No s’han tingut en compte les entrades com a integrant 
d’Es deu des Teix.
3 Apareix citat només com a pintor.
4 Sobre Mateu Forteza hem localitzat alguns treballs que 
pertanyen al període estudiat i algunes informacions 
disperses, però no aparicions en premsa.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Francisco Aguiló Forteza             0

Rafael Albertí  1 1 1  2       5

Miguel Arcas Pons             0

J. Arellano            1 1

Jaume Bagur i Arnau 1                         0
Francisco Barceló Bover 2 4 7 4     4 1 2 3     5 30
Manuel Barrado Torres                         0
A. Bautista                   1     1
Nasso Bayarri                 2       2
J. Bonnin Pomar “Juanele”                       1 1
Francisco Bosch                 1       1
Juan Borrell-Nicolau                         0
Miquel Brunet 3                         0
Juan Pablo Cardona                   1     1
J. Calsina     1                   1
Antonio Calvo-Carrión 4                       4
Carreras   1                     1
Tinus Castanyer Puig                     1   1
Remigia Caubet 2 1 2           1   1 2 9
J. Centellas                     1   1
Francisco Cortés “Mestre 
Paco”   1 1   2         1     5

Coullant-Valera                     1 1 2
Xavier Corberó                       1 1
Violet J. Dreschfeld                         0
Horacio de Eguia 1 1   3   1 1     1 5 5 18
Adrián Ferran                       1 1
Andrés Ferrer Mir                 1       1
Antonio Font 2       1 2             5
Mateu Forteza 4             0

Llorenç Ginard           1  1

Gracian Quijano          1   1
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5 Apareix només com a integrant del grup Ibiza 59 però 
gairebé no es fa referència al seu treball.
6 i 8 Kliros i Molinaro només apareixen esmentats com a 
integrants d’Es deu des Teix.
7 Tot i aparèixer en el llibre de Magdalena Brotons, no hem 
trobat al·lusions en premsa al seu treball dins del període 
estudiat.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Maria Luisa Granero    1    1     2
Guinovart           3 1 4

Saim Haber       1      1

M. Halmberk       1      1

Fernando Heras   4     1     5

Antoni Hormigo Escandell 5             0

R.Illana         1    1

Juaj Juan Servera           1  1

Theodore Kliros 6             0

Thea von Lessen   2          2

Llaveria    1         1

Juan Llinàs Riera 1           1 2

Mateo Llofriu         1    1

Frederic Marés    3         3

Longino Martínez   4  1 2 1  3  1 1 13

L. Martínez y Bueno    1         1

Pedro Martínez Martínez “Pavia” 3 3 8 1  5 2 4 3 1 4 4 38

J. Martorell        1     1

B. Mas        1     1

R. Mateu Codina    1  1       2

Katja Meirowsky 7             0

Bartolomé Mir        2     2

Jaime Mir Ramis 5 2  2   1 3  2  2 17

Alfredo Miralles “Milla”         3    3

Eugenio Molinaro 8             0

Manuel Pérez Mompell      2  1 2 1   6

Miguel Morell    1 3 12 3 6 3 4 1 3 36

P. Muntaner   2          2

Rafael Nadal Pomar        1     1

Egon Neubauer             0

G. Nielsen          1   1
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Gralla, de Francesc Barceló,  
un dels seus primers treballs en 

soldadura, realitzat per la façana  
de la Galeria Gralla l’any 1959.

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Antonio Oliver Sitjar             0
Juan Palanqués      13 6 3 2 2 2  28

Luis Parra Torres           1 3 4

J. Piña           1  1

Pere (Ferrer) Pujol             0

Erik Rahr 1            1

Toni Roig           1  1

J.Roura     1  2    1  4

M. Salas Cifre  1  1   1      3

Carlos Sansegundo             0

Rolf Schaffner           1  1

F. Seguí           1 1 2

Francisco Sitjar    2     1    3

Tarragó      1       1

Alfredo Matias Torres           1  1

Enrique Torres           1  1

Tomás Vila Mayol 1 2 3     7 3   1 17

Mario Vives   5 1 3 2 3  1 3 1 4 23

William Waldren        2 2   4 8
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Retalls de premsa 
referents al treball dels 
escultors Pere Pavía 
i Miquel Morell, dos 
dels més anomenats 
al llarg del període 
estudiat, junt amb 
Francesc Barceló i Juan 
Palanqués, així fos per 
les seves exposicions, 
per la seva adscripció 
a diferents grups 
d’avantguarda, per la 
projecció internacional 
dels seus treballs o per 
haver merescut algun 
guardó o reconeixement. 
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244

4. Contex

Algunes de les aparicions en 
premsa al·lusives a l’activitat 

escultòrica de Francesc 
Barceló i Juan Palanqués 

dins del període analitzat en 
aquest treball.
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L’escultor que apareix citat més vegades al 
llarg d’aquest període és Pere Pavía, el segon 
és Miquel Morell i en tercer lloc Francesc 
Barceló, seguit de Juan Palanqués, Mario 
Vives, Horacio de Eguía, Jaume Mir i Tomás 
Vila. 

Efectivament aquestes dades s’han de 
matitsar, ja que en haver-se acotat com a 
període d’estudi concretament els anys 
d’activitat artística de Francesc Barceló, 
això afavoreix que hi trobem registres sobre 
aquesta activitat, mentre que si acotéssim 
un altre període, en funció d’un altre criteri, 
les proporcions canviarien. També s’ha 
de dir que el treball de Francesc Barceló 
apareix referenciat en la seva doble faceta 
de decorador i d’escultor mentre que altres 
artistes només apareixen citats en tant que 
escultors (tot i que quan apareixen citats 
com a pintors -com és el cas de Pavía o Vives- 
o entrevistats en relació a qualsevol altre 
tema, també s’ha consignat el registre). La 
pertinença de Francesc Barceló al grup d’Es 
deu des Teix també incrementa el número de 
vegades que apareix citat el seu nom, però el 
mateix succeeix amb Morell i Palanqués, a 
causa de la seva adscripció al grup Tago.

En qualsevol cas, hauríem imaginat en primer 
lloc una terna d’escultors més consagrats, (o 
almenys aquells dels quals trobem més sovint 
la seva obra emplaçada en un lloc públic): 

Eguía, Vila o Mir, per exemple, als quals, pel fet 
de ser més clàssics i d’una estètica i temàtica 
més afí a la crítica i als poders fàctics, hauríem 
pogut imaginar més fàcilment encapçalant 
aquesta classificació. 

Potser Pavía, Morell i Barceló, pel fet de 
realitzar un tipus d’obra de dimensions no 
tan monumentals tenen aparicions més 
freqüents en el circuit de galeries i concursos, 
que genera més volum d’informacions que els 
monuments públics o l’estatuària religiosa 
(tot i que aquests també apareixen ressenyats 
al diari) i per aquí trobaríem una possible 
explicació a aquest fet. Ara bé, tampoc 
no podem negar que aquests tres autors 
desenvolupen una tasca intensa i noticiable 
al llarg d’aquest període, i el fet és que així ho 
revela el treball de buidatge realitzat.

4.3.2. Resum de continguts sobre art del 
diari Baleares. Seccions i notícies més 
destacables

Per poder matisar les xifres obtingudes en 
aquest buidatge i acabar de dibuixar millor el 
context en què ens situem cal complementar 
les dades anteriors amb un tipus d’observació 
més qualitativa dels resultats obtinguts.

En primer lloc cal esmentar que no tots 
els registres tindrien el mateix valor, ja que 
les aparicions de notícies referents a arts 
plàstiques a Baleares es publiquen en diferents 

Capçaleres de diferents seccions  
de Baleares, on apareixien ressenyes 
o crítiques sobre l’activitat artística a 
l’arxipèlag.
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seccions que comporten diferents extensions 
i continguts. Evidentment no és el mateix que 
es faci menció d’un determinat artista a una 
crítica o en una senzilla ressenya, que aparegui 
en un reportatge, en una entrevista o en un 
acudit (tot i que el fet que se’n facin acudits de 
vegades pot ser especialment significatiu).

Les seccions on trobarem que més 
freqüentment es fa referència a les arts a 
Baleares són, a mitjans dels anys cinquanta: 
Arte, que és una petita entrada, que canvia 
d’ubicació però acostuma a aparèixer a 
les primeres pàgines del diari; en ella tan 
sols s’anuncien esdeveniments artístics, 
habitualment inauguracions, però també 
homenatges certàmens, etc. Artes y letras, que 
és la capçalera d’una pàgina de periodicitat 
setmanal on es publiquen informacions 
relatives a literatura i arts plàstiques; inclou 
l’apartat de crítiques d’exposicions, sota 
l’epígraf Las exposiciones o Las exposiciones 
de la semana 44, que va signada per Gafim. 
Sovintegen també les entrevistes a artistes 
a la columna Díganos Ud. algo, entrevistes 

breus, sovint disteses i bastant superficials. 
En canvi els Reportajes de Baleares (que més 
endavant es dirà Pequeños reportajes) són 
més extensos i acostumen a anar acompanyats 
d’una o diverses fotografies. Les informacions 
sobre la part forana apareixen poc sovint en 
les seccions abans esmentades sinó que les 
trobem a l’apartat anomenat Nuestras islas 
o directament a les informacions locals o 
regionals i tot sovint es tracta de referències 
molt breus. Els esdeveniments artístics 
d’àmbit nacional o internacional es troben 
generalment a la Portada, a la Selección de 
prensa o bé a Corresposales de Baleares.

Aquestes seccions es mantindran amb 
algunes modificacions poc significatives 
(fonamentalment de canvi de capçalera o 
d’ubicació) al llarg dels dotze anys que s’han 
acotat pel buidatge i n’apareixeran d’altres, 
com la 8ª página, que a partir de 1956 i al 
llarg d’un parell d’anys 45 donarà acollida a 
curiositats, xafarderies, i notícies de caire 
lleuger i prou intranscendents. El 1957 
comença a publicar-se la secció Tertúlia 
en la plaza mayor, una altra entrada en la 
qual sovint trobarem alguns comentaris, 
en un to col·loquial i distès; la secció, tot i 
no anar signada, estava a càrrec de Gafim. 
Aquell mateix any desapareix Nuesras islas, 
però això no afecta la publicació de notícies 
sobre els diversos municipis de Balears, que 
apareixen disseminades en diferents pàgines 

Altres seccions on 
es poden trobar 

referències a l’activitat 
artística del moment al 

Baleares.

44 Aquest apartat es manté durant tot el període i 
és un dels més interessants, però canviarà tot sovint 
l’encapçalament i també el trobarem com Arte en Palma o 
Crítica de arte, depenent de la temporada.
45 Com a capçalera desapareix el 1958 però fins al 1961 
continuarem trobant aquests continguts a la pàgina vuit 
tot i que potser no de manera tan continuada.
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46 Desconeixem qui s’amaga sota d’aquest pseudònim.
47 Quan hem transcrit un titular en concret s’ha consignat la data, no així quan es tracta d’un esdeveniment que genera 
diverses entrades que han estat resumides en una de sola. De la mateixa manera els titulars que són transcripcions 
textuals (i en conseqüència estan redactades en castellà) s’han consignat en cursiva i les altres no.

del diari. El 1959 apareix la secció El tiempo 
del buho, signada per “Odín” 46, que recull 
breus notícies del món de les arts i les lletres, 
però que desapareixerà aquell mateix any. Els 
reportatges sobre art i les entrevistes a artistes 
semblen disminuir a mesura que ens apropem 
a la nova dècada i, de fet, Gafim es lamentarà 
en més d’una ocasió del baix nivell d’activitat 
i la desaparició d’alguns espais expositius. 
Durant els dos últims trimestres de l’any 
1960 podrem observar com en l’apartat de 
crítiques tan sols apareixen entrades referents 
al Círculo de Bellas Artes i a Galerías Costa; 
no obstant això en el recull final de cada any 
referit a l’activitat artística de la temporada 
el títol resa “Año artístico excepcional”. L’any 
següent, el 1961, es començarà a publicar 
una nova columna d’opinió, signada per Juan 
Bonet i titulada ¡Buenos dias!, on es faran 
freqüents al·lusions al context de les arts 
plàstiques. Amb el canvi de disseny que es 
produeix el mes de març de 1966 sembla que 
s’atorga major importància a la secció d’art, 
que passa a ocupar una plana sencera tots els 
dijous amb dues capçaleres on es publicaran 
biografies de diversos artistes locals 
(Ramon Nadal, Jaume Mir, Rivera- Bagur, ...) 

anomenades Galería i Artistas Mallorquines. 
També a la mateixa pàgina hi trobem una 
entrada titulada El correo de las artes y 
los artistas on es recullen múltiples fets 
relacionats amb l’activitat artística d’arreu 
del món. Així mateix podem observar com 
els relats dels diumenges van acompanyats 
de dibuixos de diferents artistes locals: Pavía, 
Xam, Juan Covas,... Però aquesta especial 
atenció al fet artístic durarà escassament uns 
mesos, ja que amb l’arribada de juny i juliol 
les notícies d’art esdevindran pràcticament 
inexistents, i a partir de l’agost, tot i 
recuperar-se una mica, ja han desaparegut 
aquestes noves seccions. En el nou disseny del 
diari també trobarem nombroses al·lusions 
al tema artístic a les pàgines centrals, sota 
l’epígraf Lo que nos dijeron hace 20 años, que 
recupera entrevistes fetes en la dècada dels 
quaranta. Cal destacar també un nou apartat 
d’entrevistes anomenat Baleares visita a... i 
un altre titulat Se le acusa de... tot i que en 
ells no sovintegen els artistes plàstics com a 
personatges entrevistats.

Parant atenció al contingut de tots aquests 
registres podem també establir, per anys, 
un seguit de fets i titulars 47 rellevants o 
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significatius 48 en el traçat del context artístic 
d’aquest període que es concretaria en la taula 
que apareix a les pàgines següents.

En honor a la veritat i abans de començar a 
parlar del que apareix o no en aquesta taula, 
volem que quedi clar que, si bé és cert que 
hem volgut destacar aquest llistat de fets per 
sobre d’altres perquè els considerem d’especial 
rellevància en parlar del context en el qual 
ens estem movent, no és menys cert que es 
tracta d’esdeveniments destacats, tot sovint 
per infreqüents, nous o disruptius. El context, 
veritablement, el que és la quotidianitat, 
estaria configurat més aviat per les entrades 
que s’han omès. Són, doncs, els centenars de 
petites ressenyes a les quals per raons evidents 
no ens podem dedicar de manera més acurada 
les que configuren el teixit que serveix de teló 
de fons de la narració principal que ens ocupa, 
que és el treball escultòric de Francesc Barceló. 
Els arxius que contenen totes les entrades del 
buidatge, on s’ha notat la data, secció, titular, 
artista al qual es refereix (quan procedeix), 
indret (quan procedeix) i tema, figuren 
com annex al treball i creiem que poden ser 
d’utilitat en moltes altres possibles recerques.

Una altra consideració a ser subratllada és 
que no estem afirmant que aquests siguin 

els esdeveniments més destacats de l’època 
(sobretot en l’àmbit nacional i internacional), 
en qualsevol cas serien els més rellevants dels 
publicats al diari Baleares i és des d’aquesta 
perspectiva que hem construït el nostre discurs.

En primer lloc ens hauria sobtat la gran 
quantitat de certàmens i convocatòries 
artístiques que s’organitzaven cada any a 
Balears. D’entre tots ells sobresurt el Salón 
de Otoño del Círculo de Bellas Artes, que, 
amb alguns alts i baixos, es constitueix com 
l’esdeveniment artístic de l’any pel que fa a la 
producció artística i al reconeixement públic 
de la mateixa en l’àmbit local. Aquest Saló 
de Tardor es manté al llarg de tot el període, 
però no els Salons de Primavera o el d’Hivern, 
que deixaran de celebrar-se en la dècada dels 
seixanta. Volem destacar, emperò, les edicions 
d’aquests dos salons corresponents als anys 
1956 i 1957, en què passen de celebrar-se al 
Círculo a fer-ho a les Galerías Danús i Quint 
respectivament, que els imprimiran un caràcter 
diferent. Concretament el Saló de Primavera 
d’aquestes dues edicions estarà organitzat per 
Quint i dedicat als pintors estrangers, molts dels 
quals conreen un tipus de pintura abstracta que 
suposa un xoc considerable dins del panorama 
artístic insular. Aquest certamen es convertirà 
en un avançament del què el 1958 serà el I Salón 

48 Alguns fets no són exactament rellevants però ens han semblant per algun motiu especialment significatius o 
simptomàtics.
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ANY Internacional Nacional Balear

1955
Calvo Carrión triunfó en la Bienal de 
Alejandría (20. 09)
Mor el pintor Maurice Utrillo

III Biennal Hispanoamericanana a Barcelona

IV Salón de Invierno al Círculo de Bellas Artes
Salón de Primavera al Círculo de Bellas Artes
Colectivas de verano al Círculo de Bellas Artes
Monument de Jaume Mir a Sor Francisca Cirer a Sencelles
Exposició de pintura americana al Círculo Artístico de Ciudadela 
Salón de Otoño al Círculo de Bellas Artes
Exposició antològica del Romànic a Goya a la Casa de Cultura

1956

Pintura espanyola a l’Art Council de 
Londres
Participació espanyola a la Biennal 
de Venècia

Un nuevo Museo de Arte Moderno en Madrid 
(22.02)
Dalí pintará a Santiago (19.04)

Trece cuadros de Picasso en Palma (12.01) 
Es planta l’escultura del Hondero Balear a l’entrada del Born
El pintor Joan Miró tendrá su estudio en Palma (25.02)
Salón de Invierno a Galerías Danús
Inaugura la Galería Hipocampo
Escultura abstracto-funcional (27.03)
IV Salon internacional de primavera a Galerías Quint 
Exposició Indaliana al Círculo de Bellas Artes
XV Salón de Otoño al Círculo de Bellas Artes
Exposició de Juli Ramis a Quint
Homenatge a Tito Cittadini

1957

18 millones de francos por 10 obras 
de Goya (10.04)
Nueva York invadida por el arte 
español (29.05)
Walt Disney y Dalí preparan una 
película (10.10)

Anglada Camarasa, Premio Fundación March 
(20. 01)
La Nacional de Bellas Artes alborota el ambiente 
artístico (27.04) 
Anglada Camarasa, Benareggi y Jiménez Vidal 
propuestos para Académicos de Bellas Artes 
(05.05)
Picasso expone en Barcelona (09.11)

Salón de “ futuros valores” a Galerías Danús 
Picasso, Matisse, Van Gogh, Gris y Dufy en Galerías Costa (08.01) 
Homenatge pòstum a Lorenzo Cerdá a la Llotja
Nuevo museo de Valldemossa (31. 03)
VI Salon de Invierno a GaleríasDanús i Galerías Quint
Salón internacional de primavera a Galerías Quint
XVI Salón de Otoño al Círculo de Bellas Artes
Grabados de Picasso en Galerías Costa (23. 10)
La maternidad de Mario Vives en el Jardín de la Muralla. (07.12)
Exposa a Palma Joan Brotat 
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ANY Internacional Nacional Balear

1958

Triunfo de una exposición de Juan 
Gris en Londres (20. 02)
Picasso decora el “Templo de a Paz” 
(04.07)
Arte de España en Bruselas (10.08)
Se incendia el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York (17.08)
Performace de Yves Klein a París 
sobre la mort de la pintura (5 
registres)

La obra pictórica de H. Anglada Camarassa 
reunida por primera vez en España (16.01)
Pensiones de Literatura y Bellas Artes de la 
Fundación March (14.03)
Mor l’escultor Josep Clarà

Premis Ciutat de Palma de Pintura
VII Salón de Invierno a Galerías Quint
I Salón de arte abstracto al Círculo de Bellas Artes
VI Salón de Primavera a Galerías Quint
XVII Salón de Otoño al Círculo de Bellas Artes
Arribada de la Impremta Guasp

1959

La joven Pintura española triunfa en 
París (03.06)
Pintores españoles en el Solomon 
R.Guggenheim Museum (13.11) 

La gigantesca obra del escultor Juan de Avalos en 
el Valle de los Caídos (31.03)
Dedicación a “El Paso” (10.04)
Mor el pintor Hermenegildo Anglada Camarassa

VIII Salón de Invierno dedicado a Menorca (22.01)
Cena homenaje al pintor Pedro Queglas “Xam” (04.03)
Homenatge pòstum a Juan Cortés “Mestre Paco”
Exposicions del Grup Parpalló a Formentor i al Círculo de Bellas 
Artes
Constitució del grup Tago
Grupo Ibiza 59 (24.07)
XVIII Salón de Otoño al Círculo de Bellas Artes
Inauguració de la Galeria/llibreria Gralla
Homenatge a l’escultor Longino
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ANY Internacional Nacional Balear

1960

El “Cristobal Colón” de Dalí causa 
sensación en Nueva York (17.01)

Pintura española de hoy en Rio de 
Janeiro (22.01) 

La Divina Comedia, ilustrada por 
Dalí (18.02)

Dos pintores españoles triunfan en 
Nova York (15.04)

Entrega de la insignia de Miembro 
de Honor de la Academia Nacional 
de Bellas Artes y Letras de los 
Estados Unidos al pintor Joan Miró, 
por el embajador Dasvid Lodge 
(10.06)

Pavia al Museu d’Art Contemporani 
de NY

Juli Ramis a la Biennal de Venècia

Después de Picasso, Dalí, las dos 
atracciones londinenses (16.09)

Exposició de Dalí a Nova York

Tapies escandaliza con su pintura (25.02)

Exposición Nacional de Bellas Artes a Barcelona

Homenaje a Dalí en Port Lligat (02.09)

Exposició de Velazquez al Casón del Buen Retiro

Exposición de Pcasso en Barcelona (01.12)

Madrid rinde homenaje a la memoria de 
Anglada Camarassa (02.12)

Mor el pintor eivissenc Narcís Puget

Picasso als Papeles de Son Armadans

Cent anys d’art religiós a Galerías Costa i Círculo de Bellas Artes 

Conferencia sobre Arte por Alexandre Cirici Pellicer (16.06)

Brillante conferencia de Gafim” en el  círculo de Bellas Artes 
(21.06)

Dibujos de Picasso en la redacción de Papeles de Son Armadans 
(01.07)

Mor el pintor Tito Cittadini

Horacio de Eguia culmina la Verge del Seminari

Homenatge a Tito Cittadini al Círculo de Bellas Artes

XIX Salón de Otoño al Círculo de Bellas Artes

Camilo José Cela en Ibiza. Presidió la inauguración del II Salón 
internacional de Pintura, organizado por la Galería de Arte “El 
Corsario” (23.12)

1961

V Fira Mundial de Nova York

Salon des Réalités Nouvelles a París

Salvador Dalí presenta en Venecia 
uno de los espectáculos más caros de 
todos los tiempos (25.08)

Exposició de Goya a París

La pintura espanyola premiada a la 
Biennal d’Alexandria

Mor la pintora “Grandma” Moses

Fautrier expone en Madrid (0801)

Un Museo Picasso en Barcelona (15.01)

178 grabados de Picasso expuestos en Madrid 
(26.01)

Museo de África inaugurado en Madrid (03.08)

Exposició de Francisco de Goya al Casón del Buen 
Retiro

Colocada la imatge del Sagrat Cor al Tibidabo de 
Barcelona

Homenatge del grup Tago a Joan Miró

Salón Nacional de Fotografia al Círculo de Bellas Artes

Premis Ciutat de Palma

Salón de Otoño al Círculo de Bellas Artes

Exposen a Palma els pintors  Planasdurà i Josep Mª de Sucre

S’inaugura la Galeria Kira
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ANY Internacional Nacional Balear

1962

Mor el pintor francés André de 
Lothe

La pintura y la arquitectura 
española triunfan en Alemania 
(28.02)

Sorpresa y asombro con motivo de 
la exposición de pintura española 
abstracta (14.03) 

Dalí organiza otro escándalo en 
Bruselas (17.04)

Juan Miró condecorado con la 
Legión de Honor (14.07)

Monumento al maestro de escuela español 
(29.04)

Mural de Picasso per la Façana del Col·legi 
d’Arquitectes de Barcelona

Monument a la mestressa de casa a Sant Joan 
Despí realitzat per Mª Liusa Granero

Pintura gòtica a la Casa de Cultura

I Certamen de pintura de paisaje y costumbres
Declarat desert el Premi Ciutat de Palma d’escultura

S’inaugura la nova Sala Danús

III Salón Nacional de fotografia al Círculo de Bellas Artes

Creación de un Museo de Arte Moderno en Pollensa (08.07)

Inauguració de les Galeries Grifé & Escoda

Salón estival de pintura a Pollensa

Exposició d’Es deu des Teix a Galerías Quint

Conferència de Carlos Antonio Areán a Galerías Quint

XXI Salón de Otoño al Círculo de Bellas Artes
Exposició Homenatge a Rafel Palou

Homenatge a Rivera Bagur

Creació del  grup Cunium

1963

Èxit de l’exposició Goya y su 
tiempo a Londres

35 obres de Picasso destruides per 
un incendi a Detroit

En el pabellón español de la 
feria internacional de Estocolmo 
figuran dos obras de un joven 
pintor mallorquín (16.10)

Primeres notícies del trasllat a Espanya del 
Temple de Debod

Joan Miró exposa a Barcelona

Pintores de Baleares. La escuela de Mallorca y 
el grupo de Ibiza triunfan en Madrid (22.11)

II Certamen provincial de pintura de paisaje y escultura
Subscripcíó pro-monument a Fra Juníper Serra

Exposició Pintores extranjeros en España a l’Hotel Son Vida i a la 
Casa de Cultura
Mor l’escultor Tomás Vila

Inauguració de les Galerías Universo

XXII Salón de Otoño al Círculo de Bellas Artes

II Salón estival de pintura a Pollensa

Mor el pintor Erwin Hubert

Exposició de gravats originals de Goya al Círculo de Bellas Artes
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ANY Internacional Nacional Balear

1964

Picasso en primer lugar de 
ventas (02.01)

Premi Guggenheim a Alberto 
Giacometti

Escandalosa Bienal de Venecia 
de 1964 (19.07)

Éxito de Dalí en Tokyo (17.09)

Miró con 235 de sus obras en 
Lausana (08.11)

Exposición Nacional de Bellas Artes a Madrid

Mor el pintor Alfred Sisquella

Fraga condecora a Dalí (05.11)

Exposició de Zurbarán al Casón del Buen Retiro

El Museo a erigir en el palacio de la Almudaina será un nuevo 
elemento de prestigio para Mallorca (05.01)

Exposició homenatge a Paco Cortés

Inauguració dels Establecimientos Álvarez
Mor el pintor Thomas Harris

Inauguració dela Galeria Eura

I Certamen de tendéncias actuales al Círculo de Bellas Artes

Recepción de nuevos Académicos de Bellas Artes de San Sebastian

Tres conferencias sobre Miró, Picasso y Bracque (20.06)

I Certamen Nacional de pintura de paisaje y costumbres de Baleares

III Salón estival de pintura a Pollensa

XXIII Salón de Otoño al Círculo de Bellas Artes

Exposició de Ceràmica de Picasso al Círculo de Bellas Artes.

Inaugura Dera Gallery

1965

Escultura de Pérez de Comendador 
pel pavelló espanyol a la Fira 
Mundial de Nova York 

Mor l’arquitecte i artista Le 
Corbusier

García Ochoa, primer premio en 
la Bienal de Alejandría (18.12)

12 cuadros de Rubens regalados al Caudillo 
(03.03)

Para terminar el Templo de la Sagrada Família 
(09.04)

Monument a Jaume I a Salou

Trasllat de La Dama de Elche

Conferència de Corredor Mattheos a Pollensa

Exposició de pintura gòtica a Sa Llotja

Exposició de Guinovart al Palacio de la Prensa
Escultura d’Horacio de Eguia en homenatge a Maria Antonia Salvà a 
Lluchmajor

XXIV Salón de Otoño al Círculo de Bellas Artes
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ANY Internacional Nacional Balear

1966

Escultura moderna al Museu Rodin de 
París

Triunfo de los artistas españoles en 
norteamérica (19.02)

Solemne entrega de la estatua yacente 
del Rey Don Sancho a la ciudad 
francesa de Perpiñan (21.06)

Homenatge a Picasso a París

Escultura de Picasso a Chicago

Monumento a Franco en el Ferrol (04.03) 

Juan Miró, Académico de número (22.03)

“Pop art” norteamericano en Madrid (08.04)

Estrena de El sombreo de tres picos amb figurins de 
Picasso

Selecció de la Biennal d’Eivissa a Barcelona

Exposada l’escultura de Fray Junípero Serra d’Horacio de Eguia

Monument a Ramón Llull d’Horacio de Eguia

Inauguració de Nova Gallery

Inauguració de la Galeria Ariel

El Grup Elx exposa a Ariel

V Salón estival de pintura a Pollensa

Inauguració del Museu Saridakis

Primer Salón Nacional de fotografía al Círculo Medina

Biennal Internacional d’Eivissa

Primer Salón de Otoño a Grifé & Escoda

El Círculo de Bellas Artes es trasllada al Casal Balaguer

XXV Salón de Otoño al Círculo de Bellas Artes

Decoració del nou aeroport de Palma
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Sota l’encapçalament Artes (o Artes y Letras, depèn dels 
anys) es poden allotjar diferents seccions amb notícies, 
reportatges o entrevistes d’interès artístic, com en 
aquest cas.

de arte abstracto del Círculo de Bellas Artes 
i, molt més endavant (1963), les exposicions 
Pintores extranjeros en España, realitzades a 
l’Hotel Son Vida i a la Casa de Cultura sota els 
auspicis de Carlos Antonio Areán.

Quint representa a la segona meitat dels anys 
cinquanta i els principis dels seixanta una de 
les apostes més clares per les noves tendències 
artístiques i una via d’entrada a Mallorca 
per a creadors nacionals i internacionals 
compromesos amb els corrents més 
innovadors. A Quint recalaran, a banda dels 
esmentats pintors estrangers, artistes nacionals 
com Juli Ramis (1956), considerat per molts el 
primer pintor abstracte mallorquí, Joan Brotat 
(1957) o Planasdurà (1961) i no és d’estranyar 
que Es deu des Teix escullin aquesta sala per a 
portar a terme la seva presentació.

Danús i Costa també jugaran el seu paper 
dins la renovació de les propostes expositives, 
però ho faran de manera més moderada. 
A Galerías Costa, per exemple, s’hi poden 
veure exposades obres de Picasso el 1956 i 
1957. L’exposició del 56 estarà conformada 
per 13 reproduccions de quadres de l’artista 
malagueny; imaginem que ni la situació 
econòmica ho permetia, ni la condició 
d’insularitat afavoria l’organització 

d’exposicions d’artistes de la talla de 
Picasso 49. En canvi, la del 57 ja no serà una 
exposició de reproduccions sinó de gravats, 
la qual cosa suposa ja un pas endavant. El 
públic mallorquí haurà d’esperar fins al 1960 
per veure exposats alguns originals de l’artista 
espanyol viu més consagrat del moment, serà 
a la redacció de Papeles de Son Armadams, 
amb motiu de la publicació d’un especial 
dedicat a Picasso quan s’exposaran una sèrie 
de dibuixos.

Les Galerías Danús faran una aposta que 
es decanta més per als nous valors. De fet 
l’any 1957 promouran el Salón de los futuros 
valores, on s’hi poden veure obres de Longino 
i de Miquel Morell, que es troben en la línia de 
moderada modernitat que caracteritza la sala.

Un altre aspecte que ens ha sobtat del recull 
de notícies, tot i que no es veu reflectit en el 
quadre anterior, és el gran seguiment que es 
fa des del diari a l’activitat expositiva dels 
artistes locals més enllà del nostre territori. 
Així són freqüents titulars com: Calvo Carrión 
triunfó en Madrid (1955), Un pintor mallorquín 
triunfa en Caracas (1955), Xam expndrá en 
Suiza (1956), Un artista mallorquín triunfa en 
Nueva York (1956), Exposición de don Lorenzo 
Cerdá en Valencia (1957), Pablo Fornés 

49 El 1957 es tornarà a fer a Costa una altra exposició de reproduccions d’artistes dels quals evidentment la galeria no 
podia portar originals: Picasso, Matisse, Van Gogh, Gris i Dufy. En qualsevol cas la iniciativa ens parla de la voluntat 
d’apropar al públic mallorquí els grans noms de la pintura de les avanguardes històriques.
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Titular referent a l’exposició de  
Juli Ramis a Galerías Quint, l’any 1956.

Diferents notícies sobre la projecció  
artística dels artistes nacionals.

en Nueva York (1957), Planas a Alemania 
(1958),... En aquesta línia, el diari també es 
fa ressò de la participació dels artistes en 
esdeveniments nacionals i internacionals 
i d’aquesta manera també ens assabentem 
de la celebració d’aquests certàmens; així, 
per exemple, el 1955 es publica un extens 
article sobre la participació mallorquina a la 
III Biennal Hispanoamericana de Barcelona 
(veure l’apartat 2.3.4 d’aquesta tesi) i esmenta 
igualment la Biennal d’Alexandria del 55, les 
biennals de Venècia (del 56, el 58 i el 60), la 
Nacional de Belles Arts (del 57 i del 60), etc.

Pel que fa a l’àmbit de la projecció 
internacional dels artistes estatals, el nombre 
més gran de referències és a Goya, però 
parlant d’artistes vius seran Picasso, Dalí i 
Miró els més citats (en aquest ordre), si bé 
el tractament que se’n fa dels tres artistes és 
bastant diferent. De Picasso podem trobar 
referències al seu treball, de manera puntual, 
i quan es tracta de grans encàrrecs, però en 
general es parla d’ell com d’un personatge 
famós, al·ludint tot sovint a esdeveniments 
de la seva vida privada, d’aquesta manera 
ens trobarem titulars tals com: Picasso en 
los toros, Picasso se compra un Castillo, 
Convalecencia de Picasso, Las mujeres de 
Picasso, Picasso cumple 85 años, etc.

De Salvador Dalí en canvi s’emfatitza el seu 
aspecte més estrafolari, donant peu a titulars 

com: El “genio” se hace peluquero, Dalí no 
cambia con los años, “No estoy loco” asegura 
Dalí, Ahora Dalí se dedica a escribir obras de 
teatro,...

A Joan Miró se’l tracta molt respectuosament 
i, si bé és cert que no es parla excessivament 
del seu treball, bona part de les notícies 
que d’ell apareixen a Baleares són referides 
als seus èxits professionals: Juan Miró 
condecorado con la legión de honor, Juan Miró 
académico de número, etc 50.

D’altra banda, i sobretot en els primers 
anys, trobarem freqüents al·lusions al pintor 
Anglada Camarassa. Ja hem esmentat el fet, 
recollit en més d’un estudi 51 i refermat per les 
dades aquí recollides, que a Mallorca i al llarg 

50 Sobre les aparicions de Joan Miró a la premsa 
mallorquina veure l’estudi realitzat a l’UIB: Veny, X. (2013) 
Joan Miró a la premsa mallorquina. des del 1942 fins el 
1978. Treball final de Màster. Palma de Mallorca: UIB
51 Després de la guerra [escriu per exemple Pilar Serra 
(2004, pàg.24) al catàleg de l’exposició de William Waldren 
al Museu Krekovic] l’art i la cultura a Mallorca eren gairebé 
inexistents i de qualitat molt baixa. La pintura continuava 
ancorada entre un academicisme i un neoimpressionisme, 
en què només es repetien una vegada i un altre aquests 
paisatges tradicionals, i ja res no té a veure amb el que 
succeïa en l’art internacional. El cert és que no compartim 
al cent per cent aquesta afirmació. A Mallorca es feia 
molta (i no sempre bona) pintura de paisatge però aquesta 
convivia amb unes (potser minoritàries) tendències 
renovadores que no podem deixar de tenir en consideració.
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Algunes 
aparicions 
en premsa de 
Pablo Picasso 
i Joan Miró.

d’aquest període la pintura de paisatge té una 
presència accentuada i fins i tot podríem dir 
un xic desmesurada, però no podem perdre 
de vista que alguns postimpressionistes 
(com el mateix Anglada) i representants de 
les primeres avantguardes d’arrel figurativa 
(fauvisme, expressionisme, cubisme) encara 
eren vius i exercint la seva influència (Matisse 
va morir tan sols un any abans, el 1954, 
Utrillo mor el 1955, Anglada ho farà el 1959, 
Braque el 1963...) i també el fet que hi havia 
un cert interès a utilitzar el paisatge de 
les illes com a reclam turístic, la qual cosa 
explica l’aparició de certàmens com el de 
Pintura de paisaje y costumbres de Baleares o 
la iniciativa de convidar artistes estrangers a 
pintar el paisatge mallorquí (Baleares, 1966, 
Maig, 25).

Anglada té molt a veure amb l’impuls a la 
pintura de paisatge en tant que fundador del 
què es coneix com l’Escola pollensina, amb 
un bon nombre de seguidors i que genera 
una tradició de paisatgisme que és del gust 
del públic i de la crítica mallorquina alhora 
que contribueix a la projecció de la imatge 
de Balears com un entorn privilegiat del 
Mediterrani. Relacionat amb aquest fet, hem 
d’assenyalar el creixent interès que genera el 
Salón estival de Pollensa, que apareixerà el 
1962 i s’anirà refermant any rere any.

La pervivència i la defensa a ultrança que 
alguns crítics com Gafim en fan d’una pintura 
de paisatge anacrònica i la seva coexistència 
amb l’impuls a les tendències més avançades 
és molt característica d’aquest període no 
tan sols en l’àmbit local. També a escala 
nacional es detecta un interès per demostrar 
que Espanya pot estar al capdavant de 
l’art d’avantguarda. Los mejores pintores 
abstractos del mundo son españoles resa un 
titular, evidentment exagerat, aparegut a 
Baleares (Baleares, 196, Agost 11), La joven 
Pintura española triunfa en París (Baleares, 
1959, Juny 3), diu un altre, Pintura española 
de hoy en Rio de Janeiro (Baleares, 1960, 
Gener 22), Dos pintores españoles triunfan 
en Nueva York (Baleares, 1960, Abril 15), La 
pintura y la arquitectura española triunfan en 
Alemania (Baleares, 1962, Febrer 28), tots ells 
són exemples de com la premsa més oficial 
(i Baleares ho és) s’esforça a fer-se ressò de 
l’emergència d’una nova generació d’artistes 
com Tàpies, Cuixart, Saura, Millares, Feito, ... 
que poden homologar els seus èxits arreu del 
món al costat dels expressionistes abstractes 
nord-americans o els corrents liderats a 
França per Fautrier o Mathieu.

No podem ometre, no obstant això, que 
aquests titulars conviuen amb altres 
que deixen constància de la pervivència 
d’iniciatives culturals molt més ràncies i 
immobilistes com la construcció del Valle de 
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Monumento al ama de casa,  
de Luisa Granero, a Sant Joan Despí. (1961)

Maqueta per al 
monument al mestre 

d’escola espanyol., 
de l’escultor Victor 

de los Rios.

los Caídos, el Monumento al ama de casa 52, 
el Monumento al Pastor español (Baleares, 
1961, Octubre 1) o el delirant projecte del 
Monumento al maestro de escuela español 53, 
entre molts altres.

4.3.3 Corrents de renovació: Els col·lectius 
artístics i el debat sobre l’abstracció a 
Balears

Reprenent el fil del què seria el context més 
local (que és aquell que queda millor reflectit 
a les pàgines de Baleares) hi ha dos aspectes 
més que ens assemblen remarcables: un és 
l’aparició de múltiples grups o col·lectius 
artístics al llarg d’aquest període, l’altre el 
debat entre figuració i abstracció al que ja 
hem al·ludit en alguna ocasió al llarg del 
treball. Ambdós factors seran determinants 
en la renovació de la plàstica mallorquina 
i en la integració dels seus artistes dins els 
corrents avantguardistes que circulaven tant 
en l’àmbit nacional com internacional.

4.3.3.1. Els col·lectius artístics a 
Balears en el període 1955-1966

Encara que no es tracta de grups locals, és 
interessant remarcar el pas per Mallorca 
de tres importants grups que representen 
diferents corrents d’avantguarda: el 
moviment dels Indalianos, el grup Parpalló i 
el grup d’Elx.

El Movimento Indaliano recalarà al 
Círculo de Bellas Artes l’any 1956 amb 
una exposició que suscitarà força interès 
(Baleares, 1956, Agost, 7, 8, 9 i 12). Els 
indalians són un col·lectiu gestat a Almeria 
al voltant de 1945 i per iniciativa de Jesús 
de Perceval 54. Van realitzar dos congressos 
(el 1947 i el 1963) i nombroses tertúlies 
al Café Granja Balear. El Indalo, símbol 
que els identifica i que amb el temps ha 
esdevingut emblema de la ciutat d’Almeria, 
és una recreació feta per Perceval d’algunes 
representacions antropomòrfiques de la 
Cueva de los Letreros (al terme municipal 
de Vélez-Blanco). Aquesta recuperació del 

52 Promogut per Gallina Blanca i realitzat per l’escultora 
MªLuisa Granero el Monumento al ama de casa es va 
inaugurar a Sant Joan Despí l’any 1963, Veure Baleares, 
1962, Setembre 11 i Baleares, 1963, Desembre 25
53 tendrá cincuenta metros de altura y será tallada 
en piedra. Su base, según proyecto del mismo escultor, 
albergará ámplios recintos dedicados a biblioteca, sala de 
conferencias y hospedería. La parte superior será accesible 
y los ojos serán dos grandes ventanales abiertos al infinito. 
Veure Baleares, 1962, Abril 29

54 Jesús de Perceval (Almeria 1915-1985). Pintor i escultor 
almerienc, Acadèmic de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando i fundador del Movimento Indaliano 
amb el qual participà al VI Salón de los Once. A la I Bienal 
Hispanoamericana, el seu quadre -presentat amb el 
seudònim de Pedro Pérez- La degollación de los inocentes 
ret homenatge als seus amics Eugeni d’Ors i García Nieto, 
representant-los, junt amb ell mateix, en la contemplació 
de l’horror de la massacre.
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La degollacion de los inocentes,  
del pintor almerienc Jesus de Perceval. (1951)

Dues de les notícies 
publicades a Baleares 
sobre l’exposició del 
grup indalià a Palma.

primitivisme, així com el suport al grup per 
part d’Eugeni d’Ors, ens fan pensar en un 
altre moviment al qual ens hem referit ja en 
algunes ocasions i que és, de fet, posterior: 
La Escuela de Altamira. Els indalians 
cultivaran un estil d’avantguarda molt 
més moderat que els altamirencs, ja que, 
d’entrada, es tracta d’un grup que practica 
una pintura figurativa amb una forta arrel 
popular i tradicional en la seva temàtica. 
Sovintegen en les seves produccions les 
representacions del paisatge almerienc, un 
paisatge que se’ns presenta lluminós, amb 
abundància de blancs i ocres i construït 
a base de plans de color més o menys 
geometritzants, segons l’artista. Les figures 
que poblen aquests paisatges són robustes i 
sintètiques, camperols en un entorn rural o, 
esporàdicament, pescadors.  
Els bodegons traspuen influències 
indiscutiblement cezannianes. Tot plegat, 
l’estètica dels indalians -dels quals podem 
citar Antonio López Díaz 55, Miguel Cantón 
Checa 56,  

Luís Cañadas 57 o el mateix Perceval, 
entremig d’un extens llistat- defuig 
de l’academicisme i s’apropa a un cert 
primitivisme que resulta moderadament 
avantguardista en la dècada dels cinquanta. 
Les seves obres estarien en consonància 
amb alguns dels artistes mallorquins del 
moment com podrien ser Miquel Brunet, 
Pablo Fornés o els escultors Antoni Font i 
Mateu Forteza.

El Grup Parpalló recalarà l’any 1959 al 
Club de los poetas de Formentor  
(Baleares, 1959, Maig 29) i posteriorment 
al Círculo de Bellas Artes (Baleares, 1959, 
Juny 14 i 18) de Palma. Aquest col·lectiu 
representa una aposta molt més decidida 
que els anteriorment citats indalians per 
l’art d’avantguarda. Format inicialment 
per un llistat d’uns dinou artistes (pintors 
i escultors) acompanyats del crític d’art 
Vicente Aguilera Cerni, neix a València 
l’octubre de 1956 i es dissoldrà l’any 1961. 
El seu nom també prové d’un jaciment 

55 Antonio López Díaz (Alhama 1928 - Almeria 2015). Inicia la seva carrera com aprenent amb Jesús de Perceval. Participà 
en el Movimiento Indaliano i exposà el 1948 del VI Salón de los Once. A partir del 1953 la seva carrera es desenvolupa entre 
Espanya i Brasil.
56 Miguel Cantón Checa (Almeria 1928 - 2004). Pintor. Participa al VI Salón de los Once el 1948 i a la I Bienal 
Hispanoamericana el 1951 i és un dels membres fundadors del Movimiento Indaliano.
57 Luís Cañadas Fernández (Almeria 1928 - Madrid 2013). Pintor i escultor. Participant del Movimiento Indaliano, també 
treballa el mosaic, els vitralls i la pintura mural, amb la qual cosa la seva obra pot ser apreciada en més d’una trentena 
d’espais pública a Sevilla, Madrid i Almeria, principalment.
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A dalt, notícia de l’exposició del grup Parpalló a 
Formentor. A baix, obres dels integrants del grup 

corresponents a l’època. De dalt a baix i d’esquerra 
a dreta: El círculo y la línea, d’Andreu Alfaro (1959); 

Integración mecánica, de Salvador Soria; i Casi que por 
ensalmo, de Monjalés.

prehistòric on es trobà una rica col·lecció 
de plaquetes gravades i pintades amb 
representacions animals que daten del 
paleolític superior. No és coincidència, 
tal com assenyalàvem en el capítol 3, la 
fascinació de la societat i dels col·lectius 
artístics per l’art primitiu és una 
característica de la dècada dels anys 50.

Parpalló congrega diferents estils  
des de l’informalisme a la figuració 
expressionista i fins i tot podríem dir un 
incipient minimalisme que es veu reflectit 
en les escultures primerenques d’Andreu 
Alfaro, que s’incorporà a la formació a 
principis de 1959.

A les mostres realitzades a Mallorca, que es 
van gestar arran d’una visita d’alguns dels 
seus membres a Joan Miró i per mediació 
de Camilo José Cela, s’hi presentaren obres 

de Salvador Soria 58, Monjalés 59 i Andreu 
Alfaro 60. Del primer, el crític de Baleares 
(Gafim) n’escriu alguns moderats elogis, en 
canvi es manifesta incapaç de fer la crítica de 
l’obra informalista de Monjalés:

En las obras abstractas de Monjalés no he 
visto nada [escriu Gafim]. Por lo tanto, no 
sé qué decir. Confieso humildemente mi 
impotencia. Antes de escribir las líneas 
que anteceden he pensado seriamente 
en presentar mi dimisión como crítico 
de arte o confesar pura y simplemente 
mi ignorancia. Después de profunda 
reflexión he decidido hacer lo último y con 
el permiso del Director, continuar en mi 
modesto puesto del periódico. Mis lectores 
y Monjalés sabrán perdonarme esta 
lamentable limitación mia.

58 Salvador Soria Zapater (València 1915- Alacant 2010). Pintor, escultor i Acadèmic de la Real Academia de San Carlos, va 
cultivar, aproximadament des de 1958, un estil abstracte en el què incorporava a la superfície pictòrica elements metàl·lics 
i més endavant fusta cremada i esquerdada. El 1959, any en què participa en les dues exposicions amb el Grup Parpalló a 
Mallorca, va ser seleccionat per participar en la Biennal de Venècia, en la III Biennal d’Alexandria i en el II Salón Actual de 
Arte Mediterraneo. 
59 José Soler Vidal “Monjalés” (Albaida 1932). Pintor Valencià, actualment resident a Colòmbia. S’incorpora al Grup Parpalló 
el 1957, quan encara cultivava una figuració neocubista. Més endavant aposta per una abstracció on les estructures 
geomètriques graviten en un espai neutre.
60 Andreu Alfaro (València 1929-2012). Escultor autodidacta que treballa fonamentalment en metall des d’un plantejament 
abstracte, influït pels corrents constructivista i minimalista. Premi Nacional d’Arts Plàstiques el 1981, el seu extens 
currículum comprèn més de setanta mostres entre les individuals i les col·lectives i al voltant d’unes vint-i-cinc obres 
públiques repartides per Espanya, Alemania i els Estats Units.
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D’esquerra a dreta: Castejón, Agulló, Coll i Marco, 
integrants del Grup d’Elx.

Dibuix de Joan Castejón.

El grau de perplexitat augmenta, si cap, quan 
es tracta de valorar les obres d’Alfaro:

Alfaro, en su apostilla al folleto de 
presentación del grupo, afirma su deseo 
de respetar el espacio. Como Mondrian, 
se pregunta “¿Hay algo más bello que 
una superficie blanca, la nada, la 
simplicidad?”

Alfaro expone unas estructuras -que no 
hay que confundir con esculturas- de 
metal. Las hay de una simplicidad rayana 
en la nada. Otras son de una  
complicación rayana en el absurdo, es 
decir, en la nada. Ante este resultado tan 
negativo, prefiero confesar mi incapacidad 
para comprender el significado plástico 
de estas construcciones, el mensaje que, 
a través de ellas, nos envia el expositor, 
tan contradictorio, desde luego, con el que 
expone en el folleto...  
(Baleares, 1959, Juny 18)

Si aquesta és l’opinió de Gafim, que malgrat 
tot, va defensar en més d’una ocasió les 
actituds més avantguardistes, podem 
imaginar l’impacte que les obres de Parpalló 
pogueren generar en el públic mallorquí.

El grup d’Elx arriba a Mallorca el novembre 
de 1966 amb una mostra a la Galería Ariel 
que combina paisatge, expressionisme 
i (sempre segons Gafim) pop-abstracte. 

Participen Agulló 61, Castejón 62, Coll 63, 
Galiana 64 i Marco 65. El grup havia nascut 
el 1965 i es consolida el 1969, data en la 
qual publicaran el seu manifest. Es tracta 
d’un grup heterogeni però que treballa amb 
l’objectiu comú d’una renovació plàstica. 
La seva principal aportació és la creació del 
Museu d’Art Contemporani d’Elx.

El pas d’aquests tres grups capdavanters 
per Mallorca ens assembla significatiu pel 
fet que, malgrat tot, fan palès el fet que la 

61 Albert Agulló (Elx 1931). Pintor autodidacta. Durant els 
anys 60 cultiva un realisme social que a finals dels 70 es 
transforma en un informalisme radical.
62 Joan Castejón (Elx 1945). És el membre més jove del 
grup d’Elx. Amb 22 anys, quan el grup exposà a Mallorca, 
practicava una pintura de caire expressionista de pinzellada 
molt lliure i vigorosa. Un any més tard serà empresonat per 
la seva militància antifranquista i durant el seu captiveri, es 
dedica intensament al dibuix, principalment de retrat, i la 
seva obra adquireix una major densitat i tenebrisme.
63 Antoni Coll. Pintor i escultor. Membre fundador del 
grup d’Elx, amb un treball pictòric que transita des de 
la representació de la figura humana cap a l’abstracció i 
una obra escultòrica, fruit de la seva investigació sobre la 
geometria algorítmica, consistent en mòbils i veles de ferro, 
fusta i/o pedra.
64 Sobre el pintor Galiana, que exposa junt amb els quatre 
fundadors del grup d’Elx, no ens ha estat possible trobar 
informació fiable.
65 Sixto Marco Marco (Elx 1916 - 2002). Pintor i escultor 
autodidacta, reconegut a la seva ciutat natal no tan sols per 
la seva activitat artística sinó també per la seva participació 
al Misteri d’Elx durant més de quinze anys o per la seva 
tasca a l’Escola de Pintura de l’Hort del Xocolater.
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Reportatge sobre el grup Ibiza 59, amb una 
entrevista realitzada al seu líder, Antonio Ruiz.

Reportatge sobre el treball  
d’Erwin Bechtold publicat al núm. 966 de la revista Destino.

desconnexió de l’illa dels corrents artístics 
que circulaven a l’estat espanyol, no era tal.

Pel que respecta als locals hem de destacar 
en primer lloc als grups Tago i Ibiza 59. Amb 
dues formacions neixen l’any 1959 però, així 
com el Grup Ibiza 59 està majoritàriament 
configurat per artistes estrangers 
(Bechtold 66-alemany-, Broner 67 -alemany-, 
Laabs 68 -polonès-, Meirowsky 69 -alemana-, 
Munford 70 -nordamericà-, Neubauer 71 

-alemany-, Sjöberg 72 -suec-, Trökes 73 
-alemany-), amb la sola excepció del sorià 
Antonio Ruiz 74 com a representant espanyol 
del grup, Tago, en canvi, està conformat 
majoritàriament per artistes locals.

El seu cosmopolitisme és el que fa del grup 
Ibiza 59 una contribució essencial a l’art 
balear, donat que cadascun dels membres 
aporta les influències i els contactes 

66 Erwin Bechtold (Colonia 1925). Pintor i interiorista. Radicat a Eivissa des de 1958 i membre del grup Ibiza 59. Ha rebut 
diversos premis per la seva dilatada carrera tant en disseny (premi FAD d’interiors 1961 i medalla FAD honorífica 2010) 
com en pintura.
67 Erwin Broner (Munich 1898 - Kreuth 1971). Pintor i arquitecte. S’instal·là a Eivissa el 1934 fugint de la persecució del 
nazisme. Va ser membre del grup Ibiza 59. Actualment la que va ser la seva casa al barri de Sa Penya, a la capital eivissenca 
ha estat declarada bé d’interès cultural i allotja un espai museístic.
68 Hans Laabs (Treptow 1915 - Berlin 2004). Pintor i fotògraf alemany. Entre 1953 i 1983 va residir de manera intermitent a 
Eivissa, on va formar part del grup Ibiza 59.
69 Katja Meirowsky (Spremberg 1920 - Postdam 2012). Pintora alemanya. Residí a Eivissa des de 1953 fins a 2002 
aproximadament. Va ser l’única component femenina del grup Ibiza 59.
70 Robert Watson Munford (Massachussets 1925 - New York 1991). Artista, docent i membre fundador del grup Ibiza 59. Va 
viure a Eivissa entre 1957 i 1966
71 Egon Neubauer (Magdeburg 1929 - Hannover 1991). Pintor alemany que residí intermitentment a Sant Antoni (Eivissa) 
des de 1956, formant part del grup Ibiza 59. El 1969 acceptà la càtedra de pintura de la Universitat de Hannover, on impartí 
docència fins al 1985.
72 Bertil Sjöberg (Malmö 1914 - 1999). Pintor suec que residí a Eivissa des de 1955 fins 1976 aproximadament, formant part 
del grup Ibiza 59.
73 Heinz Trökes (Hamborn 1913 - Berlin 1997). Artista alemany polifacètic, que arribà a Eivissa per primer cop l’any 1952 ja 
amb una trajectòria consolidada i passà temporades a l’illa, prenent part de les activitats del grup Ibiza 59.
74 Antonio Ruiz Ruiz (Soria 1923). Ceramista i promotor cultural, va ser l’impulsor del grup Ibiza 59 des de la direcció de 
la Galería el Corsario a Dalt Vila. També estigué implicat en el Moviment Artístic del Mediterrani, Art Actual a València, 
el primer Saló de Maig de Barcelona i el Saló internacional d’Art d’Eivissa, del qual se’n realitzaren dues edicions. El 1963 
retornà a Sòria, on va tenir la seva pròpia galeria, junt amb una petita editorial i fundà un nou grup anomenat SAAS.
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Díptic, d’Erwin Broner. (1965).

Once upon a time, de Bob Munford. (1960)

associats a la seva procedència. A la seu del 
grup, la Galeria El Corsario, dirigida per 
Ruiz, van exposar el seu treball entre 1959 
i 1964 (any de dissolució del col·lectiu) no 
tan sols els membres del grup sinó també 
convidats de la talla de Pancho Cossío, 
Genovés, Mompó, Zóbel, Miró, Sempere o 
Hans Hartung. En línies generals, el grup 
es decantava per la pintura abstracta, tot i 
no tractar-se d’un requisit indispensable, ja 
que la vinculació dels membres tenia una 
finalitat més aviat pràctica i no  
comportava el seguiment de cap principi 
doctrinal.

El grup Tago es constitueix escassament 
un mes després de l’exposició a Palma del 
grup Parpalló. L’esdeveniment apareix molt 

breument ressenyat a la secció El tiempo del 
buho (Baleares, 1959, Juny 25) : 

Un numeroso grupo de pintores 
mallorquines: Xam 75, Gibert 76, 
Caty Juan 77, Rivera Bagur 78, 
Merche Sofia 79, etc., se han agrupado 
para constituir el grupo “Tago” cuya 
misión, declara Rafael Jaume 80 en un 
manifiesto inicial, no responde a una 
unidad de medios ni objetivos artísticos- 
exceptuando el ideario común de la 
búdqueda de un arte vivo y vigente- 
sino la necesidad de agruparse para 
emprender una acción de ayuda y logros 
mutuos.

En el llistat de la ressenya falten alguns 
artistes més: Francisco Carreño 81, Juan 

75 Pedro Queglas “Xam” (veure les notes del capítol 2).
76 Joan Gibert (Palma de Mallorca 1936). Pintor.
77 Catalina Juan Servera “Caty Juan de Corral” (Palma de Mallorca 1926 - 2014). Pintora, escriptora, periodista i gastrònoma. 
Va formar part del grup Tago i és considerada una representant del corrent conegut com de la nova figuració, tot i que 
també va conrear l’art abstracte.
78 Miquel Rivera Bagur (Alcúdia 1919 - 1999). Pintor autodidacta, expressionista en els seus inicis i posteriorment instal·lat 
en un estil ingenuïsta o naïf que és el que li aportà major reconeixement. Va ser membre del grup Tago.
79 Merche Sofia Pintó (Palma de Mallorca 1940 - Madrid 1982). Pintora integrant del grup Tago. Nescuda a Palma i formada 
a París, els seus últims anys residia a Madrid, on va morir amb tan sols 42 anys.
80 Rafael Jaume Mulet (Palma de Mallorca 1928 - 1983). Poeta i crític d’art. Fou membre fundador del grup Tago, que 
abandonà posteriorment per discrepàncies amb el col·lectiu.
81 Francisco Carreño Prieto (Tarragona 1908 - Saragossa 1994). Pintor, dibuixant i gravador. Instal·lat a Mallorca des del 
1956 en que obté la càtedra de dibuix a l’institut Joan Alcover de Palma. Va ser membre del grup Tago i residí a l’illa fins el 
1987, que es traslladà a Saragossa.
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Petita ressenya sobre la constitució del grup Tago.

Evocació divina, de Francesc Verd “Fraver”. (1963)

Antonio Ferrero 82, Fraver 83, Juan Garcés 84, 
Teresa Heydel 85, Miquel Morell 86, Juan 
Palanqués 87 i Antonio de Vélez 88.

A partir d’aquest moment desenvoluparà 
una intensa activitat que es materialitza 
en una desena d’exposicions: 
Galería Gralla -Palma-1959, Santanyí 
1960, Círculo de Bellas Artes -Palma-1960, 
Banyalbufar 1960, Formentor 1960, Manacor 
1961, Círculo de Bellas Artes -Palma- 1961, 
Minórica -Palma- 1962, Sa Pobla 1962, 
Madrid 1963.

Aquesta activitat es veu, a més a més, 
potenciada pel fet que cadascun dels seus 
membres, pel seu compte, també exposa 
individualment i es presenta a concursos, 
generant notícies i entrevistes en les quals 
sovint es fa referència a la seva adscripció al 
grup. 

En el seu article Breves notas sobre el 
grupo “Tago” 89, Manera i González (1982) 
al·ludeixen també a un parell d’exposicions 
més a Castelló i a Màlaga, que no hem 
pogut verificar 90. En aquest mateix 
article destaquen l’exposició de Tago al 

82 Juan Antonio Ferrero (Madrid 1932). Pintor integrant del grup Tago.
83 Francesc Verd Duran “Fraver” (Palma de Mallorca 1914 - 1991). Pintor i restaurador, propietari de la mítica cafeteria 
Moka al carrer de Sant Miquel a Palma, punt de reunió del grup Tago, el qual va promoure des dels seus inicis, Conegut per 
la seva pintura abstracta, inspirada en Kandinski, també fou membre de l’Associació d’Artistes Gravadors (AGA).
84 Juan Garcés (Pontevedra 1935 - Madrid 2014). Pintor i mariner. Integrant del grup Tago tot i que no va ser-ne un dels seus 
membres fundadors.
85 Teresa Heydel (Lwow 1093). Pintora d’origen polonès establerta a Mallorca des dels setze anys. Conrea un 
impressionisme molt personal i exposa individual i col·lectivament, com integrant del grup Tago.
86 Miquel Morell Covas (Granollers 1923 - Albacete 2012). Veure apartat 4.3.2.
87 Juan Palanqués (Palma 1921- 1982). Veure apartat 4.3.2.
88 Antonio Giménez Toledo “Antonio de Vélez” (Vélez 1908 - Cervelló 1969). Pintor malagueny, representant de l’anomenada 
pintura veleña. A la seva etapa mallorquina, en la qual es vincula amb el grup Tago, cultiva un abstracció matèrica i 
informalista.
89 Manera, C. i González, E. (1982) Breves notas sobre el grupo “Tago” [versió electrònica]. Maina ,9. 
De www.raco.cat/index.php/Maina/article/download/104614/148469
90 Si hem pogut saber, en canvi, a través d’una entrevista que Antonio Ruiz concedí a Baleares (Baleares, 1960, Febrer 
12) que el grup Ibiza 59 va participar en aquestes dues mostres organitzades pel MAM (Movimiento Artístico del 
Mediterráneo), dins del cicle d’exposicions anomenat Arte Actual del Mediterráneo.
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S/T, d’Antonio deVélez. (1960-61)

Falsedat històrica, 
de Pedro Quetglas 
“Xam”. (1961)

Círculo de Bellas Artes del juliol de 1961 
com una de les més significatives del grup, 
i en efecte es tracta possiblement d’una de 
les seves millors mostres, per les dimensions 
(s’hi presentaren 46 peces) i per la diversitat 
d’estils que els seus integrants conreen. Si 
hem de fer cas de la crítica de Baleares, 
aquesta fou una de les exposicions de 
més alt nivell de les celebrades al Círculo. 
Gafim glossa les excel·lències de les obres 
abstractes de Xam, Fraver, Garcés, Gibert 
i Caty Juan. També té elogis pels collages 
de Vélez, per les escultures primitivistes 
de Palanqués, pel lirisme de Morell i les 
figuracions de Carreño, Ferrero i Rivera 
Bagur, per concloure que “La exposición del 
Grupo Tago debe ser visitada. Representa 
un esfuerzo digno de alabanza y es la 
demostración de unas inquietudes que, en 
algunos casos, revelan positivas realidades, y 
en otros perspectivas muy dignas de tenerse 
en cuenta”. (Baleares, 1961, Juny 8)

No hem d’oblidar, emperò, la primera de les 
exposicions que Tago realitzà al Círculo tan 
sols un any abans. En aquella ocasió el grup 
presentà una exposició menys arriscada 
però la crítica de Gafim fou igualment 
positiva, finalitzant amb una invitació al 

lector a què vagi a veure una exposició en la 
qual apareix representada la realitat però -i 
cito textualment- “la realitat no reproduïda, 
sinó pintada, recreada, humana, pictòrica, 
arbitrària, subjectiva, artística” (Baleares, 
1960, Juny 16). Durant el decurs de la 
mostra es portaran a terme dues xerrades a 
considerar: la primera d’elles la de  
Alexandre Cirici, qui, amb el títol Sentido 
de la plástica actual portà a terme una 
dissertació sobre la funció de l’artista al 
món; la segona conferència la pronuncià 
el mateix Gafim i en ella farà un repàs a 
les diverses èpoques i estils, arribant a la 
conclusió que tant el primitivisme, com 
l’infantilisme, denoten la fi d’un cicle 
evolutiu en l’expressió pictòrica. 

Potser Tago no és el més radical dels 
grups possibles i potser el fet de no optar 
decididament per una unitat estilística, tal 
com reconeixia Rafael Jaume 91, li restés 
identitat i força; però arribar a firmar que 
Tago no va suposar cap aportació com a grup 
sembla negar l’evidència, a la vista de la seva 
repercussió mediàtica, del seu èxit comercial 
i de les aportacions que cadascun dels seus 
membres realitzen a la renovació de les 
tendències artístiques a Mallorca.

91 Les declaracions de Rafael Jaume apareixen citades a l’article de Manera i Gonzàlez (1982) anteriorment esmentat, però 
cal recordar que el crític va abandonar la formació per discrepàncies amb el grup, la qual cosa ens podria oferir una visió 
esbiaixada sobre el que aquest va aconseguir o no. 
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Obres de Morell i 
Palanqués, els dos 

escultors integrants 
de Tago. A dalt, 
Contorsionista, 

de Miquel Morell 
(1963); a baix, Mujer 

con buena sombra, 
de Juan Palanqués.

El cert és que, almenys pel que fa al període 
acotat, Tago és el grup amb més presència, 
nombre d’integrants, diversitat d’estils i 
que més temps va durar malgrat les seves 
suposades discrepàncies internes. La 
posterior projecció dels seus components 
ha estat certament desigual i només en el 
cas de Xam es pot dir que ha gaudit d’un 
reconeixement continuat que arriba fins als 
nostres dies. No obstant això, creiem que 
les produccions artístiques d’alguns dels 
seus components (com per exemple les dels 
dos 92 escultors del grup: Morell i Palanqués) 
mereixerien ser revisades novament des 
de la distància d’una major neutralitat 
ideològica i emmarcades dins el seu context 
corresponent.

Els anys 1960 i 1961 no sorgirà cap més nova 
formació, però l’any 1962, en canvi serà més 
prolífic pel que fa a l’aparició en escena 
de nous grups, tots ells d’existència molt 
breu i amb una molt desigual repercussió 
mediàtica:

Igual que va succeir amb la visita del grup 
Parpalló, l’any 1959, potser l’exposició del 
barcelonès Grupo Síntesis -format per 
Teo Asensio 93, Calos Mensa 94 i Enrique 
Maas 95- a la Galería Kira va actuar de 
detonant per què els artistes locals es 
plantegessin la possibilitat d’unir les seves 
trajectòries per aconseguir més i millors 
oportunitats. Síntesis havia nascut a 
Barcelona l’any 1961 i es va extingir el 1963 
i els seus components, que havien transitat 
per un informalisme més matèric, en el cas 
de Maas o més gestual, en el cas d’Asensio, 
retornaran més endavant a la figuració, tot 
i que la crítica feta per Gafim a l’exposició 
de Kira, en la qual qualifica l’obra present a 
la mostra com d’una “figuració avançada”, 
semblaria més haver-se de llegir en clau 
d’ironia que de vertadera definició estilística 
(Baleares, 1962, Gener 26).

No incidirem novament en l’enrenou 
mediàtic que suscità la presentació d’ Es 
deu des Teix a Galerías Quint i al qual ja 

92 En honor a la veritat en algun moment varen ser tres els escultors integrats a Tago, però l’adscripció d’Antoni Font al 
grup degué ser molt puntual, ja que apareix citat en molt poques ocasions, bé sigui a premsa o en els diferents estudis on 
es fa menció a la formació del grup.
93 Teodoro Asensio Rovira (Barcelona 1935). Pintor expressionista que el 1959 fa el pas cap a l’abstracció. El 1961 funda amb 
Carlos Mensa i Enrique Maas el Grupo Síntesis. I a partir de 1963 forma part del Grupo Zaragoza.
94 Carlos Mensa (Barcelona 1936 - 1982). Pintor integrant del Grupo Síntesis que practica una pintura informalista en els 
seus inicis, derivant , cap a 1964 cap a un estil radicalment diferent que combina elements hiperrealistes, pop i surrealistes
95 Enric Maas Cerdà (Stuttgard 1941). Pintor integrant del grup Síntesis.



267 

4. Contextualització del treball escultòric de Francesc Barceló

hem fet referència en l’apartat 2.3.3.1 però 
sí que destacarem el fet que es tracta d’un 
col·lectiu amb una coherència formal i 
estilística que el diferenciarà, per exemple, 
de Tago o del grup Ibiza 59. Es deu des Teix 
és una formació radicalment abstracta, 
d’una abstracció que pot ser més matèrica, 
sígnica, constructiva o gestual, però que 
sempre té un vessant expressiu. De fet, en 
declaracions a Pilar Serra (2002), amb motiu 
de l’elaboració del catàleg per al Museu 
Krekovic Sheridan i Waldren recorden 
que Richard Kozlow va ser convidat a 
abandonar el grup perquè la seva pintura 
era més cerebral i més impressionista 
que expressionista i en aquest aspecte no 
coincidia amb la resta del grup. Cadascun 
dels membres d’Es deu des Teix posseïa un 
estil propi, però també hi havia en la seva 
obra coincidències profundes. Les destaca 
Carlos Antonio Areán en la introducció al 
primer catàleg del grup, i serien: la tendència 
a la tridimensionalitat, l’amortiment del 
color, la unitat matèria-forma-color i l’ús 
de noves tècniques i materials sempre 
justificats per la voluntat o la forma que 
es persegueixen 96. Podem discrepar 
parcialment dels arguments d’Arean i, 
de fet, ho fem: Ni Bradley, ni Sheridan, ni 
Winger (ni Albert, ni Ulbricht, que s’afegiran 
després) tendeixen a la tridimensió; tampoc 
observem amortiment del color en Yanikun 

i les innovacions tècniques i materials de 
Waldren o Kliros no constitueixen la tònica 
general del grup, però el caràcter abstracte, 
informal i expressiu -tal com observa Joan 
Carles Gomis (1996) en la ressenya en què 
defineix la tasca d’Es deu des Teix a la Gran 
enciclopèdia de la pintura i l’escultura a les 
Balears- sí que cohesiona el grup malgrat les 
seves diferències.

La influència que aquestes aportacions, 
provinents del circuit artístic nacional i 
internacional, pogueren tenir en la pintura 
mallorquina ha estat valorada de manera 
desigual. Mentre que Gaspar Sabater (1972) 
considera que “fou considerable”, Pilar 
Serra (2002) considera que “no tingué gaire 
transcendència”, però el cert és que cap altre 
col·lectiu dins el mateix període realitzà una 
aposta tan clara i tan radical de renovació 
artística i cap altre transcendí (encara que 
fos per motius propagandístics 96) més 
enllà de les nostres costes i en un període de 
temps tan reduït.

Publicidad, de Carlos Mensa. (1967)

96 És fàcil intuir en les paraules d’Arean, així com en 
la insistència a parlar de la formació d’una Escola 
Mallorquina i l’esforç per organitzar i donar cobertura a les 
mostres de pintors estrangers a Espanya l’interès del règim 
de Franco per canviar la imatge d’Espanya. Els mateixos 
artistes se n’adonaren i en prengueren distància, tractant 
de mantenir la seva no implicació ideològica. Alguns fins i 
tot amb el temps van acabant esborrant del seu currículum 
les exposicions fetes a Espanya, com és el cas d’Elsa Collie 
(actualment Elsa Marley) o Martin Bradley.

Composició de Teo Asensio.

Ressenya crítica de l’exposició del grup 
Síntesis a Kira publicada a Baleares.
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Citarem novament a Areán, en la 
introducció a la primera edició del llibre de 
Sabater (1972) La pintura contemporánea en 
Mallorca:

...sin los grandes maestros extranjeros [i 
lamentablement s’omet una vegada més 
la part del mèrit que correspondria al 
mallorquí Francesc Barceló] que un dia 
se agruparon bajo la enseña montañosa 
del Teix, el hermoso pico que se alza 
sobre Deyá, no habría sido posible la gran 
eclosión abstracta que en el decenio de 
los sesenta, hizo de Mallorca uno de los 
grandes centros mundiales de producción 
de pintura de vanguardia. Quiere todo 
ello decir, que la Escuela de Mallorca no 
fué nunca local, sino que comenzó siendo 
interregional española para pasar a ser 
hoy pura y simplemente internacional.

Alguns han cregut veure en el Grupo Puget 
la rèplica dels artistes locals eivissencs 
a la iniciativa Ibiza 59, configurat per 
artistes estrangers residents a l’illa. El cert 
és que en l’exposició homenatge que va 
celebrar-se l’any 2012 un dels membres 
del grup (Pomar), autodenominats en 
clau humorística “els quatre mosqueters”, 
negava que hagués estat així (Periódico 
de Ibiza, 2012, Octubre 4) i subratlla fins i 
tot que hi havia una bona relació entre els 
grups, malgrat el fet de mantenir criteris 

tan dispars. La formació estava constituïda 
per Ferrer Guasch 97, Marí Ribes 98, 
Pomar Juan 99 i Calbet Riera 100, els quals 
practicaven un tipus de pintura divers però 
d’arrel molt eivissenca, amb abundància 
de temes tradicionals i un tipus de pintura 
entre expressionista i postimpressionista 
(segons cadascun dels membres) amb el 
que reten homenatge al mestre Narcís 
Puget 101. En qualsevol cas, no es pot dir 
que es tracti d’un col·lectiu d’avantguarda 
sinó més aviat d’un irreductible grup que es 

Retalls al·lusius a la formació i exposició de diferents 
col·lectius artístics com Es deu des Teix o el Grup Puget.

Pie

97 Vicent Ferrer Guasch (Eivissa 1917-2008). Pintor 
eivissenc que representa de manera idealitzada el paisatge 
local, posant l’accent en la llum i on predominen les 
representacions de les característiques construccions 
eivissenques, amarades de blanc.
98 Antoni Marí Ribas “Portmany” (Eivissa 1906-1974). 
Dibuixant i pintor autodidacte, d’estil expressionista i 
temàtica fortament arrelada a la seva illa natal. Es pot veure 
gran part de la seva obra al llibre Giralt-Miracle, D. (1978) 
Antonio Marí Ribas. Portmany. El dibujante de Ibiza. 
Barcelona: Polígrafa.
99 Antoni Pomar Juan (Eivissa 1927). Pintor i Professor a 
l’Escola d’Arts i Oficis d’Eivissa. Fidel a un estil figuratiu 
i colorista on representa principalment temes i paisatges 
eivissencs.
100 Vicent Calbet Riera (Eivissa 1940 - Japó 1994). Practica 
una pintura de paisatge, amb abundància de temes 
religiosos fins al 1964 aproximadament. Més endavant la 
seva obra derivarà cap a l’informalisme, sense abandonar 
del tot els referents figuratius.
101 Narcís Puget Viñas (Eivissa 1947-1960). Pintor 
paisatgista eivissenc, d’arrel impressionista i temàtica 
fortament vinculada a l’àmbit local.
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resisteix a l’avanç, cada cop més imparable, 
de la renovació artística insular. El Cert és 
que Vicent Calbet, un cop abandonat el 
grup, sí que va evolucionar cap a corrents 
més contemporanis, però no els seus 
companys de grup, que es van mantenir 
fidels a l’esperit figuratiu i tradicional que 
caracteritzà la formació.

La trajectòria del Grupo Cunium sembla la 
més breu de totes les presentades, de fet 
ens consta una sola exposició, celebrada el 
mes de desembre de l’any 1962 a la Galería 
Minorica però no ens consta que la formació 
es tornés a presentar en cap altra ocasió. 
Majoritàriament establerts a Inca, els seus 
components, com els de l’eivissenc grup 
Puget, es dediquen a una pintura de paisatge 
d’arrel impressionista. El conformen 
Ana Maria Burrut 102, Rafael Garau 103, 
Antonio Rovira 104, Gabriel Siquier 105, Simó 
Ventayol 106 i Pascual 107.

Entre l’aparició dels col·lectius Puget i 
Cunium, l’enrenou generat per Es deu des 
Teix, la visita de Síntesis i l’activitat de 
Tago, les notícies sobre el panorama artístic 
mallorquí de l’any 1962 semblen estar sota el 
signe de les agrupacions artístiques.  
Tant és així que la innocentada del diari 
Baleares d’aquell any apareixerà a la secció 
Arte informant de l’aparició d’un suposat 
nou grup Artístic anomenat Xot dret, 

integrat per una llarga llista d’artistes i 
literats.

El 27 de setembre de 1963 Baleares anuncia 
el naixement de La escuela artística 
de Cala d’Or. No sabem si es pot parlar 
pròpiament d’un grup artístic com a tal i 
no ens consta que es presentessin com a 
col·lectiu per a exposar enlloc més que a 
les galeries que l’escultor Fernando Tarragó 
obri a Cala d’Or amb la finalitat de donar 
cabuda a les activitats artístiques que 
s’estaven desenvolupant en aquell indret de 
l’illa. Foren presents en l’exposició inaugural 
de l’espai (que havia d’acollir les activitats 
de l’anomenada escola) un grup d’artistes 
divers en estils i tècniques: 

A d’alt, composició pictòrica de Narcís Puget; 
al mig, dibuix d’Antoni Marí Ribes; 
i a baix, pintura a l’oli d’Antoni Pomar.

102 Ana Maria Burrut Molina (Eivissa 1934). Pintora formada 
a l’Escola d’Arts i Oficis d’Eivissa i a l’Escola Superior de 
Belles Arts de València. Integrant del grup Cunium.
103 No hem pogut trobar informació sobre el pintor del 
Grup Cunium Rafael Garau.
104 Antonio Rovira Ramis (Inca 1938). Pintor de paisatge 
amb certa tendència abstractitzant. 
105 Gabriel Siquier Ribas (Inca 1918). Pintor autodidacta 
dedicat principalment a la pintura de paisatge
106 Simó Ventayol Bennassar (Sa Pobla 1928). Pintor 
autodidacta. Integrant del Grup Cunium.
107 Potser es tracta de Miguel Pascual Domingo (Palma 
1910). Pintor d’estil eminentment naïf i temàtica sovint 
costumista.
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Olis de Vicent Calbet i  
Vicent Ferrer-Guasch, integrants del grup Puget.

Roberto Berthelot 108-pintor- , Vera i Nana 
Berthelot 109 i 110 -ceramistes-, Fernando 
Tarragó 111 -escultor-, Tomeu Pons 112 
-ceramista-, Pep Costa 113 -dibuixant-, 
Raymond Art 114 -pintor-, Rosa Morley 115 
-pintor-, Luís Trepat 116 -gravador-, Abel 
Ferrater 117 -pintor- i Ibáñez 118 -pintor-.

Podem equiparar fàcilment el grup  
Menorca amb els grups Ibiza 59 i Es deu des 
Teix, ja que es tracta d’un col·lectiu format 
majoritàriament per artistes estrangers que 
s’adscriuen a una estètica entre informalista 
i expressionista. Apareix l’any 1963 i està 
configurat per: Arnulf Björndal 119 -noruec-, 
Cornelis Rijs van Ravens 120 -holandès-, 
Ton Orth 121 -holandès-, Jaime Ribalaiga 122 
-català- i Federico Hilario Giner 123 108 Robert Berthelot (França 1913). Artista autodidacta, 

autor de diversos murals a poblacions mallorquines 
com Cala Murta, Cala Ratjada o la Colònia de Sant Pere. 
Establert a Cala d’Or des de 1948.
109 Vera Berthelot (Viena 1912). Ceramista. Casada amb 
Robert Berthelot i resident, com ell, a Cala d’Or des de 1948.
110 Nana Berthelot (Marroc 1939). Ceramista i escultora, 
filla dels anteriors. Va dedicar-se durant un temps a 
la docència al Museo de Arte Decorativa de San Javier 
(Bolivia).
111 Potser es tracta de Fernando Tarragó Pleyán. (Lleida 
1921 - 1980). Pintor, escultor i caricaturista lleidatà.
112 Tomeu Pons Caldentey (Felanitx 1926). Esmaltador 
autodidacta, amb taller a Cala d’Or, també va practicar la 
pintura, la ceràmica, gravat, literatura i arquitectura
113 Josep Costa Ferrer “Picarol” (Eivissa 1876 - Palma de 
Mallorca 1971). Veure notes del capítol 2.
114 No hem pogut trobar informació sobre el pintor 
Raymond Art.
115 No hem pogut trobar informació sobre l’artista Rosa 
Morley.
116 Suposem que es tracta de Lluís Trepat Padró (Tàrrega 
1925). Pintor influenciat inicialment per Nonell, que 
assimilà posteriorment el cubisme, l’informalisme i, a 
partir de 1961 deriva definitivament cap a una figuració 
expressionista.

117 Abel Ferrater Hortet (Tarragona 1917). Fotògraf, pintor i 
escultor autodidacta.
118 Pensem que podria tractar-se d’Ernest Ibáñez Neach 
(Lleida 1920 - 2011). Pintor i dibuixant autodidacta, 
reconegut a l’ambient artístic lleidatà a partir de la dècada 
dels 40. Va participar, entre altres certàmens, al Saló de Maig 
de Barcelona i a la Biennal Hispanoamericana de l’Havana, 
així com en col·lectives com la que amb el títol Abstractes 
catalans organitzà l’Ajuntament de Barcelona l’any 1964.
119 Arnulf Björndal (Tromso 1934). Pintor d’origen suec 
establert a Fornells (Menorca) adscrit a l’expressionisme 
abstracte i a l’informalisme. Formà part del grup Menorca.
120 Cornelis Rijs van Ravens (Schiedam 1936). Pintor 
holandès resident a Menorca. Membre del grup Cobra i 
posteriorment del grup Menorca.
121 Ton Orth (Rotterdam 1935). Artista holandès, membre 
del grup Menorca.
122 Jaime Ribalaiga (Barcelona 1924 - 1967). Ceramista, 
resident a Maó. Membre del Grup Menorca.
123 Federico Hilario Giner (Maó 1939). Ceramista format a 
les escoles barcelonines de Llotja i Massana. Integrant del 
grup Menorca, també ha conreat la pintura, l’escultura, el 
tamís, el dibuix i el monotip.

Retall sobre el naixement de “l’escola artística” de Cala 
d’Or, amb entrevista al seu promotor Robert Berthelot.
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-menorquí-, entre altres 124. Va rebre el 
suport de Josep Maria de Sucre, que va 
exposar amb ells en la primera de les seves 
exposicions, d’Alexandre Cirici, que va 
escriure sobre ells a Serra d’Or, del Museu 
de Belles Arts de Maó i la seva directora Mª 
Lluïsa Serra 125 i del pintor menorquí Joan 
Vives Llull 126. Es van construir la seva pròpia 
seu i varen publicar també la seva revista, 
Sa Taula (igual que ho pretenien fer Es deu 
des Teix) i van mantenir contactes a escala 
nacional i internacional fins a l’extinció del 
grup, cap al 1970.

Per últim, l’any 1965 apareix a Manacor el 
Grup Drac, presidit per l’arquitecte Klaus 
Volkers 127, el grup organitzà tertúlies i 
sopars, concerts, concursos i exposicions. 
Disposaven d’un local propi, que es va 
inaugurar l’any 1966, la Sala de arte Drac, i a 
ella hi van organitzar exposicions col·lectives 
amb participació dels seus membres: Martí 
Binimelis 128, Miquel Brunet 129, Miquel 
Llull 130, Alfons Puerto 131, Joan Riera 
Ferrari 132, Gabriel Sancho 133 i l’escultor 
Llorenç Ginard 134. Tot plegat un grup bastant 
divers però amb inquietuds renovadores.

124 Es coneix la participació d’altres artistes però no se n’ha pogut obtenir cap dada. Per més informació sobre el Grup 
Menorca es pot consultar la comunicació de Cristina Andreu Adame El grupo Menorca. Una experiencia informalista 
en Menorca (1964-1970) a les actes del XV Congrés nacional d’Història de l’Art celebrat a Palma l’any 2004, que foren 
publicades el 2008 (pàgs. 579-589).
125 Maria Lluisa Serra (Maó 1911 - 1967). Arxivera i arqueòloga. Fou directora de la Casa de Cultura de Maó, del Museu 
Principal i de la Biblioteca i arxiu històric.
126 Joan Vives Llull (Maó 1901 - 19982). Pintor i dibuixant. Nomenat director de l’Escola de Pintura de Maó el 1932 obtingué 
alguns anys més tard la Càtedra de Dibuix de l’Institut, on impartí el seu mestratge fins la seva jubilació l’any 1971.
127 No hem pogut trobar informació sobre l’arquitecte Klaus Volkers que va formar part del grup Drac.
128 No hem pogut trobar informació sobre l’artista Martí Binimelis que va formar part del grup Drac.
129 Miquel Brunet (Manacor 1919 - 2007). Veure apartat 4.1.2.
130 No hem pogut trobar informació sobre l’artista Miquel Llull que va formar part del grup Drac.
131 No hem pogut trobar informació sobre l’artista Alfons Puerto que va formar part del grup Drac.
132 Joan Riera Ferrari (Manacor 1943). Pintor i dibuixant format a l’Escola Superior de Belles Arts de Barcelona i autor 
d’obres de densa informació textural i matèrica.
133 No hem pogut trobar informació sobre l’artista Gabriel Sancho que va formar part del grup Drac.
134 De fet, la informació que disposem sobre el grup Drac ha estat extreta del text de Fernando Gómez de la Cuesta per al 
catàleg de la mostra de Llorenç Ginard al Museu d’Es Baluard de Palma. Sobre Ginard, veure punt 4.1.2. d’aquest treball.

A dalt, innocentada apareguda a Baleares l’any 1962, 
a baix retall al·lusiu al grup Menorca.
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“La perplejidad de los jardineros es evidente y en muchas 
personas puede surgir también una duda. ¡Pero ninguna 
duda puede existir de la eficacia del uso diario del 
maravilloso dentífrico Chlorodent ...” Curiosa manera 
d’anunciar un dentífric a Baleares l’any 1955..

4.3.3.2. El debat entre figuració i 
abstracció

El dilema que se presenta al artista  
entre las dos formas en que podía 
expresarse el fenómeno estético -formas 
contenidas y formas fluctuantes- comenzó 
a dibujarse con fuerza, entre nosotros, 
a partir de 1950. La celebración, en 
Madrid, de la I Bienal Hispanoamericana 
de Arte, marca el inicio de este nuevo 
planteamiento. La confrontación de estas 
dos fuerzas antitéticas, se plantea en 
el panorama de la pintura española -y 
por ende en el panorama de la pintura 
mallorquina- si bien en Mallorca 
este planteamiento tuvo un carácter 
púramente experimental.

Amb aquest paràgraf encapçala Sabater 
(1972, pàg. 137) el capítol X dedicat a la 
“fluctuació entre figurativisme i abstracció” 
al seu llibre La pintura contemporánea en 
Mallorca. Ell parla de formes fluctuants 
quan es refereix a l’abstracció i de formes 
contingudes quan ho fa a la figuració i situa 
en la dècada dels cinquanta la confrontació 
entre ambdues tendències. El cert és que 
no hem anat a consultar la premsa anterior 
a 1955 i per tant no podem parlar del ressò 
que tingué a Baleares la celebració de la I 
Bienal Hispanoamericana. Sí que podem 
parlar en canvi de les aparicions en aquest 
mitjà de notícies referents a la III Bienal, 

que es celebra a Barcelona i que suposaria 
la consagració definitiva -segons Jorge Luis 
Marzo (2007)- d’Antoni Tàpies i de la seva 
pintura informalista però, de fet, podem 
dir que aquesta última dada no apareix en 
absolut reflectida en la premsa consultada 
i els articles es limiten a parlar de l’èxit de 
la Biennal, de la participació dels artistes 
Mallorquins o de la visita del General Franco 
a les seves sales.

La dicotomia entre figuració i abstracció i 
l’autèntic debat entre ambdós es manifesta 
principalment als diaris dels anys 62 i 63 en 
què es produeixen una sèrie d’esdeveniments 
(l’exposició d’Es deu des Teix a Galerías 
Quint entre ells) que encenen el debat.

A l’inici del període que hem estudiat, les 
referències a Baleares sobre l’art abstracte 
són molt minses i algunes d’elles prou 
anecdòtiques. Assenyalarem per exemple 
com a dada curiosa l’ús que se’n fa de la 
fotografia d’una escultura abstracta per 
anunciar una marca de dentífric o l’acudit 
que apareix publicat en un dels exemplars 
del diari (Baleares, 1955, Abril 28) i que 
reproduïm en aquesta pàgina.

Al marge d’això tan sols trobem en tot l’any 
1955 tres referències més a l’art abstracte 
i són en relació a una exposició de Pablo 
Fornés al Círculo de Belas Artes, una altra 
de l’equatorià Eduardo Solá-Franco (que 
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Diferents acudits en 
relació a la pintura 
abstracta apareguts a 
Baleares.

Gafim descriu com d’un expressionisme 
cubista-abstracte-realista) i per últim una 
petita ressenya a una escultura de Pere Pavía 
que se’ns defineix com “una reconstrucció 
abstracta d’una realitat inversemblant”.

Sigui com sigui, del que ens donen notícia 
aquestes petites ressenyes és que -al marge 
del pintor Juli Ramis, que va ser  
capdavanter al nostre territori en 
l’adopció d’una via de treball de tendència 
no imitativa- altres coetanis (pocs i 
tímidament) com Fornés i Pavía, anaven fent 
incursions en l’abstracció i adoptant noves 
formes d’expressió allunyades dels camins 
més tradicionals.

I no devia ser aquesta una tasca senzilla, ja 
que no tan sols la crítica local era escèptica 
respecte dels nous llenguatges plàstics. En el 
reportatge publicat el dia 28 de juliol d’aquell 
mateix any i titulat El arte de España durante 
19 años podem apreciar clarament quina 
era la postura oficial del règim i quines les 
seves preferències lel que fa a l’estil. En ell, 
l’autor (que no ens revela el seu nom però 

de ben segur no es tracta de cap dels crítics 
locals) proposa la successió de la terna 
conformada per Picasso-Miró-Dalí (la qual 
reconeix que representa el més reeixit de la 
pintura espanyola del moment) per la que 
constituirien Solana 135, Vazquez Díaz 136 i 
Benjamín Palencia 137, representants tots 
tres d’una modernitat molt tradicional i 
domesticada, d’arrels expressionista, neo-
cubista o fauvista en cada cas, però de 
qualsevol manera molt més conservadors 
que la terna a la qual es suposa que haurien 
de succeir.

Avançant per les notícies de 1956 i en 
relació al tema de l’abstracció, cal destacar 
la presentació d’un model d’escultura 
abstracte-funcional exposat per Pere Pavía 
a les Galerías Danús. La peça -pensada 
per ser construïda en grans dimensions- 
és una estructura orgànica de suaus 
línies corbes, travessada per orificis de 
dimensions diferents i coronada d’un seguit 
d’elements lineals tensats, les formes de 
la qual responen, de manera evident, més 
a un sentit estètic que a la seva suposada 

135 José Romano Gutiérrez-Solana y Gutiérrez-Solana (Madrid 1886 - 1945). Destacà com a Pintor i gravador, d’estil 
expressionista, i també com a escriptor. Conegut com el pintor de l’Espanya negra.
136 Daniel Vazquez Díaz (Huelva 1882, Madrid 1969). Excel·lent en retrat i paisatge, el seu estil estaria a cavall entre el 
cubisme i el realisme. Catedràtic, des de 1952, de pintura mural a l’Escuela de Bellas Artes de San Fernando.
137 Benjamín Palencia (Albacete 1894 - Madrid 1980). Pintor, Fundador de l’anomenada Escuela de Vallecas. Acadèmic de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i també de la de Sant Jordi.
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Primera escultura abstracta d’un artista balear 
reproduïda en premsa dins del període analitzat en 

aquest treball. Correspon a Pere Pavía i és, de fet, 
un model per un projecte a gran escala que mai no 

va ser executat, a mig camí entre l’obra d’art i la 
infraestructura pública de caràcter lúdic, tal com podem 

llegir a la ressenya.

utilitat lúdica. A banda d’aquesta dada, 
significativa en ella mateixa, ja que situaria 
a Pavía com el primer escultor abstracte 
mallorquí que coneixem, la resta de notícies 
sobre abstracció estan relacionades amb 
les Galerías Quint, on es realitzaran tres 
mostres significatives: una de Pablo Fornés, 
una de pintors estrangers i una de Juli 
Ramis. Cap d’aquestes exposicions genera 
una especial controvèrsia, així com tampoc 
les aportacions espanyoles a la Biennal de 
Venècia (de Tàpies o Millares entre altres) 
o l’exposició (amb presència d’artistes 
abstractes com Planasdurà o Tharrats) de 
pintors espanyols a l’Art Council londinenc 
(Baleares, 1956, Maig 19).

Sí que provocà un cert enrenou l’aparició 
el 1957 del grup El Paso, que es posiciona 
enèrgicament a favor de l’art d’avantguarda, 
però a Balears, i excepció feta dels artistes 
citats, l’abstracció continuarà apareixent 
com un territori explorat tan sols per artistes 
estrangers (Ruta Rosen, Donald Crowe, John 
Ulbricht, Rudolf Von Ripper, Nicolaus ...). 

El 1958 s’organitzarà al Círculo de Bellas 
Artes el I Salón de Arte Abstracto que, si bé 
presenta una participació aclaparadorament 
foranes, es tracta d’una iniciativa local. 
Presideix el jurat Gafim (crític d’art de 
Baleares) i com a vocals figuren Miquel 
Àngel Colomar (crític també) i els artistes 
abstractes locals abans esmentats: Fornés i 
Pavía. Els premiats seran tots estrangers però 
el jurat destaca l’escultura de Francisco Sitjar 
titulada Hierro en función dinámico-plástica.

Una altra notícia que capturarà l’atenció 
de Baleares és la celebració a París, d’una 
exposició d’Yves Klein, on s’escenifica 
la desmaterialització de la pintura 138. 
Trobarem al diari tres referències a aquest 
esdeveniment. En la primera d’elles, 
apareguda a la secció Artes y letras (Baleares, 
1958, Agost 28), se li dedica més d’un 
quart de pàgina on l’escriptor Lorenzo 
Villalonga 139 aprofita per carregar contra 
l’art abstracte amb afirmacions tals com la 
que reproduïm a continuació, per finalitzar 
comparant la mostra de Klein amb el conte 

138 Durant els mesos d’Abril / Maig de 1958 Klein va buidar per complet la Galerie Iris Clert i la va pintar de blanc. La 
instal·lació portava per títol La spécialisation de la sensibilité à l’état de matière pemière en sensibilité picturale stabilisé. 
Portant al límit les tesis suprematistes de Malevitch, Klein pretenia significar amb aquesta acció que l’art ja no consistia en 
imitar allò material, ni en fer visible l’invisible, sinó que pot treballar directament amb l’invisible.
139 Lorenzo Villalonga y Pons (Palma 1897-1980). Escriptor i periodista. Autor de llibres com Mort de dama i Bearn o la Sala 
de les nines, també va col·laborar al llarg de tota la seva carrera amb publicacions com El Dia, la revista Brisas, Baleares, 
Diario de Mallorca, Destino o El Correo Catalán.
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Composició de Juli Ramis, pioner de 
l’art abstracte a Balears.

Como dato alentador [conclou Sanchez Camargo 
a Baleares en el seu balanç sobre l’actualitat 
artística de l’any 1957] podemos señalar la 
aparición de algunos grupos de arte abstracto 
como el llamado “Equipo 57” y en su contra otros 
que se denominan con nombres apalastantes como 
“Grupo Velázquez”, etc., etc. Esta rivalidad artística 
lo único que puede ener es una consecuencia feliz 
para el arte español

d’Andersen “El vestit nou de l’emperador”.

 el espíritu humano asimila con dificultad 
un arte puro porque la pureza significa la 
muerte. Lo abstracto, lo puro, constituyen, 
por otra parte, fenómenos esotéricos y su 
captación dependería menos del autor que 
del espectador. Sin afirmar que todo lo que 
aspira a la abstracción sea supercheria no 
cabe duda además, que los abstractos han 
abierto la puerta al fraude y han creado 
una nube de mixtificadores cuyo único 
objeto es hacer pasar gato por liebre.

Una setmana després el mateix Villalonga li 
dedica mitja pàgina més en la mateixa secció 
(Baleares, 1858, Setembre 5) on carrega 
novament contra la mostra i alguns dies més 
tard, a l’apartat d’exposicions (Baleares, 1858, 
Setembre 14), Gafim es sorprèn de l’enrenou 
generat per l’exposició de Klein, titllant als 
francesos d’ignorants i sensacionalistes però 
opinant que al “centre cultural més important 
del Mediterrani”(Palma) això no hauria de 
sorprendre ningú. El que sobta és que el crític 
es mostri tan superb després de confondre en 
el seu text a Mondrian amb Malevitch.

Resulta interessant també l’article de 
Maximiliano García Venero 140 “El arte 
triste” (Baleares, 1858, Setembre 14), perquè 
reflecteix com aquest debat entre figuració i 
abstracció s’estava produint a escala nacional 
i on alguns apostaven (encertadament, 
a la vista dels resultats) per enviar com a 
representants espanyols a la Biennal de 
Venècia a Chillida o Tàpies, altres - com 
García Venero- es manifesten perplexes per 
aquesta elecció, considerant l’abstracció 
quelcom deshumanitzat, trist i exhaurit.

Amb l’exposició del grup Parpalló, que va 
deixar Gafim sense arguments tal com hem 
vist més amunt, l’aparició del grup Ibiza 
59, l’especial de Papeles de Son Armadams 
dedicat a El Paso i la presència cada cop 
més freqüent de l’art abstracte en escena, 
sembla que els crítics de Baleares comencen 
a sentir-se més incòmodes i els seus 
comentaris en contra de l’art no imitatiu 
es fan cada cop més punyents. En són 
testimoni la bateria de preguntes de Quinito 
Caldentey a Enrique Lafuente Ferrari 141 a la 
seva secció Díganos Ud. algo (Baleares, 1859, 
Maig 31):

140 Maximiliano García Venero (Santander 1907- Madrid 1975). Biógraf, assagista, historiador i periodista, fortament 
vinculat al règim del general Franco.
141 Enrique Lafuente Ferrari (Madrid 1898 - Cercedilla 1985). Doctor en Història de l’Art, Catedràtic de la Universidad 
Complutense de Madrid, membre de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. La seva bibliografia és extensa i 
està especialitzada en pintura espanyola, i més concretament en Goya, Velázquez i Zuloaga.
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Un dels articles en referència a  
l’acció d’Ives Klein realitzada a París

¿Cómo y cuando terminará el arte 
abstracto?.... ¿Qué hay de verdad en el 
arte abstracto? ....¿Por qué numerosos 
artistas europeos han renunciado al tema 
concreto, al estilo realista? .... Dicen que la 
pintura abstracta es una enfermedad .... 
¿Puede admitrse la pintura abstracta en 
el arte religioso? .... ¿No es el arte abstracto 
un negocio sabiamente organizado?

Les respostes de Lafuente Ferrari defugen del 
conflicte i eviten posicionar-se clarament en 
contra de l’abstracció com sembla pretendre 
l’entrevistador.

Gafim per part seva prodiga comentaris 
despectius cap a l’art abstracte com l’aparegut 
en una ressenya sobre una exposició de 
papers pintats per decoració (Baleares, 
1860, Gener 22), quan exposa “aquí és on es 
veu perfectament i es comprèn la vertadera 
missió de l’art abstracte: servir de fons a 
una conversa més o menys moderna”, sovint 
les seves ironies es troben a les ressenyes 
que tracten d’exposicions figuratives en la 
major part de les quals es desfà en elogis i 
aprofita per emfatitzar aquesta lloa amb una 
falca contra la pintura abstracta. Ho veiem, 
per exemple a la ressenya sobre l’exposició 
del pintor Llabrés al Círculo de Bellas Artes 
(Baleares, 1960, Novembre 18), que va generar 
una certa controvèrsia. En ella apostilla “Su 
postimpresionismo podrá parecer ‘demodé’ a 

los listillos que presumen de modernos porque 
sólo llevan cincuenta años de retraso pero a los 
que no hacemos demasiado caso de la moda, 
nos parece bien” i més endavant “Si en vez de 
pintar una casa, pintase un ‘moneiot’ mas o 
menos abstractizante, los ‘ultras’ pondrian los 
ojos en blanco”. Aquesta crítica va tenir una 
resposta en un escrit del crític Rafael Jaume 
del qual Gafim es defensarà setmanes més 
tard amb una rèplica que titula “No basta 
con tocar la campanilla” (Baleares, 1960, 
Desembre 2) on es defensa amb les següents 
paraules:

No es esta, precisamente, mi reputación 
como crítico ni mi posición ante la eterna 
y aburrida disputa entre “académicos” 
y “revolucionarios”. Durante veinte años 
he luchado contra el filisteismo de unos y 
otros. Antes de tu aterrizaje en el campo 
del arte plástico -....- a la gente palmesana 
no había manera de apartarla de los 
viejos moldes del pinito y la calita con una 
vela al fondo. Poco a poco, nos hemos ido 
acostumbrando -tu también, claro está- a 
lo que nos gusta llamar arte vivo (“art 
vivant”), arte vigente. Y sin darnos cuenta, 
se ha caido en otro filisteismo peor, en este 
academicismo “vanguardista”, mucho 
más aburrido y vacuo que el otro.

La polèmica no acaba aquí i s’hi afegeix 
també Lorenzo Villalonga que envia 

Notícia sobre el primer saló  
d’art abstracte celebrat a Balears.
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Article publicat a Baleares per Lorenzo Villalonga en 
defensa de la pintura figurativa.

una carta de suport a Gafim que aquest 
reprodueix en una ressenya crítica sobre 
Ramón Nadal uns dies més tard (Baleares, 
1960, Desembre 8), la nota acaba dient 

Llabrés es un buen pintor, sabe pintar y 
esto es lo que no le perdonan. Tampoco 
se lo perdonan a Nadal, y de Fornés 
empiezan ya a decir que es “demasiado 
virtuoso”. Comprendo que para los 
abstractos, que pintan rayas y monigotes 
porque no saben hacer otra cosa, el 
conocer el oficio sea un crimen.

No satisfet amb això, Villalonga torna a 
carregar contra l’abstracció dues setmanes 
més tard (Baleares, 1960, Desembre 15) amb 
un article titulat Los que no evolucionan. En 
defensa de la “pintura-pintura”:

La burguesía empieza a no escandalizarse 
de los bigotes de Dalí, considerado, en 
definitiva, un mal pintor. Picasso, el genial 
“pastidieur”, el epígono por antonomasia, 
se salva debido a su conocimiento del 
oficio y no por haber dibujado conos 
y triángulos. El abstractismo es una 
decrepitud. Gabriel Cortés [suposem que 
es refereix a Gabriel Fuster] nos hacía 
notar que cualquier pequeño fragmento 

de un buen cuadro [al·ludía a Ramon 
Nadal] constituye un cuadro abstracto. El 
abstractismo no es sino una disminución.

Encara podem afegir dos crítics més a aquest 
debat contra l’abstracció, García Venero (al 
que ja havíem vist criticar l’elecció d’artistes 
abstractes per representar a Espanya en 
el exterior) que publica també l’any 1960 
un article a Baleares titulat El redil de 
los abstractos (Baleares, 1960, Juny 2) i el 
corresponsal del diari a Barcelona, Francisco 
Yague 142, que es posiciona clarament en la 
seva crònica titulada Tapies escandaliza con 
su pintura (Baleares, 1960, Febrer 25).

Destaquem dos fragments de l’article de 
García Venero:

En Descartes se halla clara y fecunda la 
correlación de lo humano con el arte. Los 
abstractos quieren aniquilar la racional 
óptica multimilenaria de la Humanidad. 
Cada uno de ellos arguye ser dueño de 
una personalidad trascendente, interprete 
magistral de lo cósmico. Vuelven a la magia 
del clan rupestre anterior a Altamira, 
del mismo modo que Stirner retornó 
intelectualmente a la selva del cuaternario 
.... la razón no acepta que los miembros 

142 Francisco Yague (Barcelona 1930- Madrid 1995). Suposem que es tracta del mateix Francisco Yague que va iniciar la 
seva carrera periodística a 14 anys al diari Solidaridad Nacional, de Barcelona, i es dedicà fonamentalment al periodisme 
esportiu.
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Articles de Maximiliano García Venero i Francisco Yagüe 
en relació a la polèmica entre figuració i abstracció.

de una muchedumbre innumerable, 
alcancen misteriosamente la investidura 
de una categoría mágica e imperiosa. Pues 
la Humanidad doblegada, tendría que 
ocuparse y preocuparse de interpretar lo que 
cada uno de ellos asgura ver y afirma pintar 
o esculpir. Lo abstracto absorbente, obligaría 
a enormes pausas y contemplaciones 
meditativas, dignas de una medieval 
congregación ascética. El Arte sería 
enteramente anticultural y antisocial.

En aquests fragments el crític argumenta 
contra l’excessiva complexitat de l’art 
abstracte, que li sembla del tot antinatural, i 
que allunyaria al públic de l’obra d’Art. 

La crítica de Yague, centrada sobretot en 
l’obra de Tàpies presentada per a formar 
part de la decoració del bar projectat per 
a l’interior de l’Ajuntament de Barcelona,  
al·ludeix a la seva dificultat d’interpretació:

Tapies es uno de estos pintores llamados de 
la hora actual que no comprende uno, con 
la mejor buena fe, cómo pueden siquiera 
llamarse pintores .... Y en verdad que Tapies 
ha rebasado los límites de lo absurdo con sus 
tres murales, de difícil explicación porque, 

en verdad, uno podría pasarse horas y horas 
contemplándolos, sin saber a qué atenerse. 
No es que sean una serie complicadísima 
de trazos de difícil comprensión, sinó que, 
simplemente, no hay trazos.

Es lo más absurdo que hemos visto en 
nuestra vida.

I continua citant l’opinió d’un altre crític, 
Luís Marsillach 143, que referent a les 
mateixes obres havia escrit “Todo el arte 
de Tapies se reduce a esto: de suciedad y 
desconchados, de abandono y podredumbre .... 
El gran Tapies es el mayor camelo del mundo”

I, malgrat les crítiques, els artistes abstractes 
continuen exposant i exportant-se amb 
èxit: el 1960 a Pere Pavía li és adquirida 
una escultura abstracta al Museu d’Art 
Contemporani de Nova York i Juli Ràmis 
participa en la XXX Biennal de Venècia; 
el 1961, quan es realitza la seva segona 
exposició al Círculo de Bellas Artes, la 
meitat del grup Tago està treballant en clau 
abstracta: Xam, Fraver, Garcés, Gibert, Caty 
Juan i Antonio de Vélez; i el 1962, segons 
informa el cronista de Baleares Alberto 
Crespo 144 (Baleares 1962. Febrer 28 i 

143 Lluís Marsillach i Burbano (Barcelona 1906-1970). Periodista i assagista català que treballà pels diaris Las Noticias, La 
Vanguardia, Solidaridad Nacional, La hoja del lunes i Diario de Barcelona.
144 Alberto Crespo Villoldo (Valladolid 1915 - Murcia 1989). Periodista del diari Libertad de Valladolid i posteriorment 
corresponsal a Itàlia i a la República federal alemanya.
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La composició 
Quatre quadrats 
grisos sobre 
marró (1959), 
d’Antoni Tàpies 
possiblement sigui 
una de les tres 
obres a les quals es 
refereix l’article de 
Francisco Yague.

Crònica enviada des d’alemanya on es descriu l’èxit i la 
sorpresa generats per la qualitat i la novetat dels artistes 
espanyols representats a la convocatòria. 

Març 14), l’exposició de pintors espanyols 
abstractes a Alemanya causa una “sorpresa 
sense límits”. Aquest mateix any, inclús 
abans de l’exposició d’Es deu des Teix, que 
vindrà a situar l’abstracció novament en el 
centre del debat ja s’havien pogut visitar a 
Palma almenys mitja dotzena d’exposicions 
abstractes: les de Juan Cortés i Mark Sontag 
al Círculo de Bellas Artes, les de Grupo Síntesis 
i Rey Polo a Kira, la del grup Tago a Minórica 
i la d’art abstracte al S.E.U. (Sindicato 
Estudiantil Universitario). Cap d’elles obté 
veritablement una mala crítica per part de 
Baleares, però el cert és que Gafim insisteix 
en posicionar-se enfront de l’art abstracte 
amb una actitud sorneguera i burlesca.

En Galerías Kira, Rey Polo, un pintor 
abstracto, expone una serie de obras muy, 
pero muy abstractas, sobrias, austeras 
y, sobre todo, con mucha pretribuna. 
La pretribuna y la contertolitelia 
caracterizan la obra de Rey Polo de 
manera total y absoluta. Sobre todo la 
contertolitelia.

Rey Polo es muy abstracto, muy de 
ahora, muy de ayer, muy de mañana, 
muy de siempre y muy de esta tarde.
A abstracto nadie me gana.
Buenos días. (Baleares 1962. Abril 12) 

En l’apartat d’opinió, Lorenzo Villalonga 
(Baleares 1962. Febrer 15) insisteix en 

l’argument que no s’ha de prescindir del 
tema (és a dir, de la representació) per 
apreciar les característiques de la pintura, de 
la mateixa manera que no prescindiríem de 
l’estructura del paraigües per a què la seva 
tela ens protegeixi de la pluja.

En canvi Juan Bonet enceta una polèmica 
amb un lector del diari en opinar, des de la 
seva columna ¡Buenos días! (Baleares 1962. 
Març 24) que: 

el arte abstracto es mucho más serio de 
lo que suele decirse por ahí. Y con cargo 
a él, no es tan fácil dar gato por liebre. 
Es curioso, pero es muchísimo más 
fácil engañar a la gente pintando una 
manzana, pintando un pino o pintando 
una moza. En el arte realista y figurativo 
se puede mixtificar más y hacer creer al 
público que aquello es óptimo, cuando es 
para tirar a la basura.

Quatre dies després, un lector del diari que 
signa com Andres Feliu respon a les opinions 
de Juan Bonet, des de la secció del lector al 
director, discrepant de les mateixes. “Si no 
hay figura, no puede haber expresión” -opina 
el lector- “He visto muchas exposiciones de 
arte abstracto, pero escasas veces el autor 
me ha demostrado que es un buen dibujante 
y un buen colorista o que posee el arte de la 
perspectva; por lo que considero muy relativo 
eso que dice usted de dar gato por liebre” per 
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Titular de l’entrevista al pintor Grau Sala  
publicada a Baleares.

concloure amb ironia que “prefiero liebre 
en mano que fluctuando” (Baleares 1962. 
Març 28). Juan Bonet respondrà novament 
a través de la mateixa secció (Baleares 1962. 
Abril 1) i obtindrà una nova rèplica del lector 
(Baleares 1962. Abril 4) després de la qual 
el mateix Bonet posarà punt final al debat 
“Por mi, señor Feliu, punto final ....crear es lo 
que importa, pero cuidado con las flores de 
trapo, que ahora son de plástico .... y vienen 
perfumadas con “pudor”de rosa o clavel. 
El limón ya ha sido bastante exprimido. Lo 
repetido cansa.”

L’exposició d’Es deu des Teix aquell any 
1962 generà enrenou mediàtic, ja n’hem fet 
referència al capítol 2.3.3.1., seran tretze les 
vegades en què apareix citada a Baleares 
des de diverses seccions i generant una 
certa controvèrsia. Tan sols un mes després 
tindrà lloc a les mateixes Galerías Quint 
l’exposició del conegut pintor abstracte 
català Planasdurà i és possible que ambdues 
mostres contribuïssin a generar l’ambient 
propici de debat que ens descriu Lorenzo 
Villalonga als articles titulats Conversación 
en Son Danús. El arte joven viejo (Baleares 
1962. Setembre 29 i Octubre 4). En ells es 
manté inflexible en els mateixos arguments 
que ja ha esgrimit en altres ocasions: 
l’abstracte va ser una novetat creada per 
una minoria snob als anys vint, però ja ha 
caducat; el que cotitza és l’impressionisme; 

l’abstracte és un “tinglado” d’interessos 
econòmics que s’alimenta ocasionalment 
d’algun pintor de veritat com Picasso; la 
incultura de les classes riques de postguerra 
ha contribuït a l’engany. Destaquem per 
simptomàtic el següent extracte: “ lo 
figurativo ha vuelto al galope porque ni las 
minorías selectas ni las masas informes 
podian ya tolerar tanto camelo como les fué 
servido durante un cuarto de siglo.”

Gafim és més ambivalent en les seves 
opinions i, com hem vist anteriorment, les 
crítiques a les mostres abstractes no són 
destructives del tot, malgrat que a voltes 
pugui fer befa de les mateixes. En podem 
citar nombrosos exemples: La crítica a Pablo 
Fornés en la seva participació a El cuadro de 
la semana de Galerías Quint (Baleares, 1961, 
Juny 7) resulta elogiosa i crítica alhora, però 
des d’una crítica especialment constructiva, 
elaborada des de la discrepància però 
amb respecte. També la ressenya que fa de 
l’esmentada exposició de Planasdurà està 
feta amb respecte i reconeixement del talent 
de l’artista, i això partint del fet que no 
considera la seva obra com autèntica pintura 
(Baleares, 1962, Setembre 20). En la crítica 
a l’obra d’Agustín Rio (Baleares, 1963, Juliol 
8) expressa una vegada més la idea de què 
l’abstracció no és un fi en ella mateixa però 
aporta valors a la pintura. 

Article d’opinió 
en defensa de l’art 
abstracte publicat 

per Juan Bonet a 
Baleares que va 

provocar la polèmica 
entre el periodista i 

un lector del diari.
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Ressenya sobre l’exposició d’Enric Planasdurà a Galerías 
Quint l’any 1962 i imatge d’una de les seves obres 
d’aquell mateix any, titulada El negro es la luz.

La pintura de Agustín Rio es un ejemplo 
muy plausible y consecuente de lo 
que casi todos los críticos .... venimos 
observando: Nada o casi nada de lo que se 
haga a partir de ahora (me refiero a este 
momento brillante y espectacularmente 
agónico del abstractismo) podrá ser viable 
si no se tienen en cuenta las discutibles, 
pero legítimas conquistas del arte no 
figurativo, mal llamado abstracto.(1) .... 
Hay que visitar esta exposición de Agustín 
Rio. Me darán ustedes la razón

(1) Porque lo único que tiene no puede 
ser más concreto: pintura. [la nota és de 
Gafim]

El 1964 ens tornarà a oferir un exemple de la 
seva equidistància (Baleares, 1964, Juliol 16):

Porque supongo que no hay nadie tan 
ingenuo o tan ignorante que crea que 
arte moderno, pintura moderna, significa 
arte o pintura abstractos. El paisaje, lo 
mismo que cualquier tema tomado de 
la realidad circundante o, simplemente 
“interior”, puede ser perfectamente tratado 
a la moderna, no académicamente ni 
con la limitada pobreza de medios o de 
imaginación de los que siguen practicando 
la llamada “pintura tradicional” bajo cuya 
benévola denominación se esconde, en la 
manyoría de los casos, pintura “estantisa” 
por no decir putrefacta.

I el 1966 un parell d’exemples més, del 
mateix Gafim:

estas telas,...., poseen una riqueza material 
y un colorido tan funcionales que no sólo 
nos hacen pensar en la lección de los 
abstractos sino que nos hacen decir que 
maldita falta que nos hace el abstractismo 
a los partidarios de la tranquilidad y 
los buenos alimentos .... No, no es una 
consecuencia burguesa de mi burguesismo 
esta frase que acabo de escribir. Es la 
realidad pura y simple, es una vez más la 
confirmación de lo que vengo repitiendo 
desde hace vainte años: para hacer 
pintura (buena o mala) no hay ninguna 
necesidad de prescindir de los temas 
anecdóticos que nos ofrece la realidad 
circundante. [i llavors en una anotació al 
marge ens aclareix] 

Decía eso y defendía al mismo tiempo el 
arte abstracto contra los que le atacaban 
porque “no lo entendían”. Entre poc i 
massa sa mesura passa. Hay que tener la 
valentía de decir la verdad aunque nos 
parezca burguesa y demasiado patallana. 
Si las izquierdas revolucionarias nos 
consideran putrefactos nos queda el 
consuelo de pensar que cuando teníamos 
veinte años pensábamos lo mismo que 
ellos. (Baleares 1966. Gener 27)
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Fragment de la crítica de Gafim sobre l’exposició 
de Nicolás Forteza publicada a Baleares el 18 de 

febrer de 1965. Un exemple més, no consignat 
al cos del treball, de com el crític carrega contra 

els pintors abstractes, precisament, quan parla 
d’exposicions de pintura figurativa

pero se da el caso de que a la gente de su casa, 
que lo es, ya no le dan miedo las “bubotes” y 
ha surgido el mal llamado “neofigurativismo” 
o “nueva figuración” a ver si por fín la 
gente pica de verdad, que es comprando 
cuadros. Los abstractos, que los pintaban 
en cantidades industriales, no los vendían 
salvo en contadísimas excepciones: cuando 
el abstracto era un genio de la abstracción 
o cuando el comprador era otro genio de lo 
abstreacto. (Baleares 1966. Octubre 7)

La impressió és que en aquests últims anys 
del període (del 63 al 66) la tensió figuració-
abstracció disminueix (almenys en el debat 
a Baleares) i es produeix una certa tornada 
a l’ordre, amb abundància de treballs 
tradicionalistes que s’aferren a l’etiqueta 
de les noves figuracions 145, i un cert nivell 
de tolerància o de normalització envers els 
treballs dels artistes abstractes.

145 En aquest sentit coincidim amb la visió que aporta Àlex 
Mitrani (2012) quan apunta que “la definició d’aquesta 
nova figuració és molt confusa, ja que en ella es superposen 
diversos moviments.... La nova figuració és en realitat 
una vella figuració reunida en categories disperses i 
estereotipades o antiquades”.
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5.1. Organització del catàleg

5.1.1. Fitxat i numeració

A l’hora de presentar les fitxes de les obres vam optar per endreçar-les 
cronològicament, prenent com a referència la data d’exposició i es va 
configurar un llitat únic (que reproduïm tot seguit) de totes les obres 
conegudes -localitzades o no-. Ara bé, la casuística és diversa, havent-n’hi 
algunes d’elles de les quals en desconeixem si van ser o no exposades 
(ni quan) i altres que sí que ho van ser però de les quals no conservem 
altres dades. El llistat que segueix ha de contribuir a una millor lectura 
del catàleg i a facilitar la consulta del mateix. Per a la seva confecció 
es van reproduir en primer lloc i cronològicament els llistats de peces 
editats en cadascuna de les exposicions, mantenint l’ordre en què els 
títols apareixien en els mateixos. És per aquest motiu que moltes de les 
obres apareixen repetides (en aquest llistat, no en el catàleg), ja que  si no 
s’havien venut, es tornaven a exposar en la següent exposició.

En els últims 50 i principis dels 60 (principalment, però també abans) 
també ens trobem amb peces que van ser elaborades per formar part 
de la decoració d’algun dels múltiples establiments o habitatges dels 
quals Francesc Barceló va realitzar-ne el disseny d’interiors. En aquest 
cas igualment ens podem trobar amb peces de les quals desconeixem 
la data en què van ser realitzades (per exemple, la núm. 189, 212 o 214) 
i algunes altres que ens pot constar -a través dels testimonis- que van 
existir, però de les quals no conservem cap evidència gràfica (núm. 197, 
198, 200 o 201). En qualsevol cas, les creacions amb un caràcter més 
marcadament decoratiu o que senzillament hem categoritzat com a 
integrants en un projecte decoratiu i no ens costa que poguessin haver 
estat exposades, les hem agrupat en un segon apartar del catàleg, amb la 
qual cosa els registres 189 a 234 trencarien l’ordre cronològic inicialment 
establert). Volem aclarir, això no obstant, que no considerem l’obra 
recollida en aquest apartat com obra menor, la seva segregació dins del 
catàleg respon al fet que no van ser realitzades amb la finalitat de ser 

exposades en un circuit de galeries d’art com succeeix en les llistades en 
les referències anteriors (de la núm. 1 a la núm. 188).

En últim lloc, i tancant el catàleg, hem consignat la sèrie de múltiples 
destinats a decoració que Francesc Barceló va realitzar i comercialitzar 
sota el nom de Seriats a la seva fàbrica CEDI. De fet es tractaria d’un 
apèndix al catàleg, ja que el període en què aquestes peces van ser 
realitzades ja cau fora del lapse temporal marcat per aquest estudi, però 
ens ha semblat interessant incloure-les a manera d’epíleg, en tant que 
reflecteixen d’una manera molt evident la capacitat de l’artista per a 
adaptar-se al gust, l’estètica i els materials de cada moment històric. 

Per a la numeració hem optat per atorgar un número a cadascuna de 
les peces o de les noves versions de les quals tenim constància més o 
menys fefaent. Sabem que n’hi va haver més, ja que d’algunes vendes 
tenim algun tipus d’indici que no podem atribuir no obstant a cap peça 
en concret. Per exemple, en l’exposició de Syra sabem -per les xifres de 
despeses i ingressos que va enviar la Galeria- que es van vendre algunes 
escultures, però no sabem quines, i també sabem que el crític Sebastià 
Gasch va ser obsequiat amb una d’elles, però igualment ignorem de 
quina es tractava. Així succeeix en algunes altres ocasions i per tant 
quan en la següent exposició reapareixen els mateixos títols, no podem 
saber amb exactitud a quina versió de la peça ens estem referint. Així 
doncs i per poder fixar una numeració, es va decidir en el moment de 
confeccionar la taula general numerar amb les dades que es tenien, fent 
cas omís d’aquells que no podien ser confirmades per cap via. 

El primer número correspon a la peça i serà el que posteriorment 
determinarà l’aparició del registre al catàleg. Després del punt ens 
podem trobar un segon número que ens indicaria que aquesta escultura 
és una versió d’aquella a la qual correspon aquest nombre i la fracció 
indica de quin nombre de versió es tracta, com en l’obra gràfica o en 
els múltiples: un de quatre, dos de quatre..., i així successivament. Si el 
nombre i el títol estan en negre, l’obra es presenta al públic per primera 
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vegada. Si el títol està en gris i la numeració no, significa que en aquesta 
exposició es va presentar una versió nova d’aquesta peça (perquè en 
l’anterior havia estat venuda, per exemple). Si la numeració està en gris i 
el títol en negre voldrà dir que aquesta versió de la peça fou presentada 
anteriorment, però amb un altre títol. Si ambdós estan en gris, vol dir 
que aquesta versió en concret ja s’havia exposat anteriorment.

Es va afegir una columna per consignar aquelles peces en les quals es tenia 
constància de la seva venda per tal de facilitar la lectura de la taula, ja 
que si l’obra havia estat venuda i el títol apareixia novament en la següent 
exposició, quedava clar el perquè, malgrat no disposar tot sovint altra font 
documental al respecte, afirmàvem es tractava d’una nova versió.

D’aquesta manera, l’ordre de les obres al catàleg ha quedat configurat tal 
com apareix en a continuació:

Númeració Títol Venda Exposició

1-1/4 El… Dipòsit

Galerías Costa, Palma de Mallorca, 1955

2-1/4 Redención Venuda
3-1/3 Rastro Galeria
4-1/4 La Vida Venuda
5-1/3 Afrenta Venuda
6-1/4 Tam-tam Venuda
7-1/6 Danza Venuda
8-1/4 Destreza Venuda
9-1/2 Brío Venuda
10-1/2 Súplica Venuda
11-1/2 Ofrenda Venuda
12-1/3 Can Venuda
13-1/2 Vara Venuda
14-1/3 Bruto Venuda
15.6-2/4 Tam-tam Venuda
16.8-2/4 Destreza Venuda

Númeració Títol Venda Exposició

17-1/2 La Danza del fuego
IIIª Biennal Hispanoamericana, 
Barcelona 1955 -5618.2-2-/5 Redención

19. 1-2/4 Don Quijote

Númeració Títol Venda Exposició

20-1/2 Potro Venuda

Baronne Gallery, Nova York, 1956*

21-1/3 Vejez Venuda
22-1/2 Fatiga Venuda
15.6-2/4 Tam-tam Venuda
23-1/2 Insomnio Venuda
16.8-2/4 Destreza Venuda
24-7.2/6 Danza Venuda
25.11-2/2 Ofrenda Venuda
26-1/3 Cite Venuda
27-1.3/4 Quijote Venuda
28-1/4 Gallo Venuda
29.12-2/3 Can Venuda
30-1/2 Jabalina Venuda
31-1/2 Burros Venuda
32-1/2 Salto Venuda
33.17-2/2 La danza del fuego Venuda
34 Danzando Venuda
35.5-2/2 Afrenta Venuda
36-1/3 Quijote derecho Venuda
37.3-2/3 Rastro Venuda
38.14-2/3 Bruto Venuda
39. 2-3/5 Redención Venuda

* Les obres presentades a l’exposició de Nova York, han estat ubicades abans d’aquelles 
presentades a Barcelona malgrat que l’exposició de Barcelona és anterior, ja que entenem 
que, per tal de poder ser enviades als Estats Units, aquelles peces van haver de ser realitza-
des amb anterioritat.
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Númeració Títol Venda Exposició

40. 2-4/5 Redención

Galerías Syra, Barcelona, 1956

17-1/2 La Danza del Fuego
41. 22-2/2 Fatiga
42. 6.3/3 Tam-tam
43. 23-2/2 Insomnio
44. 8-3/3 Destreza
45. 7-3/6 Danza
46. 21-2/3 Vejez Venuda
47. 26-2/3 Cite
48. 10-2/2 Súplica
49. 1-4/4 El...
50. 28-2/4 Despertar
51. 12-3/3 Can
52. 30-2/2 Jabalina
53. 31-2/2 Burros
54. 32-2/2 Salto
55-1/3 Pase
56-1/3 La Familia
57-1/2 Paso de la Afrenta
58. 36-2/3 Don Quijote
59. 3-3/4 Rastro
60. 14-3/3 Bruto
61. 9-2/2 Brio
62. 4-2/4 La vida
63-1/2 Perro
64 Chamaco
65 Rodillazo
66 Manolete
67 Pase natural
68. 13-2/2 Vara
69 Banderillas
70 Brindis
71. 20-2/2 Potro

Númeració Títol Venda Exposició

18. 2-2/5 Redención Venuda

Galería Toisón, Madrid, 1956

17-1/2 La danza del fuego Venuda
41. 22-2/2 Fatiga
42. 6-3/3 Tam-tam
43. 23-2/2 Insomnio
44.8-3/3 Destreza
72. 7-4/6 Danza Venuda
73-1/3 Jarrón Venuda
74 Madre
48. 10-2/2 Súplica
49. 1-4/4 El... Venuda
50.28-2/4 Despertador Venuda
75 Satisfacción
52. 30-2/2 Jabalina
53. 31-2/3 Burros
54. 32-2/2 Salto
76. 55-2/3 Pase
56-1/3 La familia
57-1/2 La afrenta
58. 36-2/3 Don Quijote Venuda
59. 3-3/4 Rastro
60. 14-3/3 Bruto
61. 9-2/2 Brio
62. 4-2/4 La vida
63-1/2 Perro Venuda
64 Chamaco
65 Rodillazo
66 Manolete
67 Pase natural
68. 13-2/2 Vara
69 Banderillas
70 Brindis
71. 20-2/2 Potro
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51.12-3/3 Can 

Galería Toisón, Madrid, 1956

77-1/2 Después de Don 
Quijote Venuda

78. 21-3/3 Sosiego
47. 26-2/3 Citando Venuda
79 Estudio
80. 73-2/3 Jarron Venuda
81. 28-3/4 Despertador

Númeració Títol Venda Exposició

82. 56-2/3 La família Salón de Otoño, Palma de 
Mallorca, 195683 Chita

Númeració Títol Venda Exposició

40. 2-4/5 Cristo

Sala Lafuente, València, 1956

41. 22-2/2 Fatiga
42. 6-3/3 Tam-tam
43. 23-2/2 Insomnio
52. 30-2/2 Jabalina
84. 7-5/6 Danza
85. 73-3/3 Jarron
74 Madre
48. 10-2/2 Súplica
1- 1/4 El rocinante
81. 28-3/4 Gallo
75 Satisfaccion
53. 31-2/3 Burros
54. 32-2/2 Salto
76. 55-2/3 Pase
56-1/3 La familia
57-1/2 La Afrenta
86. 36-3/3 Don quijote
59. 3-3/4 Rastro
60. 14-3/3 Bruto
61. 9-2/2 Brio

62. 4-2/4 La vida

Sala Lafuente, València, 1956

87. 63-2/2 Perro
64 Chamaco
65 Rodillazo
66 Manolete
67 Pase Natural 
68. 13-2/2 Vara
69 Banderillas
70 Brindis
71. 20-2/2 Potro

88. 77-2/2 Después de 
don Quijote

78. 21-3/3 Vejez
89. 26-3/3 Cite
79 Estudio
90 Xiquets de Valls

Númeració Títol Venda Exposició

41. 22-2/2 Fatiga

Sala Mercado de Artesanía, 
Bilbao, 1957

42. 6-3/3 Tam-tam
43. 23-2/2 Insomnio
44. 8-3/3 Destreza
84. 7-5/6 Danza
85.73-3/3 Jarron
74 Madre
48. 10-2/2 Súplica
1-1/4 El ...
75 Satisfaccion
52. 30-2/2 Jabalina
53. 31-2/3 Burros
54. 32-2/2 Salto
76. 55-2/3 Pase
56-1/2 La familia Venuda
57-1/2 La Afrenta
86. 36-3/3 Don quijote
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59. 3-3/4 Rastro

Sala Mercado de Artesanía, 
Bilbao, 1957

60. 14-3/3 Bruto
61. 9-2/2 Brio
62. 4-2/4 La vida
64 Chamaco
65 Rodillazo
66 Manolete
67 Pase Natural 
68. 13-2/2 Vara
69 Banderillas
70 Brindis
71. 20-2/2 Potro
51.12-3/3 Can
78. 21-2/3 Sosiego
89. 26-3/3 Citando
79 Estudio
90 Xiquets de Valls
88. 77-2/2 El Después
40. 2-4/5 Cristo Venuda

Númeració Títol Venda Exposició

90 Xiquets de Valls

Galerías Costa, Palma de 
Mallorca, 1957

88. 77-2/2 El Después
91 Mujer
92-1/3 Madre e hijos
93 De compras
94 Pareja
81. 28-3/4 Gallo
95-1/2 Corriendo
96-1/2 Maternidad
97 Pequinés (Estudio)
98 Palomos
99 Monaguillos
100 Estudio abstracto
65 Rodillazo

Númeració Títol Venda Exposició

61. 9-2/2 Brio Venuda

Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

85. 63-3/3 Mujer i jarron
84. 7-5/6 Danza Venuda

101.4-3/4
Subiendo 
(parcialment 
desmuntada)

102 Cabeza
1-1/4 Quijote Venuda
53. 31-2/2 Salto Venuda
92 De compras
48. 10-2/2 Suplicando
64 Torero
81. 28-3/4 Gallo Venuda
86.36-3/3 Quijote
92-1/3 Madre e hijos Venuda
103. 7-6/6 Danza
65 Rodillazo
59. 3-3/4 Pescador Venuda
66 Torero
60. 14-3/3 Hombre y perro
76. 55-2/3 Torero Venuda
69 Banderillas

104. 95-2/2
Corriendo 
(parcialment 
desmuntada)

41. 22-2/2 Fatiga
52. 30-2/2 Jabalina
53. 31-2/2 Burro Venuda
49-1/2 Potro Venuda

105. 57-2/2 Paso (parcialment 
desmuntada)

43. 23-2/2 Insomnio
106-1/2 Toro Venuda
96-1/2 Maternidad gatos Venuda



289 

5. Catàleg

67 Pase natural 
(desmuntada)

Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

107
Danza española 
(parcialment 
desmuntada)

108-1/2 Sevillana Venuda

109-1/2
Bulerias 
(parcialment 
desmuntada)

90 Saltimbanquis
110 Calé
111. 56-3/3 Familia
112 Rupestre
113 Rupestre
114 Rupestre

115
Rupestre 
(parcialment 
desmuntada)

116. 55-3/3 Torero
117. 28-4/4 Gallo
118. 92-2/3 Madre e hijos Venuda
119. 3-4/4 Pescador
120. 31-3/3 Burro
121. 106-2/2 Toro
122. 96-2/2 Maternidad gatos
123. 108-2/2 Sevillana
124 Flamenco

Algunes de les obres d’aquesta exposició van ser venudes abans de la inauguració i refetes 
a partir de fragments d’altres peces. Aquesta circumstància, referida en l’apartat de la tesi 
corresponent a la mostra, determina que algunes de les referències hagin estat marcades en 
gris en el llistat.

Númeració Títol Venda Exposició

110. 56-3/3 Familia
Galería Toisón, Madrid, 195890 Torre de hombres

104 95-2/2 Corriendo 

125. 108-2/2 Bulerias

Galería Toisón, Madrid, 1956

122. 107-2/2 Andaluza
109 Calé
74 Madre
126 Pescadores
127 Hombre
128 Hombre sentado
129 Hombre (2)
130 El pan
131 Hombres
132 5 pescadores
133 Hombres (2)
134 Mujeres
135-92.3/3 Madre e hijos
136 3 mujeres
137 5 hombres
138 Bodegón
139. 2-5/5 Cristo
110 Rupestre
111 Rupestre (2)
140 Mujeres (2)
97 Palomos

Númeració Títol Venda Exposició

141. 4-4/4 La vida Venuda
142 S/T 
143 S/T 
144 S/T
145 S/T Venuda
146 S/T

L’anterior conjunt de peces pertany estilísticament al primer període però no ens consta la 
seva exposició ni en coneixem la data d’execució, per això van ser agrupades aquí, abans de 
les primeres obres del segon període.
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Númeració Títol Venda Exposició

157-172 Bajorrelieve Salón de Mayo, Barcelona 1906 
1960147 Escultura (Ráfaga)

Númeració Títol Venda Exposició

147 Escultura en hierro  
(Ráfaga) Donació Exposición Nacional, 

Barcelona,  1960
157-172 Relieves

Númeració Títol Venda Exposició

148 Sculpture 

Sala Mirador, Barcelona
i* Galerie Duncan, Paris, 1960

149 Sculpture Venuda
150 Sculpture 
151 Sculpture 
152 Sculpture 
153 Sculpture Venuda
154 Sculpture Venuda
155 Sculpture Venuda
156 Saint Pierre Venuda
157 Relief Venuda
158 Relief Venuda
159 Relief Venuda
160 Relief Venuda
161 Relief Venuda
162 Relief Venuda
163 Relief Venuda
164 Relief Donació
165 Relief Venuda
166 Relief Venuda
167 Relief
168 Relief

*No disposem del llistat d’obres exposades a la Sala Mirador, però sí que sabem que es va 
fer una selecció de les peces que després viatjarien a París per a ser exposades a la Galerie 
Duncan.

Númeració Títol Venda Exposició

169 Retablo inca
170 Retablo bizantino
171 Relieve
172 Relieve

L’anterior conjunt de peces podem ubicar-lo en aquest lapse temporal, però no ens consta la 
seva exposició ni en coneixem concretament la data d’execució, per això van ser agrupades 
aquí, abans de les obres que sí que sabem que foren enviades a John Craven per l’exposició i 
venda a la seva galeria de París.

Númeració Títol Venda Exposició

173 Apóstol

Galerie Craven, París, 1961

174 Relieve
175 Relieve
176 S/T ( familia)
177 Chicos
178 S/T (Chicos)
179 S/T (Chicos)
180 S/T( familia)
181 S/T(Chicos)
182 S/T Donació

Númeració Títol Venda Exposició

177 Chicos La jeune Sculpture, París, 1961

Númeració Títol Venda Exposició

157-172 Retablo Salón de Mayo, Barcelona 1961

Númeració Títol Venda Exposició

183 S/T Galerías Quint, Palma, 1962
184 S/T Grifé & Escoda, Palma, 1963
185 Fuga Sala Ateneo, Madrid, 1963
186 Encierro Nova Gallery, Palma, 1966
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Als catàlegs de les exposicions amb Es deu des Teix tan sols apareix reproduïda una obra 
de cada un dels integrants del grup, i no hem pogut trobar fotografies de les mostres, per 
tant només podem tenir la certesa (relativa) que aquestes quatre obres van ser exposades 
en una (o algunes) de les quatre mostres que es coneixen del grup.

Númeració Títol Venda Exposició

186 Encierro (Relieve) Salón de Mayo, Barcelona, 1963

Númeració Títol Venda Exposició

187 S/T (inacabada)
188 S/T (inacabada)

Númeració Títol Venda Exposició

189 (Motiu pagès)

DECORACIONS

190 (Peix)
191 (Peix)
192 (Peix)
193 (Peix)
194 (Peix)
195 (Peix)
196 (Gall) 

197 (Motius pagesos) Hotel 
Nixe Encàrrec

198 (Botelles i copes) Edifici 
Ribes Encàrrec

199 Relleu religiós (inacabat )
200 (Cactus) Hotel Canaima Encàrrec
201 (Cafeteria Antonio) Encàrrec
202 (Peixos)
203 (Arbres)
204 (Parella) 
205 (Família)

206 (Vaixells) Hotel Hawaii-
Eivissa Encàrrec

207 (Vaixells) Hotel Cisne Encàrrec

208 (Vaixells) Hotel Cisne Encàrrec

DECORACIONS

209 (Grup) Hotel Cisne Encàrrec
210 (Grup) Hotel Cisne Encàrrec
211 S/T Hotel Cisne Encàrrec
212 S/T 
213 S/T 
214 (Reixa homes) Encàrrec
215 (Columna homes) Encàrrec
216 (Columna) Aparador Mobel
217 (Peu de llum homes)
218 Llibreria-galeria Gralla Encàrrec

219 (Anagrama) Esglèsia de 
Raimat Encàrrec

220 Façana Hotel Albatros Encàrrec
221 S/T Hotel Albatros Encàrrec
222 (Parella) Hotel Albatros Encàrrec
223 (Grup) Hotel Riviera Encàrrec
224 S/T Hotel Riviera Encàrrec
225 (Parella) Hotel Hawaii Encàrrec
226 (Grup) Hotel Hawaii Encàrrec

227 Mostrador de recepció 
Hotel Hawaii Encàrrec

228 (Grup) Hotel Daina Encàrrec
229 S/T Hotel Daina Encàrrec
230 Mural Hotel Daina Encàrrec
231 Mural Restaurant La Caleta Encàrrec
232 S/T Hotel Cristina Encàrrec

Cap de les peces decoratives té realment un títol, per això, i per poder distingir-les al llistat, 
hem consignat el motiu que es representa i el lloc (si es coneix) pel qual es van portar a 
terme.

Númeració Títol Venda Exposició

233 (Gat) prototip en bronze
234 (Familia) prototip en bronze
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Aquestes últimes dues peces creiem que foren prototips per a realitzar una sèrie de 
múltiples que no ens consta s’arribessin a portar a terme i la seva data de realització cau, 
amb tota probabilitat fora del període marcat per la realització de l’estudi.

Númeració Títol Venda  Exposició

235 s8010

SERIATS

236 s8030
237 s8020
238 s5100
239 s5110
240 s5120
241 s2020
242 s2010
243 s2100
244 s2110
245 s2011
246 s1100
247 s1200
248 s1210
249 s1030
250 s1010
251 s1110
252 s1210 (repetit 248)
253 s1130
254 s1220
255 s1200 (repetit 247)
256 s1240
257 s1310
258 s1300
259 s1120
260 s1230

5.1.2. Entrades del catàleg

Els camps que finalment han acabat configurant cadascuna de les fitxes 
del catàleg són: 

Imatge d’arxiu: La major part dels títols del primer període (el de la 
forja) estan documentats fotogràficament, però no totes les versions 
de cada un d’ells. Sabem que les primeres imatges foren realitzades 
pel fotògraf Jeroni Juan Tous, amic de Francesc Barceló però són 
escassament una dotzena les fotografies les que porten el segell del 
fotògraf, la resta són d’autor desconegut. 

Hem pogut documentar també algunes de les obres a partir de 
fragments de fotografies de conjunt d’algunes de les exposicions, però 
només estan així documentades tres de les mostres (la de Galerías Costa 
de l’any 55, la de Galerías Syra i la de Galerie Duncan).

Algunes de les fotografies d’arxiu es conserven en diverses mides i 
poden tenir inscripcions referents al títol de l’obra, al comprador o 
a les dimensions de la mateixa. Les dades sobre aquests documents 
figuraven en la primera versió del catàleg però finalment decidírem 
separar les dades de les obres de les referents a les fotografies de les 
obres. Això no obstant, aquelles informacions rellevants sobre les peces 
que puguin contenir aquests documents han estat incloses en l’apartat 
corresponent de la fitxa.

Excepció feta de les imatges d’arxiu, que hem extret dels fulletons 
publicitaris dels hotels decorats per Francesc Barceló, i de les fotografies 
de Seriats, la resta d’imatges d’arxiu són en blanc i negre, la qual cosa de 
vegades impedeix descriure aspectes cromàtics considerats essencials 
en algunes obres.

Imatge actual: Només podem oferir, lògicament, imatges actuals 
de les peces que han estat localitzades -i aquesta és una dada de per 
si rellevant-. La imatge ha estat facilitada, en algunes ocasions, pel 
propietari, però en la major part dels casos ha estat obtinguda pel 
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mateix autor d’aquest treball. Considerem important oferir aquestes 
imatges perquè aporten nova informació sobre les obres i -entre d’altres 
dades- el seu estat actual de conservació.

Esbós: en algun cas hem pogut afegir la imatge corresponent a l’esbós 
preliminar de l’escultura, però se’n conserven molt pocs. Coneixem 
de l’existència d’un gran nombre d’esbossos, ja que en treballar 
conjuntament amb Bernat Tries, Francesc Barceló realitzava dibuixos de 
les obres sovint a escala real, però segons declaracions del mateix ferrer, 
aquests dissenys eren utilitzats per encendre el foc un cop realitzades les 
peces.

Número de referència: El número de referència aporta informació, tal 
com hem esmentat anteriorment, sobre l’ordre en què s’ha convingut 
elaborar el catàleg i sobre el fet que es tracta o no d’una versió d’un títol 
del qual n’hi ha diverses interpretacions i quantes interpretacions hi ha 
d’aquest títol.

Títol: A vegades un mateix disseny pot tenir diversos títols, amb els 
quals es presentaran a les diferents exposicions, de tal manera que 
inclús una mateixa versió pot canviar de nom en funció de la mostra, 
així que en totes les versions d’un mateix disseny els hem notat tots ells.

Dimensions: Les dimensions les hem expressat en centímetres i sense 
tenir en consideració la peanya, almenys en aquells casos en què s’han 
pogut mesurar les obres en directe. Pel que fa a les peces no localitzades, 
s’ha consignat la informació que ens hagi pogut arribar. Sempre que ha 
estat possible s’ha aportat l’alçada, en primer lloc, i després l’amplada 
i profunditat, però en alguna de les obres només disposem de la dada 
referent a l’alçada. 

En les peces en què no es disposa de cap informació respecte a les 
dimensions però podem aventurar la seva mida aproximada mercès a 
les fotografies (quan, com és el cas de l’exposició a Galeries Duncan, es 
conserven imatges de la inauguració) s’ha consignat aquesta dada.

Datació: La data d’elaboració de les obres és sovint també una dada 
aproximada en relació al moment en què fóra exposada, si és el cas, o 
en relació al moment d’inauguració de l’establiment corresponent (si es 
coneix). Algunes peces han estat datades també per la seva semblança 
estilística amb altres de les que sí que es disposa de dades.

Preu: El preu ha estat consignat en la moneda en què apareix en els 
llistats de venda (pessetes, lires o francs). Ens ha semblat una dada 
interessant per contextualitzar les obres, per establir una comparativa 
entre elles i per a donar una idea del seu valor en relació al cost que 
pogués tenir en cada moment qualsevol altre efecte que es pogués 
adquirir en el mercat. A més, aquesta dada aporta informació sobre 
les sales on les obres eren exposades; per exemple, la Galeria Syra de 
Barcelona tenia uns preus significativament més elevats que la resta 
d’exposicions de la mateixa època a Mallorca, València Madrid o 
Bilbao, i això ens aporta informació sobre el caché de la sala i els costos 
d’exposar en ella.

Únicament s’ha consignat la data al costat del preu de l’obra (entre 
parèntesi) quan aquesta ha estat adquirida amb posterioritat a la seva 
exposició, en aquests casos el preu de la preu de la peça pot aparèixer en 
euros.

Tècnica: En les informacions de l’apartat tècnic no hi ha excessives 
variacions; la major part de les obres són bé en forja, bé en soldadura, 
amb algunes rares excepcions en talla (pedra) o modelat (ceràmica). 
En aquest sentit s’ha de dir que no hem consignat el material en què 
estan realitzades (el ferro) ja que era gairebé redundant i no aporta una 
informació específica sinó comuna a tota la seva producció escultòrica. 
En canvi el fet que aquest material estigui treballat en una tècnica o 
l’altra, -tal com ha estat apuntat en el capítol 3- sí que ens ubica l’obra en 
un període o un altre de la producció de l’artista.
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Tema: En el repertori temàtic de Barceló es produeix una evolució des 
de la figuració esquematitzada que conrea en els seus anys dedicats a la 
forja cap a l’abstracció informal-constructivista dels seus últims anys.

En el primer període de la seva producció observem una temàtica 
més variada on sovintegen els motius relacionats d’una forma o altra 
amb la cultura hispànica. Algú podria pensar que amb els tòpics de la 
cultura hispànica (tauromàquies, sevillanes, religió, ...), però situant-
nos en el context, el cert és que tots ells eren temes freqüents en les 
representacions artístiques del moment, convivint amb altres encara 
més clàssics: figura, retrat, bodegó i paisatge -en pintura-, bust, Verge i 
nu -en escultura-.

De manera genèrica podem dir que el que majoritàriament apareix en 
aquest primer període són esquemàtiques figures en moviment, gràcils 
i equilibrades que amb l’aproximació a l’abstracció i amb l’entrada en 
les noves especulacions formals que hem anomenat de primera època 
avançada s’aniran tornant cada cop més estàtiques i cediran el pas a 
l’expressivitat de la forma, del material i de l’acció que sobre ell s’executa 
per sobre de l’expressió del gest del personatge representat.

Les categories temàtiques que s’han emprat en el fitxat de la producció 
escultòrica de Francesc Barceló no són excloents. Per exemple, el tema 
del Quixot apareix representat en nou ocasions, de vegades com a Figura 
eqüestre i de vegades no. Al mateix temps aquestes temàtiques poden 
ser considerades en altres més amplies, com Personatge i animal o 
Cultura hispànica dins de les quals trobem altres sèries que no tenen res 
a veure amb el tema quixotesc.

En alguns casos podem parlar de sèries, ja que apareixen i s’agrupen 
entorn d’un moment o una exposició, és el cas de les Tauromàquies 
(apareixen com a conjunt a l’exposició de Barcelona i es mantenen en les 
posteriors fins al final del primer període) o els temes relacionats amb 
la Dansa (que es concentren majoritàriament entorn de l’exposició de 

Milà). En altres casos un mateix tema pot aparèixer de manera dispersa 
en diversos moments (com podria ser el tema de la Religió o el dels 
Animals) o bé pot manifestar-se com una tendència més accentuada 
en un moment o l’altre (succeeix amb els Guerrers que apareixen al 
principi del primer període i reapareixen al final del mateix, o amb les 
Representacions d’escenes quotidianes que sovintegen més al principi).

Per últim destacarem un parell de temàtiques que esdevindran 
especialment significatives i recurrents en la seva trajectòria que són 
els Grups humans i La família, que es mantindran en ambdós períodes i 
apareixeran representades en obres particularment rellevants.

El repartiment de temes per a les obres del primer període quedaria, 
quantitativament, de la següent manera:

Tema Quantitat Tema Quantitat
Quixot 9 Tauromàquies 18
Cultura hispànica 32 Dansa 10
Figura eqüestre 11 Família 10
Religió 18 Grups humans 16
Escena quotidiana 34 Personatge 9
Personatge i animal 17 Maternitat 6
Guerrer / caçador 17 Natura morta 1
Esport 7 Composició 2
Tradició popular 5 Tema mariner 2
Animals 20

Pel que fa al segon període és clar que les composicions i les 
construccions abstractes sense tema (que no sense títol) guanyen 
terreny, tant pel que fa a les escultures exemptes com pel que toca als 
relleus. En total, més de la meitat de les peces són totalment abstractes 
(i en conseqüència el tema no seria altra que la pròpia matèria o el joc 
compositiu) i en aquelles en què no ho són, tal com esmentàvem en 
un paràgraf anterior, la veu de les qualitats purament plàstiques agafa 
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tal relleu que s’imposa clarament per sobre de l’expressivitat o l’acció 
del motiu que es representa, de manera que aquest acaba per ser una 
coartada per a vehicular tot allò que el ferro tallat, colpejat, texturat, 
brunyit i acolorit acaba per transmetre.

Tema Quantitat Tema Quantitat
Grups humans 11 Parella 2
Composició 29 Personatge 2
Família 9 Religió 2

En l’apartat del catàleg dedicat a les obres vinculades a encàrrecs de 
decoració es recorren ambdós períodes (el de la forja i el de la soldadura) 
i per tant estaria una mica barrejat però observem sobretot una alta 
proporció dels temes que dominen el segon període, sobretot si prenem 
en consideració les peces de la col·lecció Seriats (expressades en la 
següent taula darrera d’un signe +).

Tema Quantitat Tema Quantitat
Tradició popular 2 Família 4 +3
Escena quotidiana 1 Composició 8 +17
Animals 11 Grups humans 14 +4
Bodegó 1 Marina 5
Relígió 2 Paisatge 2
Vegetal 2 Figura 0 +3
Parella 2

Descripció: En l’apartat de descripció hem consignat aquelles 
dades referents a la forma i l’estil de les obres que contribueixen a la 
singularització de les mateixes i que ens permetrien de distingir-les 
inclús si no disposéssim de la imatge. El cert és que tal cosa no és 
sempre factible, ja que d’algunes d’elles només en tenim el títol i poca 
cosa més. En canvi en molts altres casos el que succeeix és que les 
característiques de diverses peces poden arribar a ser tan semblants 
entre elles que el text de la descripció és pràcticament idèntic.

La qüestió de la signatura, que sovint es consigna en un apartat 
específic, resulta en el nostre cas tan summament residual (tan sols ens 
consta que estiguin signades unes vuit obres de les dues-centes seixanta 
que figuren en el catàleg) que s’ha optat per incloure-la dins d’aquest 
epígraf.

Exposicions: En aquest apartat s’han citat totes les exposicions on es 
van exposar el mateix títol o model, destacant en negre (i completant la 
referència amb l’any i la localitat) només en aquelles mostres on creiem 
que va ser exposada aquella versió en concret, mentre que la resta 
apareixen en gris. Correlativament al que succeeix amb la numeració de 
les obres, hem optat per pressuposar que una peça no ha estat venuda i 
per tant és la mateixa versió que s’exposa en la següent exposició sempre 
que no tenim constància fefaent de què així fos.

En qualsevol cas aquesta circumstància es dóna principalment en les 
obres de forja de primer període però no en el segon, i menys encara en 
les obres realitzades per a formar part d’un projecte decoratiu.

Citacions: Per a les citacions s’ha fet servir el mateix sistema que en la 
resta del treball (Publicació, any, mes i dia) quan es tracta de premsa 
o revista, no distingint si es tracta d’una cita sobre la sèrie completa 
o sobre la peça en concret, ni tampoc si es tracta d’una reproducció 
de fotogràfica de l’obra o si la citació és textual, o ambdues coses. No 
es consigna la pàgina per tractar-se de publicacions, en general, molt 
breus.

Les escasses citacions bibliogràfiques (no d’hemeroteca) s’han consignat 
igualment seguint la normativa de l’A.P.A.

Adquisició / Propietat: Menys d’una quarta part de les obres han 
estat localitzades i per tant tot sovint no es tenen dades sobre l’actual 
propietat de les mateixes. En algunes ocasions, quan es disposa de la 
dada, s’ha consignat el nom de la persona que va adquirir la peça (alguna 
vegada tan sols se sap el país), però és probable que els propietaris ja 
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hagin desaparegut i desconeixem en mans de qui hagi pogut anar a 
parar l’obra, si és que es conserva. 

Quan se sap del cert que la persona que va adquirir l’obra és morta, el 
nom l’hem consignat en gris i si es coneix a mans de qui ha passat la 
propietat, aquesta dada  apareix reflectida després del signe [>].

Es pot donar el cas de què algunes obres hagin estat cedides o regalades 
per l’autor o la seva família als seus actuals propietaris i en aquest 
cas hem optat per rebaixar el to de la paraula Adquisició per donar a 
entendre que n’és el propietari però no exactament l’adquiridor.

En el cas dels hotels tot sovint han canviat de propietat i actualment 
poden formar part de grups empresarials i per tant, en aquests casos 
s’ha optat per posar tan sols el nom original de l’hotel en el moment en 
què es va col·locar la peça.

Pel que fa a la ubicació de l’obra, tan sols hem reflectit l’última dada 
coneguda, que en molts casos pot ser el lloc on va ser adquirida, que no 
té per què ser necessàriament el mateix on residia del comprador.

Observacions: A l’apartat de les observacions s’hi han consignat tots 
aquells comentaris que es consideren rellevants però que no fan part de 
l’obra en si sinó dels seus avatars o la seva circumstància.
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n Núm. de referència: 1-1/4

n Títol: El... / Quijote / Don Quijote / El Rocinante

n Dimensions: 59 X 39 X 27 cm aprox.

n Datació: 1955

n Preu: 1250 ptes. (p.v.p) i 180 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Quixot / cultura hispànica / figura eqüestre

n Descripció: La peça representa, de manera molt 
esquemàtica, el personatge de Don Quixot a cavall. 
El reconeixem per uns trets mínims i característics: 
la silueta estilitzada, la barba punxeguda i sobretot 
la característica gibrella de barber que porta al cap, a 
manera d’elm. La figura està realitzada en forja i muntada 
sobre peanya d’olivera i el personatge del Quixot porta un 
escut rodó al braç esquerre i una llança a la mà dreta, i 
es representa orgullosament eixit en la seva cavalcadura, 
que sembla avançar al trot, amb el cap mirant al davant 
i una de les extremitats aixecada. Es tracta d’una de les 
seves primeres peces i per tant la podem incloure entre 
les anomenades de primera època, on les figures es 
representen amb proporcions  escassament estilitzades  i 
de manera simple, primitiva, sense elements accessoris. 

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 1955 
/ III Bienal Hispanoamericana / Galerías Syra / Barone 
Gallery / Galería Toisón / Sala Lafuente, València, 1956 / 
Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1956 / Galleria d’Arte 
Totti, Milà, 1957 / Fundació Barceló

n Citacions: Última Hora, 1955, Maig 18 / Diario de 
Mallorca, 1955, Maig 19 / Cort. Revista mallorquina, 
1955, Maig 21 / Orientación Mediterranea, estiu 1955 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Hem tingut alguns dubtes sobre quina 
imatge pertany a aquesta  versió de la peça, que n’hauria 
pogut tenir fins a quatre diferents. Entre la figura que 
surt representada en la fotografia de l’arxiu familiar que 
referenciem en aquest registre (que és la que apareix 
reproduïda al díptic de la primera exposició a Galerías 
Costa el 1955, així com a la revista Cort i a Orientación 
Mediterránea) i la que correspon a la fotografia més 
recent, realitzada el 2009 a l’exposició a la Fundació 
Barceló (veure la referència núm. 19), hi ha algunes subtils 
diferències: La inclinació de la cua, la llança, el cap i el coll 
del cavall semblen diferents, també la forma de la pota 
davantera i la posició de la gibrella sobre el cap del quixot 
varien, però sobretot és l’absència de detalls en l’escut 
de la peça núm. 19 el que ens indicaria que ens trobem 
davant de dues versions diferents del mateix model. 

L’obra corresponent a la referència núm. 19 seria, doncs, 
una segona versió, realitzada el 1955, per a III Bienal 
Hispanoamericana de Barcelona.

La imatge d’arxiu que reproduïm en aquesta referència 
correspondria a la primera versió exposada a Galerías 
Costa. Probablement, un cop venudes la tercera i la quarta 
versió del model (a Nova York i Madrid respectivament) 
l’artista recuperà la peça que havia restat en dipòsit a la 
galeria, per a exposar-la a València, Bilbao i finalment 
Milà, on hauria estat finalment venuda.

A València s’hauria pogut presentar sota el títol El 
Rocinante i a Milà com Quijote.

Les dimensions consignades en aquesta fitxa corresponen 
a la segona versió, però pensem que les d’aquesta primera 
haurien pogut ser molt semblantspel que es pot apreciar a 
les fotografies de l’exposició. 

imatge arxiu

imatge actual
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n Núm. de referència: 2-1/5

n Títol: Redención / Cristo 

n Dimensions: 43 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1955

n Preu: 1250 ptes. (p.v.p) i 70 (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Religiós

n Descripció: Redención és una de les escasses 
escultures de temàtica religiosa que es poden trobar en 
l’obra de Francesc Barceló. Resolta de manera primitiva, 
tal com correspon a aquestes peces de primera etapa, 
va ser una de les seves peces preferides de la primera 
exposició, tal com es desprèn d’una de les entrevistes 
publicades en premsa. La representació del Crist a la 
creu està executada des del respecte i sense imprimir un 
excessiu caràcter ni místic ni expressiu.

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 1955 
/ III Bienal Hispanoamericana / Galerías Syra / Barone 
Gallery / Galería Toisón / Sala Lafuente / Galeria Toisón 

n Citacions: Diario de Mallorca, 1955, Maig 19 / 
Orientación mediterránea, estiu 1955

n Adquisició / Propietat: Thomas Harris (Mallorca) >

n Observacions: De les cinc versions existents n’hi ha 
tres de documentades, aquesta correspondria a la primera 
d’elles, que formà part del lot de set peces adquirit per 
Thomas Harris a Galerías Costa l’any 1955. D’aquestes 
set peces, tres van ser recuperades però no pas aquesta. 
A les dues últimes exposicions en què es presenta apareix 
amb títol Cristo i, curiosament, ens costa que una de les 
versions va ser venuda a Bilbao, tot i no figurar en el llistat 

de peces exposades en aquella mostra. 

També com a curiositat, és un dels pocs (tres) dissenys 
que es repetirien en les dues exposicions realitzades 
a Toisón els anys 56 i 58 respectivament, tot i que en 
versions diferents.

La peanya no s’aprecia en aquesta imatge, però en la 
fotografia de conjunt de l’exposició de les Galerías Costa 
s’aprecia que anava muntada sobre una peanya de fusta.

L’alçada que es referencia és la de la segona versió, que 
apareix al catàleg de la III Bienal Hispanoamericana de 
Barcelona, però pel que es pot apreciar a les fotografies de 
conjunt de l’exposició de Galerías Costa, aquesta podria 
ser aproximadament la mateixa. 

imatge arxiu

esbossos imatge actual
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 3-1/4

n Títol: Rastro / Pescador 

n Dimensions: 29 X 24 X 12 aprox.

n Datació: 1955

n Preu: 120 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / personatge i animal

n Descripció: L’escena, senzilla i quotidiana, d’un 
pescador portant a sobre del cap un cabàs amb la 
seva captura que és perseguit per un gat expectant, 
aconsegueix transmetre ritme i actitud malgrat l’aspecte 
primitiu i essencial de la seva factura. Figura de primera 
època de proporcions naturalistes i pràcticament sense 
ornament. Muntada sobre peanya de fusta.

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1955  / Galerías Syra / Barone Gallery / Galería Toisón 
/ Sala Lafuente / Sala Mercado de artesanía / Galleria 
d’Arte Totti / Fundació Barceló

n Citacions: Última Hora, 1955, Maig 18 / Correo de 
Tánger, 1955, Juliol 2

n Adquisició / Propietat: Galerías Costa (Palma de 
Mallorca) > 

n Observacions: Pel que fa a les dimensions hem 
agafat les de la versió que es conserva en propietat de la 
seva germana, així que podien variar, això no obstant, 
en les fotografies de conjunt de l’exposició no s’aprecia 
que l’escala fos gaire diferent i, tenint en compte que 
probablement utilitzés el mateix diàmetre de vareta, 
podríem donar per bones les mateixes proporcions. 

Quant al preu, destacar que aquesta és l’única de les obres 
en què el preu de venda no apareix consignat en el llistat 
que es conserva, probablement pel fet que va restar en 
poder de la mateixa galeria. En canvi sí que figura el que 
pensem que podria correspondre al preu de cost de la peça. 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 4-1/4

n Títol: La vida / Subiendo 

n Dimensions: 

n Datació: 1955

n Preu: 600 ptes.(p.v.p.) i 240 ptes. (preu de cost) 

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana

n Descripció: Aquesta figura va ser de les més 
complicades a l’hora d’atribuir-li un títol. Finalment, i per 
descart, sembla que es tractaria de La vida, però aquest 
extrem no està documentat enlloc. Les dues figures 
enfilant-se per una mena d’arbre estilitzat tindrien, 
doncs, algun tipus de caràcter simbòlic. Es tracta una 
vegada més d’una obra de primera etapa, completament 
exempta d’ornament i realitzada exclusivament en forja. 
En ella apareixen dos o tres personatges, segons la versió. 
El tercer personatge (el de més amunt), que no apareix en 
aquesta però sí en les posteriors versions documentades, 
alça una mà en senyal de triomf, tal com fa l’enxaneta en 
arribar a dalt de tot, en la tradició castellera.

n Exposicions:  Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1955  / Galerías Syra / Galería Toisón / Sala Lafuente 
/ Sala Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti  / 
Fundació Barceló

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Thomas Harris (Mallorca) >

n Observacions: Aquesta fou també una de les set 
peces adquirides per Thomas Harris que no es van ser 
recuperades del seu taller, com sí que va succeir amb 
algunes d’elles, la qual cosa fa pensar que tal vegada resta 
en propietat de la seva família. 

En una versió posterior, per a ser presentada a Milà, 
hauria pogut canviar de títol i dir-se Subiendo.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 5-1/2

n Títol: Afrenta 

n Dimensions: 39 X37 X 34 cm

n Datació: 1955

n Preu: 1200 ptes. (p.v.p.) i 250 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Religió

n Descripció: L’obra representa el moment de la 
crucifixió o del davallament. Tres personatges aixequen o 
davallen (ens inclinaríem més aviat per la primera opció) 
a Crist crucificat. Aquest és el grup més nombrós de la 
primera exposició a Galerías Costa, majoritàriament 
compost per figures independents o acompanyades 
d’un animal. Això fa que sigui una de les peces més 
dinàmiques, tot i la senzillesa característica de les figures 
d’aquesta primera època. No ens consta que estigui 
inspirat en un pas en concret. 

Va ser restaurada per l’exposició de la Fundació Barceló, 
realitzant-se un punt de soldadura en el personatge que 
carrega amb les espatlles la part baixa de la creu. Aquesta 
reparació fou realitzada per Bernat Tries, qui de fet havia 
forjat inicialment l’obra sota les directrius de Francesc 
Barceló. Arran d’aquesta compostura la figura que aixeca 
la creu per darrere ha quedat amb un peu a l’aire i la creu 
més aixecada del que originalment estava. També es van 
restaurar la pàtina amb bufador i cera verge i la base de 
fusta.

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1955  / Barone Gallery / Fundació Barceló, Palma de 
Mallorca, 2009

n Citacions: Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat:  Thomas Harris> Joan Oliver 
Maneu (Palma de Mallorca)

n Observacions: Suposem que es tracta de Afrenta 
perquè a l’exposició de Syra n’hi ha una de molt semblant 
que podria ser  Paso de la Afrenta, ja que representa la 
mateixa escena però portada com un pas de setmana 
santa per uns personatges situats a la part inferior. 

Forma part del lot que va adquirir Thomas Harris el 1955 
a Galerías Costa. Anys més tard va ser localitzada al 
taller de Harris, al qual va ser erròniament atribuïda i la 
van portar a la galeria de Joan Oliver Maneu, a Palma de 
Mallorca.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 6-1/3

n Títol: Tam-tam 

n Dimensions: 50 X 17 X 15 cm

n Datació: 1955

n Preu: 600 ptes. (p.v.p.) i 60 (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Guerrer 

n Descripció: Tam-tam forma part de la sèrie de figures 
en forja més clarament de primera etapa. El tema inspirat 
en motius primitius i les proporcions menys estilitzades 
que les posteriors, en serien característics. L’esbós 
d’aquesta figura apareix a la part del davant del díptic de 
la primera exposició a Galerías Costa i, més esquemàtic, 
en el de Galerías Syra i en el sobre de l’exposició de 
Costa del 57, pel qual es va aprofitar el mateix fotolit. La 
figura representa un guerrer amb els dos braços enlaire 
i una cama aixecada. A la mà dreta porta una llança i a 
l’esquerra un escut. El cap s’inclina cap a terra i la llança 
apunta en la mateixa direcció

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1955  / Barone Gallery / Galerías Syra / Galería Toisón 
/ Sala Lafuente / Sala Mercado de artesanía / Fundació 
Barceló

n Citacions: Correo de Tánger, 1955, Juliol 2

n Adquisició / Propietat: Beamonte (Mallorca)

n Observacions: Aquest disseny va ser venut en dues 
ocasions en la mateixa exposició de Galerías Costa de 
1955: un cop al Sr. (o Sra.) Beamonte i l’altre suposem que 
a Richard Sussmann, ja que en el llistat de vendes tan sols 
estava consignat USA i Sussmann va ser qui va organitzar 
l’exposició de Francesc Barceló als Estats Units, just 
en acabar la seva primera mostra a Palma de Mallorca. 
Suposem que la fotografia correspon a la primera de les 
versions de la peça, ja que va ser reproduïda al Correo 
de Tánger amb motiu de l’exposició de Francesc Barceló 
a Galerías Costa l’any 1955. Les mides, en canvi, són 
les corresponents a una versió posterior, però veient 
les obres en la fotografia de la sala, no diferirien gaire 
d’aquestes.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 7-1/6

n Títol: Danza 

n Dimensions: 

n Datació: 1955

n Preu: 600 ptes. (p.v.p.) i 60 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Guerrer

n Descripció: D’entre les peces d’aquesta primera 
època és, junt amb Tam-tam i Destreza, de les que 
s’escau millor al primitivisme al qual l’autor fa referència 
en repetides ocasions. Representa una figura d’un guerrer 
fortament esquematitzada en el moment de realitzar 
una dansa ritual. Porta llança i escut però al contrari 
que succeeix a Tam-tam, aquesta figura no mira a terra 
aixecant les seves armes per sobre del cap, sinó cap 
amunt, brandant la seva llança al cel. En aquesta versió 
la llança la porta a la mà dreta i l’escut a l’esquerra i té 
aixecada la cama esquerra, però en la versió localitzada a 
Madrid és tot a la inversa.

n Exposicions:  Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1955  / Barone Gallery / Galerías Syra / Galería Toisón 
/ Sala Lafuente / Sala Mercado de artesanía / Galleria 
d’Arte Totti

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Beamonte (Mallorca)

n Observacions: 
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 8-1/3

n Títol: Destreza 

n Dimensions: 

n Datació: 1955

n Preu: 600 ptes. (p.v.p.) i 60 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Guerrer / esport

n Descripció: Representa un personatge a punt de 
projectar la seva llança. Podria ser un caçador o bé un 
esportista, ja que no porta cap altra tipus d’arma ofensiva 
ni defensiva. El braç i la cama esquerra s’avancen en la 
direcció de la projecció, mentre que el braç i la cama 
drets resten al darrere, flexionada aquesta última, com 
per agafar impuls.

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1955  / Barone Gallery / Galerías Syra / Galería Toisón / 
Sala Mercado de artesanía 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Thomas Harris (Mallorca) >

n Observacions: Destreza i Jabalina podrien ser dues 
peces molt semblants, igual que  Tam-tam i Danza, 
però en qualsevol cas diferents, ja que apareixen 
simultàniament en diverses exposicions. Pensem que 
aquesta fotografia correspon a Destreza perquè Jabalina 
no apareix en el llistat d’obres exposades a Galerías 
Costa l’any 55 i en canvi ens consta que aquesta peça 
sí que hi era, ja que apareix a les fotografies de la sala. 
Forma part del lot adquirit per Thomas Harris però no va 
ser recuperada de l’estudi de l’artista, com algunes altres, 
per tant podria continuar en possessió de la seva família.

Aquest disseny va ser venut dos cops a l’exposició de 
Galerías Costa, el primer cop a Thomas Harris i un 
segon cop creiem que a Richard Sussmann. La fotografia 
correspondria  a la primera versió.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 9-1/2

n Títol: Brío

n Dimensions: 

n Datació: 1955

n Preu: 1000 ptes. (p.v.p.) i 180 (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / tradició popular /
personatge i animal / figura eqüestre

n Descripció: Representa un personatge que cavalca 
un cavall encabritat. Podria fer referència a les festes 
de Sant Joan de Menorca, però no ho podem saber del 
cert donada l’extrema senzillesa de la representació i 
l’absència de detalls. Per les proporcions del personatge 
representat l’inclouríem dins es figures de primera època 
de l’artista. 

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1955  / Galerías Syra / Galería Toisón / Sala Lafuente / 
Sala Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti

n Citacions: Baleares, 1955, Maig 18

n Adquisició / Propietat: Beamonte (Mallorca)

n Observacions: Apareix reproduïda al díptic de 
l’exposició de Galerías Costa l’any 1955.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 10- 1/2

n Títol: Súplica 

n Dimensions: 

n Datació: 1955

n Preu: 600 ptes. (p.v.p.) i 60 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Religió

n Descripció: L’obra representa una figura dempeus, 
amb les mans juntes, en posició de pregar. Aquesta 
és una peça un pèl diferent dins del context de les 
presentades en les primeres exposicions d’aquesta època. 
Expressa un sentiment de recolliment molt contingut i 
espiritual i està treballada de manera més compacta, no 
tan filiforme i esquemàtica. És una representació més 
sintètica i estilitzada.

n Exposicions:  Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1955  / Galerías Syra / Galería Toisón / Sala Lafuente / 
Sala Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  Beamonte (Mallorca)

n Observacions: Una versió descartada d’aquesta obra 
restà en possessió de Bernat Tries. Conta el ferrer que 
Francesc Barceló no la va donar per bona perquè Tries li 
havia afegit el detall de les faccions de la cara. 

En una entrevista signada per R.M. (possiblement Rafael 
Manzano) en ocasió de l’exposició de l’artista a Galerías 
Syra hi trobem el següent passatge: 

- ¿Que dicen los visitantes de sus obras?

- Hay de todos. Una señora se me acercó, indignada, 
porque no veia en mis esculturas ojos, narices y boca. 
Me dió un consejo: “Joven: imite a los antiguos”.

- ¿Qué le replicó usted?

- Ya lo procuro, señora; me inspiro en lo que hicieron los 
hombres prehistóricos. Más antigüedad no he podido 
encontrar...

No es refereix a aquesta peça en concret però també és 
prou reveladora de la voluntat expressa de no transigir 
amb l’aparició de detalls superflus, tal com relata Bernat 
Tries, en relació a l’esmentada versió.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 11-1/2

n Títol: Ofrenda

n Dimensions: 23 X 16 X 20

n Datació: 1955

n Preu: 600 ptes. (p.v.p.) i 60 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Religió

n Descripció: Figura que representa un personatge 
agenollat, amb les cames obertes, el cap acotat i els 
braços tirats enrere en actitud de rendició o d’ofrena. 
Aquesta és possiblement una de les obres més essencials 
i esquemàtiques de la primera etapa. Sense pràcticament 
cap mena de concessió al detall, tota la seva expressivitat 
recau en la tensió que generen els angles de les seves 
extremitats.

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1955  / Barone Gallery  / Fundació Barceló, Palma de 
Mallorca, 2009

n Citacions: Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Thomas Harris> Joan Oliver 
Maneu> Mercè Casals> Enric Mas (Barcelona)

n Observacions: Malgrat no aparèixer a les fotografies 
de l’exposició de Galeries Costa, la peanya de fusta i el 
fet d’haver estat recuperada del taller de Thomas Harris 
ens van conduir a pensar que es tracta d’Ofrenda. També 
s’havia pensat la possibilitat que es tractés de Súplica, 
Afrenta o Redención, però tots aquests altres títols han 
sigut ja atribuïts a altres obres. 

Es va restaurar la pàtina amb bufador i cera verge i també 
la peanya amb motiu de l’exposició a la Fundació Barceló 
a Palma el 2009.

L’hem catalogat com una peça de caràcter religiós per 
les connotacions del tema del perdó i l’ofrena, però no 
tindria per què tractar-se, de fet d’una peça especialment 
vinculada amb aquesta temàtica.



309 

5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 12- 1/3

n Títol: Can 

n Dimensions: 

n Datació: 1955

n Preu: 600 ptes. (p.v.p.) i 60 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Animal

n Descripció: La figura representa esquemàticament 
un ca amb llargues orelles i cua curta, (podria ser un 
caçador) dempeus però en actitud de repòs.

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1955  / Barone Gallery / Galerías Syra / Galería Toisón / 
Sala Mercado de artesanía 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Col. privada (Bèlgica)

n Observacions: Consta la venda en el llistat de 
Galerías Costa el 1955, però tan sols indica el país 
(Bèlgica), no el nom del client. 

Existeixen dues peces de semblants característiques: Can 
i Perro; pensem que aquesta es tracta de la primera, ja 
que figura entre les obres fotografiades per Jeroni Juan 
abans de la primera exposició de Francesc Barceló, obres 
totes elles en forja, de primera etapa i muntades sobre 
peanya de fusta. 

L’obra no apareix a les fotografies de l’exposició, igual 
que Ofrenda.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 13-1/2

n Títol: Vara / Suerte de Varas

n Dimensions: 50 X 50 X 35

n Datació: 1955

n Preu: 1250 ptes. (p.v.p.) i 300 (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia /tradició popular / cultura 
hispànica / personatge i animal / figura eqüestre

n Descripció: És la primera d’una sèrie d’obres 
dedicades a la tauromàquia i és, entre aquestes, una de 
les de major complexitat i dinamisme. En el seu dia va ser 
una de les seves peces més celebrades, motiu que potser 
va desencadenar el desenvolupament de la sèrie.

Representa el picador en el moment de clavar-li la pica 
al brau. Aquest sosté la vara amb el braç dret alhora que 
intenta controlar la seva cavalcadura enfurismada amb la 
brida que subjecta amb la mà esquerra. 

No apareixen ni estreps, ni proteccions, ni cap element 
ornamental característic de la festa, el que atorga a la 
representació un caràcter sintètic, primitiu i essencial 
que defuig en certa mida de l’anècdota més folklòrica.

La forja es presenta sobre peanya de fusta.

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1955  / Galerías Syra / Galería Toisón / Sala Lafuente / 
Sala Mercado de artesanía / Museu d’Es Baluard, Palma 
de Mallorca, 2005 / Fundació Barceló, Palma de Mallorca 
2009

n Citacions: Última Hora, 1955, Maig 18 / Última 
Hora, 1955, Desembre 6 /  Última Hora, 2005, Juliol 9 
/ Baleares, 2005, Juliol 9 / Diario de Mallorca, 2005, 

Juliol 17 / Última Hora, 2009, Març 4 / Pensar les 
formes. Escultures contemporànies a les col·leccions 
mallorquines (2005) [catàleg] Palma de Mallorca: 
Es Baluard. Museu d’art Contemporani de Palma. / 
Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 (2009) [catàleg] 
Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Thomas Harris> Joan Oliver 
Maneu> Pedro Serra (Mallorca)

n Observacions: Formà part del lot adquirit per 
Thomas Harris a l’exposició de Galerías Costa l’any 1955. 
Aquesta peça és la que va desencadenar -amb l’atribució 
errònia a Harris per part des Baluard- l’inici del treball de 
catalogació. 

Es va presentar amb el nom de Vara en totes les 
exposicions tot i que, a l’article de Quinito Caldentey a 
Última Hora, en el peu de foto, se li atribueix el nom , 
més aclaridor, de La suerte de varas. 

Actualment li falta la vara.

Va ser restaurada per l’exposició a la Fundació Barceló, 
renovant-li la pàtina amb bufador i cera verge i sanejant 
la peana, però es va descartar la reincorporació de 
l’element extraviat 

El brau està desenganxat del suport.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 14- 1/3

n Títol: Bruto / Hombre y perro

n Dimensions: 20 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1955

n Preu: 1000 ptes. (p.v.p.) i 140 ptes. (preu de cost

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / personatge i animal

n Descripció: Obra de primera època. Representa la 
figura d’un personatge que s’esforça per returar un gos de 
grans dimensions, tibant de la seva corretja i amenaçant-
lo amb un pal que aixeca amb la seva mà dreta. L’home 
i l’animal són dues forces oposades, l’un amb les cames 
flexionades i el cos inclinat cap al darrere i l’altre 
avançant en la direcció oposada. 

És una de les representacions d’escenes quotidianes (com 
Rastro, o Burros) en les quals l’artista impregna les seves 
creacions sintètiques d’una certa gràcia o ironia.

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1955  / Barone Gallery / Galerías Syra / Galería Toisón 
/ Sala Lafuente / Sala Mercado de artesanía / Galleria 
d’Arte Totti

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Thomas Harris (Mallorca) >

n Observacions: És una de les obres adquirides per 
Thomas Harris a l’exposició de Galerías Costa l’any 1955 
que no van ser recuperades del seu taller i que per tant, 
podria continuar en possessió de la seva família.

En la imatge apareix sense peanya, tot i que en la 
fotografia de l’exposició a Galerías Costa es pot distingir 
clarament com estava muntada sobre una peanya de 
fusta inclinada, 

En posteriors versions (com per exemple a Galerías Syra) 
hauria anat muntada sobre pedra.

Creiem que, per fer-la més entenedora, a l’exposició de 
Milà, la va presentar senzillament amb el títol de Hombre 
y perro.

L’alçada correspon a la versió presentada a Milà, però 
veient les fotografies de Galerías Costa, possiblement fos 
molt semblant.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 15. 6-2/3

n Títol: Tam-tam 

n Dimensions: 50 X 17 X 15 cm aprox.

n Datació: 1955

n Preu: 600 ptes. (p.v.p.) i 60 (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Guerrer

n Descripció: Segona versió de la núm. 6. Tam-tam 
forma part de la sèrie de figures en forja més clarament 
de primera etapa. El tema, inspirat en motius primitius 
i les proporcions, menys estilitzades que les posteriors 
en serien característics. L’esbós d’aquesta figura apareix 
a la part del davant del díptic de la primera exposició 
a Galerías Costa i, més esquemàtic, en el de Galerías 
Syra i en el sobre de l’exposició de Costa del 57, pel qual 
es va aprofitar el mateix fotolit. La figura representa un 
guerrer amb els dos braços enlaire i una cama aixecada. 
A la mà dreta porta una llança i a l’esquerra un escut. El 
cap s’inclina cap a terra i la llança apunta en la mateixa 
direcció

n Exposicions: Galerías Costa  / Barone Gallery, Nova 
York, 1956 / Galerías Syra / Galería Toisón / Sala Lafuente 
/ Sala Mercado de artesanía / Fundació Barceló

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Richard Sussmann (E.E.U.U.)

n Observacions: Aquesta versió podria no haver estat 
mai exposada o podria haver format part de l’exposició 
a Barone Gallery, a Nova York. Tot el que en sabem és 
que la primera versió va ser adquirida pel Sr. (o Sra.) 
Beamonte a l’exposició de 1955 a Galerías Costa i que 
se’n va fer una segona versió que es va vendre als Estats 
Units, igual que succeeix amb l’obra Destreza. És de 
suposar que les va adquirir Richard Sussmann com a part 
del tracte per organitzar l’exposició a Nova York.

Les mides corresponen a una versió posterior, però 
pensem que podrien ser bastant semblants en totes elles.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

 n Núm. de referència: 16. 8-2/3

n Títol: Destreza 

n Dimensions: 

 n Datació: 1955

 n Preu: 600 ptes. (p.v.p.) i 60 ptes. (preu de cost)

 n Tècnica: Forja

 n Tema: Guerrer / esport

 n Descripció: Segona versió de la núm. 8. Representa 
un personatge a punt de projectar la seva llança. Podria 
ser un caçador o bé un esportista, ja que no porta cap 
altra tipus d’arma ofensiva ni defensiva. El braç i la cama 
esquerra s’avancen en la direcció de la projecció, mentre 
que el braç i la cama drets resten al darrere, flexionada 
aquesta última, com per agafar impuls.

 n Exposicions: Galerías Costa / Barone Gallery, Nova 
York, 1956/ Galerías Syra / Galería Toisón / Sala Mercado 
de artesanía 

 n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Richard Sussmann (E.E.U.U.)

n Observacions: Destreza i Jabalina podrien ser dues 
peces molt semblants, igual que  Tam-tam i Danza, 
però en qualsevol cas diferents, ja que apareixen 
simultàniament en diverses exposicions. 

Aquesta versió de la peça es va encarregar pels Estats 
Units (suposen que per a Richard Sussmann), segons el 
llistat de vendes de la galeria, ja que la primera formà 
part del lot adquirit per Thomas Harris.

Per tant aquesta versió, igual que la segona versió de 
Tam-tam, podria no haver estat mai exposada o podria 
haver format part de l’exposició a Barone Gallery, a Nova 
York.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

n Núm. de referència: 17-1/2

n Títol: La danza del fuego

n Dimensions: 77 cm (alçada)

n Datació: 1955

n Preu: 2500 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Dansa / cultura hispànica

n Descripció: Podríem dir que es tracta d’una peça de 
primera època avançada per l’estilització i representaria 
una parella de dansa espanyola, suposadament, en el 
moment culminant de “La Danza del fuego” de Falla. 
La figura masculina s’erigeix al centre de la composició 
marcant una vertical accentuada per dues flames laterals 
que s’alcen de manera gairebé simètrica a banda i 
banda de la figura, emulant la postura dels seus braços. 
Aquestes flames, només insinuades per dues tiges de 
ferro forjat i retorçat aporten dinamisme a la composició, 
igual que la figura femenina, que sembla ballar al seu 
voltant i la faldilla de la qual té el mateix tractament 
sinuós que les flames.

El conjunt es presenta sobre la part plana una mitja 
esfera de pedra sustentada per un suport circular de forja 
amb tres potes.

n Exposicions: III Bienal Hispanoamericana, 
Barcelona, 1955-56 / Galerías Syra, Barcelona, 1956 / 
Barone Gallery / Galería Toisón, Madrid, 1956

Citacions: Baleares, 1955, Octubre 4 / Última Hora, 1955, 
Desembre 6 / Radio Juventud, 1956, Gener 24 / Gaceta 
literaria, 1956, Juliol 7 / III Bienal Hispanoamericana 
(1955) [catàleg] Barcelona:  imprenta Vélez, pg. 15

n Adquisició / Propietat: Luís Asín (Madrid)

n Observacions: Pensem que la fotografia que es 
conserva en l’arxiu familiar podria correspondre a la 
primera versió del model, realitzada l’any 1955 per 
a ser presentada a la III Bienal Hispanoamericana, 
en el marc de la qual aquesta peça va ser exposada al 
públic al Museu d’art Modern de Barcelona, al Parc de 
la Ciutadella, seguidament hauria pogut ser exposada 
a Syra i posteriorment enviada a Madrid, a la Galería 
Toisón, on hauria estat venuda. Una segona versió 
s’hauria enviat a Nova York (a Barone Gallery) on també 
s’hauria venut.

imatge actual
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge actual

imatge arxiu

n Núm. de referència: 18. 2-2/5

n Títol: Redención / Cristo 

n Dimensions: 43 cm (alçada) 

n Datació: 1955

n Preu: 1500 ptes. 

n Tècnica: Forja

n Tema: Religiós

n Descripció: Segona versió de la núm. 2. Redención és 
una de les escasses escultures de temàtica religiosa que 
es poden trobar en l’obra de Francesc Barceló. Resolta 
de manera primitiva, tal com correspon a aquestes peces 
de primera etapa, va ser una de les seves peces preferides 
de la primera exposició, tal com es desprèn d’una de les 
entrevistes publicades en premsa. La representació del 
Crist a la creu està executada des del respecte i sense 
imprimir un excessiu caràcter ni místic ni expressiu.

n Exposicions: Galerías Costa / III Bienal 
Hispanoamericana, Barcelona, 1955-56 / Galerías Syra 
/ Barone Gallery / Galería Toisón , Madrid 1956/ Sala 
Lafuente / Galeria Toisón 

n Citacions: III Bienal Hispanoamericana (1955) 
[catàleg] Barcelona:  imprenta Vélez pàg. 15

n Adquisició / Propietat: Santiago Castro (Madrid)

n Observacions: De les cinc versions existents n’hi 
ha tres de documentades, no és el cas d’aquesta, que 
hauria estat realitzada per a ser exposada a la Bienal 
Hispanoamericana de Barcelona i posteriorment 
enviada a l’exposició de Madrid, on s’hauria venut al Sr. 
Santiago Castro, segons la correspondència recuperada 
entre la galeria Toisón i el mateix Francesc Barceló, on 
s’especifica que va ser la tercera de les obres venudes.

El preu ha pujat lleugerament respecte de la primera 
versió exposada a Mallorca, no sabem si també van 
augmentar les mides, en qualsevol cas l’alçada que es 
consigna és la que apareix al catàleg de la Biennal.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 19. 2-2/4

n Títol: El... / Quijote / Don Quijote / El Rocinante

n Dimensions: 39 X 59 X 27 cm

n Datació: 1955

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Quixot / cultura hispànica / figura eqüestre

n Descripció: Segona versió de la núm. 1. La peça 
representa, de manera molt esquemàtica, el personatge 
de Don Quixot a cavall. El reconeixem per uns trets 
mínims i característics: la silueta estilitzada, la barba 
punxeguda i sobretot la característica gibrella de 
barber que porta al cap, a manera d’elm. La figura està 
realitzada en forja i muntada sobre peanya d’olivera i 
el personatge del Quixot porta un escut rodó al braç 
esquerre i una llança a la mà dreta, i es representa 
orgullosament eixit en la seva cavalcadura, que sembla 
avançar al trot, amb el cap mirant al davant i una de 
les extremitats aixecada. Es tracta d’una de les seves 
primeres peces i per tant la podem incloure entre 
les anomenades de primera època, on les figures es 
representen amb proporcions  escassament estilitzades  i 
de manera simple, primitiva, sense elements accessoris. 
Apareix muntada sobre peanya de fusta.

n Exposicions: Galerías Costa / III Bienal 
Hispanoamericana, Barcelona, 1955-56 / Galerías Syra 
/ Barone Gallery / Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala 
Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti / Fundació 
Barceló, Palma de Mallorca, 2009

n Citacions:  Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Francesc Barceló> Enric 
Barceló (La Garriga, Barcelona)

n Observacions: Aquesta segona versió és molt 
semblant a la primera i d’aquí els dubtes que ja es van fer 
manifestos en les observacions de la referència núm. 1. 

Pensem que després d’haver estat realitzada el 1955, 
per a la III Bienal Hispanoamericana de Barcelona, on 
s’hauria presentat amb el títol de Don Quijote,  l’artista 
n’hauria conservat la propietat, realitzant-ne encara un 
mínim de dues versions més.

L’escultura, actualment en propietat d’un dels fills de 
l’artista, es troba en molt bon estat de conservació.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 20-1/2

n Títol: Potro 

n Dimensions: 27 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1955-56

n Preu: 220 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Animal

n Descripció: Representació esquemàtica i elegant 
d’un poltre en estat de repòs però amb una certa tensió 
i dinamisme. El cap i el coll recollits, la cua aixecada, 
els quarts del darrere lleugerament flexionats, com a 
punt  de posar-se en marxa. La mà dreta aixecada i 
l’esquerra tensionada i lleugerament en diagonal donant 
la impressió de què està agafant impuls.

n Exposicions: Galerías Syra / Barone Gallery, Nova 
York, 1956 / Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala 
Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Col. paticular (E.E.U.U.)

n Observacions: La peça està muntada sobre fusta, la 
qual cosa ens fa pensar que es tracta de la primera de les 
dues versions, ja que la de Syra presenta algunes lleugeres 
diferències i està muntada sobre marbre blanc.

Les dimensions correspondrien a la segona versió però 
pensem que ambdues podrien ser prou semblants.

Els preus que tenim de totes les peces presentades a 
l’exposició de Nova York, corresponen al llistat que es va 
presentar a les duanes nord-americanes i tot fa pensar 
que es tractaria del preu de cost i no del preu de venda.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 21-1/3

n Títol: Vejez / Sosiego

n Dimensions: 30 X 10 X 15 aprox.

n Datació: 1955-56

n Preu: 150 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / home en repòs

n Descripció: D’aquesta peça de primera etapa en 
podrien destacar l’esquematisme i l’efectivitat d’un 
disseny pràcticament geomètric i essencialista que resol 
amb escasses concessions al detall, el caràcter i l’actitud 
de la figura.

Representa un home gran amb barret, assegut i amb les 
dues mans juntes descansant sobre un gaiato.

La base i el bloc sobre el qual reposa el personatge són 
dos cubs de pedra clara.

n Exposicions: Galerías Syra / Barone Gallery, Nova 
York, 1956 / Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala 
Mercado de artesanía / Fundació Barceló

n Citacions: New York Times, 1956, Març 23 / Baleares, 
1956, Juliol 12

n Adquisició / Propietat: (E.E.U.U.)

n Observacions: Les dimensions corresponen a la 
segona versió de la peça, exposada a Barcelona, que seria 
molt semblant a aquesta.

A les exposicions de Madrid i Bilbao s’hauria presentat 
com Sosiego.

En una entrevista publicada amb motiu de l’exposició 
de Barcelona, l’artista al·ludeix a aquest model amb les 
segúents paraules: 

“¿Ve usted esa obra? se trata de la figura de un viejo que 
toma el sol a la puerta de mi casa. Todos le conocieron 
en Palma.”

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 22-1/2

n Títol: Fatiga 

n Dimensions: 25 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1955/56

n Preu: 150 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / home

n Descripció: Personatge en actitud d’avançar, ajudat 
d’un gran gaiato. Les cames flexionades, gairebé a punt 
de tocar a terra amb el genoll d’una d’elles. El braç 
esquerre que es despenja i el cos que s’inclina cap al 
davant. El braç dret s’aferra al bastó, com si sos l’única 
cosa que impedeix al personatge desplomar-se del tot.

Es tracta d’una peça absolutament sintètica, sense 
pràcticament detalls i que posseeix, això no obstant, una 
indubtable expressió.

n Exposicions: Galerías Syra / Barone Gallery, Nova 
York, 1956 / Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala 
Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: La peanya de fusta ens fa pensar 
que es tracta de la primera versió, ja que la segona, 
presentada a Syra, està muntada sobre pedra.

L’alçada correspon a la versió presentada a Milà, que 
seria la segona, però podrien ser ambdues semblants.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 23-1/2

n Títol: Insomnio 

n Dimensions: 26 cm (alçada)

n Datació: 1955-56

n Preu: 150 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana

n Descripció: Representa de manera sintètica un 
personatge que avança amb una candela a la mà i una 
gorra de dormir. La posició dels braços (pràcticament 
en creu) i de les cames (ben obertes, com per a tenir més 
estabilitat), donen la sensació de què l’individu avança a 
les palpentes. 

La diagonal pronunciada entre el peu esquerre i la mà dreta 
aporta ritme a una composició extremadament simple.

n Exposicions: Galerías Syra / Barone Gallery, Nova 
York, 1956 / Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala 
Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: La peanya de fusta ens podria indicar 
que es tracta de la primera versió, donat que la segona es 
presentà a Syra amb peanya de pedra. 

Les dimensions corresponen a la versió presentada a 
Milà, que hauria pogut ser la segona.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 24. 7-2/6

n Títol: Danza 

n Dimensions: 

n Datació: 1955-56

n Preu: 150 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Guerrer

n Descripció: Segona versió del registre núm. 
7. D’entre les peces d’aquesta primera època és, junt 
amb Tam-tam i Destreza, de les que s’escau millor al 
primitivisme al qual l’autor fa referència en repetides 
ocasions. Representa una figura d’un guerrer fortament 
esquematitzada en el moment de realitzar una dansa 
ritual. Porta llança i escut però al contrari que succeeix 
a Tam-tam, aquesta figura no mira a terra aixecant les 
seves armes per sobre del cap, sinó cap amunt, brandant 
la seva llança al cel. 

n Exposicions:  Galerías Costa / Barone Gallery, Nova 
York, 1956 / Galerías Syra / Galería Toisón / Sala Lafuente 
/ Sala Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

Observacions: Només tres de les sis versions han estat 
documentades, però sabem que tenien mides prou 
diverses. La tercera tenia una alçada de 46 centímetres 
mentre que la cinquena en mesurava seixanta i la sisena 
uns vint-i-cinc. Pel que s’aprecia a les fotografies de 
Galerías Costa i Galerías Syra la primera i la tercera 
versió tenen una alçada semblant a la de Rastro: això és 
uns trenta centímetres.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 25. 11-2/2

n Títol: Ofrenda 

n Dimensions: 

n Datació: 1955-56

n Preu: 150 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Religió

n Descripció: Segona versió del registre núm. 11. Figura 
que representa un personatge agenollat, amb les cames 
obertes, el cap acotat i els braços tirats enrere en actitud 
de rendició o d’ofrena. Aquesta és possiblement una de 
les obres més essencials i esquemàtiques de la primera 
etapa. Sense pràcticament cap mena de concessió al 
detall, tota la seva expressivitat recau en la tensió que 
generen els angles de les seves extremitats.

n Exposicions: Galerías Costa / Baronne Gallery, Nova 
York, 1956  / Fundació Barceló

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: Si hem de fer cas del que es va publicar 
a la premsa, es van vendre totes les obres de l’exposició 
de Francesc Barceló a Barone Gallery. Inclús dues 
d’elles haurien estat adquirides pel Museu d’Art Modern 
(MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 26- 1/3

n Títol: Cite / Citando

n Dimensions: 

n Datació: 1955-56

n Preu: 150 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia /cultura hispànica

n Descripció: Estilitzada figura d’un torero, en el 
moment de citar al toro. 

Les cames s’ajunten en una sola línia que s’eleva i 
s’avança suaument fins a insinuar la cintura, que és el 
punt més avançat de la peça. 

El torero treu pit i alça els braços aixecant les banderilles 
per sobre del cap en actitud tensa i desafiant.

Hi hauria dues versions documentades: en aquesta, 
que podria ser la primera, les banderilles apunten cap 
al davant i cap a baix. En la següent, sensiblement més 
estilitzada, les banderilles apunten cap al cel, accentuant 
el ritme ascendent.

n Exposicions: Galerías Syra / Baronne Gallery, 
Nova York, 1956 / Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala 
Mercado de artesanía 

n Citacions:  

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: En aquesta versió la peanya és de 
pedra. Podria tractar-se de marbre roig.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 27. 1-3/4

n Títol: Quijote / El... / Don Quijote / El Rocinante

n Dimensions: 59 X 39 X 27 cm aprox.

n Datació: 1955-56

n Preu: 320 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Quixot / cultura hispànica / figura eqüestre

n Descripció: Tercera versió de la núm. 1. La peça 
representa, de manera molt esquemàtica, el personatge 
de Don Quixot a cavall. El reconeixem per uns trets 
mínims i característics: la silueta estilitzada, la barba 
punxeguda i sobretot la característica gibrella de barber 
que porta al cap, a manera d’elm. El personatge del 
Quixot porta un escut rodó al braç esquerre i una llança 
a la mà dreta, i es representa orgullosament eixit en la 
seva cavalcadura, que sembla avançar al trot, amb el cap 
mirant al davant i una de les extremitats aixecada. 

n Exposicions: Galerías Costa / III Bienal 
Hispanoamericana / Galerías Syra / Barone Gallery, 
Nova York, 1956 / Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala 
Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti / Fundació 
Barceló

n Citacions: New York Times, 1956, Març 23 / Baleares, 
1956, Juliol 12

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: Pensem que a Nova York, la peça 
anomenada El... fou presentada com a Quijote, per fer-la 
més entenedora al públic americà.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 28-1/4

n Títol: Gallo / Despertar / Despertador

n Dimensions: 35 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1955-56

n Preu: 320 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Animal

n Descripció: Pensem que es tracta de la primera 
versió de la peça que més endavant es presentarà com a 
Despertador o Despertar i que representa un gall en el 
moment d’emetre el seu cant característic.

L’hem considerat de primera època avançada perquè al 
contrari de la major part de peces de les cinc primeres 
exposicions utilitza el pla per a dibuixar la forma de la 
figura i no construeix només a partir d’una estructura 
lineal. La peça sembla modelada amb forja (i no tallada 
amb bufador d’acetilè, com farà més endavant) i 
muntada sobre un cub de pedra fosca, rudimentàriament 
tallada.

n Exposicions: Galerías Syra / Barone Gallery, Nova 
York, 1956 / Galería Toisón / Sala Lafuente / Galerías 
Costa / Galleria d’Arte Totti 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: L’alçada correspon a la versió de Milà, 
però les anteriors haurien pogut ser bastant semblants.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 29. 12-2/3

n Títol: Can 

n Dimensions: 

n Datació: 1955-56

n Preu: 150 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Animal

n Descripció: Segona versió de la núm. 12. La figura 
representa esquemàticament un ca amb llargues orelles 
i cua curta, (podria ser un caçador) dempeus però en 
actitud de repòs.

n Exposicions: Galerías Costa /  Galerías Syra / Barone 
Gallery , Nova York, 1956/Galería Toisón / Sala Mercado 
de artesanía 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: Si hem de fer cas del que es va publicar 
a la premsa, es van vendre totes les obres de l’exposició 
de Francesc Barceló a Barone Gallery. Inclús dues 
d’elles haurien estat adquirides pel Museu d’Art Modern 
(MOMA).



327 

5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 30-1/2

n Títol: Jabalina

n Dimensions: 

n Datació: 1955-56

n Preu: 150 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Guerrer / esport

n Descripció: Pensem que es podria tractar d’una 
peça molt semblant a Destreza (registre núm. 8) amb 
variacions en la posició de les cames, que, de fet, s’aprecia 
en les fotografies de conjunt de l’exposició de Barcelona 
(veure registre núm. 52). Seria, doncs, una figura 
esquemàtica de les considerades de primera època on el 
personatge es troba a punt de projectar la seva llança. 
Podria tractar-se d’un caçador o d’un guerrer primitius 
o inclús d’un esportista, però no és aquest últim (el dels 
esports) un tema freqüent en la producció de Francesc 
Barceló.

n Exposicions: Galerías Syra / Barone Gallery , Nova 
York, 1956/ Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala Mercado 
de artesanía / Galleria d’Arte Totti

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: Si hem de fer cas del que es va publicar 
a la premsa, es van vendre totes les obres de l’exposició 
de Francesc Barceló a Barone Gallery. Inclús dues 
d’elles haurien estat adquirides pel Museu d’Art Modern 
(MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 31-1/3

n Títol: Burros

n Dimensions: 

n Datació: 1955-56

n Preu: 300 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / Personatge i animal

n Descripció: Es tracta d’un altre exemple 
d’esquematisme primitivista de primera etapa a partir 
d’un tema anecdòtic però amb tot el dinamisme 
expressiu del traç generat per les línies de forja.

La peça representa un home tibant d’un ruc. Ambdós 
personatges estan confrontats dibuixant diagonals 
oposades: L’home estira amb una mà mentre l’amenaça 
amb l’altra, sostenint alguna mena de vara. L’animal es 
resisteix tensant les potes del davant i arronsant les del 
darrere. La silueta és tan senzilla i el registre d’imatge 
tan precari (veure registre 52) que es fa difícil distingir si 
es tracta d’un ruc o de qualsevol altre animal de quatre 
potes; de fet, salvant les diferències compositives, la peça 
és molt semblant a Bruto (registre núm. 14).

n Exposicions: Galerías Syra / Barone Gallery, Nova 
York, 1956 / Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala 
Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti 

n Citacions: New York Times, 1956, Març 23 / Baleares, 
1956, Juliol 12

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: Si hem de fer cas del que es va publicar 
a la premsa, es van vendre totes les obres de l’exposició 
de Francesc Barceló a Barone Gallery. Inclús dues 
d’elles haurien estat adquirides pel Museu d’Art Modern 
(MOMA).

És de les poques peces d’aquesta època de la qual no 
se’n conserva fotografia, tan sols podem veure’n el que 
en seria la segona versió en la fotografia de conjunt de 
l’exposició de Galerías Syra.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 32-1/2

n Títol: Salto 

n Dimensions: 

n Datació: 1955-56

n Preu: 350 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Personatge i animal / figura eqüestre / esport

n Descripció: Salto és una de les obres amb 
més moviment d’aquest primer període. La figura 
esquematitzada del cavall es projecta en una diagonal 
ascendent com si es tractés d’una fletxa. El genet s’aixeca 
sobre la seva cavalcadura, tirant endavant els braços i el 
cos per afavorir que el cavall s’estiri i salti per sobre de 
l’obstacle.

n Exposicions: Galerías Syra / Barone Gallery, Nova 
York, 1956 / Sala Lafuente / Sala Mercado de artesanía / 
Galleria d’Arte Totti 

n Citacions: New York Times, 1956, Març 23 / Baleares, 
1956, Juliol 12

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: Tot i tractar-se d’una peça estilitzada 
i dinàmica, sense gaires detalls accessoris, estaríem 
d’acord amb el fet que assenyala - en referència a la 
segona versió de la peça presentada a Galerías Syra- 
Angel del Castillo (Diario de Barcelona, 1956, gener 
20) que certs detalls, com la mateixa representació de 
la tanca u obstacle, perjudiquen el dinamisme de la 
peça. Aquest fet es posa de manifest en la reproducció 
del cartell de Barone Gallery, on aquest detall ha estat 
suprimit i la composició flueix amb més força i claredat.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 33.17-2/2

n Títol: La danza del fuego

n Dimensions: 77 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1955

n Preu: 500 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Dansa / cultura hispànica

n Descripció: Segona versió de la núm. 17. Podríem 
dir que es tracta d’una peça de primera època avançada 
per l’estilització i representaria una parella de dansa 
espanyola, suposadament, en el moment culminant 
de “La Danza del fuego” de Falla. La figura masculina 
s’erigeix al centre de la composició marcant una vertical 
accentuada per dues flames laterals que s’alcen de 
manera gairebé simètrica a banda i banda de la figura, 
emulant la postura dels seus braços. Aquestes flames, 
només insinuades per dues tiges de ferro forjat i retorçat 
aporten dinamisme a la composició, igual que la figura 
femenina, que sembla ballar al seu voltant i la faldilla de 
la qual té el mateix tractament sinuós que les flames.

El conjunt es presenta sobre la part plana una mitja 
esfera de pedra sustentada per un suport circular de 
forja amb tres potes.

n Exposicions: III Bienal Hispanoamericana / Galerías 
Syra / Barone Gallery, Nova York, 1956 / Galería Toisón

n Citacions: Baleares, 1955, Octubre 4 / Última Hora, 
1955, Desembre 6 / Radio Juventud, 1956, Gener 24 / 
Gaceta literaria, 1956, Juliol 7

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

Observacions: No es conserva cap imatge d’aquesta 
versió del registre núm. 17 que hauria estat enviada a 
Nova York, per a la seva exposició a Barone Gallery, on 
s’hauria venut, com la resta de la mostra. El preu de què 
disposem és el que es va acordar declarar a les duanes, 
en conseqüència podria tractar-se d’un preu fictici, o en 
qualsevol cas, del preu de cost, ja que ens consta que de 
la versió venuda a Madrid d’aquest mateix  model se’n 
van pagar 2500 ptes.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 34

n Títol: Danzando 

n Dimensions: 

n Datació: 1955-56

n Preu: 380 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: 

n Descripció: 

n Exposicions: Barone Gallery, Nova York, 1956

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: És el primer i únic cop que apareix 
aquesta peça i, suposem que, com les altres, es tracta 
d’una obra de forja que representa personatges (un o 
més) de manera esquemàtica i en actitud dinàmica. 
El que desconeixem és de si es tracta d’una obra 
d’inspiració primitivista com Danza (veure registre núm. 
7) o més aviat fa al·lusió al tema de la dansa espanyola 
com La danza del fuego (veure registre núm. 17).

Intuïm que es tracta d’una obra amb més d’un 
personatge i que revesteix una certa complexitat perquè 
el preu de costt, que coneixem mercès al llistat elaborat 
per a la duana nord-americana, és similar (superior 
inclús) al de Salto o Quijote, però no tan elevat com La 
Danza del fuego, anteriorment al·ludida.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 35. 5-2/2

n Títol: Afrenta

n Dimensions: 

n Datació: 1955-56

n Preu: 180 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Religiós

n Descripció: Segona versió de la núm. 5. Segona 
versió de L’obra representa el moment de la crucifixió o 
del davallament. Tres personatges aixequen o davallen 
(ens inclinaríem més aviat per la primera opció) a Crist 
crucificat.

n Exposicions: Galerías Costa / Barone Gallery, Nova 
York, 1956 / Fundació Barceló

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: El preu de cost atribuït a la primera 
versió de la peça és sensiblement més alt (250 ptes.) 
amb la qual cosa podríem pensar que les dimensions 
d’aquesta versió podrien haver estat més reduïdes.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 36-1/3

n Títol: Quijote derecho / Don Quijote / Quijote 

n Dimensions: 

n Datació: 1955-56

n Preu: 180 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Quixot / cultura hispànica

n Descripció: La figura representa un estilitzat 
personatge dempeus, amb una llança a la mà dreta 
i un escud a la mà esquerra. Distingim que es tracta 
d’un Quixot i no d’un guerrer o un caçador (com en el 
cas de Danza, Tam tam o Destreza) per uns pocs però 
significatius trets distintius: la forma del cap, allargada 
i on destaquen el nas i la barbeta, però sobretot per la 
gibrella que el personatge utilitza a manera d’elm. Per 
l’estilització le la figura direm que es tracta d’una obra de 
primera època avançada.

n Exposicions: Galerías Syra / Barone Gallery, Nova 
York, 1956 / Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala 
Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: Podria haver estat presentada a Nova 
York com Quijote derecho i posteriorment tan sols com 
Don Quijote o Quijote.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 37.3-2/4

n Títol: Rastro / Pescador

n Dimensions: 

n Datació: 1955-56

n Preu: 160 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / personatge i animal

n Descripció: Segona versió de la núm. 3. L’escena, 
senzilla i quotidiana, d’un pescador portant a sobre del 
cap un cabàs amb la seva captura que és perseguit per 
un gat expectant, aconsegueix transmetre ritme i actitud 
malgrat l’aspecte primitiu i essencial de la seva factura. 
Figura de primera època de proporcions naturalistes i 
pràcticament sense ornament. 

n Exposicions: Galerías Costa  / Galerías Syra / Barone 
Gallery, Nova York, 1956 / Galería Toisón / Sala Lafuente 
/ Sala Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti / 
Fundació Barceló

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions:  Al contrari del que succeeix en altres 
peces, en aquest cas el preu de costt, que coneixem 
mercès al llistat elaborat per a la duana nord-americana, 
és lleugerament superior al que es va consignar per la 
primera versió, exposada a Galerías Costa, per la qual 
cosa pensem que també podria ser una mica més gran. 

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 38.14-2/3

n Títol: Bruto / Hombre y perro

n Dimensions: 

n Datació: 1955-56

n Preu: 250 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / personatge i animal

n Descripció: Segona versió de la núm. 14. Obra de 
primera època. Representa la figura d’un personatge que 
s’esforça per returar un gos de grans dimensions, tibant 
de la seva corretja i amenaçant-lo amb un pal que aixeca 
amb la seva mà dreta. L’home i l’animal són dues forces 
oposades, l’un amb les cames flexionades i el cos inclinat 
cap al darrere i l’altre avançant en la direcció oposada. 

És una de les representacions d’escenes quotidianes (com 
Rastro, o Burros) en les quals l’artista impregna les seves 
creacions sintètiques d’una certa gràcia o ironia.

n Exposicions: Galerías Costa  /Galerías Syra / Barone 
Gallery. Nova York, 1956 /  Galería Toisón / Sala Lafuente 
/ Sala Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: El preu de costt, que coneixem mercès 
al llistat elaborat per a la duana nord-americana, és , una 
vegada més, sensiblement superior al que determina el 
llistat de Galerías Costa (140 ptes.), amb la qual cosa 
podríem estar parlant d’una versió de la peça de majors 
dimensions que la primera.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

5. Catàleg

imatge actual

336

n Núm. de referència: 39. 2-3/5

n Títol: Redención

n Dimensions: 

n Datació: 1955-56

n Preu: 200 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Religiós

n Descripció: Tercera versió de la núm. 2. Redención és 
una de les escasses escultures de temàtica religiosa que 
es poden trobar en l’obra de Francesc Barceló. Resolta 
de manera primitiva, tal com correspon a aquestes peces 
de primera etapa, la representació del Crist a la creu està 
executada des del respecte i sense imprimir un excessiu 
caràcter ni místic ni expressiu.

n Exposicions: Galerías Costa/ III Bienal 
Hispanoamericana / Galerías Syra / Barone Gallery, 
Nova York, 1956 / Galería Toisón / Sala Lafuente / Galeria 
Toisón 

n Citacions: New York Times, 1956, Març 23 / Baleares, 
1956, Juliol 12

n Adquisició / Propietat:  (E.E.U.U.)

n Observacions: El preu de cost, que coneixem mercès 
al llistat elaborat per a la duana nord-americana, és molt 
superior al que apareix en el llistat de Galerías Costa 
(70 ptes.) per la primera versió de la peça, així que les 
dimensions d’aquesta tercera versió podrien haver estat 
més grans.

Si hem de fer cas del que es va publicar a la premsa, es 
van vendre totes les obres de l’exposició de Francesc 
Barceló a Barone Gallery. Inclús dues d’elles haurien 
estat adquirides pel Museu d’Art Modern (MOMA).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 40. 2-4/5

n Títol: Redención / Cristo 

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 2500 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Religiós

n Descripció: Quarta versió de la núm. 2. Redención és 
una de les escasses escultures de temàtica religiosa que 
es poden trobar en l’obra de Francesc Barceló. Resolta 
de manera primitiva, tal com correspon a aquestes peces 
de primera etapa, la representació del Crist a la creu està 
executada des del respecte i sense imprimir un excessiu 
caràcter ni místic ni expressiu.

n Exposicions: Galerías Costa / III Bienal 
Hispanoamericana / Galerías Syra, Barcelona, 1956 / 
Barone Gallery / Galería Toisón / Sala Lafuente, València, 
1956 / Galeria Toisón 

n Citacions: Radio Nacional, 1956, Gener 18

n Adquisició / Propietat: Antonio Besga (Bilbao)

n Observacions: Les versions tercera i quarta de 
Redención haurien pogut ser una mica més grans que les 
anteriors, a jutjar pels preus. 

Aquesta versió, que sembla lleugerament més estilitzada 
que les anteriors, es pot apreciar en les fotografies de 
conjunt de l’exposició a Galerías Syra, a Barcelona (la 
imatge que acompanya aquest registre correspon, de fet 
a un fragment d’una d’aquestes fotografies). En aquesta 
ocasió on es presentà muntada sobre peanya de pedra 
blanca. 

Posteriorment hauria estat exposada a València i 
finalment venuda a Bilbao (segons la correspondència 
que es conserva), tot i no figurar en el llistat de peces 
exposades.

A les dues últimes exposicions en què es presenta apareix 
amb títol Cristo i és un dels pocs (tres) dissenys que es 
repetirien en les dues exposicions realitzades a Toisón 
els anys 56 i 58 respectivament (tot i que en versions 
diferents).
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 41. 22-2/2

n Títol: Fatiga 

n Dimensions: 25 cm (alçada)

n Datació: 1956

n Preu: 1500 / 1000 i 1300 ptes. / 12000 lires (pvp) i 120 
ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / home

n Descripció: Personatge en actitud d’avançar, ajudat 
d’un gran gaiato. Les cames flexionades, gairebé a punt 
de tocar a terra amb el genoll d’una d’elles. El braç 
esquerre que es despenja i el cos que s’inclina cap al 
davant. El braç dret s’aferra al bastó, com si sos l’única 
cosa que impedeix al personatge desplomar-se del tot.

Es tracta d’una peça absolutament sintètica, sense 
pràcticament detalls i que posseeix, això no obstant, una 
indubtable expressió.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / 
Baronne Gallery / Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala 
Lafuente, València, 1956 / Sala Mercado de artesanía, 
Bilbao, 1957 / Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Es distingeix amb dificultat a una 
de les fotografies de conjunt de l’exposició realitzada a 
Galerías Syra, entre Danza i Rastro, però en qualsevol 
cas s’aprecia que està muntada sobre base de pedra. 
L’alçada apareix consignada al llistat Milà., així com el 
preu en lires i el preu de cost, que va ser el declarat a les 
duanes. 

Anteriorment, a l’exposició de Galería Toisón, a Madrid, 
havia tingut dos preus en dos llistats diferents (1000 i 
1300 prs.) i a Galerías Syra el preu encara hauria estat un 
altre, lleugerament més elevat (1500 ptes.).



339 

5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 42. 6-3/3

n Títol: Tam-tam 

n Dimensions: 50 X 17 X 15 cm

n Datació: 1956

n Preu: 1750 / 1000 i 1300 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Guerrer

n Descripció: Tam-tam forma part de la sèrie de 
figures en forja més clarament de primera etapa. El tema, 
inspirat en motius primitius i les proporcions, menys 
estilitzades que les posteriors en serien característics. 
L’esbós d’aquesta figura apareix a la part del davant 
del díptic de la primera exposició a Galerías Costa i, 
més esquemàtic, en el de Galerías Syra i en el sobre de 
l’exposició de Costa del 57, pel qual es va aprofitar el 
mateix fotolit. La figura representa un guerrer amb els 
dos braços enlaire i una cama aixecada. A la mà dreta 
porta una llança i a l’esquerra un escut. El cap s’inclina 
cap a terra i la llança apunta en la mateixa direcció

n Exposicions: Galerías Costa / Barone Gallery / 
Galerías Syra, Barcelona, 1956/ Galería Toisón, Madrid, 
1956 / Sala Lafuente, València, 1956 / Sala Mercado de 
artesanía, Bilbao, 1957 / Fundació Barceló, Palma de 
Mallorca, 2009

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:Lluís Mas i Francisca 
Barceló> Albert Mas (Palma de Mallorca)

n Observacions: La imatge d’arxiu és un fragment 
d’una de les fotografies de conjunt de l’exposició de 
Barcelona.

Podria semblar que entre les versions que mostren 
ambdues imatges hi ha certes diferències com el gruix 
de la vareta utilitzada o les dimensions de l’escut, però 
també és possible que es degui a la fotografia. 

El fet és que no consta que la tercera versió de Tam tam 
hagi estat venuda i per tant considerem factible que hagi 
estat exposada a Barcelona, Madrid, València i Bilbao i 
posteriorment oferida a la seva germana Francisca.

A l’exposició de Madrid va tenir dos preus diferents. 
Anteriorment a Barcelona n’havia tingut un altre 
lleugerament més elevat.

La peanya s’hauria pogut canviar en qualsevol moment, 
ja que de fet ens consta que, pels enviaments, sovint 
només s’enviaven els ferros, sense suport i després es 
muntaven la ciutat de destí.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 43. 23-2/2

n Títol: Insomnio 

n Dimensions: 26 cm (alçada)

n Datació: 1956

n Preu: 1500 / 1000 i 1300 ptes. / 12000 lires (pvp) i 120 
ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana

n Descripció: Representa de manera sintètica un 
personatge que avança amb una candela a la mà i una 
gorra de dormir. La posició dels braços (pràcticament 
en creu) i de les cames (ben obertes, com per a tenir més 
estabilitat), donen la sensació de què l’individu avança a 
les palpentes. 

La diagonal pronunciada entre el peu esquerre i la mà 
dreta aporta ritme a una composició extremadament 
simple.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / 
Baronne Gallery / Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala 
Lafuente, València, 1956 / Sala Mercado de artesanía, 
Bilbao, 1957 / Galleria d’Arte Totti, Milà 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:

n Observacions: La peanya de la segona versió era, tal 
com s’aprecia a la imatge de l’exposició de Barcelona, de 
pedra i no de fusta com la primera.

En la fotografia de la dita exposició, d’esquerra a dreta i 
malgrat la baixa qualitat, podem reconèixer Burros, Can i 
per últim, Insomnio.

L’alçada apareix consignada al llistat Milà., així com el 
preu en lires i el preu de cost, que va ser el declarat a les 
duanes. 

Anteriorment, a l’exposició de Galería Toisón, a Madrid, 
havia tingut dos preus en dos llistats diferents, i a 
Barcelona encara un altre.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 44. 8-3/3

n Títol: Destreza 

n Dimensions: 

n Datació: 1955

n Preu: 1750 / 1000  i 1300 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Guerrer

n Descripció: Representa un personatge a punt de 
projectar la seva llança. Podria ser un caçador o bé un 
esportista, ja que no porta cap altra tipus d’arma ofensiva 
ni defensiva. El braç i la cama esquerra s’avancen en la 
direcció de la projecció, mentre que el braç i la cama 
drets resten al darrere, flexionada aquesta última, com 
per agafar impuls.

n Exposicions: Galerías Costa / Barone Gallery / 
Galerías Syra, Barcelona, 1956 / Galería Toisón, Madrid, 
1956/ Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:

n Observacions: Difícilment reconeixible a la fotografia 
de l’exposició de Galerías Syra, aquesta tercera versió 
de Destreza podria ser una mica més gran que les 
primeres. El preu de venda de la primera versió fou de 
600 ptes. mentre que a l’exposició de Barcelona hauria 
gairebé triplicat aquest preu i a Madrid va tenir dos preus 
diferents, també superiors al primer.

La peanya aquest cop seria de pedra.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 45. 7-3/6

n Títol: Danza 

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 1750 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Guerrer

n Descripció: D’entre les peces d’aquesta primera època 
és, junt amb Tam-tam i Destreza, de les que s’escau millor 
al primitivisme al qual l’autor fa referència en repetides 
ocasions. Representa una figura d’un guerrer fortament 
esquematitzada en el moment de realitzar una dansa 
ritual. Porta llança i escut però al contrari que succeeix 
a Tam-tam, aquesta figura no mira a terra aixecant les 
seves armes per sobre del cap, sinó cap amunt, brandant 
la seva llança al cel. En aquesta versió la llança la porta 
a la mà dreta i l’escut a l’esquerra i té aixecada la cama 
esquerra.

n Exposicions:  Galerías Costa / Barone Gallery / 
Galerías Syra, Barcelona, 1956 / Galería Toisón / Sala 
Lafuente / Sala Mercado de artesanía / Galleria d’Arte 
Totti

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:

n Observacions: Possiblement Danza fou una de les 
peces venudes a Syra, ja que la versió que s’exposa (i es 
ven) en la següent exposició (a Madrid) no es correspon 
amb la que apareix en primer pla en aquesta fotografia de 
l’exposició de Barcelona. 

En aquesta ocasió es presenta muntada sobre peanya de 
pedra.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 46. 21-2/3

n Títol: Vejez / Sosiego

n Dimensions: 30 X 10 X 15

n Datació: 1956

n Preu: 1750 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / home en repòs

n Descripció: D’aquesta peça de primera etapa en 
podrien destacar l’esquematisme i l’efectivitat d’un 
disseny pràcticament geomètric i essencialista que resol 
amb escasses concessions al detall, el caràcter i l’actitud 
de la figura.

Representa un home gran amb barret, assegut i amb les 
dues mans juntes descansant sobre un gaiato.

La base i el bloc sobre el qual reposa el personatge són 
dos cubs de pedra clara.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / Barone 
Gallery / Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala Mercado 
de artesanía / Fundació Barceló

n Citacions: Radio Nacional, 1956, Gener 18 / Diario 
de Barcelona, 1956, Gener 20

n Adquisició / Propietat: Mary Herryck de Pujol (Sant 
Just Desvern, Barcelona)

n Observacions: Creiem que va ser una de les obres 
venudes a Syra perquè va ser adquirida per un parent de 
la dona de l’artista.

Veg. supra observacions de la referència  núm. 21.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 47.26- 2/3

n Títol: Cite / Citando

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 2000, 2300 i 2070 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia /cultura hispànica

n Descripció: Estilitzada figura d’un torero, en el 
moment de citar al toro. 

Les cames s’ajunten en una sola línia que s’eleva i 
s’avança suaument fins a insinuar la cintura, que és el 
punt més avançat de la peça. 

El torero treu pit i alça els braços aixecant les banderilles 
per sobre del cap en actitud tensa i desafiant.

En aquesta versió, sensiblement més estilitzada que la 
primera, les banderilles apunten cap al cel, accentuant el 
ritme ascendent.

Seria una de les peces més celebrades i en les quals es 
donarien les característiques de les peces de primera 
època avançada.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona 1956 / 
Baronne Gallery / Galería Toisón, Madrid 1956 / Sala 
Lafuente / Sala Mercado de artesanía 

n Citacions:  Diario de Barcelona, 1956, Gener 20 / 
Revista de actualidades artes y letras, 1956, Gener 23 / 
Radio Nacional, 1956, Novembre 6

n Adquisició / Propietat: Sr. Antonow (Madrid)

n Observacions: En aquesta versió la peanya és de 
pedra clara.

No constant la seva venda a l’exposició de Barcelona, 
pensem que hauria pogut ser exposada posteriorment a 
Madrid, on va ser venuda.

El preu de venda final va ser de 2070 ptes. tot i haver 
aparegut als llistats de preus per 2000 i per 2300 ptes. en 
l’exposició de Toisón.

Respecte d’aquesta obra, el mateix artista reconeix que és 
la més aconseguida de les peces sobre la festa nacional, 
tot i no ajustar-se estrictament als cànons taurins.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 48. 10-2/2

n Títol: Súplica 

n Dimensions: 27 cm d’alçada

n Datació: 1956

n Preu: 2000 / 1300 i 1500 ptes. / 12000 lires (pvp) i 100 
ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Religió

n Descripció: L’obra representa una figura dempeus, 
amb les mans juntes, en posició de pregar. Aquesta 
és una peça un pèl diferent dins del context de les 
presentades en les primeres exposicions d’aquesta època. 
Expressa un sentiment de recolliment molt contingut i 
espiritual i està treballada de manera més compacta, no 
tan filiforme i esquemàtica. És una representació més 
sintètica i estilitzada.

n Exposicions:  Galerías Costa / Galerías Syra, 
Barcelona, 1956 / Galería Toisón, Madrid, 1956/ Sala 
Lafuente, València, 1956 / Sala Mercado de artesanía, 
Bilbao, 1957 / Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:

n Observacions: Veg. supra observacions de la 
referència  núm. 10.

El preu, tal com succeeix en altres obres, han variat 
sensiblement respecte de la primera versió presentada a 
Galerías Costa. Concretament la primera versió d’aquesta 
peça va ser venuda a Palma per 600 ptes. mentre que en 
posteriors exposicions oscil·larà entre les 1300 i les 2000 
ptes.



346

5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 49. 1-4/4

n Títol: El... / Quijote / Don Quijote / El Rocinante

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 3000 / 2000 i 2500 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Quixot / cultura hispànica / figura eqüestre

n Descripció: Quarta versió de la núm. 1. La peça 
representa, de manera molt esquemàtica, el personatge 
de Don Quixot a cavall. El reconeixem per uns trets 
mínims i característics: la silueta estilitzada, la barba 
punxeguda i sobretot la característica gibrella de barber 
que porta al cap, a manera d’elm. La figura està realitzada 
en forja i muntada sobre pedra blanca i el personatge 
del Quixot porta un escut rodó al braç esquerre i una 
llança a la mà dreta, i es representa orgullosament eixit 
en la seva cavalcadura, que sembla avançar al trot, amb 
el cap mirant al davant i una de les extremitats aixecada. 
Aquesta és, de les versions documentades, la més 
estilitzada de totes. La llança del Quixot sembla una mica 
més llarga i més vertical i també el personatge sembla 
més eixit. Es diria que s’han suprimit els estreps, i es 
presenta sobre una estreta peanya de pedra clara.

n Exposicions: Galerías Costa / III Bienal 
Hispanoamericana / Galerías Syra, Barcelona, 1956 / 
Barone Gallery / Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala 
Lafuente / Sala Mercado de artesanía / Galleria d’Arte 
Totti / Fundació Barceló

n Citacions: ABC, 1956, Juliol 5 

n Adquisició / Propietat: Sr. Enríquez de la Orden 
(Madrid)

n Observacions: Aquesta versió podria ser la que, 
després d’haver estat exposada a Barcelona, hauria viatjat 
a Madrid, on va ser venuda. 

Suposem que arran d’això l’artista hauria pogut recuperar 
la primera versió, que havia quedat en dipòsit a Galerías 
Costa, per a les següents exposicions.

A Madrid hauria pogut tenir dos preus, segons diferents 
llistats, 2000 i 2500 ptes. , però la venda es va efectuar per 
2000 ptes. i el mateix client va adquirir també l’altra figura 
del Quixot dempeus (referència núm. 58). A Barcelona 
valia 3000 ptes., la qual cosa suposa un increment d’entre 
750 i 1750 ptes. respecte de la primera versió, presentada 
tan sols uns mesos abans a Galerías Costa.

A la fotografia (un fragment d’una imatge de conjunt de 
l’exposició de Barcelona) apareix al costat de Tam-tam.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 50. 28-2/4

n Títol: Gallo / Despertar / Despertador

n Dimensions: 35 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1956

n Preu: 2000 / 1500 pts

n Tècnica: Forja

n Tema: Animal

n Descripció: Segona versió de la núm. 28. A Galerías 
Syra es presenta com Despertar i a Galería Toisón com a 
Despertador i representa un gall en el moment d’emetre 
el seu cant característic.

L’hem considerat de primera època avançada perquè al 
contrari de la major part de peces de les cinc primeres 
exposicions utilitza el pla per a dibuixar la forma de la 
figura i no construeix només a partir d’una estructura 
lineal. Pensem que no es tracta d’una planxa retallada 
amb bufador d’acetilè, com farà més endavant, sinó 
d’una peça modelada amb forja.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona 1956 / Barone 
Gallery / Galería Toisón, Madrid 1956 / Sala Lafuente / 
Galerías Costa / Galleria d’Arte Totti 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Jacinto Alcántara (Madrid)

n Observacions: L’alçada correspon a la versió de Milà, 
però les anteriors haurien pogut ser bastant semblants.

A la fotografia de Galerías Syra amb prou feines es 
distingeix l’ombra de la peça. El que sí que es pot apreciar 
és que en aquesta ocasió va ser presentada amb peanya 
de pedra clara. 

No ens consta que fos venuda a Barcelona, per la qual 
cosa pensem que posteriorment hauria pogut viatjar a 
l’exposició de Madrid on se n’haurien pogut vendre dues 
versions, la primera al Sr. Jacinto Alcántara, que també 
hauria adquirit Jarrón (referència núm. 72) i la segona 
va ser encarregada pel Duc d’Hernani, que finalment 
desestimaria adquirir-la perquè considerà que la versió 
tramesa era d’una qualitat inferior a l’anterior. 

El director de la Galería Toisón, el Sr. Zarco, conservaria 
en dipòsit aquesta tercera versió amb l’esperança de 
vendre-la a algú altre.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 51. 12- 3/3

n Títol: Can 

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 1000 i 1200 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Animal

n Descripció: Tercera versió de la núm. 12. La figura 
representa esquemàticament un can amb llargues orelles 
i cua curta, (podria ser un caçador) dempeus però en 
actitud de repòs.

n Exposicions:   Galerías Costa / Barone Gallery / 
Galerías Syra, Barcelona, 1956 / Galería Toisón, Madrid, 
1956 / Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:

n Observacions: En la imatge apareix entre Burros 
(esquerra) i Insomnio (dreta). Tot i que el preu s’hauria 
duplicat respecte de la primera versió, venuda a Galerías 
Costa, no sembla que les dimensions hagin variat gaire, 
però el cert és que, en aquesta fotografia de conjunt 
de l’exposició de Barcelona, no es pot veure amb gaire 
detall. El que sí que sembla és que la peanya és aquest 
cop de pedra i que, respecte al cap, els quarts del darrere 
estarien lleugerament més elevats que en la primera 
versió, oferint un aspecte menys esvelt.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 52. 30-2/2

n Títol: Jabalina

n Dimensions: 30 cm alçada

n Datació: 1956

n Preu: 1750 / 1000 i 1300 ptes. / 1200 lires (p.v.p) i 150 
ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Guerrer / esport

n Descripció: Segona versió de la núm. 30. Es tractaria 
d’una peça molt semblant a Destreza (registre núm. 8) 
amb variacions en la posició de les cames que, com es 
pot apreciar en la fotografia, aquí apareixen ambdues 
flexionades. També el braç esquerre està doblegat per 
davant el cap, mentre el personatge sosté la llança amb el 
braç dret al darrere, impulsant-se per al llançament. La 
consideraríem una figura esquemàtica de primera època. 
Podria tractar-se d’un caçador o d’un guerrer primitiu o 
inclús d’un esportista. Malgrat que el tema dels esports 
no sovinteja en la producció de Francesc Barceló, el cert 
és que en aquesta imatge de l’exposició de Barcelona 
apareix junt amb Salto, que també podríem considerar de 
temàtica esportiva.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / Barone 
Gallery / Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala Lafuente, 
València, 1956 / Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 
/ Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:

n Observacions: Apareix amb dos preus diferents dels 
dos llistats que es conserven de l’exposició de Madrid, 
però en qualsevol cas, no ens consta que fos venuda. 
Anteriorment, a Galerías Syra, havia tingut un preu 
superior, i posteriorment la trobem en el llistat d’obres 
enviades a Milà, on especifica l’alçada i el preu per les 
duanes, així com el preu de venda en lires.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 53. 31-2/3

n Títol: Burros

n Dimensions: 27 cm alçada

n Datació: 1956

n Preu: 2500 / 1700 i 1200 ptes. /10000 lires (p.v.p.) / 180 
ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / personatge i animal

n Descripció: Segona versió de la núm. 31. Es tracta 
d’un altre exemple d’esquematisme primitivista de 
primera etapa a partir d’un tema anecdòtic però amb tot 
el dinamisme expressiu del traç generat per les línies de 
forja.

La peça representa un home tibant d’un ruc. Ambdós 
personatges estan confrontats dibuixant diagonals 
oposades: L’home estira amb una mà mentre l’amenaça 
amb l’altra, sostenint alguna mena de vara. L’animal es 
resisteix tensant les potes del davant i arronsant les del 
darrere. 

La silueta és tan senzilla i el registre d’imatge tan 
precari que es fa difícil distingir si es tracta d’un ruc o 
de qualsevol altre animal de quatre potes; de fet, salvant 
les diferències compositives, la peça és prou semblant a 
Bruto (registre núm. 14).

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / Barone 
Gallery / Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala Lafuente, 
València, 1956 / Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 
/ Galleria d’Arte Totti

n Citacions: Radio Nacional, 1956, Gener 18

n Adquisició / Propietat: Col. particular (Milà)

n Observacions: És de les poques peces d’aquesta 
època de la qual no se’n conserva fotografia, tan sols 
podem veure’n el que en seria la segona versió en la 
fotografia de conjunt de l’exposició de Galerías Syra. 
Pensem que aquesta segona versió, després d’haver estat 
exposada a diverses ciutats, s’hauria pogut vendre a Milà 
abans de l’exposició, ja que figura entre les peces que van 
haver de ser refetes.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 54. 32-2/2

n Títol: Salto 

n Dimensions: 35 cm alçada

n Datació: 1956

n Preu: 2.500 ptes. (p.v.p.) / 250 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Personatge i animal / figura eqüestre /esport

n Descripció: Segona versió de la núm. 32. Salto és una 
de les obres amb més moviment d’aquest primer període. 
La figura esquematitzada del cavall es projecta en una 
diagonal ascendent com si es tractés d’una fletxa. El 
genet s’aixeca sobre la seva cavalcadura, tirant endavant 
els braços i el cos per afavorir que el cavall s’estiri i salti 
per sobre de l’obstacle

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / Barone 
Gallery / Sala Lafuente, València, 1956 / Sala Mercado 
de artesanía, Bilbao, 1957 

n Citacions: Diario de Barcelona, 1956, Gener 20 / 
Radio Nacional, 1956, Gener 18

n Adquisició / Propietat: Col. particular (Milà)

n Observacions: Veg. supra observacions de la 
referència  núm. 32.

 Salto forma part del conjunt d’obres que es va vendre 
a Milà abans de la inauguració de la mostra  i no va ser 
refeta sinó substituïda per un dels quatre quadres de títol 
Rupestre que l’artista va portar més tard a la galeria. Així 
doncs, no es pot dir que Salto formés part de l’exposició 
a Galleria d’Arte Totti, tot i haver estat enviada per a 
formar part de la mateixa.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 55- 1/3

n Títol: Pase / Torero 

n Dimensions: 27 /30 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1956

n Preu: 1750 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia / cultura hispànica

n Descripció: Podem apreciar la peça que ens ocupa a 
l’esquerra d’aquest fragment de fotografia de l’exposició 
de Barcelona, comparteix taula amb Potro (al centre) i 
Banderillas (a la dreta).

Representa un esquemàtic torero dempeus en el moment 
d’executar una passada. Les cames juntes, l’espasa a la 
mà dreta, apuntant a terra, enretirant-se cap al darrere i 
la muleta a l’esquerra, convidant un toro que no apareix 
a la composició. El cap inclinat cap avall, anticipant 
l’indret per on el torero vol que passi l’animal. Aquesta 
primera versió de Pase s’hauria pogut vendre a Syra, ja 
que no va ser venuda a Toisón i la següent versió que 
coneixem (la de Lafuente) és prou diferent d’aquesta. En 
aquest cas es presentà sobre peanya de pedra clara. 

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956  / 
Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala Mercado de 
artesanía / Galleria d’Arte Totti 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:

n Observacions: A l’exposició de Milà es presentaren 
tres obres sota el títol genèric de Torero, que podrien 
correspondre a Pase, Chamaco  i Manolete.

L’alçada correspon precisament al llistat de Milà.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 56-1/3

n Títol: La Família

n Dimensions: 76 X 14 X 13 (aprox.)

n Datació: 1956

n Preu: 5000 / 4000 i 4500 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Família / grup humà

n Descripció: La Família és una peça important dins el 
conjunt de l’escultura de Francesc Barceló, no només pel 
fet que el tema serà recurrent al llarg de la seva carrera. 
Aquesta obra en les seves successives versions exemplifica 
a la perfecció l’estilització que caracteritza les obres de 
primera època avançada i va ser no sols destacada per la 
crítica en repetides ocasions, sinó també premiada pel 
jurat del Salón de otoño de l’any 56 a Palma.

En les dues primeres versions es compon de quatre 
personatges: mare, pare i dos nens. El pare posa les mans 
a les espatlles de la mare i del fill gran, respectivament. 
Aquest dóna la mà a la seva mare, mentre que l’altra mà 
es posa sobre el cap del nen petit, que seu a terra al costat 
d’ell. 

Tot el conjunt està dotat d’una sinuositat i una continuïtat 
sorprenent. Les figures es resolen de manera essencial amb 
molta elegància i senzillesa. L’extremada estilització fa 
d’ella una peça d’una verticalitat gairebé espiritual.

La peanya és de pedra clara.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / Galería 
Toisón, Madrid, 1956 / Sala Lafuente, València 1956/ 
Círculo de Bellas Artes / Sala Mercado de artesanía, 
Bilbao / Galleria d’Arte Totti / Galería Toisón / Fundació 
Barceló

n Citacions: Diario de Barcelona, 1956, Gener 20 
/ Radio Juventud, 1956, Gener 24 / Cort, Revista 
mallorquina, 1956, Febrer 25 / Destino, 1956, Març 24 /
Baleares, 1956, Setembre 19 / Salón de otoño [catàleg] 
1956. Palma de Mallorca: Gráficas Miramar

n Adquisició / Propietat: Sra. de la Torre (Bilbao)

n Observacions: Les dimensions corresponen a la 
segona versió, però creiem que ambdues haurien estat 
molt semblants. 

A Madrid va tenir dos preus en diferents llistats, però 
finalment a Bilbao va ser venuda per 4000 ptes. A 
Barcelona era 1000 ptes. més cara.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 57. 1/2

n Títol: Paso de la Afrenta / La Afrenta / El Paso

n Dimensions: 43 cm alçada

n Datació: 1956

n Preu: 5000 ptes. / 70000 lires (p.v.p.) i 350 ptes. (preu 
de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Religió / grups humans / cultura hispànica

n Descripció: Nou personatges composarien aquesta 
obra: sis en la part inferior fent de portants, i els tres 
que composen la imatge del pas, semblant a l’obra 
anomenada La Afrenta (registre núm. 5). 

Aquesta és una de les peces més complexes d’aquest 
període i no obstant no va ser de les més celebrades per 
la crítica. Sorprèn també el fet que no se’n conservi cap 
fotografia, tret del fragment que acompanya aquesta 
fitxa i que correspon a una vista general de l’exposició de 
Barcelona.

Després d’haver-se presentat com Paso de la Afrenta 
a Galerías Syra, a Madrid, València i Bilbao es dirà 
senzillament La Afrenta (com la núm. 3) per tornar a 
canviar de títol a Milà, on es dirà El Paso.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / 
Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala Lafuente, València, 
1956 / Sala Mercado de artesanía, Bilbao 1957 / Galleria 
d’Arte Totti

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:

n Observacions: Les dimensions, com el preu en lires 
i el preu de cost, s’han pres dels llistats de l’exposició de 
Milà. El preu en pessetes figurava als llistats de Syra i 
Toisón .

Abans de ser exposada a Milà, emperò, va ser 
remodelada, extraient-se un mínim de dos personatges 
per a refer les obres Burro i Rastro, que s’havien venut 
abans de l’exposició, amb la qual cosa considerem que la 
versió exposada a Galeries Totti seria una versió diferent 
de la peça.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 58. 36-2/3

n Títol: Quijote derecho / Don Quijote / Quijote 

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 2000 / 1500 i 1700 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Quixot / cultura hispànica

n Descripció: Segona versió del núm. 36. La figura 
representa un estilitzat personatge dempeus, amb 
una llança a la mà dreta i un escut a la mà esquerra. 
Distingim que es tracta d’un Quixot i no d’un guerrer 
o un caçador (com en el cas de Danza, Tam tam o 
Destreza) per uns pocs però significatius trets distintius: 
la forma del cap, allargada i on destaquen el nas i la 
barbeta, però sobretot per la gibrella que el personatge 
utilitza a manera d’elm. Per l’estilització le la figura 
direm que es tracta d’una obra de primera època 
avançada.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / Barone 
Gallery / Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala Lafuente / 
Sala Mercado de artesanía  / Galleria d’Arte Totti 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Sr. Enríquez de la Orden 
(Madrid)

n Observacions: Aquesta peça hauria pogut tenir 
diversos títols. Pensem que podria haver estat presentada 
a Nova York com Quijote derecho i com Don Quijote o 
Quijote a Barcelona, Madrid, València, Bilbao i Milà. 

Als llistats de Galerías Toisón apareix amb dos preus 
diferents però finalment hauria estat venuda per 
1500 ptes.al mateix client que va adquirir la peça El... 
(referència núm. 49), que també representa un Quixot.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 59. 3-3/4

n Títol: Rastro / Pescador 

n Dimensions: 27 cm alçada

n Datació: 1955

n Preu: 1800 ptes. (p.v.p.) / 180 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / personatge i animal

n Descripció: Tercera versió de la núm. 3.  La distingim 
amb dificultat en aquest fragment d’una fotografia de 
conjunt de l’exposició de Barcelona, junt amb Danza i 
Fatiga.

L’escena, senzilla i quotidiana, d’un pescador portant 
a sobre del cap un cabàs amb la seva captura que és 
perseguit per un gat expectant, aconsegueix transmetre 
ritme i actitud malgrat l’aspecte primitiu i essencial de 
la seva factura. Figura de primera època de proporcions 
naturalistes i pràcticament sense ornament. Muntada 
sobre peanya de fusta.

n Exposicions: Galerías Costa  / Galerías Syra, 
Barcelona, 1956 / Barone Gallery / Galería Toisón, 
Madrid, 1956 / Sala Lafuente, València 1956 / Sala 
Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 / Galleria d’Arte 
Totti, Milà , 1957/ Fundació Barceló

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  Col. particular (Milà)

n Observacions: El preu de venta a públic correspon al 
que apareix en el llistat de Syra, el preu de cost, així com 
l’alçada de la peça, apareix en el llistat de Totti.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

357 

n Núm. de referència: 60. 14- 3/3

n Títol: Bruto / Hombre y perro

n Dimensions: 20 cm (alçada) 

n Datació: 1956

n Preu: 1750 / 1500 ptes. / 10000 lires (p.v.p.) i 180 ptes. 
(preu de cost) 

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / personatge i animal

n Descripció: Tercera versió de la núm. 14. Obra de 
primera època. Representa la figura d’un personatge que 
s’esforça per returar un gos de grans dimensions, tibant 
de la seva corretja i amenaçant-lo amb un pal que aixeca 
amb la seva mà dreta. L’home i l’animal són dues forces 
oposades, l’un amb les cames flexionades i el cos inclinat 
cap al darrere i l’altre avançant en la direcció oposada. 

És una de les representacions d’escenes quotidianes (com 
Rastro, o Burros) en les quals l’artista impregna les seves 
creacions sintètiques d’una certa gràcia o ironia.

n Exposicions: Galerías Costa  / Galerías Syra, 
Barcelona, 1956 / Barone Gallery / Galería Toisón, 
Madrid, 1956 / Sala Lafuente, València 1956 / Sala 
Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 / Galleria d’Arte 
Totti, Milà , 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: En el fragment de fotografia de 
l’exposició de Barcelona on podem observar l’obra Paso 
de la Afrenta en primer pla, advertim la figura del gos de 
Bruto al darrerre. 

Sembla que aquesta versió s’hauria presentat muntada 
sobre pedra clara (almenys a l’exposició de Galerias 
Syra).

El seu preu de venda fou de 1700 ptes. a Barcelona i 1500 
a Madrid i no es tenen dades respecte de les exposicions 
de València i Bilbao, però després a Milà apareixerà als 
llistats amb un preu de 10000 lires i un preu de cost 
de 180 ptes. , el que sería més semblant als preus de la 
primera versió de Galerías Costa.

Creiem que, per fer-la més entenedora, a L’exposició de 
Milà, la va presentar senzillament amb el títol de Hombre 
y perro.

L’alçada és la consignada al llistat d’obres de Milà.

imatge actual
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 61. 9-2/2

n Títol: Brío

n Dimensions: 38 cm (alçada)

n Datació: 1956

n Preu: 3000 /2500 i 3000 ptes. (p.v.p.) i 250 ptes. (preu 
de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / tradició popular /
personatge i animal / figura eqüestre

n Descripció: Segona versió de la núm. 9. Representa 
un personatge que cavalca un cavall encabritat. Podria 
fer referència a les festes de Sant Joan de Menorca, però 
no ho podem saber del cert donada l’extrema senzillesa 
de la representació i l’absència de detalls. 

Les proporcions haurien variat lleugerament respecte 
de la primera versió segons sembla apreciar-se en el 
fragment de la fotografia de conjunt de les Galerías Syra.

En aquesta ocasió, a més, hauria canviat la peanya de 
fusta per una de pedra clara.

n Exposicions: Galerías Costa  / Galerías Syra, 
Barcelona, 1956 / Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala 
Lafuente, València 1956 / Sala Mercado de artesanía, 
Bilbao, 1957 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Col. particular (Milà)

n Observacions:  Els preus de venta a públic 
corresponen als llistats de Syra i Toisón, el preu de cost, 
com l’alçada, apareixen consignats als llistats de Totti.

Junt amb Salto, Quijote i Potro (totes elles peces on 
surten cavalls), Brío forma part del conjunt d’obres que 
es va vendre a Milà abans de la inauguració de la mostra  
i no va ser refeta sinó substituïda per un dels quatre 
quadres de títol Rupestre que l’artista va portar més tard 
a la galeria. Així doncs, no es pot dir que Brío formés part 
de l’exposició a Galleria d’Arte Totti, tot i haver estat 
enviada per a formar part de la mateixa.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 62. 4-2/4

n Títol: La vida / Subiendo 

n Dimensions: 70 cm (alçada)

n Datació: 1956

n Preu: 3500/ 3000 i 3500 ptes. / 25000 lires (p.v.p.) i 350 
ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana

n Descripció: Segona versió de la núm. 4. Aquesta 
figura va ser de les més complicades a l’hora d’atribuir-li 
un títol. Finalment, i per descart, sembla que es tractaria 
de La vida, però aquest extrem no està documentat 
enlloc. En aquesta versió són tres les figures que s’enfilen 
per una mena d’arbre estilitzat. Es tracta d’una obra de 
primera etapa, completament exempta d’ornament i 
realitzada exclusivament en forja. El tercer personatge 
(el de més amunt) alça una mà en senyal de triomf, tal 
com fa l’enxaneta en arribar a dalt de tot, en la tradició 
castellera.

La peanya és de pedra clara.

n Exposicions:  Galerías Costa  / Galerías Syra, 
Barcelona, 1956 / Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala 
Lafuente /  Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 / 
Galleria d’Arte Totti / Fundació Barceló

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  El preu ha canviat sensiblement 
respecte de la primera versió presentada a Galerías 
Costa, on es va vendre per 600 ptes. També és cert que ha 
augmentat el nombre de personatges i en conseqüència 
l’alçada de la peça. 

Les dimensions aquí consignades corresponen als llistats 
de Milà, així com el preu de cost i el preu amb lires. Els 
preus en pessetes figuren en els llistats de Barcelona i 
Madrid.

 A Milà hauria canviat el títol pel de Subiendo, i hauria 
estat remodelada per a reposar les peces Torero i Gallo, 
venudes abans de l’inici de la mostra, amb la qual cosa 
l’aspecte de l’obra exposada finalment en aquesta mostra 
hauria estat prou diferent.

Aquesta fotografia és un fragment d’una imatge de 
conjunt de l’exposició de Barcelona.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 63- 1/2

n Títol: Perro

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 1000 /800 i 1000 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Animal

n Descripció: En aquest fragment de fotografia de 
l’exposició de Barcelona podem veure Perro, entre 
Manolete (esquerra) i Chamaco (dreta). L’animal sembla 
ajupir-se com si estigués caminant sigil·losament abans 
de saltar sobre una presa. La cua aixecada sembla indicar 
que no està en postura de submissió sinó d’alerta. 

Es tracta d’una peça molt esquemàtica a la qual li 
escauria igualment el títol de Can, però pensem que 
Can es correspon al registre núm. 12 senzillament 
pel fet d’aparèixer a les fotografies d’arxiu sobre una 
peanya de fusta, cosa que és comu a les primeres obres 
fotografiades. En aquest cas veiem que la peça es 
presentà sobre pedra clara.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / 
Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala Lafuente 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Jesús Omar Bruceño 
(Madrid)

n Observacions: 
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 64

n Títol: Chamaco / torero

n Dimensions: 27/ 30 cm aprox.

n Datació: 1955

n Preu: 1750 /1000 i 1300 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia / cultura hispànica

n Descripció: A la dreta d’aquest fragment de fotografia 
de l’exposició de Barcelona podem observar la figura 
d’un torero amb l’espasa a la mà dreta apuntant al cel i la 
muleta a la mà esquerra. Aquest era un gest característic 
de Chamaco, i això és el que ens ha permès identificar la 
peça.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / 
Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala Mercado de 
artesanía, Bilbao, 1957 / Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957 

n Citacions: Baleares, 1955, Agost 6 / Última hora, 
1955, Desembre 6 / Radio nacional, 1956, Novembre 6

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: A l’exposició de Milà es presentaren 
tres obres sota el títol genèric de Torero, que podrien 
correspondre a Pase, Chamaco i Manolete.

L’alçada correspon precisament al llistat de Milà.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 65

n Títol: Rodillazo

n Dimensions: 18 cm (alçada)

n Datació: 1956

n Preu: 1500 / 1000 i 1300 ptes. /12000 lires (p.v.p.) i 
150 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia / cultura hispànica

n Descripció: Rodillazo representa, amb l’esquemàtic 
estil de l’obra de Francesc Barceló en aquest període, la 
figura d’un torero agenollat en el moment de realitzar 
una passada amb la muleta. L’únic registre fotogràfic 
que se’n conserva és aquest fragment d’una imatge de 
conjunt de l’exposició de Barcelona, en la qual apareix al 
costat de Vara (registre núm. 68)

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / 
Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala Lafuente, València 
1956 / Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 / 
Galerías Costa, Palma de Mallorca, 1957 / Galleria 
d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Consta una sola versió d’aquesta 
peça, que hauria tingut diversos preus en les diferents 
exposicions però sense oscil·lacions significatives.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 66

n Títol: Manolete / torero

n Dimensions: 27/ 30 cm aprox.

n Datació: 1956

n Preu: 1750 / 1000 ptes. / 12000 lires

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia / cultura hispànica

n Descripció: És una peça més sintètica que d’altres 
de la mateixa sèrie i descriu amb elegància una pose 
característica del torero Manolete, consistent en passar 
la mà pel darrere, agafant un extrem de la muleta mentre 
efectua la passada amb l’altra mà. 

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / 
Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala Lafuente, València 
1956 / Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 / 
Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  A l’exposició de Milà es presentaren 
tres obres sota el títol genèric de Torero, que podrien 
correspondre a  Pase, Chamaco i Manolete.

L’alçada correspon precisament al llistat de Milà.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 67

n Títol: Pase natural

n Dimensions: 25 cm (alçada)

n Datació: 1955

n Preu: 3000 / 1200 i 1700 / 15000 lires (p.v.p.) i 150 ptes. 
(preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia / cultura hispànica

n Descripció: La composició s’adapta perfectament 
a la definició del que seria un Pase Natural: “En 
tauromàquia, el passi natural (o al natural) és aquell en 
què el que es dóna sortida al toro pel mateix costat de la 
mà amb què el torero sosté el capot.”. 

L’obra núm. 55 (Pase) al·ludeix al mateix tipus d’acció 
però en ella tan sols es representa al torero mentre que 
en aquesta apareixen el torero i el toro. El primer amb la 
muleta a la mà esquerra i l’espasa a la mà dreta i el segon 
amb dues banderilles penjant i el cap baix, envestint el 
capot. 

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / 
Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala Lafuente, València 
1956 / Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 

n Citacions: Baleares, 1955, Agost 6 / Última Hora, 
1955, Desembre / Radio nacional, 1956, Novembre 6

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Els preus d’aquesta peça a les diferents 
exposicions oscil·len considerablement, des de les 3000 
ptes. que en demanaven a les Galerías Syra, a Barcelona 
a les 1200 o 1700 (segons el llistat) que costava a Madrid.

També apareix al llistat d’obres enviades a Milà però no 
s’hi va arribar a exposar, ja que va ser desmuntada per a 
refer les peces Toro i Pase (que en aquella exposició es va 
dir Torero), venudes abans de la inauguració.

A la fotografia apareix amb peanya de fusta però no 
obstant a Galerías Syra apareix muntada sobre pedra.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 68. 13-2/2

n Títol: Vara / Suerte de Varas

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 3000 / 3500 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia / cultura hispànica / personatge i 
animal / figura eqüestre

n Descripció: Segona versió de la núm. 13. 

Representa el picador en el moment de clavar-li la pica 
al brau. Aquest sosté la vara amb el braç dret alhora que 
intenta controlar la seva cavalcadura enfurismada amb la 
brida que subjecta amb la mà esquerra. 

No apareixen ni estreps, ni proteccions, ni cap element 
ornamental característic de la festa, el que atorga a la 
representació un caràcter sintètic, primitiu i essencial 
que defuig en certa mida de l’anècdota més folklòrica.

La forja es presenta sobre peanya de pedra clara i 
observaríem les diferències més notables respecte de la 
primera versió (núm. 13) en la posició del cap del cavall  
i la inclinació del picador, així com la llargada de les 
brides.

n Exposicions: Galerías Costa / Galerías Syra, 
Barcelona, 1956 / Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala 
Lafuente, València 1956 / Sala Mercado de artesanía, 
Bilbao, 1957  / Museu d’Es Baluard / Fundació Barceló

n Citacions:  Radio nacional, 1956, Gener 18

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Es va presentar amb el nom de Vara 
en totes les exposicions, tot i que en el peu de foto de 
l’article de Quinito Caldentey a Última Hora (1955, 
Desembre 6) se li atribueix el nom, més aclaridor, de La 
suerte de varas. 

Curiosament, apareix citada en la ressenya del New York 
Times (1956, Març 23) i la seva posterior reproducció a 
Baleares (1956, Juliol 12), i diem curiosament perquè no 
ens consta que aquesta peça formés part de l’exposició 
realitzada a Baronne Gallery.

El preu ha augmentat considerablement respecte a la 
primera versió venuda a Galerías Costa en què se’n van 
pagar 1250 ptes. i és l’única de les obres que tenía el 
preu més alt a Madrid que a Barcelona, ja que en la resta 
de títols que apareixen en les dues exposicions és a la 
inversa.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 69

n Títol: Banderillas

n Dimensions: 27 cm (alçada)

n Datació: 1956

n Preu: 1750 /1000 i 1300 ptes. / 12000 lires (p.v.p.) i 150 
ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia / cultura hispànica

n Descripció: La imatge d’aquest banderiller amb una 
banderilla a cada mà, apuntant enfront i en actitud 
expectant es diferencia de Cite (registre núm. 26) en 
el fet que aquest té les cames separades i (igual que la 
segona versió de Cite) porta posada la montera.

Les cames de la figura estan extremadament estilitzades 
i dibuixen una sinuosa línia contínua carregada de ritme 
i dinamisme.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / 
Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala Lafuente, València 
1956 / Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 / 
Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions: Radio nacional, 1956, Novembre 6

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Consta una sola versió d’aquesta 
peça, que hauria tingut diversos preus en les diferents 
exposicions però sense oscil·lacions significatives.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 70

n Títol: Brindis

n Dimensions: 

n Datació: 1955

n Preu: 1750 / 1000 i 1500 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia / cultura hispànica

n Descripció: Brindis representa la figura d’un torero 
en el moment d’oferir la faena al públic. Amb la mà 
dreta aixeca la montera i amb la mà esquerra subjecta 
la muleta i l’espasa, dirigint el rostre cap a una graderia 
imaginària.

La composició és senzilla i sense detalls accessoris i 
aconsegueix reflectir la solemnitat del gest.

La figura es presenta sobre peanya de pedra.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / 
Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala Lafuente, València 
1956 / Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 

n Citacions: Baleares, 1955, Agost 6 / Última Hora, 
1955, Desembre / Radio nacional, 1956, Novembre 6

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: El preu més car correspon al llistat de 
Syra i els altres dos a l’exposició de Madrid. No consta 
la seva venda i, de fet, podem ubicar-la, anys més tard, a 
Mobel, la botiga de mobles que obrí a mitges amb la seva 
germana a finals dels anys cinquanta.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 71. 20-2/2

n Títol: Potro

n Dimensions: 27 cm (alçada)

n Datació: 1956

n Preu: 1500 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Animal

n Descripció: Segona versió de la núm. 20. 
Representació esquemàtica i elegant d’un poltre en estat 
de repòs però amb una certa tensió i dinamisme. El cap 
i el coll recollits, la cua aixecada, els quarts del darrere 
lleugerament flexionats, com a punt  de posar-se en 
marxa. La mà dreta aixecada i l’esquerra tensionada i 
lleugerament en diagonal donant la impressió de què 
està agafant impuls.

En el fragment de la fotografia de conjunt de l’exposició 
a Galerias Syra, distingim la figura entre les de Pase (a 
l’esquerra) i Banderillas (a la dreta).

Aquesta versió apareix muntada sobre peanya de pedra 
clara.

n Exposicions: Galerías Syra, Barcelona, 1956 / Barone 
Gallery / Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala Lafuente, 
València 1956 / Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Col. particular (Milà)

n Observacions: Va viatjar a Milà per a ser exposada 
a la galeria Totti, però fou una de les obres que es va 
vendre abans de l’exposició i no va ser reposada, sinó 
substituïda per un dels quadres de la sèrie Rupestre.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 72. 7-4/6

n Títol: Danza 

n Dimensions: 46 X 11 X 11 cm

n Datació: 1956

n Preu: 1000 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Guerrer

n Descripció: Quarta versió de la núm. 7. D’entre les 
peces d’aquesta primera època és, junt amb Tam-tam i 
Destreza, de les que s’escau millor al primitivisme al qual 
l’autor fa referència en repetides ocasions. Representa 
una figura d’un guerrer fortament esquematitzada en 
el moment de realitzar una dansa ritual. Porta llança i 
escut però, al contrari que succeeix a Tam-tam, aquesta 
figura no mira a terra aixecant les seves armes per sobre 
del cap, sinó cap amunt, brandant la seva llança al cel. La 
llança la porta a la mà dreta i un escut a l’esquerra i té 
flexionada la cama esquerra, aguantant l’equilibri amb la 
cama dreta sobre una peanya cúbica de pedra.

n Exposicions:  Galerías Costa / Barone Gallery / 
Galerías Syra / Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala 
Lafuente / Sala Mercado de artesanía / Galleria d’Arte 
Totti

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Joaquin Cabanyes Torres 
(Madrid)

n Observacions: 
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 73-1/3

n Títol: Jarrón / Mujer y jarrón

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 1700 pts

n Tècnica: Forja

n Tema: Personatge / escena quotidiana

n Descripció: La descripció d’aquesta peça només la 
podem fer a través de la imatge de la portada del díptic 
de l’exposició a Galerías Toisón, on apareix l’artista 
treballant amb un operari del taller de Bernat Tries. 
Porta a la mà la silueta del que sembla una figura 
femenina, senzilla i estilitzada, d’uns trenta o quaranta 
centímetres d’alçada i amb una mà recolzada al maluc, 
mentre que l’altra subjecta un gerro inexistent. 

A la paret del taller podem observar dos esbossos dels 
quals Francesc Barceló feia per treballar amb el ferrer i 
en un d’ells veiem la figura completa. L’altre correspon a 
l’obra Cite (registre núm. 26)

n Exposicions:  Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala 
Lafuente / Sala Mercado de artesanía / Galleria d’Arte 
Totti

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Alfredo Ardanza (Madrid)

n Observacions: L’obra Jarrón va ser venuda dos cops a 
l’exposició de Madrid i encara va ser refeta novament per 
presentar-la a València, Bilbao i Milà, on s’hauria titulat 
Mujer y jarrón.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 74

n Títol: Madre 

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 1500 i 1700 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Família / maternitat

n Descripció: No hi ha cap imatge de les que es 
conserven a la qual puguem assignar aquest títol, per 
tant no podem donar una descripció d’aquesta peça.

n Exposicions: Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala 
Lafuente, València 1956 / Sala Mercado de artesanía, 
Bilbao, 1957 / Galería Toisón, Madrid, 1958 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Apareix amb dos preus diferents 
als llistats de Madrid, i després d’haver estat exposada  
també a València i Bilbao torna aparèixer novament a 
segona exposició a Galería Toisón, l’any 1958, però no 
així a les realitzades a Milà o Palma de Mallorca.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 75

n Títol: Satisfacción

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 1500 i 1700 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Maternitat / família / escena quotidiana

n Descripció: La imatge d’aquesta figura femenina 
asseguda, aixecant al seu nen en braços la podem 
incloure dins de les obres de primera època avançada per 
l’estilització i el ritme. 

Amb molt pocs elements aconsegueix transmetre la idea 
de la satisfacció d’una mare en un moment de juguesca 
amb el seu fill.

El personatge de la mare seu sobre un prisma que és de 
pedra clara, igual que la peanya.

n Exposicions: Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala 
Lafuente, València 1956 / Sala Mercado de artesanía, 
Bilbao, 1957 

n Citacions: Gaceta literaria, 1956, Juliol 7

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: No consta que fos venuda en cap 
exposició i podem entreveure-la entre els motius 
decoratius de Mobel, en alguna de les fotografies de 
l’establiment, datades alguns anys més tard.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 76. 55- 2/3

n Títol: Pase / Torero 

n Dimensions: 27 /30 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1956

n Preu: 2000 i 2500 ptes. / 12000 lires (p.v. p.) i  150 ptes. 
(preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia / cultura hispànica

n Descripció: Segona versió de la núm. 55.

Representa un esquemàtic torero dempeus en el moment 
d’executar una passada. En aquesta versió les cames 
semblen més separades que en l’anterior i el cos del 
torero s’avança en el sentit de la passada. L’espasa a la mà 
dreta, apuntant a terra, enretirant-se cap al darrere i la 
muleta a l’esquerra, convidant un toro que no apareix a la 
composició. El cap inclinat cap abaix, anticipant l’indret 
per on el torero vol que passi l’animal. 

En aquest cas es presentà sobre una peanya de pedra 
fosca. 

n Exposicions: Galerías Syra / Galería Toisón, Madrid, 
1956 / Sala Lafuente, València 1956 / Sala Mercado de 
artesanía, Bilbao, 1957 / Galleria d’Arte Totti

n Citacions: Clima, 1956, Novembre 10

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: El cert és que no ens consta la venda 
de la primera versió, exposada a Syra, però pel que 
s’aprecia a les imatges de l’exposició, ambdues versions 
presentarien notables diferències.

A l’exposició de Milà es presentaren tres obres sota 
el títol genèric de Torero, que podrien correspondre a 
Pase, Chamaco  i Manolete. Això no obstant els preus 
no acaben d’encaixar, en el sentit que la peça era més 
barata a l’exposició de Barcelona (en la primera versió), 
que en els llistats de Madrid, quan en la resta d’obres 
coincidents en ambdues mostres acostuma a ser a la 
inversa. 

En canvi a Milà torna aparèixer més barata (12000 lires).

L’alçada correspon precisament al llistat de Milà, on 
precisament és possible que fos venuda abans de la 
inauguració i refeta a partir de Pase natural (núm. 67)
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 77-1/2

n Títol: Después de Don Quijote /  El Después

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 2500, 3000 i 2000 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Quixot / cultura hispànica

n Descripció: Ens és del tot impossible descriure 
aquesta peça, que suposem era de forja com tota la resta 
d’obres d’aquesta època. Però com que no disposem 
d’imatges ni altres al·lusions a la mateixa, tot el que 
en podem dir és que es tractà d’una obra vinculada 
temàticament a El..., Quijote, Don Quijote o Quijote 
Derecho, amb les quals compartirà exposicions. 

S’hauria anomenat Después de Don Quijote a  Madrid i 
a València l’any 56 i senzillament El Después a Bilbao i 
Palma l’any següent.

n Exposicions: Galería Toisón, Madrid, 1956 / Sala 
Lafuente / Sala Mercado de artesanía / Galerías Costa

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Sr. Drake y de Alvear 
Madrid)

n Observacions: En els dos llistats que es conserven 
de l’exposició de Madrid té dos preus diferents, ambdós 
més elevats del que finalment va acabar pagant el client.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 78. 21-3/3

n Títol: Vejez / Sosiego

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 2000 ptes.

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana

n Descripció: Tercera versió de la núm. 21. 

D’aquesta peça de primera etapa en podríem destacar 
l’esquematisme i l’efectivitat d’un disseny pràcticament 
geomètric i essencialista que resol amb escasses 
concessions al detall, el caràcter i l’actitud de la figura.

Representa un home gran amb barret, assegut i amb les 
dues mans juntes descansant sobre un gaiato.

La base i el bloc sobre el qual reposa el personatge son 
dos cubs de pedra clara.

n Exposicions: Galerías Syra  / Barone Gallery / Galería 
Toisón, Madrid, 1956 / Sala Lafuente, València, 1956 
/ Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 / Fundació 
Barceló

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Veg. supra observacions de la 
referència  núm. 21.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 79

n Títol: Estudio

n Dimensions: 65 X 23 X 22 cm

n Datació: 1956

n Preu: 5000 ptes.

n Tècnica: Soldadura i forja

n Tema: Família / grups humans

n Descripció: Pertany clarament al període de 
transició cap a l’abstracció i, de fet, podria ser la peça 
que desencadena aquesta transició. 

La temàtica de la família és recurrent en Francesc 
Barceló que la representarà al llarg de la seva trajectòria 
diverses vegades i en diversos estils i cada cop amb un 
nombre creixent de membres. 

Formalment els cossos estan resolts en forma 
d’octaedres irregulars on s’alternen triangles plens, 
realitzats amb planxa de ferro i d’altres buits, tan 
sols dibuixats per les seves arestes o pel contorn dels 
anteriors.

Els personatges es presenten com si estiguessin posant 
per un retrat de família, agrupats i dempeus (tret del 
més petit dels infants que estaria sobre la mare). No es 
representen les extremitats ni cap altra mena de detall 
que ens pugui indicar, per exemple el sexe dels infants. 
La mare, de fet la identifiquem per la convenció d’estar 
ubicada al costat del pare i per una insinuació de bust 
produïda subtilment mitjançant l’escurçament dels 
triangles superiors de la composició de la figura en 
contrast amb la figura masculina en la qual es recalca la 
verticalitat.

La peça no té peanya i està acabada en esmalt negre.

Hi ha dues versions molt semblants d’aquesta família, 
però l’altra té un personatge menys i un cércol (com els 
de jugar). També té similituds amb dues de les primeres 
abstraccions, que serien  (almenys una d’elles) molt 
semblants als cossos d’aquests personatges, però sense 
els caps. 

Es conserven els esbossos preparatoris.

n Exposicions: Galería Toisón, Madrid, 1956 /  Sala 
Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 / Fundació Barceló, 
Palma de Mallorca, 2009

n Citacions: Índice de artes y letras. Desembre 1960

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals>

n Observacions: En una entrevista amb Bernat Tries, 
el ferrer es referí a aquestes obres com “estudis” de 
personatges i això va ser el primer indici que ens va 
conduir a pensar que la peça es podria correspondre a 
aquest títol.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 80. 73-2/3

n Títol: Jarrón / Mujer y jarrón

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 1700 pts

n Tècnica: Forja

n Tema: Personatge / escena quotidiana

n Descripció: Segona versió de la núm. 73. La 
descripció d’aquesta peça només la podem fer a través 
de la imatge de la portada del díptic de l’exposició a 
Galerías Toisón, on apareix l’artista treballant amb un 
operari. Porta a la mà la silueta del que sembla una figura 
femenina, senzilla i estilitzada, d’uns trenta o quaranta 
centímetres d’alçada i amb una mà recolzada al maluc, 
mentre que l’altra subjecta un gerro inexistent. 

A la paret del taller podem observar dos esbossos dels 
què Francesc Barceló feia per treballar amb el ferrer i en 
un d’ells veiem la figura completa. L’altre correspon a 
l’obra Cite (registre núm. 26)

n Exposicions:  Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala 
Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti

n Citacions:

n Adquisició / Propietat: Jacinto Alcántara (Madrid)

n Observacions: L’obra Jarrón va ser venuda dos cops 
a l’exposició de Madrid, aquesta segona versió, doncs, 
possiblement no fou mai exposada, ja que es va realitzar 
directament pel client
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 81. 28-3/4

n Títol: Gallo / Despertar / Despertador

n Dimensions: 35 cm (alçada)

n Datació: 1956

n Preu: 1500 ptes. 

n Tècnica: Forja

n Tema: Animal

n Descripció: Tercera versió del núm. 28.  La segona 
i tercera versió es presentaran com a Despertador  i en 
elles es representa un gall en el moment d’emetre el seu 
cant característic.

L’hem considerat de primera època avançada perquè -al 
contrari de la major part de peces de les cinc primeres 
exposicions- utilitza el pla per a dibuixar la forma de la 
figura i no construeix només a partir d’una estructura 
lineal. Ara bé, pensem que no es tracta d’una planxa 
retallada amb bufador d’acetilè, com farà més endavant, 
sinó d’una peça modelada amb forja.

n Exposicions: Galerías Syra / Barone Gallery / Galería 
Toisón / Sala Lafuente, València, 1956 / Galerías Costa, 
Palma de Mallorca, 1957 / Galleria d’Arte Totti 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:  Col. particular (Milà)

n Observacions: Aquesta podria ser la versió que el 
Duc  d’Hernani va encarregar a Toisón i que després 
va rebutjar. Per tant hauria restat disponible per ser 
exposada a Lafuente i Costa i posteriorment viatjar a 
Milà, on va ser venuda abans de la inauguració.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 82. 56-2/3

n Títol: La Família

n Dimensions: 76 X 14 X 13

n Datació: 1956

n Preu: 600�euros��(2009)

n Tècnica: Forja

n Tema: Família / grup humà

n Descripció: Segona versió de la núm. 56. La Família 
és una peça important dins el conjunt de l’escultura 
de Francesc Barceló. No només pel fet que el tema serà 
recurrent al llarg de la seva carrera. Aquesta obra en 
les seves successives versions exemplifica a la perfecció 
l’estilització que caracteritza les obres de primera època 
avançada i va ser no sols destacada per la crítica en 
repetides ocasions, sinó també premiada pel jurat del 
Salón de otoño de l’any 56 a Palma.

En les dues primeres versions es compon de quatre 
personatges: mare, pare i dos nens. El pare posa les mans 
a les espatlles de la mare i del fill gran, respectivament. 
Aquest dona la mà a la seva mare, mentre que l’altra mà 
es posa sobre el cap del nen petit, que seu a terra al costat 
d’ell. 

Tot el conjunt està dotat d’una sinuositat i una 
continuïtat sorprenent. Les figures es resolen de manera 
essencial amb molta elegància i senzillesa. L’extremada 
estilització fa d’ella una peça d’una verticalitat gairebé 
espiritual.

En aquesta versió la peanya és de fusta.

Va ser restaurada per l’exposició de 2009 a la Fundació 

Barceló de Palma. Se li va refer la pàtina amb bufador i 
cera verge i va ser necessari un punt de soldadura a la 
mà del pare que descansa sobre l’espatlla de la mare. 
Aquesta reparació va ser efectuada pel mateix Bernat 
Tries, que no obstant va desestimar soldar el peu que està 
desenganxat de la base per considerar-lo massa fràgil 
(originàriament les peces no portaven cap soldadura 
sinó que estaven fetes totalment en forja). També es va 
restaurar la base de fusta.

n Exposicions: Galerías Syra / Galería Toisón / Sala 
Lafuente/ Círculo de Bellas Artes / Sala Mercado 
de artesanía / Galleria d’Arte Totti / Galería Toisón / 
Fundació Barceló

n Citacions:  Baleares, 1956, Setembre 19 / XV Salon 
de otoño (1956) [catàleg] Palma de Mallorca: Círculo 
de Bellas Artes, pg. 7 / Francesc Barceló. Escultures. 
1955-1966 (2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació 
Barceló

n Adquisició / Propietat: Thomas Harris > Joan Oliver 
Maneu > Lluís Mas > Neus Mas (Barcelona)

n Observacions: Pensem que aquesta segona versió, 
que realment és molt semblant a la primera, va ser la 
presentada al Salón de Otoño de l’any 1956 a Palma. 
El que no sabem és en quin moment va passar a ser 
propietat de Thomas Harris, ja que es va recuperar del 
seu estudi, junt amb Afrenta, Ofrenda i Vara, que Harris 
havia adquirit a la primera exposició de Francesc Barceló 
a Galerías Costa.

Lluís Mas en va adquirir la propietat a Joan Oliver 
després que l’obra fos exposada a la Fundació Barceló, 
l’any 2009, per la quantitat de 600 euros.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 83

n Títol: Chita

n Dimensions: 50 cm (alçada)

n Datació: 1956

n Preu:

n Tècnica: Vareta de ferro forjada (suposadament)

n Tema: Animals

n Descripció: 

n Exposicions: Salón de otoño, Palma de Mallorca, 
1956

n Citacions: XV Salon de otoño (1956) [catàleg] Palma 
de Mallorca: Círculo de Bellas Artes, pg. 7.

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Suposem que es tracta d’una peça de 
forja perquè totes ho eren en aquest període, però no se’n 
conserva cap imatge ni apareix esmentada en cap altra 
exposició ni se n’ha vist tan sols un esbós. Els temes 
animals sovintegen en aquesta etapa de la producció 
de Francesc Barceló (Potro, Toro, Can, Gallo,...) però és 
estrany que no aparegui cap altre indici sobre la peça, 
tret de la seva menció en el llistat d’obres presentades 
a Salón de otoño de 1956 que figura en el catàleg, on, 
per cert, sí que apareix reproduïda l’obra La família, del 
mateix autor, que va rebre un accèssit.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 84. 7-5/6

n Títol: Danza 

n Dimensions: 60 cm (alçada)

n Datació: 1956

n Preu: 15000 lires (p.v.p.) i 120 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Guerrer

n Descripció: Cinquena versió de la núm. 7. D’entre les 
peces d’aquesta primera època és, junt amb Tam-tam i 
Destreza, de les que s’escau millor al primitivisme al qual 
l’autor fa referència en repetides ocasions. Representa 
una figura d’un guerrer fortament esquematitzada en 
el moment de realitzar una dansa ritual. Porta llança i 
escut però, al contrari que succeeix a Tam-tam, aquesta 
figura no mira a terra aixecant les seves armes per sobre 
del cap, sinó cap amunt, brandant la seva llança al cel. La 
llança la porta a la mà dreta i un escut a l’esquerra i té 
flexionada la cama esquerra, aguantant l’equilibri sobre 
la cama dreta.

n Exposicions:  Galerías Costa / Barone Gallery / 
Galerías Syra / Galería Toisón / Sala Lafuente, València, 
1956 / Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 / Galleria 
d’Arte Totti

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Col. particular (Milà)

n Observacions: Aquesta versió de Danza podria ser 
la més gran de totes. S’hauria venut a Milà abans de 
l’exposició i s’hauria hagut de refer de nou.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 85. 73-3/3

n Títol: Jarrón / Mujer y jarrón

n Dimensions: 90 cm

n Datació: 1956

n Preu: 25000 lires (p.v.p.) i 300 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Personatge / escena quotidiana

n Descripció: Tercera versió de la núm. 73. La 
descripció d’aquesta peça només la podem fer a través 
de la imatge de la portada del díptic de l’exposició a 
Galerías Toisón, on apareix l’artista treballant amb un 
operari. Porta a la mà la silueta del que sembla una figura 
femenina, senzilla i estilitzada, d’uns trenta o quaranta 
centímetres d’alçada i amb una mà recolzada al maluc, 
mentre que l’altra subjecta un gerro inexistent. 

A la paret del taller podem observar dos esbossos dels 
què Francesc Barceló feia per treballar amb el ferrer i en 
un d’ells veiem la figura completa. L’altre correspon a 
l’obra Cite (registre núm. 26)

n Exposicions:  Galería Toisón / Sala Lafuente, 
València, 1956 / Sala Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 
/ Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: La versió d’aquesta peça de la qual 
es conserva registre fotogràfic (la núm. 73) tindria unes 
dimensions molt més reduïdes que la que finalment va 
viatjar a Milà, que podria haver estat aquesta, ja que no 
consta la seva venda ni a València ni a Bilbao.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 86. 36-3/3

n Títol: Quijote derecho / Don Quijote / Quijote 

n Dimensions: 67 cm

n Datació: 1956

n Preu: 20000 lires (p.v.p.) i 280 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Quixot / cultura hispànica

n Descripció: Segona versió del núm. 36. La figura 
representa un estilitzat personatge dempeus, amb 
una llança a la mà dreta i un escut a la mà esquerra. 
Distingim que es tracta d’un quixot i no d’un guerrer o un 
caçador (com en el cas de Danza, Tam tam o Destreza) 
per uns pocs però significatius trets distintius: la forma 
del cap, allargada i on destaquen el nas i la barbeta, 
però sobretot per la gibrella que el personatge utilitza a 
manera d’elm. Per l’estilització le la figura direm que es 
tracta d’una obra de primera època avançada.

n Exposicions: Galerías Syra,  / Barone Gallery / Galería 
Toisón / Sala Lafuente, València, 1956 / Sala Mercado de 
artesanía, Bilbao, 1957 / Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Aquesta peça hauria pogut tenir 
diversos títols. Pensem que podria haver estat presentada 
a Nova York com Quijote derecho i com Don Quijote o 
Quijote a Barcelona, Madrid, València, Bilbao i Milà. 

L’alçada i el preu ens fan pensar que aquesta peça seria la 
que representa al Quixot dret i l’altra que apareix al llistat 
de Milà com Quijote sería aquella en què es representa al 
Quixot en la seva cavalcadura.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 87. 63- 2/2

n Títol: Perro

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Animal

n Descripció: Segona versió de la núm. 63. A Perro, 
l’animal sembla ajupir-se com si estigués caminant 
sigil·losament abans de saltar sobre una presa. La cua 
aixecada sembla indicar que no està en postura de 
submissió sinó d’alerta. 

Es tracta d’una peça molt esquemàtica a la qual li 
escauria igualment el títol de Can, però pensem que 
Can es correspon al registre núm. 12 senzillament pel 
fet d’aparèixer a les fotografies d’arxiu sobre una peanya 
de fusta, cosa que és comú als títols presentats en les 
mostres de Palma i Nova York. Els títols que apareixen a 
partir de l'exposició de Barcelona ho fan sobre peanya de 
pedra o sense peanya.

n Exposicions: Galerías Syra, / Galería Toisón / Sala 
Lafuente, València, 1956 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 88. 77-2/2

n Títol: Después de Don Quijote /  El Después

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Quixot / cultura hispànica

n Descripció: Segona versió de la núm. 77. Ens és del 
tot impossible descriure aquesta peça, que suposem era 
de forja com tota la resta d’obres d’aquesta època. Però 
com que no disposem d’imatges ni altres al·lusions a la 
mateixa, tot el que en podem dir és que es tractà d’una 
obra vinculada temàticament a El..., Quijote, Don Quijote 
o Quijote Derecho, amb les quals compartirà exposicions. 

S’hauria anomenat Después de Don Quijote a  Madrid i 
a València l’any 56 i senzillament El Después a Bilbao i 
Palma l’any següent.

n Exposicions: Galería Toisón / Sala Lafuente, 
València, 1956 / Sala Mercado de artesanía. Bilbao, 1957 
/ Galerías Costa, Palma de Mallorca, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 89. 26- 3/3

n Títol: Cite / Citando

n Dimensions: 

n Datació: 1956

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia /cultura hispànica

n Descripció: Tercera versió de la núm. 26. Es tracta de 
l’estilitzada figura d’un torero, en el moment de citar al 
toro. 

Les cames s’ajunten en una sola línia que s’eleva i 
s’avança suaument fins a insinuar la cintura, que és el 
punt més avançat de la peça. 

El torero treu pit i alça els braços aixecant les banderilles 
per sobre del cap en actitud tensa i desafiant.

Seria una de les peces més celebrades i en les quals es 
donarien les característiques de les peces de primera 
època avançada.

n Exposicions: Galerías Syra, / Baronne Gallery / 
Galería Toisón / Sala Lafuente, València, 1956 / Sala 
Mercado de artesanía, Bilbao, 1957 

n Citacions:  

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Atès que va ser venuda a Madrid, 
pensem que se n’hauria fet una tercera versió per 
exposar-la a València i a Bilbao. 
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imatge actual

n Núm. de referència: 90

n Títol: Xiquets de Valls / Saltimbanquis / Torre de 
hombres

n Dimensions: 57 cm (alçada)

n Datació: 1956

n Preu: 70000 lires (p.v.p.) i 150 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Grups humans / tradició popular

n Descripció: La peça és extremadament sintètica en 
l’àmbit de la representació, però complexa pel que fa a 
la composició i podríem emmarcar-la dins el que hem 
anomenat primera època avançada, essent de les últimes 
peces d’aquest període.

Es tracta de la representació d’una colla castellera de set 
personatges en el moment d’aixecar un castell. 

Aquesta mena de representacions, amb personatges 
enfilant-se uns sobre els altres va ser utilitzada per 
Francesc Barceló en diversos elements decoratius: 
Concretament ens consta la realització d’un peu de 
làmpada, un motiu decoratiu per l’aparador de Mobel (la 
botiga de decoració que tenia l’artista junt amb la seva 
germana) i una decoració per una vivenda particular.

n Exposicions: Sala Lafuente, València, 1956  / Galerías 
Costa, Palma de Mallorca, 1957 / Galleria d’Arte Totti / 
Galerías Toisón, Madrid, 1958

n Citacions: Baleares, 1957, Març 24 /  Radio Mallorca, 
1957, Abril 29 / Revista Goya, 1958, Juliol

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Donat que es tracta d’un tema molt 
local i que el títol no s’hauria entès fora d’un àmbit 
nacional, en viatjar a Milà se li va assignar el nom de 
Saltimbanquis, però malgrat constar el seu trasllat i 
figurar la seva fotografia en el díptic de l’exposició, el cert 
és que el nom de Saltimbanquis no figura en el llistat 
d’obres finalment exposades.

Potser no va ser exposada o potser va ser exposada però 
no venuda, perquè en la següent exposició a Madrid, a 
Galerías Toisón apareix el títol de Torre de hombres, que 
amb tota probabilitat es correspon també a aquesta obra.

imatge arxiu
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n Núm. de referència: 91

n Títol: Mujer

n Dimensions: 35 cm aprox.

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Personatge

n Descripció: La figura representa una dona dempeus, 
en actitud més aviat estàtica. El braç esquerre penja 
al costat dels malucs mentre que la mà dreta sembla 
assenyalar o oferir quelcom, avançant-se lleugerament.

Es tracta d’una peça del que hem anomenat primera 
època avançada i dins d’aquest període, que es 
caracteritzaria per l’exploració de diverses vies 
d’estilització de la figura, podríem incloure-la en un 
petit subgrup que seria el de les obres realitzades 
exclusivament amb planxa de ferro. Son molt poques 
peces, estaríem parlant d’unes dos o tres només i en 
elles el més remarcable seria el joc entre la concavitat i 
la convexitat de la planxa que fa evident la presència de 
l’espai buit contingut a l’interior de la figura, una figura 
oberta, que mostra el seu interior i on es posen en joc els 
conceptes de positiu/negatiu i de llum i ombra, a més 
dels de massa i límit o contorn.

La sinuositat de les formes i l’elegància en la síntesi de les 
figures és més evident en aquesta obra que no pas a Gallo 
(o Despertar), on la importància recau més aviat en el 
retallat de la silueta, esdevenint un joc més pla i amb 
menys suggeriments.

n Exposicions:  
Galerías Costa, Palma de Mallorca, 1957

n Citacions: Baleares, 1957, Març 22 / Baleares, 1957, 
Març 24 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Una versió d’aquesta figura va ser 
encarregada a Bernat Tries i posteriorment desestimada 
per l’artista. És per aquest motiu que creiem que potser 
es va vendre a l’exposició de Galerías Costa de l’any 1957.

imatge arxiu

imatge actual
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 92-1/3

n Títol: Madre e hijos

n Dimensions: 34 cm. (alçada)

n Datació: 1956

n Preu: 20000 lires (p.v.p.) i 270 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / família / maternitat

n Descripció: Pensem que es podria tractar de la 
mateixa peça que apareix en el díptic de l’exposició de 
1957 a Galerías Costa amb el nom de Madre e hijos i 
que representa una figura femenina prou sintètica i no 
excessivament estilitzada, sinó de proporcions més aviat 
naturalistes, passejant amb un nen que l’estira de la mà 
dreta mentre caminen  i amb un altre  infant petit a braç.

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1956 / Galleria d’Arte Totti / Galería Toisón

n Citacions: Baleares, 1957, Març 24 / Radio Mallorca, 
1957, Abril 29

n Adquisició / Propietat: Col. particular (Milà)

n Observacions: Després d’haver estat exposada a 
Palma de Mallorca, s’hauria enviat a Milà, a la Galleria 
d’Arte Totti, on es va vendre abans de l’exposició, motiu 
pel qual va haver de ser refeta, utilitzant parts de Danza 
española  (núm. 107)i Paso (núm. 57).
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 93

n Títol: De compras 

n Dimensions: 35 cm (alçada)

n Datació: 1957

n Preu: 15000 lires (p.v.p.) i 150 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana

n Descripció: Cap imatge, esbós ni cap mena d’indici 
sobre aquesta peça. Només ens en consta el títol, que 
apareix als llistats d’obres exposades a Galerías Costa 
l’any 1957 i a Galleria d’Arte Totti, i gràcies als quals en 
coneixem l’alçada i el preu.

Suposem que es tractaria, per l’època, d’una peça de 
forja que podríem emparellar amb altres que representen 
situacions més o menys quotidianes com Madre e hijos, 
Burros, Bruto, Insomnio, Rastro ...

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 1957 
/ Galleria d’Arte Totti, Milà , 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: No tenim notícia de la seva venda.
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n Núm. de referència: 94

n Títol: Pareja

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Família / grups humans

n Descripció: Igual que del registre anterior (núm. 92), 
no disposem de cap imatge, esbós ni cap mena d’indici 
sobre aquesta peça. Només ens en consta el títol, que 
apareix als llistats d’obres exposades a Galerías Costa 
l’any 1957.

Suposem igualment que es tractaria, per l’època, d’una 
peça de forja que podríem emparentar amb altres on 
es representen grups de personatges o bé famílies. 
Més endavant sí que tenim constància d’unes quantes 
obres on es representen parelles però es tracta de peces 
exclusivament treballades a partir de soldadura i amb 
una estètica i un concepte molt diferent que hauria estat 
assenyalat a les crítiques de l’exposició, tal com es va fer 
amb la resta de novetats  presentades.

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 1957  

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 

imatge arxiu

imatge actual
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 95-1/2

n Títol: Corriendo 

n Dimensions: 30 cm (alçada)

n Datació: 1957

n Preu: 15000 lires (p.v.p.) i 130 ptes. (preu de cost) 

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana

n Descripció: A l’igual que De compras apareix per 
primer cop a l’exposició de Galerías Costa de l’any 1957 
i després a Galleria d’Arte Totti, però en aquesta última 
ocasió no es va arribar a exposar sencera, sinó que es 
va dividir en parts per a refer Danza española (que 
s’havia venut abans de començar la mostra), el que ens 
indica que devia tenir més d’un personatge. No en tenim 
imatges; ni fotos ni esbossos ni tampoc constància de 
que fos venuda en cap de les exposicions esmentades. 

Suposem que es tractaria d’una peça de forja, per l’època, 
i pel fet que se n’utilitzés una part per a refer una altra 
peça, que sí ens consta que era de forja.

Aleshores podríem dir que n’haurien existit al menys 
dues versions (abans i després de ser dividida) la primera 
-íntegra- que va ser exposada a Galerías Costa, i la 
segona que hauria sigut mostrada a Galleria Totti i més 
endavant a Galerías Toisón.

n Exposicions:  Galerías Costa, Palma de Mallorca, 1955  
/ Galleria d’Arte Totti / Galería Toisón 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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imatge arxiu

n Núm. de referència: 96-1/2

n Títol: Maternidad / Maternidad gatos

n Dimensions: 37 cm (alçada)

n Datació: 1957

n Preu: 250 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Animals

n Descripció: Aquesta peça és una de les innovacions 
que Francesc Barceló incorpora al seu repertori de 
llenguatges plàstics a l’exposició de Galerías Costa de 
l’any 1957 i que consisteix en el modelat de planxa de 
ferro, creant figures còncaves de sinuosa volumetria. 
Tan sols dues o tres obres van ser creades d’aquesta 
forma: Mujer (registre núm. 91), que apareix en el díptic 
de l’esmentada exposició i aquesta família de gats son 
les que van ser exposades a Palma i a Milà i també ens 
consta algun model amb un sol gat. 

Es conserven alguns esbossos en paper. 

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 
1957  / Galleria d’Arte Totti

n Citacions: Baleares, 1957, Març 24

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: L’obra apareix com Maternidad en 
l’exposició de Galerías Costa (ho sabem ja que n’hi ha una 
descripció en un dels articles sobre aquesta exposició) i 
canvia el seu títol a Maternidad gatos a Totti.

Sembla ser que a Milà es va vendre abans de l’inici de la 
mostra i va ser refeta per una part extreta d’una de les 
quatre peces titulades Rupestre.

esbós imatge actual
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 97

n Títol: Pequinés (estudio)

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja i potser soldadura

n Tema: Animals

n Descripció: D'aquesta obra no es conserven imatges, 
ni cap altre referència més enllà del títol i una referència, 
de passada, en una crítica radiada a Radio Mallorca 
sobre l’exposició a Galerías Costa l’any 1957. En ella 
l’inclou entre les innovacions formals presentades en 
aquesta mostra respecte de l’anterior que Francesc 
Barceló realitzà a la mateixa galeria dos anys abans.

Això, i el fet que l’artista afegeix entre parèntesi el mot 
(estudio) ens fa pensar que es podria tractar d’un estudi 
formal en la línia del registre núm. 79 a partir d’una 
composició amb alternança de triangles plens i buits de 
planxa i vareta de ferro. 

Existeix un esbós en paper en aquesta línia.

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 1957  

n Citacions: Radio Mallorca, 1957, Abril 29

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 98

n Títol: Palomos

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, forja i tècnica mixta sobre taula

n Tema: Animals

n Descripció: Palomos és una obra del que hem 
anomenat primera època avançada, on es combinen 
la forja i la soldadura amb  una superfície pintada 
amb bastant gruix de pasta. Els elements lineals 
s’estructuren amb els plans en un joc de positiu-negatiu 
que contribueix a delimitar unes formes sintètiques, 
gairebé esquemàtiques, però encara dins d’una figuració 
estilitzada. 

En aquest cas la composició representa un esbart 
d’ocells.

Els relleus com aquest, combinant pintura sobre fusta 
amb elements de ferro superposats apareixen en l’obra 
de Francesc Barceló als voltants de 1957, exposant-se 
per primer cop en la segona exposició de l’artista a les 
Galerías Costa, a Palma de Mallorca. Allí s’hi penjaran 
dues obres d’aquest estil, aquesta i Monaguillos (registre 
núm. 98) Aquestes peces foren molt celebrades per la 
crítica de l’època, excepte pel crític Gafim del Baleares 
que, concretament aquest quadre, el considera confús en 
excés. 

n Exposicions:  Galerías Costa, Palma de Mallorca, 1957  
/ Galería Toisón, Madrid, 1958 

n Citacions: Baleares, 1957, Març 22 / Baleares, 1957, 
Març 24 / Diario de Mallorca, 1957, Abril 3 / Revista 
Cort, 1957, Abril

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Uns ocells molt semblants , però a 
una escala molt superior, seran realitzats per Francesc 
Barceló per a la decoració de la façana de l’hotel Albatros 
a Paguera.



396

5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 99

n Títol: Monaguillos

n Dimensions: 40,5 X 51 cm

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, forja i tècnica mixta sobre fusta

n Tema: Religió /grups humans

n Descripció: Es tracta, com el registre anterior, d’una 
obra del que hem anomenat primera època avançada, 
on es combinen la forja i la soldadura i on els elements 
lineals s’estructuren amb els plans en un joc de positiu-
negatiu que contribueix a delimitar unes formes 
sintètiques, gairebé esquemàtiques, però encara dins 
d’una figuració estilitzada. 

Representa un grup de tres escolans que porten palmes, 
com si es tractés de la festivitat del diumenge de rams. 
Els personatges estan situats davant d’una mena de 
barana amb sis barres horitzontals. El conjunt està 
treballat en ferro i destaca sobre un fons pictòric tricolor.

La pintura té bastant relleu i sembla ser una barreja de 
massilla o guix amb pigment. Els colors son compactes i 
plans, adquirint tonalitats apastelades.

Els relleus com aquest, combinant pintura sobre fusta 
amb elements de ferro sobreposats apareixen en l’obra 
de Francesc Barceló als voltants de 1957, exposant-se per 
primera vegada en la segona exposició de l’artista a les 
Galerías Costa, a Palma de Mallorca. 

També estan treballats d’aquesta manera les peces 
denominades genèricament Rupestre.

També s’ha localitzat alguna marina realitzada per 
aquest procediment i se’n té constància d’uns quadres 
amb ampolles i copes.

Les figures i el marc van ser repintades per l’exposició de 
la Fundació Barceló, aplicant-se un esmalt mate sobre 
el brillant que havia estat aplicat en una restauració 
anterior.

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 1957 
/ Fundació Barceló, Palma de Mallorca, 2009

n Citacions: Baleares, 1957, Març 22 / Baleares, 1957, 
Març 24 / Diario de Mallorca, 1957, Abril 3 / Revista 
Cort, 1957, Abril / Radio Mallorca, 1957, Abril 29

n Adquisició / Propietat: Francisca Barceló > Javier 
Mas (Colònia de Sant Jordi, Mallorca)

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 100

n Títol: Estudio abstracto

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu:

n Tècnica: Soldadura i forja

n Tema: Composició geomètrica

n Descripció: Té moltes similituds amb els cossos de la 
composició núm. 79 i podria tractar-se de les primeres 
abstraccions de l’artista. 

No es tracta d’una peça figurativa inacabada, ja que es 
conserven els esbossos de la mateixa i sembla haver-se 
projectat tal i com finalment es va realitzar. 

Parlaríem d’un estudi de sis volums romboides, de 
diferent alçada, construïts a partir d’una alternança 
de triangles en positiu i negatiu. Els triangles superior 
esquerre i l’inferior dret del frontal dels mòduls són fets 
en planxa de ferro i els altres es dibuixen senzillament 
tancant l’espai buit amb una simple línia.

n Exposicions: Galerías Costa, Palma de Mallorca, 1957  

n Citacions: Radio Mallorca, 1957, Abril 29 / Índice de 
artes y letras, 1960, Desembre

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 101. 4- 3/4

n Títol: La vida / Subiendo 

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana

n Descripció: Tercera versió de la núm. 4. Es 
tracta d’una obra de primera etapa, almenys les tres 
versions que tenim documentades (núm. 4, 62 i 141). 
Completament exempta d’ornament i realitzada 
exclusivament en forja, en ella apareixen dos o tres 
personatges, segons la versió, que s’enfilen per una mena 
d’arbre estilitzat .

Probablement en origen, la peça que es va enviar a Milà 
fos la mateixa que ja havia estat exposada anteriorment 
a  Barcelona, Madrid, València o Bilbao, però el fet que es 
van extreure parts de la composició per a refer les obres 
venudes abans de l’exposició (concretament Torero i 
Gallo) ens fa pensar que, finalment , el que es va exposar 
seria una nova versió amb menys personatges i menys 
alçada i potser més semblant a la primera de totes.

n Exposicions:  Galerías Costa  / Galerías Syra / Galería 
Toisón / Sala Lafuente / Sala Mercado de artesanía / 
Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957 / Fundació Barceló

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Pensem que és per aquesta exposició 
que la peça canvia de nom i passa a dir-se Subiendo en 
comptes de La vida.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 102

n Títol: Cabeza

n Dimensions: 50 cm (alçada)

n Datació: 1957

n Preu: 30000 lires

n Tècnica: Soldadura i forja

n Tema: Personatge

n Descripció: Es tracta d’un cap d’home realitzat 
íntegrament amb planxa modelada i per tant l’hem datat 
al voltant de 1957, any en què apareixen les altres dues 
obres que es coneixen amb les mateixes característiques 
(Mujer, núm. 91 i Maternidad, núm. 95). Són obres 
sinuoses on el pla es retalla tancant el buit de tal manera 
que aquest esdevé pràcticament sòlid. Els elements s’han 
estilitzat per tal de simplificar el disseny al màxim tot 
explicant la forma que, en aquest cas, és un bust d’home, 
amb barba i bigoti. Podria ben bé tractar-se d’una al·lusió 
al tema del Quixot, tractat ja en altres ocasions. El coll 
es bifurca per a convertir-se en suport de l’escultura, que 
d’aquesta forma es manté en un elegant equilibri sense 
necessitat de cap altre element de suport ni peanya.

Contràriament al que farà en el seu treball en planxa 
posterior, la forma domina sobre l’expressivitat del 
material i del tall, de manera que no són visibles ni 
rebaves ni oxidacions i si les marques del martell que 
modela la planxa.

n Exposicions: Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Després d’haver estat exposada a Milà, 
alguns testimonis la situen a la botiga de Mobel, a Palma 
de Mallorca, on hauria estat venuda a un particular.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 103. 7-6/6

n Títol: Danza 

n Dimensions: 25 cm aprox.

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Guerrer

n Descripció: Sisena versió de la núm. 7. D’entre les 
peces d’aquesta primera època és, junt amb Tam-tam i 
Destreza, de les que s’escau millor al primitivisme al qual 
l’autor fa referència en repetides ocasions. Representa 
una figura d’un guerrer fortament esquematitzada en 
el moment de realitzar una dansa ritual. Porta llança i 
escut però, al contrari que succeeix a Tam-tam, aquesta 
figura no mira a terra aixecant les seves armes per sobre 
del cap, sinó cap amunt, brandant la seva llança al cel. La 
llança la porta a la mà dreta i un escut a l’esquerra i té 
flexionada la cama esquerra, aguantant l’equilibri sobre 
la cama dreta.

Donat que l’anterior versió (núm. 84), que va ser 
enviada per a ser exposada a Milà es va vendre abans 
de l’inauguració de la mostra, Danza es va refer a partir 
s’una de les figures de Bulerias, sensiblement menor en 
dimensions (25 cm d’alçada).

n Exposicions:  Galerías Costa / Barone Gallery / 
Galerías Syra / Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala 
Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Mercè Barceló>

n Observacions: Aquesta versió de Danza seria 
possiblement la més petita de les sis i sabem que no 
va ser venuda a Milà ja que va restar en possessió de la 
família de l’artista fins l’any 2006 en que va ser sostreta 
del domicili de la seva filla a Barcelona.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

n Núm. de referència: 104. 95-2/2

n Títol: Corriendo

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena qotidiana

n Descripció: Segona versió de la núm. 94. A l’igual 
que De compras apareix per primer cop a l’exposició de 
Galerías Costa de l’any 1957 i després a Galleria d’Arte 
Totti, però en aquesta última ocasió no es va arribar a 
exposar sencera, sinó que es va dividir en parts per a refer 
Danza española (que s’havia venut abans de començar 
la mostra), el que ens indica que devia tenir més d’un 
personatge. No en tenim imatges; ni fotos ni esbossos 
ni tampoc constància de que fos venuda en cap de les 
exposicions esmentades. 

Suposem que es tractaria d’una peça de forja, per l’època, 
i pel fet que se n’utilitzés una part per a refer una altra 
peça, que sí ens consta que era de forja.

Aleshores podríem dir que n’haurien existit al menys 
dues versions (abans i després de ser dividida) la primera 
-íntegra- que va ser exposada a Galerías Costa, i la 
segona -aquesta- que hauria sigut mostrada a Galleria 
Totti i més endavant a Galerías Toisón.

n Exposicions: Galerías Costa / Galleria d’Arte Totti, 
Milà 1957 / Galería Toisón, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 

imatge arxiu

imatge actual
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 105.57-2/2

n Títol: Paso / Paso de la Afrenta / La Afrenta

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Religiós

n Descripció: Segona versió de la núm. 57. Nou 
personatges composarien originalment aquesta 
obra: sis en la part inferior fent de portants, i els tres 
que composen la imatge del pas, semblant a l’obra 
anomenada La Afrenta (registre núm. 5). 

Aquesta és una de les peces més complexes d’aquest 
període i no obstant no va ser de les més celebrades per 
la crítica. Sorprèn també el fet que no se’n conservi cap 
fotografia, tret d’un fragment que correspon a una vista 
general de l’exposició de Barcelona.

Després d’haver-se presentat com Paso de la Afrenta 
a Galerías Syra, a Madrid, València i Bilbao es dirà 
senzillament La Afrenta (com la núm. 3) per tornar a 
canviar de títol a Milà, on es dirà El Paso.

Tot i haver estat enviada íntegra Itàlia, algunes de les 
peces van ser retirades de la composició per a refer les 
obres Madre e hijos, Pescador i Burros (núm. 118, 119 i 
120).

n Exposicions: Galerías Syra / Galería Toisón / Sala 
Lafuente / Sala Mercado de artesanía / Galleria d’Arte 
Totti, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 106- 1/2

n Títol: Toro

n Dimensions: 17 cm

n Datació: 1957

n Preu:  100 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Animals

n Descripció: No ens en ha arribat imatge de cap mena 
d’aquesta figura que podem imaginar semblant a les que 
apareixen a Vara (núm. 13) o a Pase natural (núm 67). 
Es sap que va ser venuda abans de començar l’exposició 
de Milà (on apareix per primer i últim cop) i va ser 
substituïda per una part de Pase natural.

n Exposicions: Galería Toisón

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:

n Observacions: 
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 107

n Títol: Danza española

n Dimensions: 45 cm (alçada)

n Datació: 1957

n Preu: 25000 lires (p.v.p.) i 200 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema:  Dansa / cultura hispànica

n Descripció: Es tracta d’una de les cinc peces 
referents a la dansa espanyola que Francesc Barceló va 
realitzar per l’exposició de Milà. Estilísticament podem 
considerar-la una obra de primera època avançada, 
ja que les figures estan molt més estilitzades que les 
primeres d’aquest període, que eren més primitives i amb 
proporcions més reals. L’esquematisme és palès en la 
resolució de la faldilla de la figura femenina, hàbilment 
solucionada amb una sola línia. 

El tema podria pecar d’un cert folclorisme que es vincula 
amb els tòpics de la cultura espanyola, igual que altres 
sèries i figures (els quixots, les tauromàquies, els passos 
de setmana santa,...) però està resolt amb elegància, 
habilitat i enginy.

El personatge masculí té els dos braços enlaire mentre els 
d’ella s’arronsen cap al darrera.

Tant Bulerias com Danza española (que serien dues 
peces molt semblants) no van ser exposades completes 
ja que es van haver de dividir per a refer altres obres. 
Danza española va ser dividida en per refer, junt amb 
personatges de Paso de la afrenta, la peça de Madre e 
hijos. 

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Danza española no torna aparèixer 
en cap altre llistat i fins i tot és possible que mai no 
fos exposada tal com apareix a la fotografia i que el 
personatge masculí fos el que apareix al llistat de Totti 
com Flamenco, es correspongués al que originalment 
conformava aquesta peça. La documentació es confusa 
al respecte.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge actual

imatge arxiu

n Núm. de referència: 108-1/2

n Títol: Sevillana / Andaluza

n Dimensions: 37 cm (alçada)

n Datació: 1957

n Preu: 150 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Dansa / cultura hispànica

n Descripció:  Sevillana és una de les cinc peces 
referents a la dansa espanyola que Francesc Barceló va 
realitzar per l’exposició a Milà. 

La consideraríem de primera època avançada per la 
resolució de la faldilla, on a partir d’una sola línia es 
dibuixa tota la volumetria, creant una modulació de la 
mateixa en que per moments s’acosta al pla mercès a la 
forja.

n Exposicions: Galleria d’Arte Totti / Galería Toisón

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: De fet aquesta primera versió no 
s’hauria arribat a exposar perquè es va vendre abans de 
l’inici de la mostra, així que es va haver de refer a partir 
d’un fragment de Corriendo.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 109- 1/2

n Títol: Bulerias 

n Dimensions: 25 cm (alçada) 

n Datació: 1957

n Preu: 25000 lires (p.v.p.) i 150 ptes. (preu de cost

n Tècnica: Forja

n Tema:Dansa / cultura hispànica

n Descripció: Es tracta d’una de les cinc peces 
referents a la dansa espanyola que Francesc Barceló va 
realitzar per l’exposició de Milà. Estilísticament podem 
considerar-la una obra de primera època avançada, 
ja que les figures estan molt més estilitzades que les 
primeres d’aquest període, que eren més primitives i amb 
proporcions més reals. L’esquematisme és palès en la 
resolució de la faldilla de la figura femenina, hàbilment 
solucionada amb una sola línia. 

El tema podria pecar d’un cert folclorisme que es vincula 
amb els tòpics de la cultura espanyola, igual que altres 
sèries i figures (els quixots, les tauromàquies, els passos 
de setmana santa,...) però està resolt amb elegància, 
habilitat i enginy.

El personatge masculí té els dos braços flexionats, 
un amunt i un avall, en un moviment típic dels balls 
regionals i més concretament dels d’Andalusia. 

Tant Bulerias com Danza española (que serien dues 
peces molt semblants) no van ser exposades completes 
ja que es van haver de dividir per a refer altres obres. 
Bulerias  va ser dividida en per refer Danza, segons 
consta en la correspondència de la galeria. 

Pensem que, encara que no consti enlloc, amb la figura 
femenina s’hauria pogut refer també Sevillana.

n Exposicions:  Galería Toisón

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: De fet aquesta primera versió no 
s’hauria arribat a exposar a Totti, tal com estava previst, 
però una segona versió de la peça reapareix a la següent 
exposició, l’any 1958, a Galería Toisón.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

esbós

n Núm. de referència: 110

n Títol: Calé

n Dimensions: 40 cm (alçada)

n Datació: 1957

n Preu: 12000 lires (p.v.p.) i 150 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Dansa / cultura hispànica

n Descripció: Calé és una de les cinc peces referents a 
la dansa espanyola que Francesc Barceló va realitzar per 
l’exposició a Milà. 

Representa un personatge masculí, de manera molt 
sintètica, exempta de tota anècdota.

Les proporcions son estilitzades i menys realistes que 
en les primeres creacions i el ritme i el moviment molt 
accentuats, per això podríem incloure-la entre les 
produccions de primera època avançada. 

n Exposicions: Galleria d’Arte Totti, Milà 1957 / 
Galería Toisón, Madrid, 1958

n Citacions:  

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Se’n conserva l’esbós més primerenc, 
que va ser exposat a l’exposició de la Fundació Barceló a 
Palma el 2009.

imatge actual
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 111. 56-3/3

n Títol: La família

n Dimensions: 145 X 40 X 25 cm (alçada) 

n Datació: 1957

n Preu: 80000 lires (p.v.p.) i 300 ptes. (preu de cost)

n Tècnica: Forja

n Tema: Família / grups humans

n Descripció: Tercera versió de la núm. 46. Així com 
les dues primeres versions eren molt semblants (la núm. 
56 i la 81), aquesta presenta notables diferències, tot 
conservant el mateix esquema inicial on la figura de la 
mare està a la dreta i la del pare al seu costat, amb la mà 
dreta a l’espatlla de la mare i la mà esquerra a l’espatlla 
del fill gran. Les figures son esquemàtiques, filiformes , 
sinuoses i estilitzades, però aquesta versió té un infant 
més (el que porta la mare a braç) i el nen que abans 
estava assegut a terra ara està dret. Les dimensions 
han augmentat considerablement respecte les primeres 
versions i també l’estilització. 

Es presenta sobre una base de ferro a la qual estan 
soldades les figures, detall que no apareixia en versions 
anteriors on aquestes s’ancoraven directament a la 
peanya.

n Exposicions: Galleria d’Arte Totti, Milà 1957 / 
Galería Toisón, Madrid, 1958 / Fundació Barceló, Palma 
de Mallorca, 2009

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Hotel Orleans Garden >

n Observacions: Hi ha una diferència considerable 
entre l’alçada de la peça localitzada i la que apareix en 
el llistat de Milà, però ens sembla poc probable que si la 
peça no es va vendre (i no consta que així fos) se’n tornàs 
a fer una altra de tan grans dimensions, a no ser que 
fos un encàrrec fet per la decoració de l’Hotel Orleans 
Garden (Abans Hotel Cisne).
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

n Núm. de referència: 112

n Títol: Rupestre

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 60000 o 50000 lires

n Tècnica: Soldadura, forja i tècnica mixta sobre taula

n Tema: Guerrers / caçadors / personatges i animals

n Descripció: És un dels quatre quadres d’inspiració 
primitivista dels que es tenen constància. 

En aquest apareixen tres figures de caçadors, ubicats a 
l’esquerra del quadre i quatre animals a la part dreta. La 
signatura, de considerables dimensions, s’aprecia a la 
part superior esquerra de la composició.

n Exposicions: Galleria d’Arte Totti, Milà 1957 / 
Galería Toisón, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Després d’haver-se exposat a Milà i 
Madrid hauria estat a la venda a Mobel, tal com s’aprecia 
en una imatge del negoci, d’on hem extret aquest 
fragment.

Els preus són els que figuren en el llistat de Galleria 
d’Arte Totti, però no ens és possible distingir quins d’ells 
estaven valorats en 50000 i quins en 60000 lires, ja que 
tots tenien el mateix títol.

imatge arxiu

imatge actual
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 113

n Títol: Rupestre

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 60000 o 50000 lires

n Tècnica: Soldadura, forja i tècnica mixta sobre taula

n Tema: Animals

n Descripció: És un dels quatre quadres d’inspiració 
primitivista dels que es tenen constància.

En ell apareix una manada d’antílops o similars en un 
estil primitiu que recorda els de les pintures rupestres, 
Algunes parts dels animals es dibuixen amb pintura i 
altres amb metall.

n Exposicions: Galleria d’Arte Totti, Milà 1957 / 
Galería Toisón, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Després d’haver-se exposat a Milà i 
Madrid, hauria estat a la venda a Mobel, tal com s’aprecia 
en una imatge del negoci, d’on hem extret aquest 
fragment.

Els preus són els que figuren en el llistat de Galleria 
d’Arte Totti, però no ens és possible distingir quins d’ells 
estaven valorats en 50000 i quins en 60000 lires, ja que 
tots tenien el mateix títol.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 114

n Títol: Rupestre

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 60000 o 50000 lires

n Tècnica: Soldadura, forja i tècnica mixta sobre taula

n Tema: Guerrers / caçadors / personatges i animals

n Descripció: És un dels quatre quadres d’inspiració 
primitivista dels que es tenen constància. 

Representa una cacera, en un estil primitiu que recorda 
els de les pintures rupestres, on apareixen cinc caçadors 
i tres animals que fugen pel cantó inferior dret de la 
composició. 

Només un dels personatges es representa amb pintura, 
que per la resta tan sols s’utilitza per composar un fons 
entre ocres grocs i rosats i per i�luminar algunes parts 
dels personatges. Els altres tres guerrers , amb arcs a les 
mans, estan treballats en planxa i vareta de ferro.

n Exposicions: Galleria d’Arte Totti, Milà 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Bernat Tries (Palma de 
Mallorca)

n Observacions: Després d’haver-se exposat a Milà 
Francesc Barceló va oferir aquest quadre a Bernat Tries, 
amb motiu del seu casament

Els preus són els que figuren en el llistat de Galleria 
d’Arte Totti, però no ens és possible distingir quins d’ells 
estaven valorats en 50000 i quins en 60000 lires, ja que 
tots tenien el mateix títol.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 115

n Títol: Rupestre

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 60000 o 50000 lires

n Tècnica: Soldadura, forja i tècnica mixta sobre taula

n Tema: Guerrers / caçadors

n Descripció: Era un dels quatre quadres d’inspiració 
primitivista dels que es tenen constància. 

No ens en ha arribat cap imatge i, de fet, és una peça que 
no va arribar a ser exposada, perquè es va desmuntar 
abans de l’exposició per refer l’obra Maternidad Gatos.

Els guerrers o caçadors que apareixen a la imatge 
podrien ser les restes de la peça que no van ser 
emprades.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Francisca Barceló>Enric 
Mas (Barcelona) i Xavier Mas (Colònia de Sant Jordi, 
Mallorca)

n Observacions: Els preus són els que figuren en el 
llistat de Galleria d’Arte Totti, però no ens és possible 
distingir quins d’ells estaven valorats en 50000 i quins 
en 60000 lires, ja que tots tenien el mateix títol.

Els fragments que es conserven estan en bastant mal 
estat de conservació, tot i haver estat restaurats i 
repintats en algunes ocasions
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 116. 55-3/3

n Títol: Pase / Torero 

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Tauromàquia / cultura hispànica

n Descripció: Tercera versió de la núm. 55. Figura d’un 
torero en el moment d’executar una passada amb la 
muleta.

n Exposicions: Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: A l’exposició de Milà es presentaren 
tres obres sota el títol genèric de Torero, una d’elles es 
va vendre abans d’inaugurar la mostra i va ser refeta a 
partir d’un fragment de l’obra Subiendo. Desconeixem 
amb exactitud de quina d’elles es tractava però pensem 
que es podria tractar de la segona versió de Pase, amb la 
qual cosa aquesta podria ser una tercera versió d’aquesta 
obra.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 117. 28-4/4

n Títol: Gallo / Despertar / Despertador

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Animal

n Descripció: Quarta versió de la núm. 28, que 
representa un gall en el moment d’emetre el seu cant 
característic.

L’hem considerat de primera època avançada perquè al 
contrari de la major part de peces de les cinc primeres 
exposicions utilitza el pla per a dibuixar la forma de la 
figura i no construeix només a partir d’una estructura 
lineal. 

n Exposicions:  Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Després d’haver estat venuda a Milà 
abans d’inaugurar-se la mostra, va haver de ser refeta a 
partir d’un fragment de Subiendo.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 118. 92-2/3

n Títol: Madre / Madre e hijos

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu:

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / família / maternitat

n Descripció: Segona versió de la núm. 74.  Madre e 
hijos representa una figura femenina prou sintètica i no 
excessivament estilitzada, sinó de proporcions més aviat 
naturalistes, passejant amb un nen que l’estira de la mà 
dreta mentre caminen  i amb un altre  infant petit a braç.

n Exposicions: Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions:

n Adquisició / Propietat: Col. particular (Milà)

n Observacions: La primera versió de Madre e hijos es 
va vendre abans de la inauguració de la mostra, amb la 
qual cosa es va haver de refer, i així es va fer, a partir de 
fragments de Danza española i Paso. La peça resultant 
seria aquesta segona versió que també va ser venuda 
durant l’exposició.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 119. 3-4/4

n Títol: Rastro / Pescador 

n Dimensions: 29 X 24 X 12 cm

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / personatge i animal

n Descripció: Quarta versió de la núm. 3. L’escena, 
senzilla i quotidiana, d’un pescador portant a sobre del 
cap un cabàs amb la seva captura que és perseguit per 
un gat expectant, aconsegueix transmetre ritme i actitud 
malgrat l’aspecte primitiu i essencial de la seva factura. 
Figura de primera època de proporcions naturalistes i 
pràcticament sense ornament. 

Aquesta versió es presenta muntada sobre marbre blanc.

n Exposicions: Galerías Costa / Galerías Syra / 
Barone Gallery / Galería Toisón / Sala Lafuente / Sala 
Mercado de artesanía / Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957 / 
Fundació Barceló, Palma de Mallorca, 2009

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Fina Barceló (Colònia de 
Sant Jordi, Mallorca)

n Observacions: Després d’haver estat exposada a Milà, 
ja no apareix en cap altre mostra. L’autor li hauria oferit a 
la seva germana Fina.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 120. 31-3/3

n Títol: Burros

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / Personatge i animal

n Descripció: Tercera versió de la núm. 31. Es tracta 
d’un altre exemple d’esquematisme primitivista de 
primera etapa a partir d’un tema anecdòtic però amb tot 
el dinamisme expressiu del traç generat per les línies de 
forja.

La peça representa un home tibant d’un ruc. Ambdós 
personatges estan confrontats dibuixant diagonals 
oposades: L’home estira amb una mà mentre l’amenaça 
amb l’altra, sostenint alguna mena de vara. L’animal es 
resisteix tensant les potes del davant i arronsant les del 
darrera. 

n Exposicions: Galerías Syra / Barone Gallery / Galería 
Toisón / Sala Lafuente / Sala Mercado de artesanía / 
Galleria d’Arte Totti. Milà, 1957 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Aquesta tercera versió de Burros 
hauria estat refeta a partir de fragments de l’obra Paso.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 121. 106- 2/2

n Títol: Toro

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu:  

n Tècnica: Forja

n Tema: Animals

n Descripció: Segona versió de la núm. 105. No ens 
en ha arribat imatge de cap mena d’aquesta figura que 
podem imaginar semblant a les que apareixen a Vara 
(núm. 13) o a Pase natural (núm 67). 

n Exposicions: Galería Toisón, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:

n Observacions: Es sap que va ser venuda abans de 
començar l’exposició de Milà (on apareix per primer 
i últim cop) i va ser substituïda per una part de Pase 
natural.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 122. 96-2/2

n Títol: Maternidad / Maternidad gatos

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Animals

n Descripció: Segona versió de la núm 96. Aquesta peça 
és una de les innovacions que Francesc Barceló incorpora 
al seu repertori de llenguatges plàstics a l’exposició 
de Galerías Costa de l’any 1957 i que consisteix en el 
modelat de planxa de ferro, creant figures còncaves de 
sinuosa volumetria. Tan sols dues o tres obres van ser 
creades d’aquesta forma: Mujer (registre núm. 91), que 
apareix en el díptic de l’esmentada exposició i aquesta 
família de gats, i també ens consta algun model amb un 
sol gat. 

Es conserven alguns esbossos en paper. 

n Exposicions: Galerías Costa / Galleria d’Arte Totti, 
Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: L’obra apareix com Maternidad en 
l’exposició de Galerías Costa (ho sabem ja que n’hi 
ha una descripció en un dels articles sobre aquesta 
exposició) i canvia el seu títol a Maternidad gatos a Totti.

Aquesta segona versió va ser refeta per una part extreta 
d’una de les quatre peces titulades Rupestre.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 123. 108-2/2

n Títol: Sevillana / Andaluza

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Dansa / cultura hispànica

n Descripció:  Segona versió de la núm. 122, Sevillana 
és una de les cinc peces referents a la dansa espanyola 
que Francesc Barceló va realitzar per l’exposició a Milà. 

La consideraríem de primera època avançada per la 
resolució de la faldilla, on a partir d’una sola línia es resol 
tota la volumetria, creant una modulació de la mateixa 
en que per moments s’acosta al pla mercès a la forja.

n Exposicions: Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957 / 
Galería Toisón, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: La primera versió no s’hauria arribat a 
exposar perquè es va vendre abans de l’inici de la mostra, 
així que es va haver de fer aquesta segona versió a partir 
d’un fragment de Corriendo.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 124

n Títol: Flamenco

n Dimensions: 

n Datació: 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Dansa / cultura hispànica

n Descripció: No disposem d’imatges, esbossos o 
descripcions d’aquesta peça, que podría haver resultat 
del fet d’haver separat els personatges de Danza 
española per refer l’obra Madre e hijos. Aquest extrem, 
emperò, no s’ha pogut confirmar a la documentació que 
es disposa.

n Exposicions: Galleria d’Arte Totti, Milà, 1957

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

nObservacions: Aquest títol apareix única i 
exclusivament a l’exposició de Milà.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 125. 109- 2/2

n Títol: Bulerias 

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Dansa / cultura hispànica

n Descripció: Veg. supra observacions de la referència  
núm. 109.

n Exposicions:  Galería Toisón. Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Malgrat que es tracti d’una segona 
versió es podria considerar una peça inèdita, ja que la 
primera no va arribar a exposar-se.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

n Núm. de referència: 126

n Títol: Pescadores

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja i soldadura

n Tema: Grups humans / tema mariner

n Descripció: Aquestes figures, construides a partir 
de planxes i línies i esmaltades en negre, es vinculen 
molt estretament amb els quadres amb figures de ferro 
presentats l’any 57 a Galerías Costa (núm. 98 i 99), però 
són peces exemptes, que es presenten sense base, i que 
manifesten una voluntad sintètica (que no esquemàtica, 
com en l’etapa anterior) on desapareixen els elements 
més superflus i els personatges es sitúen en el límit entre 
la figuració i l’abstracció.

La figura que està asseguda al terra podria estar 
manipulant una xarxa, la qual cosa es diría amb el títol 
de pescadores.

n Exposicions: Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 

imatge arxiu

esbós imatge actual
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 127

n Títol: Hombre

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Personatge masculí

n Descripció: El títol Hombre apareix dos cops al llistat 
d’obres de l’exposició de Francesc Barceló a Galerías 
Toisón l’any 58. Això ens porta atribuir-lo a aquestes 
dues peces de semblants característiques (núm. 127 i 
129), que estarien estilísticament vinculades a la vegada 
amb Hombre sentado (núm. 128) i amb el conjunt de 
paret Hombres (núm. 131). 

Totes elles tenen un aire molt primitiu i un tors 
extremadament estilitzat en relació a les cames, 
volumètricament més tornejades que en peces de forja 
anteriors.

Les consideraríem, per aquestes característiques, peces 
de primera època avançada, essent ja de les últimes obres 
enterament treballades en forja abans que l’artista fes el 
pas al treball amb soldadura.

El personatge no sembla realitzar una acció en concret, 
l’actitud és com d’estar caminant, ja que té la cama 
esquerra flexionada i més avançada. El tors molt dret, 
igual que el coll i el cap li donen a la figura un aire entre 
arrogant i desafiant. 

La figura té el braç dret flexionat i aixecat a l’alçada del pit.

n Exposicions: Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

n Núm. de referència: 128

n Títol: Hombre sentado

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Personatge masculí

n Descripció: Forma part d’aquest conjunt singular de 
peces (junt amb els registres núm. 127, 129 i 131) d’aire 
primitivista que podrien ser pràcticament les últimes que 
l’artista realitza en forja.

En aquesta el personatge sembla estar assegut al terra, 
amb les cames flexionades i la mà dreta sobre el genoll 
en una actitud relaxada. Aquesta és una figura fortament 
estilitzada, tal com és característic en moltes de les obres 
que hem considerat de primera època avançada.

n Exposicions: Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions: Revista Goya, 1958, Juliol

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  

imatge arxiu

imatge actual
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 129

n Títol: Hombre

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Personatge masculí

n Descripció: El títol Hombre apareix dos cops al llistat 
d’obres de l’exposició de Francesc Barceló a Galerías 
Toisón l’any 58. Això ens porta atribuir-lo a aquestes 
dues peces de semblants característiques (núm. 127 i 
129), que estarien estilísticament vinculades a la vegada 
amb Hombre sentado (núm. 128) i amb el conjunt de 
paret Hombres (núm. 131). 

Totes elles tenen un aire molt primitiu i un tors 
extremadament estilitzat en relació a les cames, 
volumètricament més tornejades que en peces de forja 
anteriors.

Vegeu descripció de la referència núm. 127.

El personatge sembla que està caminant. Té la cama i 
el braç drets més avançats i el braç esquerre una mica 
flexionat.

n Exposicions: Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 130

n Títol: El pan

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: 

n Tema: Religió

n Descripció: Tan sols podem intuir que aquest títol té 
una connotació religiosa relacionada amb l'eucaristia, 
però ni tan sols aquesta dada pot ser confirmada ja 
que l'únic que tenim és el nom de la peça en el llistat 
manuscrit d'obres presentades a l'exposició de Galerías 
Toison de l'any 1958.

n Exposicions: Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  



428

5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 131

n Títol: Hombres

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Grup humà 

n Descripció: És un dels escassos treballs primitivistes i 
de forja que va realitzar per anar a paret (almenys que es 
coneguin). 

Té una component decorativa i que recorda lleugerament 
les que apareixen en els quadres d’inspiració primitivista 
però tècnicament és diferent d’aquestes i podriem 
vincular-la als registres 127, 128 i 129 per les proporcions 
dels cossos.

El conjunt és d’un gran dinamisme i es composa de 
tres personatges que podríen estar corrent o ballant. Es 
diria que es troben en plans diferents, ja que apareixen 
a diferents alçades, la qual cosa dona una sensació de 
perspectiva, tot i que la diferència entre les dimensions 
d’un i altre no és suficientment marcada com per a 
suggerir llunyanía.

El personatge de la part inferior , en primer pla, té les 
cames flexionades i el cos dret, i està amb els braços 
aixecats fins a mitjan tors. 

El segón i tercer personatges descriuen diagonals 
oposades, com si pretenguessin fugir de l’escena per 
cantons diferents.

Estilísticament també podem vincular aquest treball amb 
la reixa recuperada d’un xalet de Cala Major (registre 

núm. ) però en aquesta els personatges aparèixen 
encara més estilitzats i la sensació rítmica és també més 
accentuada.

n Exposicions: Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: La peça apareix també en una 
fotografia de Mobel, gràcies a la qual podem apreciar 
que tenia unes dimensions aproximades d’uns 70/ 80 cm 
d’alçada.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 132

n Títol: 5 pescadores

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: 

n Tema: Grup humà

n Descripció: No disposem d’imatges ni cap altre 
documentació d’aquesta peça.

n Exposicions: Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

n Núm. de referència: 133

n Títol: Hombres

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Grup humà

n Descripció: Aquesta imatge podria correspondre al 
títol Hombres, que apareix en dues ocasions al llistat 
d’obres de Galerías Toisón l’any 58. Es tractaria, això 
no obstant, de dues peces completament diferents, 
ja que l’anterior (la núm. 131) és una obra de paret i 
enterament de forja i aquesta, en canvi, seria la primera 
peça coneguda on aquest procediment no intervindria en 
absolut. 

Es tractaría d’una experimentació tècnica i formal 
enterament realitzada en oxitall i soldadura, 
fonamentalment en planxa de ferro.

És una peça extranya dins de la producció de Francesc 
Barceló ja que no es tracta d’un grup com els que li son 
característics a principis dels anys 60, ni tampoc acaba 
de ser una obra com les treballades amb planxa i eixos 
que elabora a finals dels 50 i ni tan sols és una obra de 
característiques semblants a les de planxa modelada, 
molt més sinuoses i no tan geomètriques.

Això no obstant no es pot negar que porta el segell 
indiscutible de la seva producció i alguns aspectes que 
ens la fan properes a unes i altres obles dels diferents 
períodes, raó per la qual es tractría d’una figura de 
transició: els caps s’assemblen als de l’escultura núm. 
137, el retall amb rebava i el texturat amb punts de 

soldadura els tornem a trobar als relleus abstractes dels 
60 o també en algunes figures d’aquesta mateixa època, 
pero en canvi predominen els elements plans sobre els 
lineals (pràcticament inexistents) i no hi apareixen les 
espines dorsals que son tan característics en produccions 
posteriors. 

Tots tres personatges, malgrat el seu sintetisme, ténen 
extremitats inferiors i superiors, distingint-se’n inclús 
les mans, una de les quals -en el cas dels dos personatges 
laterals- reposa sobre les espatlles del personatge central. 
Aquest tret, senzill però significatiu pel que representa 
d’actitut amical o de relació interpersonal entre les tres 
figures, també singularitza la peça respecte de la resta de 
grups, exclosos els familiars.

n Exposicions: Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:

n Observacions: 

imatge arxiu

esbósimatge actual
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 134

n Títol: Mujeres

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja i soldadura

n Tema: Grup humà / grup femení

n Descripció: Es tracta també d’una obra del periode 
de transició. Aquestes figures, construides a partir 
de planxes i línies i esmaltades en negre, es vinculen 
molt estretament amb els quadres amb figures de ferro 
presentats l’any 57 a Galerías Costa (núm. 98 o 99, per 
exemple), però son peces exemptes que es presenten 
sense base i que manifesten una voluntad sintètica 
(que no esquemàtica, com en l’etapa anterior) on 
desapareixen els elements més superflus i els personatges 
es sitúen en el límit entre la figuració i l’abstracció. 

El tocat de les tres figures que aquí es representen té una 
reminiscència exòtica.

L’obra és molt semblant a la núm. 136, de fet, els títols 
podrien ser bescamviables.

n Exposicions: Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 135. 92-3/3

n Títol: Madre e hijos

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana / família / maternitat

n Descripció: Tercera versió de la núm 92. Pensem 
que es podria tractar de la mateixa peça que apareix en 
el díptic de l’exposició de 1957 a Galerías Costa amb 
el nom de Madre e hijos i que representa una figura 
femenina prou sintètica i no excessivament estilitzada, 
sinó de proporcions més aviat naturalistes, passejant 
amb un nen que l’estira de la mà dreta mentre caminen  i 
amb un altre  infant petit a braç.

Les dues primeres versions d’aquesta composició es van 
vendre a Milà, amb la qual cosa ens trobaríem davant 
d'una tercera versió de la qual no en tenim cap altre 
documentació.

n Exposicions: Galerías Costa / Galleria d’Arte Totti / 
Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat:

n Observacions: 
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

n Núm. de referència: 136

n Títol: 3 Mujeres

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja i soldadura

n Tema: Grup humà / grup femení

n Descripció: Es tracta també d’una obra del periode 
de transició. Aquestes figures, construides a partir 
de planxes i línies i esmaltades en negre, es vinculen 
molt estretament amb els quadres amb figures de ferro 
presentats l’any 57 a Galerías Costa (núm. 98 o 99, per 
exemple), però son peces exemptes que es presenten 
sense base i que manifesten una voluntad sintètica 
(que no esquemàtica, com en l’etapa anterior) on 
desapareixen els elements més superflus i els personatges 
es sitúen en el límit entre la figuració i l’abstracció. 

El tocat de les tres figures que aquí es representen té una 
reminiscència exòtica.

L’obra és molt semblant a la núm. 134, de fet, els títols 
podrien ser bescamviables.

n Exposicions: Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 

esbós imatge actual
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 137

n Títol: 5 Hombres

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i forja

n Tema: Grup humà

n Descripció: Es tracta d’una peça del periode de 
transició. Aquestes figures, construides a partir de 
planxes i línies i esmaltades en negre, es vinculen molt 
estretament amb els quadres amb figures de ferro 
presentats l’any 57 a Galerías Costa (núm. 98 o 99), 
però son peces exemptes que es presenten sense base i 
que manifesten una voluntad sintètica (a diferència de 
l’esquematisme precedent) on desapareixen els elements 
més superflus i els personatges es sitúen en el límit entre 
la figuració i l’abstracció. 

Aquesta, concretament, a l’igual que les famílies núm.79  
o 144, es troben molt a prop dels estudis abstractes (núm 
100 o 150) i al mateix temps gairebé podem considerar-la 
precursora -dins la producció de l’artista- dels murals 
amb llum que més endavant ocuparan les parets dels 
hotels Daina, Albatros o Riviera. 

Temàticament els grups de personatges es consoliden 
en aquesta etapa com un dels motius recurrents en 
la producció figurativa de Francesc Barceló i aquesta 
en seria una mostra evident. Són personatges que no 
desenvolupen cap acció, gairebé ni tan sols interactúen 
entre si, simplement cohabiten un mateix espai i generen 
determinats ritmes compositius.

L’acabament comença a ser més semblant al de les obres 
posteriors, amb la soldadura vista, el retall sense pulir 
i un lleuger texturat encara que ela cossos estiguin 
construits amb alternança de formes geomètriques 
planes en planxa de ferro i altres tan sols delimitades per 
les seves arestes.

n Exposicions: Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions:  

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: No existeixen citacions directes a 
peces concretes d’aquest estil però sí que genèricamen 
s’al·ludeix a elles en diversos escrits de Cirlot, J.E. o 
Cortés, J.
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n Núm. de referència: 138

n Títol: Bodegón

n Dimensions: 38 X 83 cm

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i forja

n Tema: Natura morta

n Descripció: No disposem d’imatges fotogràfiques 
però sí d'un parell d’esbossos que podrien correspondre's 
amb aquesta peça.

n Exposicions:  Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Dels dos esbossos que podrien 
correspondre’s amb aquest títol ens decantem per pensar 
que el que es va portar a terme finalment i va ser exposat 
a la Galería Toisón l’any 1958 amb el títol de Bodegón 
és aquest model, ja que al seu cantó va ser consignat el 
núm. 20 (que era el que Bodegón tenia al llistat de la dita 
exposició) i a més s’hi especifiquen les mides.

imatge arxiu

imatge actualesbós
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

436

n Núm. de referència: 139. 2-5/5

n Títol: Redención / Cristo 

n Dimensions: 38 X 22 X 9 cm

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Religiós

n Descripció: Cinquena versió de la núm. 2. Redención 
és una de les escasses escultures de temàtica religiosa que 
es poden trobar en l’obra de Francesc Barceló. Resolta 
de manera primitiva, tal com correspon a aquestes peces 
de primera etapa, va ser una de les seves peces preferides 
de la primera exposició, tal com es desprèn d’una de les 
entrevistes publicades en premsa. La representació del 
Crist a la creu està executada des del respecte i sense 
imprimir un excessiu caràcter ni místic ni expressiu.

Aquesta versió es presenta sense peanya, preparada per a 
ser penjada a paret.

n Exposicions: Galerías Costa / III Bienal 
Hispanoamericana / Galerías Syra / Barone Gallery / 
Galería Toisón / Sala Lafuente / Galería Toison, Madrid, 
1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals>

n Observacions: Pensem que aquesta versió podria 
resultar del fet d’haver desmuntat l’obra Paso, que ja 
havia estat parcialment desmantellada abans de la mostra 
de Milà.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 140

n Títol: Mujeres

n Dimensions: 

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica:

n Tema: Grup humà / grup femení

n Descripció: No disposem d’imatges ni cap altre 
documentació d’aquesta peça.

n Exposicions: Galería Toison, Madrid, 1958

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 141. 4- 4/4

n Títol: La vida / Subiendo 

n Dimensions: 101 X 12 X 12 cm

n Datació: 1956-8

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Escena quotidiana

n Descripció: Quarta versió de la núm. 4. Es tracta 
d’una obra de primera etapa. Completament exempta 
d’ornament i realitzada exclusivament en forja, en ella 
apareixen  tres personatges que s’enfilen per una mena 
d’arbre estilitzat . El tercer personatge (el de més amunt) 
alça una mà en senyal de triomf, tal com fa l’enxaneta en 
arribar a dalt de tot, en la tradició castellera.

La peanya és de pedra clara.

Tenim documentades altres dues versions (la núm. 4 i la 
núm. 62) que no es corresponen amb aquesta. La tercera 
versió correspondria a la resultant de la modificació que 
se li hauria practicat a la segona abans de l’exposició 
de Milà, amb la qual cosa és impossible també que fos 
aquesta que, en definitiva, no sabem si va ser exposada 
o directament realitzada per oferir-la al seu amic Joan 
Porcel.

n Exposicions:  Galerías Costa  / Galerías Syra / Galería 
Toisón / Sala Lafuente / Sala Mercado de artesanía 
/ Galleria d’Arte Totti / Fundació Barceló, Palma de 
Mallorca, 2009

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Joan Porcel>

n Observacions: La fotografia correspon a l’exposició 
de la Fundació Barceló. En aquell moment l’obra es 
trobava en bon estat de conservació i no fou necessària 
cap mena d’intervenció o restauració.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 142

n Títol: S/T 

n Dimensions: 48 X 16 X 16 cm

n Datació: als voltants de 1958

n Preu:  

n Tècnica: Soldadura i forja

n Tema: Personatge / religió

n Descripció: Es tracta d’una de les peces de transició 
cap a l’abstracció i podríem datar-la entre ens anys 1957 
i 1959. En aquests moments i segons alguns articles 
apareguts en premsa l’escultor inicia una doble via de 
treball que el separarà de la seva producció inicial de 
figures en forja. Una d’aquestes vies es la que treballa 
l’alternança de línia i pla en l’espai, realitzant estudis 
cada cop més abstractitzants on el joc de positiu i 
negatiu esdevé la seva preocupació principal.

La seva dona anomenava aquesta peça “El fraret”, ja que 
sembla emular el recolliment de la figura d’un religiós 
(de fet una altra de les peces d’aquest moment període 
i estil representa una monja -la núm. 143- , per tant la 
referència temàtica no seria desgavellada). La peça és 
un estudi de triangles, piràmides i cons truncats amb 
reminiscències figuratives, sense peanya i d’una total 
simetria, equilibri i senzillesa en la seva composició. A 
l’igual que la resta de peces d’aquest període l’acabat és 
de color negre mate.

n Exposicions: Fundació Barceló, Palma de Mallorca, 
2009

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals>

n Observacions: No ens consta que aquesta peça hagi 
estat exposada en el moment de la seva creació, però 
sí que hauria pogut aparèixer fotografiada en més d’un 
catàleg de mobles dels realitzats pels fills de l’artista 
Alexandre i Carles Barceló, quan treballaven a l’estudi 
Ambar Disseny, a La Garriga (Barcelona), durant la 
dècada dels 80 ja que sovint feien ús de les escultures 
del seu pare com a part de la decoració en les sessions 
fotogràfiques.
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imatges arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 143

n Títol: S/T

n Dimensions: 

n Datació: Als voltants de 1958

n Preu:

n Tècnica: Soldadura i forja

n Tema: Personatge / Religió

n Descripció: Es tracta d’una de les peces de transició 
cap a l’abstracció i podríem datar-la entre ens anys 1957 
i 1959. En aquests moments i segons alguns articles 
apareguts en premsa l’escultor inicia una doble via de 
treball que el separarà de la seva producció inicial de 
figures en forja. Una d’aquestes vies es la que treballa 
l’alternança de línia i pla en l’espai, realitzant estudis 
cada cop més abstractitzants on el joc de positiu i 
negatiu esdevé la seva preocupació principal.

La peça sembla representar la figura d’una monja, amb 
la qual cosa podríem emparentar-la amb el registre 
anterior (núm. 142) amb la qual comparteix una actitud 
de recolliment i una pràcticament total simetria.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 



441 

5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 144

n Títol: S/T (Estudio)

n Dimensions: 

n Datació: Als voltants de 1958

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i forja

n Tema: Família / grups humans

n Descripció: Pertany clarament al període de transició 
cap a l’abstracció i, de fet, podria ser una de les peces que 
desencadenarien (junt amb la núm. 79) aquesta transició. 

La temàtica de la família és recurrent en Francesc 
Barceló que la representarà al llarg de la seva trajectòria 
diverses vegades i en diversos estils i cada cop amb un 
nombre creixent de membres. 

Formalment els cossos estan resolts en forma d’octaedres 
irregulars on s’alternen triangles plens, realitzats amb 
planxa de ferro i d’altres buits, tan sols dibuixats per les 
seves arestes o pel contorn dels anteriors.

Els personatges es presenten com si estiguessin posant 
per un retrat de família, agrupats i dempeus (tret del 
més petit dels infants que estaria sobre la mare). No es 
representen les extremitats ni cap altra mena de detall 
que ens pugui indicar, per exemple el sexe dels infants. 
La mare, de fet la identifiquem per la convenció d’estar 
ubicada al costat del pare i per una insinuació de bust 
produïda subtilment mitjançant l’escurçament dels 
triangles superiors de la composició de la figura en 
contrast amb la figura masculina en la qual es recalca la 
verticalitat, segons ja hem esmentat a la descripció de la 
referència núm. 79.

La peça no té peanya i està acabada en esmalt negre.

L’esmentat registre núm. 79 -Estudio-  és  molt semblant 
a aquest altre grup però té un personatge més i no 
apareix cap cercle. 

També té similituds amb dues de les primeres 
abstraccions, que serien  (almenys una d’elles) molt 
semblants als cossos d’aquests personatges, però sense 
els caps. 

Es conserven els esbossos preparatoris.

n Exposicions: 

n Citacions: Índice de artes y letras. Desembre 1960

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 

esbós
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 145

n Títol: S/T

n Dimensions: 

n Datació: als voltants de 1957

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, forja i tècnica mixta sobre fusta

n Tema: Vaixells / tema mariner

n Descripció: Tècnicament el podem assimilar 
als quadres presentats l’any 1957 a Galerías Costa 
(Monaguillos i Palomos, núm. 99 i 98 respectivament) o 
a la sèrie anomenada Rupestre .

Temàticament el relacionaríem amb dos dels conjunts 
que es van col·locar a l’Hotel Cisne o al que es conserva 
e l’Hotel Hawaii d’Eivissa, tot i que el disseny és menys 
ambiciós, estilística i compositivament.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Guillem Bonet (Colònia de 
Sant Jordi, Mallorca)

n Observacions: És possible que hagués format part de 
la decoració d’un Bar, segons algun testimoni.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

n Núm. de referència: 146

n Títol: S/T

n Dimensions: 

n Datació: Als voltants de 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Animal

n Descripció: Aquesta peça no ens consta que arribés a 
ser exposada. 

Segueix l’estil de la núm. 96 (Maternidad) i podríem dir 
que forma part de la mateixa sèrie, que constitueix una 
de les innovacions que Francesc Barceló incorpora al seu 
repertori de llenguatges plàstics a l’exposició de Galerías 
Costa de l’any 57, dins la qual podem incloure també 
l’obra núm. 91 (Mujer).

Es tracta de peces modelades en planxa de ferro, creant 
figures còncaves de sinuosa volumetria. 

Se’n conserven alguns esbossos en paper, i aquest 
fragment d’imatge, extret d’una fotografia de Mobel (la 
botiga de decoració que l’artista va obrir a Palma amb la 
seva germana).

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 

imatge arxiu

imatge actualesbós
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 147

n Títol: Ráfaga / Escultura en hierro

n Dimensions: 110 X 20 X 20 cm

n Datació: 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i texturat

n Tema: Construcció

n Descripció: Va ser una de les obres amb que va 
participar a la Exposición Nacional de Bellas Artes a 
Barcelona l’any 1960 amb el nom de Escultura en hierro 

És una de les escasses escultures exemptes de caràcter 
abstracte que tenim referenciades (en aquest estil, només 
dues, aquesta i la núm. 182) i està configurada a partir 
de petits retalls de ferro que es composen amb una 
dominant vertical que, no obstant, no està exempta d’un 
cert dinamisme.

n Exposicions: Exposición Nacional de Bellas Artes, 
Palau Nacional, Barcelona, 1960 /Salón de Mayo. Sala  
Municipal de Exposiciones, Barcelona, 1960 / Fundació 
Barceló, Palma de Mallorca, 2009

n Citacions: Exposición Nacional de Bellas Artes 
(1960) [catàleg].  Barcelona: Ministerio de Educación 
Nacional. Dirección General de Bellas artes / Francesc 
Barceló. Escultures. 1955-1966 (2009) [catàleg] Palma de 
Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Francesc Royo (Barcelona)

n Observacions:  La família Barceló-Casals la va regalar 
a l’advocat de la família com a mostra de gratitud alguns 
anys més tard.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 148

n Títol: S/T (Estudio abstracto)

n Dimensions: 60 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1957 / 1959

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura

n Tema: Composició geomètrica

n Descripció: Existeixen dues peces molt semblants 
a aquesta que representen dos grups familiars (núm. 79 
i núm. 144). En elles els cossos es composen a partir de 
planxes triangulars acoblades per eixos rectilinis i per tot 
vestigi de figuració reconeixeríem els caps de les figures i 
la composició. Aquestes peces combinen forja i soldadura 
però mentre una d’elles estaria polida i no s’apreciaria 
la rebava del tall de la planxa ni  de la soldadura (núm. 
144), en l’altra (núm. 77) apreciem un cert picat en la 
superfície de la planxa i les rebaves del tall resten visibles a 
l’espectador. El següent pas cap a l’abstracció seria eliminar 
els caps de les figures i deixar que cobri protagonisme el 
joc volumètric de positiu-negatiu, que és el que succeeix a 
Estudio abstracto (núm. 100). 

En aquest segon estudi abstracte s’haurien estilitzat les 
parts superiors de les figures romboides, allunyant-se del 
referent figuratiu cada cop més.

Veiem aparèixer textura també a les línies, com petits 
punts de soldadura de caràcter no estructural sinó 
expressiu. 

Sembla que aquestes peces encara estarien patinades en 
negre. Posteriorment s’iniciarà el treball més pictòric amb 
les corrosions, els polits i els pigments i desapareixeran les 
pàtines homogènies.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960 

n Citacions: Correo de las Artes, 1960, Setembre / 
Índice de artes y letras, 1960, desembre

n Adquisició / Propietat: Bernad (França)

n Observacions: No apareix en el àlbum de l’exposició 
però si en les fotografies de la inauguració i també en 
una imatge amb l’artista. Aquesta és una singular peça 
de transició que marcaria el seu pas de la figuració a 
l’abstracció i també de la forja al treball amb soldadura i 
als texturats sobre planxa. 

No sabem del cert si aquesta peça va ser exposada a 
l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, ja que no es 
conserva cap llistat i pels escrits apareguts en premsa tan 
sols sabem que s’hi va mostrar una selecció de peces del 
que després es portaria a París.



446

5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 149

n Títol: S/T

n Dimensions: 60 / 70 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1959

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura

n Tema: Grups humans / família / parella

n Descripció: Ens trobem davant d’un dels grups 
característics d’aquesta etapa de la producció de 
Francesc Barceló. 

En aquest cas es tractaria d’una parella d’home i dona, 
tot i que els indicadors de sexe son pràcticament 
inexistents. És molt semblant a la que apareix reproduïda 
en foto a les revistes Destino i Índice (registre núm. 150), 
però en aquella hi ha també un infant. Podem dir que la 
figura de la dreta és l’home, ja que és més alta. Els cossos 
configuren una composició totalment abstracta de línies 
i planxes retallades toscament i soldades entre si, on 
amb prou feines distingim el que podria ser un braç en 
la corba que arrenca del coll del personatge masculí i va 
fins a la meitat del cos.

Aquests cossos, tal com apunta el crític del Journal 
de l’amateur de l’art, són una mena de bastides o 
escales en ferro soldat. Els caps son esquemes simples i 
constitueixen el sol indici de figuració reconeixible. 

El tall conserva la textura produïda pel bufador, així com 
les soldadures, 

Pel que es pot apreciar en les fotografies de la 
inauguració de Paris, tindria una mida aproximada d’uns 
60-70 cm d’alçada

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960 

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
La Vanguardia, 1960, Setembre 14 / Destino, 1960, 
Setembre 24 / Paris-presse-l’intransigeant, 1960, 
Octubre 6 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre

n Adquisició / Propietat: Edgardo Acosta (California)

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.

esbós
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 150

n Títol: S/T

n Dimensions: 70 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1959

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura

n Tema: Grups humans / família / parella

n Descripció: Ens trobem davant d’un dels grups 
característics d’aquesta etapa de la producció de 
Francesc Barceló. 

En aquest cas es tracta d’una parella i tot i que els 
indicadors de sexe son mínims, podem dir que la figura 
de la dreta és l’home, ja que porta barba, és més alta, 
més vertical i rectilini i fins i tot es diria que té una 
mica d’espatlles. La figura de l’esquerra,en canvi, no té 
espatlles, té una forma més romboide, eixamplant-se 
,doncs, a l’alçada dels malucs i és un pèl més menuda. 

Els cossos -un poc més complexes que en altres peces 
d’aquest mateix període- semblen, tal com apunta el 
crític del Journal de l’amateur de l’art, una mena de 
bastides o escales en ferro soldat. Els caps son esquemes 
simples. El tall conserva la textura produïda pel bufador, 
així com les soldadures,

Pel que es pot apreciar en les fotografies de la 
inauguració de Paris, tindria una mida aproximada d’uns 
60-70 cm d’alçada.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960 

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / La 
Vanguardia, 1960, Setembre 14 /Destino, 1960, Setembre 
24 / Paris-presse-l’intransigeant, 1960, Octubre 6 / 
Índice de artes y letras, 1960, Desembre

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.

esbós
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

n Núm. de referència: 151

n Títol: Trois Hommes / Tres hombres

n Dimensions: 60 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1959 / 60

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura

n Tema: Grups humans

n Descripció: Trois hommes és un dels grups 
característics de personatges que Francesc Barceló 
realitzarà a finals dels anys 50 i principis dels 60  i als 
quals fan referència tant l’article de L.E. Cirlot a Índice 
con el de J. Cortés a Destino. Es tracta de grups de 
personatges estàtics, que no realitzen activitat alguna. 
Les figures son sintètiques i es redueixen tot sovint a 
un tronc i un cap sense cap altra mena d’extremitat. 
Estan realitzades en ferro retallat i soldat amb bufador 
d’acetilè, conservant la textura i la rebava produïda 
pel foc en el procés de tall. En comptes de polir-les 
aquestes irregularitats són inclús accentuades per donar 
expressivitat al conjunt que altrament resulta hieràtic, 
estàtic i gairebé abstracte. Les composicions tenen una 
dominant vertical però es troben sovint travessades 
d’un eix del qual sorgeixen una successió de branques 
horitzontals equidistants, com si es tractés d’una espina 
de peix, d’un llarg costellam o d’una escala de mà. El buit 
juga un paper tan important com el ple en unes obres 
que , d’altra banda resulten tancades i compactes tot i 
estar conformades per elements que podríem considerar 
com a fonamentalment lineals. 

En aquest cas la figura central és la més alta de les tres, 
té una forma lleugerament trapezoïdal amb un eix de 
simetria al centre. Està flanquejada per dos personatges 
de menor alçada (el de la dreta és el més petit dels tres) 
amb el cos més rectangular. 

Tot sovint les composicions de personatges de diferents 
alçades en la producció de Francesc Barceló va lligada al 
tema de la família, però aquest no és el cas.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / La 
Vanguardia, 1960, Setembre 14 /Destino, 1960, Setembre 
24 / Paris-presse-l’intransigeant, 1960, Octubre 6 / 
Baleares, 1960, Novembre 10 / Índice de artes y letras, 
1960, Desembre

n Adquisició / Propietat: Edgardo Acosta (California)

n Observacions: No 
sabem del cert si aquesta 
peça va ser exposada a 
l’exposició de Sala Mirador, 
a Barcelona, ja que no es 
conserva cap llistat i pels 
escrits apareguts en premsa 
tan sols sabem que s’hi va 
mostrar una selecció de 
peces del que després es 
portaria a París.

imatge arxiu

imatge actual esbós
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 152

n Títol: Escultura en hierro / La familia

n Dimensions:  

n Datació: 1959

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura

n Tema: Grups humans / família

n Descripció: Ens trobem davant d’un dels grups 
característics d’aquesta etapa de la producció de 
Francesc Barceló. 

En aquest cas es tractaria d’una família (mare, pare i 
fill/a), tot i que els indicadors de sexe són pràcticament 
inexistents. És molt semblant a la núm. 147 però en 
aquella no apareix cap infant. Podem dir que la figura 
central és el pare, ja que és la més alta. A la seva dreta es 
situaria la mare, i a l’esquerra el fill o la filla, a qui el pare 
posa la mà a l’espatlla en senyal de protecció. 

Els cossos, configuren una composició abstracta de 
línies i planxes retallades toscament i soldades entre si. 
Aquests cossos, tal com apunta el crític del Journal de 
l’amateur de l’art i ja hem esmentat en altres ocasions, 
són una mena de bastides o escales en ferro soldat. 

Els caps son esquemes simples i constitueixen el sol 
indici de figuració reconeixible. 

El tall conserva la textura produïda pel bufador, així com 
les soldadures, 

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 /  Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / La 
Vanguardia, 1960, Setembre 14 /Destino, 1960, Setembre 
24 / Paris-presse-l’intransigeant, 1960, Octubre 6 / 
Índice de artes y letras, 1960, Desembre

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 153

n Títol: Sculupture

n Dimensions: 

n Datació: 1959

n Preu: 300000 frs. / 3000 nf.

n Tècnica: Soldadura

n Tema: Construcció

n Descripció: Escultura abstracta exempta. És, de fet,  
una de les escasses peces exemptes de caràcter abstracte 
dins de la producció de l’artista. 

Són vuit eixos verticals de diferents alçades units per 
planxes horitzontals més o menys estretes i més o menys 
regulars en el mateix estil i forma que les obres núm. 154 
i 155. 

Creiem que podria ser una de les peces exposades a les 
Galeries Duncan, tot i no aparèixer a les fotografies de 
la inauguració.  Concretament podria ser la núm. 1 del 
llistat de preus, que es correspondria amb una peça de 
grans dimensions (la més cara de l’exposició (300000 
frs=3000 NF), que fou adquirida per Galeries Craven. 

Com apuntàvem més amunt, no son moltes les 
escultures exemptes de caràcter totalment abstractes 
de les que es tenen constància en la producció de 
Francesc Barceló i podem classificar-les en tres grups 
clarament diferenciats: Les dues primeres, apareixen 
com una evolució de les figures de l’època de transició, i 
comparteixen amb aquestes el joc de positiu/negatiu, de 
ple/buit, de línia i pla i una configuració geometritzant 
(núm. 100 i 151). Les segones serien les tres presentades 
a l’exposició de París i descrites en l’article de J.E. Cirlot 

com “una sèrie d’eixos verticals entre els quals algunes 
horitzontals serveixen de unió, transformant-se amb 
freqüència en plaques”. Seria el cas d’aquesta obra i de 
les que apareixen a les referències núm. 153 i 154. En elles 
s’allunya definitivament de la forja i incús les parts més 
lineals estan treballades a partir de retall amb bufador 
d’acetilè i no utilitzant vareta de ferro  El tercer i últim 
grup estaria conformat per les referències núm. 147 i 
182, i en elles l’estructura hauria perdut protagonisme 
en favor de la textura, assemblant-se més als relleus 
d’aquest període.

Per acabar, entre les peces de seriats també hi n’haurien 
algunes d’abstractes.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960 

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Arts, 1960, Octubre 12 /  Índice de artes y letras, 1960, 
desembre/ Journal de l’amateur de l’art, 1960, Octubre 
10

n Adquisició / Propietat: John Craven (París) >

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.

També pot ser que fos exposada posteriorment a la 
Galerie Craven, que n’adquirí la propietat.

En el llistat de Galeries Duncan els preus apareixen 
en francs i en nous francs, ja que el canvi de moneda 
s’acabava de produir.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 154

n Títol: Sculupture

n Dimensions: 100 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1959

n Preu: 120000 frs. / 1200 nf.

n Tècnica: Soldadura

n Tema: Construcció

n Descripció: Escultura abstracta exempta. Constituïda 
per tres eixos verticals principals i un quart que podríem 
considerar secundari units entre si per set planxes 
horitzontals, en el mateix estil i forma de la núm. 153 i 
la 155 (pel que fa a les escultures abstractes de caràcter 
exempt en la producció artística de Francesc Barceló, 
vegeu descripció en els registre anterior). El texturat de 
les planxes horitzontals sembla haver estat realitzat amb 
punts de soldadura.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre /Arts, 
1960, Octubre 12 / Índice de artes y letras, 1960, desembre 
/ Journal de l’amateur de l’art, 1960, Octubre 10

n Adquisició / Propietat: John Craven (París) >

n Observacions: Vegeu observacions a la fixa núm. 153.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 155

n Títol: Sculpture

n Dimensions: 60 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1959

n Preu: 9000 frs. / 900 nf.

n Tècnica: Soldadura

n Tema: Construcció

n Descripció: Escultura abstracta exempta, una de les 
escasses configuracions exemptes del període en que 
l’escultor es dedica al treball amb soldadura, on la major 
part de peces són relleus. Podríem relacionar-la amb 
els registres núm 153 i 154 (pel que fa a les escultures 
abstractes de caràcter exempt en la producció artística 
de Francesc Barceló, vegeu descripció en el registre 153).

En aquesta ocasió es tracta d’una mena de petit paravent 
amb tres eixos verticals de diferents alçades units per 
quatre travessers horitzontals de diferents amplades. 
El superior, més ample que la resta, rebria el mateix 
tractament que els relleus, amb texturats, soldadures 
i oxidacions i el retall amb bufador d’acetilè deixant la 
rebava sense polir.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre 
/ France observateur, 1960, Octubre 6 / Journal de 
l’amateur de l’art, 1960, Octubre 10 /  Arts, 1960, 
Octubre 12 / L’Information, 1960, Octubre 15 / Índice de 
artes y letras, 1960, Desembre/ 

n Adquisició / Propietat: John Craven (París) >

n Observacions: Vegeu observacions a la fixa núm. 153.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 156

n Títol: Saint Pierre

n Dimensions: 60 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura

n Tema: Personatge / religió

n Descripció: J.E. Cirlot, a Indice (1960, pàg. 17), 
defineix aquesta peça com “un diseño vertebrado en 
el que la distancia entre elementos horizontales casi 
constituye  una escalera , y rematada por una pequeña y 
aguda cabeza que parece de mantis religiosa, todo lo cual 
destaca a un rectángulo vertical de hierro que no sirve de 
fondo simple o de marco, sino que surge integrado en el 
movimiento rítmico de la obra y formando con ella una 
absoluta unidad de tensión.”, Es tracta de la primera de 
les obres en que Francesc Barceló sintetitza les dues vies 
de treball presentades a Mirador (Barcelona) i a Craven 
(París), treballant un relleu sobre planxa de ferro però en 
el qual apareixen reminiscències figuratives. Es tracta 
d’un personatge hieràtic, solemne, adient a una temàtica 
religiosa.

Es conserven alguns esbossos en paper.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions:France observateur, 1960, Octubre 6 / 
L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-l’intransigeant, 
1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur de l’art, 1960, 
Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 / L’Information, 
1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, Novembre 10 / Índice 
de artes y letras, 1960, Desembre

n Adquisició / Propietat: John Craven (París) >

n Observacions: En la correspondència amb Galerie 
Craven li demanen més peces semblants a aquesta 
i sembla que va portar a terme alguna versió, com 
l’anomenada Apostol (núm. 173).

esbós
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 157

n Títol: Relief

n Dimensions: 20 X 40 cm aprox.

n Datació: 1960

n Preu:

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus 
abstractes fets amb planxa de vaixell cap a l’any 1960, 
abans de l’aparició d’Es deu des Teix.

En relació a aquesta sèrie J. E. Cirlot en va escriure un 
passatge prou extens a Correo de las Artes (pàg. 9)
que, de fet, va servir d’introducció al catàleg de París. 
Mesos més tard a Índice (pàgs. 16, 17)els defineix 
genèricament com: una suerte de “relieves” de 
verdadero interés plástico. Son simples planchas, de 
tamaños variables, en formato cuadrado o rectangular, 
tratadas por oxidación, martilleo, aplicación de puntos 
de soldadura, con agregaciones de varillas o trozos 
pequeños de plancha del mismo metal.

Sobre un fons rectangular, una sèrie d’elements 
dispersos i textures sense una estructura marcada 
o evident però on tampoc sembla mancar ni sobrar 
res. Les textures, oxidacions, pàtines i rugositats 
adquireixen protagonisme revelant tota l’expressivitat 
de la matèria en ella mateixa i la dels processos de 
transformació als que l’artista la sotmet. La llàstima és 
que no podem apreciar els matisos cromàtics obtinguts 
pel foc i les oxidacions degut al fet de disposar tan sols 
d’imatges en blanc i negre.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Revista Gran Vía de actualidades, artes y letras, 1960, 
Desembre 17 / Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / 
Cimasie: art et architecture actuels, 1961, Març 2 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 158

n Títol: Relief

n Dimensions: 

n Datació: 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus 
abstractes fets amb planxa de vaixell cap a l’any 1960 
(vegeu descripció de la sèrie al registre anterior) abans de 
l’aparició d’Es deu des Teix.

A la revista Índice (pàg 17), J.E. Cirlot fa una breu 
descripció d’aquesta peça en concret: La mejor obra 
dentro de esta tipo muestra una forma discoidea hacia 
el centro del espacio rectangular, unida por una línea 
más imprecisa al límite derecho. Todo ello destaca por 
el pulimento y el color claro del metal, contra el resto de 
la superficie, que está oxidada y trabajada a martillo, a 
la vez que recorrida por efectos de soldadura en algún 
sector.

Tal com reconeix el mateix Francesc Barceló en una 
entrevista a Baleares, es fa difícil apreciar els matisos 
cromàtics i texturals aconseguits per l’acció dels àcids 
i  el foc sobre el metall (als quals al·ludeixen també els 
crítics) a les fotografies, ja que aquestes són en blanc i 
negre.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 

Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / Cimasie: art et 
architecture actuels, 1961, Març 2

n Adquisició / Propietat: Robert Savage (Londres)

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.

També pot ser que fos exposada posteriorment a la 
Savage Gallery, de Londres, que n’adquirí la propietat.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 159

n Títol: Relief

n Dimensions: 

n Datació: 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus 
abstractes fets amb planxa de vaixell cap a l’any 1960 
(vegeu descripció de la sèrie al registre núm. 157) abans 
de l’aparició d’Es deu des Teix.

Sobre un fons rectangular apaïsat distingim uns pocs 
elements molt dispersos soldats a la superfície  i 
encerclats per textures i oxidacions al cantó superior dret 
i a l’inferior esquerra. 

Les textures, oxidacions, pàtines i rugositats adquireixen 
protagonisme revelant tota l’expressivitat de la matèria 
en ella mateixa i la dels processos de transformació als 
que l’artista la sotmet, si bé és cert que, tal com reconeix 
el mateix Francesc Barceló en una entrevista a Baleares, 
es fa difícil apreciar els matisos cromàtics i texturals 
aconseguits per l’acció dels àcids i  el foc sobre el metall a 
les fotografies, ja que aquestes són en blanc i negre.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 

/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / Cimasie: art et 
architecture actuels, 1961, Març 2

n Adquisició / Propietat: Robert Savage (Londres)

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.

També pot ser que fos exposada posteriorment a la 
Savage Gallery, de Londres, que n’adquirí la propietat.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 160

n Títol: Relief

n Dimensions: 25 X 25 cm aprox.

n Datació: 1960

n Preu:

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus 
abstractes fets amb planxa de vaixell cap a l’any 1960 
(vegeu descripció de la sèrie al registre núm. 157) abans 
de l’aparició d’Es deu des Teix.

En la fotografia que apareix acompanyant l’article 
d’Agustín Larrauri al Correo de las Artes  es pot apreciar 
com el relleu va ser muntat en un suport de fusta. També 
a les fotografies de Galerie Duncan es distingeix aquesta 
base. La grandària podria ser, per al suport, d’uns 40 o 50 
cm i per la peça de ferro d’uns 25 o 30 aproximadament. 

El format de la peça és quadrat i en ella hi podem 
apreciar dues línies perpendiculars en la intersecció de 
les quals s’acumulen un seguit de petits fragments. Al 
voltant d’aquests i dibuixat amb punts de soldadura i 
canvis de to, un cercle que queda tallat pel límit dret 
de la peça. En la part inferior dreta una mena de nansa 
metàl·lica.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 

de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / Cimasie: art et 
architecture actuels, 1961, Març 2

n Adquisició / Propietat: Robert Savage (Londres)

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.

També pot ser que fos exposada posteriorment a la 
Savage Gallery, de Londres, que n’adquirí la propietat.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 161

n Títol: Relief

n Dimensions: 30 X 60 cm aprox.

n Datació: 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus 
abstractes fets amb planxa de vaixell cap a l’any 1960 
(vegeu descripció de la sèrie al registre núm. 157) abans 
de l’aparició d’Es deu des Teix.

Gràcies a les fotografies de l’exposició a Galeries Duncan 
i també a la citació de l’article de Cirlot sabem que era 
una peça apaïsada. 

Es tracta d’un relleu ric en matisos, tons i textures 
dominat per una sèrie de línies que semblen desplaçar-
se amb un moviment d’esquerra dreta i lleugerament 
ascendent.

Lamentablement no podem apreciar el seu cromatisme 
degut a que les fotografies que en han arribat són en 
blanc i negre, però sí que es poden distingir en aquest cas 
els efectes de polit sobre les rugositats de la part superior.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 

Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / Cimasie: art et 
architecture actuels, 1961, Març 2

n Adquisició / Propietat: Robert Savage (Londres)

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.

També pot ser que fos exposada posteriorment a la 
Savage Gallery, de Londres, que n’adquirí la propietat.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 162

n Títol: Relief

n Dimensions: 30 X 60 cm

n Datació: 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus 
abstractes fets amb planxa de vaixell cap a l’any 1960 
(vegeu descripció de la sèrie al registre núm. 157) abans 
de l’aparició d’Es deu des Teix.

En aquesta ocasió els elements es troben distribuïts per 
tota la planxa però la major part d’ells s’agrupen en una 
composició triangular a la banda esquerra, mentre que a 
l’angle superior dret tres línies verticals a dins d’un disc 
texturat amb el bufador ens fan de contrapès.

Estaríem davant d’un relleu rectangular de composició 
apaïsada on la posició correcta podria ser la inversa (o al 
menys així apareix en el article d’Índice) però a l’àlbum 
de l’exposició estava en aquesta posició

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 

Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / Cimasie: art et 
architecture actuels, 1961, Març 2

n Adquisició / Propietat: Edgardo Acosta (California)

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 163

n Títol: Relief

n Dimensions: 80 X 120 cm aprox.

n Datació: 1960

n Preu: 120000 fr /1200 nf

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part dels relleus abstractes 
realitzats als voltants de l’any 60 (vegeu descripció de la 
sèrie al registre núm. 157) i exposats a la Galerie  Duncan, 
d’entre els quals n’era un dels de majors dimensions.

Encara que en un principi poguéssim pensar que la 
posició de la peça era vertical, assemblant-se així a la 
versió més abstracta de Saint Pierre (núm. 155), en 
les imatges de l’exposició de París se la veu en aquesta 
posició, apreciant-se les seves dimensions aproximades.

Una sèrie de línies horitzontals creuen la composició per 
la part inferior fins que es troben amb unes corbes que 
frenen el seu avanç, Aquestes corbes emmarquen l’orifici 
central que domina i estabilitza la composició  i del qual 
pràcticament es diria que n’emanen. 

L’orifici està envoltat de petits punts de soldadura 
que subratllen la seva importància dins de la peça i 
dues corbes més, al quadrant superior dret , igualment 
dibuixades amb punts de soldadura, accentuen el que en 
podríem dir el seu caràcter irradiador.

La planxa està rematada per un seguit de petis orificis 
en les bandes dreta i superior del rectangle que d’alguna 
manera posen en evidència l’origen del material utilitzat 
(planxa de vaixell reciclada).

Possiblement el joc cromàtic, treballat a partir de foc i 
oxidacions jugués un paper important en el texturat de la 
superfície, però aquest detall no s’acaba d’apreciar degut 
al fet que les fotografies són en blanc i negre.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / Cimasie: art et 
architecture actuels, 1961, Març 2

n Adquisició / Propietat: John Craven (París)>

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.

També pot ser que fos exposada posteriorment a la 
Galerie Craven, que n’adquirí la propietat.

L’obra apareix a diverses fotografies de l’exposició a 
Galeries Duncan i en alguna imatge més amb el seu 
creador. En una d’elles Francesc Barceló ens observa a 
través del forat central de la peça.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 164

n Títol: Relief

n Dimensions: 100 X 120 cm aprox.

n Datació: 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part dels relleus abstractes 
realitzats als voltants de l’any 60 (vegeu descripció de la 
sèrie al registre núm. 157) i exposats a la Galerie Duncan, 
d’entre els quals n’era un dels de majors dimensions. 

La composició, a partir de petis elements soldats sobre 
planxa de ferro texturada i perforada, s’agrupa en tres o 
quatre nuclis equilibrats de manera que el grup de peces 
més gran es situa prop de l’eix de simetria al cantó dret, 
mentre que al cantó esquerre un grup més reduït però 
de peces més grans s’ubica més lluny del centre, prop del 
límit esquerra, equilibrant la balança. A la part inferior, 
dues línies horitzontals parteixen de la banda esquerra 
sense arribar a creuar completament la superfície.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / Cimasie: art et 
architecture actuels, 1961, Març 2

n Adquisició / Propietat: Fond National d’Art 
Contemporain de la Ville de Paris (Anthony, Ile de 
France)

n Observacions: L’obra va ser una donació de l’artista 
al Museu d’Art Modern de Paris. Se’n conserven les cartes 
de l’administració parisenca, acceptant la donació.

No sabem del cert si aquesta peça va ser exposada a 
l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, ja que no es 
conserva cap llistat i pels escrits apareguts en premsa tan 
sols sabem que s’hi va mostrar una selecció de peces del 
que després es portaria a París.

En canvi es pot distingir clarament en algunes de les 
fotografies de la Galerie Craven, on va ser exposada 
sobre un cavallet de fusta. 

No ens consta que s’hagi tornat exposar després de la 
seva donació. Actualment es troba al la Resérve FNAC 
d’Anthony.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 165

n Títol: Relief

n Dimensions: 

n Datació: 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus 
abstractes fets amb planxa de vaixell reciclada cap a l’any 
1960 (vegeu descripció de la sèrie al registre núm. 157), 
abans de l’aparició d’Es deu des Teix.

En aquesta peça Barceló utilitza la soldadura de petits 
elements, els texturats i els dibuixos fets amb punts de 
soldadura i diversos tons de pàtina diferents, elaborats 
amb àcids,  foc i/o, possiblement, amb ciment o pigment.

Els elements soldats es concentren en la banda esquerra 
(suposant que la posició correcta sigui aquesta) i al cantó 
dret dominen els patinats, texturats i els dibuixos amb 
punts de soldadura (dues línies verticals i un petit cercle 
a l’extrem d’una altra petita successió de punts).

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 

Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / Cimasie: art et 
architecture actuels, 1961, Març 2

n Adquisició / Propietat: Robert Savage (Londres)

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.

També pot ser que fos exposada posteriorment a la 
Savage Gallery, de Londres, que n’adquirí la propietat.



463 

5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 166

n Títol: Cruz

n Dimensions: 20 X 34 cm

n Datació: 1960

n Preu: 25000 francs

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus 
abstractes fets amb planxa de vaixell  reciclada cap a l’any 
1960 (vegeu descripció de la sèrie al registre núm. 157), 
abans de l’aparició d’Es deu des Teix.

Sobre un fons rectangular amb un cantó irregular els 
elements es disposen en forma de creu. I al voltant de 
l’encreuament dels dos eixos, un canvi de textura del fons 
de la planxa, treballat amb el bufador ens dibuixa un disc 
que acaba de solemnitzar l’esperit de la peça per la fusió 
d’aquests dos símbols ancestrals.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / Cimasie: art et 
architecture actuels, 1961, Març 2

n Adquisició / Propietat: Ato Woib (SuÏssa)

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 167

n Títol: Ciudad

n Dimensions: 50 X 50 cm aprox.

n Datació: 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus  
abstractes fets amb planxa de vaixell reciclat cap a l’any 
1960 (vegeu descripció de la sèrie al registre núm. 157), 
abans de l’aparició d’Es deu des Teix.

Apareix a les fotos de l’exposició a  la Galerie Duncan, 
d’on en podem deduir les dimensions. Està muntada 
sobre una base de fusta uns 20 cm més gran i penjada a 
paret. 

Tres elements marquen aquesta composició: Una banda 
horitzontal amb quatre perforacions en la part superior, 
una línia de pàtina vertical en la banda dreta, i un disc 
patinat en l’angle superior esquerre a l’interior del qual 
es concentren els elements soldats, organitzats com si de 
la vista aèria d’una ciutat es tractés.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 

Revista Gran Vía de actualidades, artes y letras, 1960, 
Desembre 17 / Correo de las artes,  1961, Febrer-Març 
/ Cimasie: art et architecture actuels, 1961, Març 2 
/ Gaya, J.A.; Rubio, J. (1966) Formas de la escultura 
contemporánea. El hierro en el arte español. Madrid: E. 
Aguado

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 168

n Títol: Relief

n Dimensions: 

n Datació: 1960

n Preu:

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus  
abstractes fets amb planxa de vaixell reciclada cap a l’any 
1960 (vegeu descripció de la sèrie al registre núm. 157), 
abans de l’aparició d’Es deu des Teix.

Apareix a les fotos de l’exposició de la Galerie Duncan i 
en el catàleg de la mateixa, per la qual cosa en coneixem 
la seva correcta col·locació. El format és en aquesta 
ocasió un quadrat bastant regular. Els elements es 
distribueixen de manera més o menys dispersa però 
observant l’ortogonalitat de la composició. Es poden 
contar unes cinc agrupacions de peces quadrades i 
rectangulars, flanquejades en el cantó dret per tres 
bandes verticals, dues de peces soldades i una tercera 
realitzada amb petits punts de soldadura.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 

Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / Cimasie: art et 
architecture actuels, 1961, Març 2

n Adquisició / Propietat: Robert Savage (Londres)

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça va 
ser exposada a l’exposició de Sala Mirador, a Barcelona, 
ja que no es conserva cap llistat i pels escrits apareguts 
en premsa tan sols sabem que s’hi va mostrar una 
selecció de peces del que després es portaria a París.

També pot ser que fos exposada posteriorment a la 
Savage Gallery, de Londres, que n’adquirí la propietat.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 169

n Títol: Retablo Inca

n Dimensions: 35 X 19 cm

n Datació: als voltants de 1960

n Preu: 25000 frs.

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus 
abstractes fets amb planxa de vaixell cap a l’any 1960 
(vegeu descripció de la sèrie al registre núm. 157), abans 
de l’aparició d’Es deu des Teix.

Podria ser (per l’ombra i per la composició) que fos 
apaïsada, a l’igual que també podria ser vertical; però 
en tot cas es tracta d’una de les escultures abstractes 
més orgàniques de la sèrie. Així col·locada veiem a la 
part superior esquerra un element semblant a les raspes 
de peix que tot sovint apareixen a les obres figuratives 
d’aquesta mateixa època. Diametralment oposat, en el 
cantó inferior dret, una petita acumulació d’elements 
soldats en un informe conjunt completa la senzilla 
composició, rica en textures, tons i matisos que sens 
dubte es podrien apreciar millor si la fotografia no fos en 
blanc i negre.

n Exposicions: 

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 

Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Revista Gran Vía de actualidades, artes y letras, 1960, 
Desembre 17 / Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / 
Cimasie: art et architecture actuels, 1961, Març 2 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: No sabem del cert si aquesta obra en 
concret va formar part del conjunt exposat a Barcelona 
(Mirador) i a París (Duncan), ja que en el llistat d’aquesta 
última mostra no figura cap peça amb aquest nom, sinó 
que es refereix al conjunt d’aquestes peces com a Reliefs 
(relleus). Tampoc és possible distingir-la a les fotografies 
de conjunt de l’exposició a Galeries Duncan. 

Estilísticament és evident que pertany al mateix període 
però al llistat de preus d’aquesta última exposició no 
figura cap peça amb aquest preu, que és el que apareix 
consignat al dors d’una de les fotografies que se’n 
conserven. El fet que el preu estigui calculat en francs 
semblaria apuntar cap al fet que, efectivament, va ser 
exposada a Galeries Duncan o a Galerie Craven.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 170

n Títol: Retablo bizantino

n Dimensions: 25 X 60 cm

n Datació: 1960

n Preu: 45000 francs

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus 
abstractes fets amb planxa de vaixell cap a l’any 1960 
(vegeu descripció de la sèrie al registre núm. 157), abans 
de l’aparició d’Es deu des Teix.

És possible que la posició sigui la inversa de la que 
apareix a la imatge superior, per la posició dels elements 
per penjar la peça que s’apreciarien en una de les fotos, 
però compositivament pensem que té més sentit i 
equilibri amb la banda horitzontal col·locada en la part 
superior i el conjunt d’elements soldats disminuint 
d’esquerra a dreta del relleu. El fons sembla haver-se 
tractat a martell i patinat amb foc i àcid i parcialment 
brunyit.

n Exposicions: Sala Mirador, Barcelona, 1960 / Galerie 
Duncan, Paris, 1960

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Revista Gran Vía de actualidades, artes y letras, 1960, 

Desembre 17 / Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / 
Cimasie: art et architecture actuels, 1961, Març 2 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: No sabem del cert si aquesta obra en 
concret va formar part del conjunt exposat a Barcelona 
(Mirador) i a París (Duncan), ja que en el llistat d’aquesta 
última mostra no figura cap peça amb aquest nom, 
sinó que es refereix al conjunt d’aquestes peces com a 
Reliefs (relleus). Tampoc és possible distingir-la a les 
fotografies de conjunt de l’exposició a Galeries Duncan, 
però estilísticament és evident que pertany al mateix 
període i, a més a més, el preu (que igual que el títol i 
les mides apareixen consignades a mà al dors d’una de 
les fotografies que se’n conserven) coincideix amb les 
referències 16 i 22 del llistat.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 171

n Títol: Relief / Relieve / Bajorrelieve

n Dimensions: 30 X 42 cm

n Datació: als voltants de 1960

n Preu: 30000 frs.

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Formaria part de la primera sèrie de 
relleus abstractes fets amb planxa de vaixell cap a l’any 
1960 (vegeu descripció de la sèrie al registre núm. 157), 
abans de l’aparició d’Es deu des Teix.

En aquesta ocasió els fragments i els punts de soldadura 
s’organitzen sobre el pla en forma circular i al voltant 
d’una línia que talla de manera contundent la composició 
per la meitat. 

S’intueixen diverses gradacions en l’oxidació i el 
poliment del ferro, però l’efecte no pot ser copsat en 
la seva plenitud degut al fet que les fotografies de què 
disposem son en blanc i negre.

n Exposicions: 

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Revista Gran Vía de actualidades, artes y letras, 1960, 
Desembre 17 / Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / 
Cimasie: art et architecture actuels, 1961, Març 2 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça 
va ser exposada ni a on. Podria formar part del conjunt 
d’obres que va ser exposat a Barcelona (Mirador) i 
París (Duncan) però el fet és que en el llistat de preus 
d’aquesta última exposició no figura cap peça amb 
aquest preu, que és el que apareix consignat al dors de 
l’única fotografia que se’n conserva. 

Ens decantem per pensar que va ser realitzat amb 
posterioritat a la primera inauguració parisenca, bé per a 
formar part de l’exposició a Londres (Savage) o bé per a 
ser exposada a les Galerie Craven (Paris).

Algun d’aquests treballs també fou presentat a la 
Exposición Nacional de Bellas Artes, realitzada a 
Barcelona l’any 1960, amb el títol Relieve i al Salón de 
Mayo d’aquell mateix any (també a Barcelona) amb el 
títol Bajorrelieve.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 172

n Títol: Relief / Relieve / Bajorrelieve

n Dimensions: 

n Datació: als voltants de 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus 
abstractes fets amb planxa de vaixell cap a l’any 1960 
(vegeu descripció de la sèrie al registre núm. 157), abans 
de l’aparició d’Es deu des Teix.

No hi ha indicacions de posició ni signatura però per 
l’ombra podríem deduir que aquesta és la posició 
correcta. El relleu  és de format quadrat i en la seva 
composició trobem dues línies en la part superior i 
-elevant-se des de la part inferior al cantó esquerre- un 
cúmul d’elements quadrats i rectangulars sobre un fons 
gairebé paisatgístic de puntets de soldadura rematats per 
un cercle en la part superior dreta, com una mena de disc 
solar que sembla brunyit en la textura irregular del fons.

n Exposicions: 

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, desembre/ 
Revista Gran Vía de actualidades, artes y letras, 1960, 
Desembre 17 / Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / 
Cimasie: art et architecture actuels, 1961, Març 2 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: No sabem del cert si aquesta peça 
va ser exposada ni a on. Podria formar part del conjunt 
d’obres que va ser exposat a Barcelona (Mirador) i París 
(Duncan) però estilísticament pertany de manera evident 
al mateix període. 

No és possible distingir-la a les fotografies de conjunt de 
l’exposició a Galeries Duncan, però el cert és que en elles 
tan sols podem reconèixer 15 de les 21 obres que, segons 
el llistat, foren presentades.

També és factible que es tractés de l’obra presentada 
a la Exposición Nacional de Bellas Artes, realitzada a 
Barcelona l’any 1960, amb el títol Relieve i/o de la que es 
va exposar al Salón de Mayo d’aquell mateix any (també 
a Barcelona) amb el títol Bajorrelieve.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 173

n Títol: Apóstol

n Dimensions: 60 X 20 cm

n Datació: als voltants de 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Personatge / religió

n Descripció: Es tracta d’una de les escasses peces 
figuratives d‘aquest estil realitzades sobre planxa, junt 
amb el grup familiar (núm. 180), el grup de l’Hotel Daina 
(núm. 228) i el relleu de Chicos (núm. 181). Podria haver-
se realitzat per encàrrec de la Galerie Craven a principis 
de l’any 60 per satisfer la demanda d’alguns clients que 
sol·licitaven un tipus de peces no tan abstractes. 

S’han identificat tres peces que podriem considerar com 
a pertanyents a una mateixa temàtica o sèrie i en part 
deutores d’un mateix tema i disseny: La primera d’elles 
seria el Saint Pierre presentat a la Galerie Duncan (núm. 
156) -que seria una mica anterior-, la segona aquesta, i 
la tercera, molt més estilitzada -per no dir pràcticament 
abstracta- el relleu múm. 174.

Tot i tractar-se d’un relleu soldat sobre planxa, sembla no 
tractar-se d’una peça per ser penjada a la paret ja que es 
sosté dreta per ella mateixa mercès al semi-cercle que li 
fa de base. 

El relleu format per diverses capes de línies de ferro que 
dibuixen el cos del personatge adquireix més volumetria 
que en la resta de peces anteriorment citades, i la corona 
del personatge sobreïx del rectangle del fons, cosa prou 
infreqüent en els altres relleus, sobretot els figuratius.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Suposadament es va realitzar per 
encàrrec de John Craven, però no per que aquest en 
volgués  conservar la propietat.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 174

n Títol: 

n Dimensions: 

n Datació: als voltants de 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Es diria que és una versió abstracta de 
Apóstol només reconeixible si es coneix amb anterioritat 
l’altra peça (registre núm. 173 ). Altrament només es 
reconeix una successió d’elements alineats entre dues 
línies verticals i una tercera en forma d’arc. 

El format és molt més quadrat que en les anteriors 
versions i podria haver-se realitzat per encàrrec, ja que en 
algunes cartes de la Galerie Craven sol·liciten a Francesc 
Barceló que els envii alguna versió de la peça Apóstol o 
Saint Pierre.

n Exposicions: 

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-
l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Revista Gran Vía de actualidades, artes y letras, 1960, 
Desembre 17 / Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / 
Cimasie: art et architecture actuels, 1961, Març 2 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 175

n Títol: Relief / Relieve / Bajorrelieve

n Dimensions: 31 X 43 cm

n Datació: als voltants de 1960

n Preu: 40000 frs. 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Forma part de la primera sèrie de relleus 
abstractes fets amb planxa de vaixell cap a l’any 1960 
(vegeu descripció de la sèrie al registre núm. 157), abans 
de l’aparició d’Es deu des Teix.

Les dimensions són bastant properes a les obres 
presentades a les exposicions de Barcelona i París. Els 
relleus posteriors, presentats a les exposicions conjuntes 
amb Es deu des Teix, eren més grans

En el cas de que realment aquesta fos la disposició de la 
peça i no fos vertical, estaríem parlant d’una composició 
rectangular, de límits irregulars, on els elements 
verticals de la banda esquerra de la composició (algun 
d’ells sobreeixint dels marges del fons) es confronten 
i compensen amb una àrea circular de textures en el 
centre del qual hi trobem alguns petis elements soldats. 

Tot el fons sembla estar amartellat i texturat, 
acolorit i brunyit, presentant varietat de matisos, que 
lamentablement no podem apreciar completament degut 
al fet que només en conservem imatges en blanc i negre.

n Exposicions: 

n Citacions: Correo de las artes, 1960, Setembre / 
Destino, 1960, Setembre 24 / France observateur, 1960, 
Octubre 6 / L’Express, 1960, Octubre 6 / Paris-presse-

l’ intransigeant, 1960, Octubre 6 /  Journal de l’amateur 
de l’art, 1960, Octubre 10  / Arts, 1960, Octubre 12 
/ L’Information, 1960, Octubre 15 /Baleares, 1960, 
Novembre 10 / Índice de artes y letras, 1960, Desembre/ 
Revista Gran Vía de actualidades, artes y letras, 1960, 
Desembre 17 / Correo de las artes,  1961, Febrer-Març / 
Cimasie: art et architecture actuels, 1961, Març 2 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: En el llistat d’obres de Galeries 
Duncan no apareix cap peça amb aquest preu, per 
això pensem que aquesta obra podria ser lleugerament 
posterior i haver estat realitzada per la Exposición 
Nacional de Bellas Artes, realitzada a Barcelona l’any 
1960, o pel Salón de Mayo d’aquell mateix any, o bé per a 
ser exposada a la Galerie Craven o la Savage Gallery.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatges arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 176

n Títol: S/T (família) 

n Dimensions: 

n Datació: Als voltants de 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: família / grup humà

n Descripció: Aquesta és una peça prou singular 
dins la producció de Francesc Barceló. Tot i tenir un 
estil prou reconeixible i poder-se encabir perfectament 
en l’estètica del que hem anomenat la seva etapa de 
transició, no podem dir que estilísticament n’hi hagi 
altres de semblants. Ens trobaríem al davant d’una 
estètica a mig camí entre la sèrie Chicos (sobretot per la 
forma rectangular dels caps dels personatges) i la resta 
de grups humans de l’etapa en que l’escultor treballa la 
soldadura, en els quals la forma dels caps acostuma a ser 
més vertical i trapezoïdal i el tractament de la matèria 
més agressiu. Per la verticalitat de la composició i per 
l’alternança de ple i buit, la línia i de pla, també la podem 
vincular amb algunes escultures exemptes no figuratives 
presentades a l’exposició de Galeries Duncan. 

La peça reprodueix un esquema clàssic de representació 
d’un nucli familiar, constituït per pare, mare i fill 
i ho fa de manera molt sintètica. Aquest arquetip 
de representació li atorga a la peça un caràcter 
gairebé religiós, ja que és l’utilitzat tot sovint en les 
representacions de la Sagrada Família: Josep es situa al 
darrera i a la dreta, Maria a l’esquerra i una mica més 
avançada, de manera que el nen Jesús, que està en els 
braços de la seva mare, apareix en primer terme.  La 

composició es resol fonamentalment a partir de línies 
rectes, amb soldadures visibles que dibuixen contorns i 
generen estructures.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Desconeixem si va ser exposada o no 
i a on, per això no hem consignat res en l’apartat de les 
exposicions, però per l’estil podria perfectament haver 
estat una de les obres realitzades per Francesc Barceló 
per a la Galerie Craven, de París.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatges arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 177

n Títol: Chicos / Els nins

n Dimensions: 70 X 70 cm

n Datació: als voltants de 1961

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Grups humans / família

n Descripció: Es tracta d’un grup nombrós de 
personatges (quinze) molt sintètics on els cossos han 
quedat reduïts a planxes de ferro rectangulrs i els caps a 
quadrats buits encerclats per una línia de ferro retallat 
amb bufador d’acetilè. A més de la síntesi, l’expressivitat 
ens ve donada pel material, pel retallat d’aquest i per 
la multiplicació dels personatges que estableixen un 
rímic i interessant joc de nivells. Com és habitual en 
les representacions  de famílies i altres grups humans 
característics de la producció de Francesc Barceló, els 
personatges es disposen ordenadament per alçada i 
resten drets sense establir entre ells relacions o activitat 
alguna.

n Exposicions: Salon de la Jeune Sculpture, Paris, 1961

n Citacions: La jeune sculpture (1961) [catàleg] París: 
Louis Carré / Baleares, 1961, Agost 3

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 178

n Títol: sèrie Chicos

n Dimensions: 

n Datació: als voltants de 1961

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Grups humans / família

n Descripció: Una peça molt semblant a aquesta fou 
presentada a La Jeune Sculpture i apareix al catàleg sota 
el nom de Chicos (núm 177). Es tracta de grups molt 
sintètics on els cossos han quedat reduïts a planxes de 
ferro rectangulars i els caps a quadrats buits encerclats 
per una línia de ferro retallat amb bufador s’acetilè. 
A més de la síntesi, l’expressivitat ens ve donada pel 
material, pel retallat d’aquest i per la multiplicació dels 
personatges que estableixen un rítmic i interessant joc de 
nivells. En aquesta ocasió podria de fet pensar-se que es 
tracta d’una representació d’una família, tema freqüent 
en la producció de Francesc Barceló, ja que les dues 
figures del darrera son sensiblement majors que les altres 
sis.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 179

n Títol: sèrie Chicos

n Dimensions: 

n Datació: als voltants de 1961

n Preu:  

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Grup humà / família

n Descripció: Comparteix amb les dues anteriors 
(núm 177 i 178) semblants característiques. Es tracta 
de grups molt sintètics on els cossos han quedat reduïts 
a planxes de ferro rectangulars i els caps a quadrats 
buits encerclats per una línia de ferro retallat amb 
bufador d’acetilè. A més de la síntesi, l’expressivitat 
ens ve donada pel material, pel retallat d’aquest i per la 
composició dels personatges a diferents nivells.

En aquesta ocasió es tracta de la representació d’una 
família, tema freqüent en la producció de Francesc 
Barceló, ja que les dues figures del darrera son 
sensiblement majors que la tercera.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 180

n Títol: S/T

n Dimensions: 

n Datació: als voltants de 1960

n Preu:  

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Família / Grups humans

n Descripció: Es tracta de l’única família treballada en 
relleu i d’una de les escasses peces figuratives d‘aquest estil 
realitzades sobre planxa, junt amb la núm. 181, el grup 
de l’Hotel Daina (núm. 228 i els apòstols (núm. 173, 174 i 
156). Podria haver-se realitzat per encàrrec de la Galerie 
Craven a principis de l’any 61 per satisfer la demanda 
d’alguns clients que sol·licitaven un tipus de peces no tan 
abstractes, però també podria ser una mica anterior. 

En ella apareix la clàssica representació de la família que 
acostuma a presentar l’autor, predominantment vertical, 
hieràtica i en actitud de posar. Una figura més alta i una 
més baixa com tota distinció de sexe entre pare i mare 
i un infant -en aquest cas- sintetitzat al màxim i en 
braços de la mare. No es tracta de figures tancades sinó 
d’elements que s’acoblen sobre la planxa aïlladament 
però que dibuixen els personatges. Curiosament, i com a 
singularitat d’aquesta peça en concret, els caps dels pares 
estan representats per uns perfils en forma de U mentre 
que el nen té el cap quadrat com els personatges de la sèrie 
anomenada Chicos (núm. 177, 178 , 179 i 181).

Li suposem unes mides aproximades  d’uns 80 X 40 cm 
per assimilació amb altres peces de planxa en les quals 
apareixen successions de forats semblants als que aquí 
es troben en la part superior i que poden deure’s al fet de 

tractar-se dels cantons reblats de les planxes reciclades. El 
format de la planxa és vertical i té els cantons tallats, fet 
que observem també en algun altre registre (núm. 185) i 
les figures es retallen i diferencien del fons en el que estan 
soldades mercès al tractament de la pàtina i a les ombres 
que elles mateixes produeixen

n Exposicions: 

n Citacions: Destino, 1960, Juliol 24

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: El següent paràgraf de l’article de Juan 
Cortés a Destino s’adapta a la perfecció a la descripció de 
la obra:

Estas nuevas formas en las que se desenvuelve 
actualmene el arte de Francisco Barceló se insertan 
indefectiblemente en una decidida y enjuta composición 
rectangular, sin nada que escape al tiguroso dintorno 
en que se circunscribe y dentro de la cual es rechazada 
cualquier amabilidad que pudiera suscitar la 
amabilidad de una curva, toda molicie que pudiera 
suscitar una turgencia. Broncas y ásperas son estas 
formas aplomadas que pesan con toda su gravedad sobre 
el suelo en que se asientan, sin ningún afán de movilidad, 
estáticas y fijadas en su rígida verticalidad.

Las morfologias humanas son vagamente recordadas en 
el trazado general de las figuras, que Francisco Barceló 
presenta muy a menudo formando grupos graciosamente 
entrelazados. Pero toda referencia concluye aquí, en 
esa indecisa memoria, transmutadas las formas en 
construcciones donde las líneas rectoras encierran la 
extensión de la estructura y forman la espina dorsal 
de la misma, de la cual parten en ángulo recto series 
de travesaños que se desenvuelven todo a lo largo de la 
figura como un desnudo costillar.

esbós
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 181

n Títol: Relieve de chicos

n Dimensions: 45 X 45 cm

n Datació: als voltants de 1960

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Grups humans / família

n Descripció: Es tracta d’una de les escasses peces 
figuratives d‘aquest estil realitzades sobre planxa, junt 
amb la del registre anterior (núm. 180), el grup de l’Hotel 
Daina (núm. 228) i els apòstols (núm. 173, 174 i 156). 

Podria haver-se realitzat per encàrrec de la Galerie 
Craven a principis de l’any 61 per satisfer la demanda 
d’alguns clients que sol·licitaven un tipus de peces no tan 
abstractes. 

Forma part d’una sèrie de peces anomenada Chicos, 
entre les quals es troben la que es va presentar a la Jeune 
Sculpture de París (núm. 177) i la que penja de les parets 
de l’Hotel Hawaii a Palmanova. Es caracteritza per la 
forma quadrada o rectangular del cap dels personatges, 
els quals no presenten cap mena de trets facials, i per un 
extrem sintetisme i ens presenta grups humans disposats 
ordenadament (els més petits al davant, els més grans al 
darrera), drets, frontals i hieràtics, com per a un retrat de 
família. 

En aquest cas en concret, els cossos presenten una mica 
de detall, ja que en les peces exemptes d’aquesta sèrie 
els cossos son sovint simples planxes rectangulars. Aquí 
en canvi, alguns personatges mostren la característica 
espina dorsal que apareix en les figures d’altres series 
i fins i tot en la figura de la dreta de la composició hi 

podem veure un semicercle que podria representar una 
extremitat superior (cosa prou infreqüent). 

En el requadre del fons hi podem apreciar un cert treball 
de patinat i unes quantes perforacions, possiblement 
anteriors a la realització de la peça, ja que -com en la 
major part de les obres d’aquest periode- es tracte de 
material reciclat.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 

esbós
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 182

n Títol: S/T

n Dimensions: 102 X 47 X 20 cm

n Datació: inicis dels anys 60

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Construcció

n Descripció: Juntament amb Ráfaga (núm. 147) és 
una de les escasses peces abstractes i exemptes d’aquest 
període i - igual que aquella- es tracta d’una escultura de 
dominant vertical construïda per l’acoblament de trossos 
de material de reciclat. 

Aquesta en concret s’estructura al voltant del pedaç 
reblat de la coberta d’un vaixell al qual se li han anat 
annexant peces fonamentalment lineals que contraresten 
la pesantor de l’element principal aportant lleugeresa i 
una tendència a l’elevació.

n Exposicions: Fundació Barceló, Palma de Mallorca, 
2009

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Bernat Tries (Establiments, 
Mallorca)

n Observacions: Una mica deteriorada per haver passat 
tants anys a l’exterior el rovell ha actuat no obstant 
també de protecció i només va caldre un raspallat per 
la seva exposició a la Fundació Barceló on, això si, 
va precisar d’unes petites falques per compensar la 
tendència a tombar cap al davant.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 183

n Títol: Composición

n Dimensions: 90 X 45 cm

n Datació: Als voltants de 1962

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició

n Descripció: Aquest relleu abstracte és del període en 
que l’artista treballa amb Es deu des Teix. 

Els relleus d’aquesta època es diferencien dels realitzats 
un parell d’anys abans en que són de majors dimensions  
i més constructius.

Aquells eren més orgànics i més informalistes. Aquest 
en canvi el podem emparentar fàcilment amb l’escultura 
exempta propietat de Bernat Tries (núm. 182) per la 
verticalitat de les línies soldades en la part esquerra de 
la composició, que tendeixen a elevar-se des del disc 
texturat a l’interior del qual s’acumulen petites peces. 

Tres bandes horitzontals donen estabilitat i equilibri al 
conjunt: Una peça soldada en la part inferior, un rematat 
amb quatre perforacions en la part superior i una banda 
patinada un poc més amunt de la meitat.

La signatura és visible en la part inferior de la peça, pel 
que està clar que la posició és vertical.

n Exposicions: Galerias Quint, Palma de Mallorca, 1962

n Citacions: Areán, C.A., Perret, Ch. (1962) Es deu des 
Teix. Diez artistas de Vanguardia [catàleg]. Palma de 
Mallorca: Galerias Quint / Perelló, R. (1973) Escultores 
contemporáneos en Mallorca. Palma de Mallorca: Siurell

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Com en altres obres d’aquest període 
és difícil descriure amb tota seguretat el tractament 
cromàtic que sabem pels testimonis que l’artista 
aplicava a aquestes obres mitjançant diferents àcids i 
pigments, ja que les fotografies que ens han arribat són 
en blanc i negre.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 184

n Títol: Ráfaga / Fuga

n Dimensions: 74 X 30 cm

n Datació: Als voltants de 1962

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició

n Descripció: Podem emparentar-la estilísticament 
amb el relleu núm. 183 i amb el núm. 185 encara que 
també tindria elements en comú amb el núm. 175.

En qualsevol cas és -dins el seu equilibri i la seva 
solemnitat- una peça amb un cert dinamisme, marcada 
per la tendència ascendent de les verticals ubicades en la 
part esquerra de la composició. 

A dalt, a la dreta, petits elements soldats actuen de 
contrapès i equilibren el conjunt que queda fixat de 
manera determinant pel quadrat patinat en el fons i 
ubicat a la banda de dalt, just al centre. 

També està treballada la pàtina en l’àrea on s’acumulen 
els elements lineals i cap al centre trobem una zona 
on la textura fou probablement brunyida per aportar 
lluminositat al conjunt.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: És més que probable, malgrat l’ombra 
que s’aprecia al terra de la fotografia, que fos vertical 
i així fou reproduïda en el recordatori del funeral de 
l’artista. 

Malgrat tot, no es descarta completament la hipòtesi de 
que la seva col·locació fos horitzontal, la qual cosa ens la 
relacionaria amb els registres núm. 163 i 186.

El títol de Ráfaga apareix consignat al dors d’una de les 
fotografies que se’n conserven, en canvi, al recordatori 
del funeral de l’artista figura com Fuga, però potser es 
tracta d’una confusió.

Com en altres obres d’aquest període és difícil descriure 
amb tota seguretat el tractament cromàtic que sabem 
pels testimonis que l’artista aplicava a aquestes obres 
mitjançant diferents àcids i pigments, ja que les 
fotografies que ens han arribat són en blanc i negre.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

n Núm. de referència: 185

n Títol:  Fuga / Relieve

n Dimensions: 64 X 30 cm

n Datació: Als voltants de 1962

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició

n Descripció: És una de les obres del període que 
treballa amb Es deu des Teix i , d’entre els relleus 
abstractes de la producció de Francesc Barceló, 
aquesta és una de les composicions més geomètriques  
i contundents. Dominada pels signes de la creu i el 
cercle, la composició esdevé molt més constructiva que 
informal i es recrea menys en els aspectes texturals i 
més en la disposició acurada dels elements soldats sobre 
la superfície d’un rectangle retallat pels extrems d’una 
manera precisa i equilibrada. 

És possible -malgrat l’ombra que s’aprecia al terra de la 
fotografia- que fos una peça vertical, tot i que al catàleg 
de Madrid apareix en horitzontal. Això ens la vincularia 
amb els registres núm.183 i 184. Però també podria, 
efectivament, ser horitzontal i emparentar-se amb els 
registres núm. 166 i 171. 

n Exposicions: Sala Santa Catalina del Ateneo de 
Madrid, 1963

n Citacions: Cela, C. J. (1963) Diez artistas de la 
escuela de Mallorca [catàleg] Madrid: Publicaciones 
españolas / Diversos autors (1996) Aproximació a 
l’avantguarda a Mallorca 1959-1982.[catàleg] Palma de 
Mallorca: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del 
Govern Balear

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Com en altres obres d’aquest període 
és difícil descriure amb tota seguretat el tractament 
cromàtic que sabem pels testimonis que l’artista 
aplicava a aquestes obres mitjançant diferents àcids i 
pigments, ja que les fotografies que ens han arribat són 
en blanc i negre.

imatge arxiu

imatge actual



483 

5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 186

n Títol: Encierro

n Dimensions: 70 X 90 cm

n Datació: 1962

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició

n Descripció: És una de les peces més grans dins de la 
sèrie de relleus començats cap a 1960 i que continuarà 
treballant fins a mitjans de la dècada dels seixanta 
Aquesta és més aviat de les últimes, que són obres més 
estructurades o més formalistes (en contraposició a 
les primeres, més matèriques i orgàniques). Aquí els 
elements esdevenen gairebé simbòlics i de fet, són 
peces amb títol, no com les primeres, a les quals l’autor 
anomenava genèricament “relleus” o “retaules”. 

En aquest cas Encierro pot fer al·lusió al grup d’elements 
situats a la part superior esquerra de la composició 
que es troben reclosos a l’interior d’una superfície 
semicircular, de textura diferenciada i que es retalla 
perfectament sobre el fons de la composició. En aquest 
fons destaca un quadrat patinat d’un to més clar a la 
dreta de la peça i una sèrie de línies horitzontals just a 
sobre del cantó reblat que remata  el relleu per la banda 
inferior. Són aquests reblons, que apareixen en moltes 
de les seves obres, els que delaten amb quin material 
treballava Francesc Barceló els seus relleus: fragments 
de xapa de ferro de vaixell reciclada, a la qual l’autor 
aplicarà un tractament d’àcids i pigments, combinats 
amb el retall, la soldadura i els texturats produïts a força 
de colpejar la planxa amb diferents estris.

n Exposicions: Galerias Quint, Palma de Mallorca, 
1962 / Salón de Mayo, Barcelona, 1962

n Citacions: Areán, C.A., Perret, Ch. (1962) Es deu 
des Teix. Diez artistas de Vanguardia [catàleg]. Palma 
de Mallorca: Galerias Quint / Salón de Mayo (1962) 
[catàleg] Barcelona. Asociación de Artistas Actuales 
/ Arean, C.A. (1963) Escultopintura no imitativa en 
España. Hogar y Arquitecura, núm 48, pg. 51, Madrid: 
Obra sindical del hogar

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Les mides que apareixen en el 
catàleg de Galeries Quint de l’any 1962 per aquesta 
escultura, corresponen amb tota seguretat a una altra 
obra, ja que no s’ajusten a les proporcions de la peça. 
En canvi, les consignades en el catàleg del Salón de 
Mayo de Barcelona d’aquell mateix any, on també 
va ser presentada, sí que pensem que podrien ser les 
correctes. Com en altres obres d’aquest període és difícil 
descriure amb tota seguretat el tractament cromàtic que 
sabem pels testimonis que l’artista aplicava a aquestes 
obres mitjançant diferents àcids i pigments, ja que les 
fotografies que ens han arribat són en blanc i negre.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 187

n Títol: S/T

n Dimensions: 100 X 70 cm

n Datació: Als voltants de 1963

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i àcid

n Tema: Composició

n Descripció: Es tracta d’un dels relleus elaborats en 
planxa de ferro reciclada propers a una estètica a cavall 
entre el constructivisme i l’informalisme.

En aquesta composició el més destacat són una sèrie de 
peces soldades cap a la meitat de la planxa al cantó dret. 
Són seccions d’un tub de ferro de base quadrangular de 
diferents alçades i concentrades de manera més o menys 
aleatòria en una àrea intensament tractada amb àcids.

Les pàtines i oxidacions podrien haver-se alterat amb els 
anys, ja que aquesta peça (i la del registre núm. 188) van 
romandre al taller del seu col·laborador, Bernat Tries, que 
les va retornar a la família alguns anys després de la mort 
de l’artista. 

Existeix algun dubte sobre si Francesc Barceló les 
considerà o no en el seu moment com a peces totalment 
acabades. El que sí sembla és que es tractaria de les 
últimes obres d’aquesta sèrie de relleus després de la qual 
només va realitzar els múltiples de la sèrie SERIATS. 

En tot cas és un treball estilísticament més proper als 
que va realitzar en l’època d’Es deu des Teix que als fets 
per l’exposició a Duncan, que tenien unes dimensions 
més reduïdes.

n Exposicions:  
Fundació Barceló, Palma de Mallorca, 2009

n Citacions: Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals >

n Observacions: Es van netejar una mica unes taques 
de pintura que no eren d’origen per l’exposició a la 
fundació Barceló. També es van afegir uns elements per 
penjar-la a la part del darrera, aventurant que aquesta 
seria la seva adequada col·locació, tot i que també podria 
ser horitzontal, tal com ho son la major part dels seus 
relleus. 

Es tracta de dos dels escassos relleus d’aquest estil que 
s’han pogut localitzar (junt amb de l’Hotel Cristina 
-núm. 234- i el del FNAC de París -núm. 162-). 

Potser necessitaria protegir d’una oxidació excessiva ja 
que la capa superior està molt fragilitzada.
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5.2 Obres exposades de primer i segon període 

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 188

n Títol: S/T

n Dimensions: 100 X 70 cm

n Datació: Als voltants de 1963

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i àcid

n Tema: Composició

n Descripció: Es tracta d’un dels relleus elaborats en 
planxa de ferro reciclada propers a una estètica a cavall 
entre el constructivisme i l’informalisme.

La composició està regida per una sèrie de catorze línies 
horitzontals soldades al cantó superior esquerre de la 
planxa. Aquesta es troba travessada per dos seqüenciés de 
petites perforacions, una en l’extrem inferior i l’altra en 
el terç superior i també podem destacar un forat circular 
més o menys regular ubicat en el cantó inferior esquerra.

Les pàtines i oxidacions podrien haver-se alterat amb els 
anys, ja que aquesta peça (i la del registre núm. 187) van 
romandre al taller del seu col·laborador, Bernat Tries, que 
les va retornar a la família alguns anys després de la mort 
de l’artista. 

Existeix algun dubte sobre si Francesc Barceló les 
considerà o no en el seu moment com a peces totalment 
acabades. El que sí sembla és que es tractaria de les 
últimes obres d’aquesta sèrie de relleus després de la qual 
només va realitzar els múltiples de la sèrie SERIATS. 

En tot cas és un treball estilísticament més proper als 
que va realitzar en l’època d’Es deu des Teix que als fets 
per l’exposició a Duncan, que tenien unes dimensions 
més reduïdes.

n Exposicions: Fundació Barceló, Palma de Mallorca, 
2009

n Citacions: Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals>

n Observacions: Es van netejar una mica unes taques 
de pintura que no eren d’origen per l’exposició a la 
fundació Barceló. També es van afegir uns elements per 
penjar-la a la part del darrera, aventurant que aquesta 
seria la seva adequada col·locació. 

Es tracta de dos dels escassos relleus d’aquest estil que 
s’han pogut localitzar (junt amb de l’Hotel Cristina 
-núm. 234- i el del FNAC de París -núm. 162-). 





5.3 Obres decoratives o integrades en projectes decoratius
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5.3 Obres decoratives o integrades en projectes decoratius

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 189

n Títol: S/T

n Dimensions: 100 X 100 cm aprox.

n Datació: 1955/57

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Tradició popular / escena quotidiana

n Descripció: Evidentment decorativa, aquesta 
composició podria donar una idea de l’estil de les escenes 
pageses que haurien decorat l’Hotel Nixe i que segons 
Bernat Tries serien precursores del molt popular estil del 
pintor Coll Bardolet i en part també paral·leles al pintor 
Pere Sureda.

Representa nou escenes típiques mallorquines amb 
pagesos i pageses sintètics ballant, tocant música o 
treballant. Concretament, i començant d’esquerra a 
dreta i de dalt a baix, el primer fa vi, la segona treu aigua 
d’un pou, el tercer fuma en pipa assegut sota un arbre, 
els quarts ballen balls de bot, els cinquens no fan res, els 
sisens un toca el tambor i l’altre la xeremia, la setena fila, 
el vuitè representa uns vaixells i la novena broda

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Apareix en una altra foto on surt la 
seva dona i on s’aprecien les dimensions. 

També s’assemblen a les figures localitzades als lavabos 
de l’Hotel Formentor i de qui en desconeixem l’autoria.

El cert és que, si bé semblen estilísticament menys 
evolucionades que les escultures exemptes que comença 
a treballar l’any 1955, també les podem emparentar amb 
els quadres presentats a partir de l’exposició a Galerías 
Costa de l’any 1957, amb la qual cosa la datació presenta 
algunes dificultats.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 190

n Títol: S/T

n Dimensions: 31,50 X 20,50 cm

n Datació: Probablement anterior a 1955

n Preu: 

n Tècnica: Vareta de ferro modelada i soldada

n Tema: Animal / peix

n Descripció: Aquesta i les cinc posteriors ( fins al 
registre núm. 195) són unes peces decoratives que 
representen diferents siluetes de peixos traçades amb 
fines línies de vareta de ferro, (probablement elaborades 
per Barcel o per Rustic, dues de les primeres empreses de 
Francesc Barceló) i que el mateix artista no va considerar 
pròpiament com escultures, doncs no van ser mai 
exposades. 

Són dissenys escassament realistes, que no 
representarien, doncs, cap espècie en concret. Aquesta 
representa, de perfil, un peix arrodonit amb llargues 
aletes superiors i inferiors (sobretot la inferior).

Aquest model està bastant rovellat i ha perdut part de la 
seva coloració original

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Francesc Rosselló (Colònia 
de Sant Jordi, Mallorca)

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 191

n Títol: S/T

n Dimensions: 27,50 X 27,50 cm

n Datació: Probablement anterior a 1955

n Preu: 

n Tècnica: Vareta de ferro modelada i soldada

n Tema: Animal / peix

n Descripció: En relació a aquesta sèrie, vegeu 
descripció del registre núm. 190. Són dissenys 
escassament realistes, que no representarien, doncs, cap 
espècie en concret. Aquest representa, de perfil, un peix 
pseudo-triangular, com una mena de peix àngel.

Aquest model està bastant rovellat i ha perdut part de la 
seva coloració original

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Francesc Rosselló (Colònia 
de Sant Jordi, Mallorca)

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 192

n Títol: S/T

n Dimensions: 22,20 X 39,50  cm

n Datació: Probablement anterior a 1955

n Preu: 

n Tècnica: Vareta de ferro modelada i soldada

n Tema: Animal / peix

n Descripció: En relació a aquesta sèrie, vegeu 
descripció del registre núm. 190. Són dissenys 
escassament realistes, que no representarien, doncs, cap 
espècie en concret. Aquest representa, de perfil, un peix 
més allargat que els anteriors amb un ventre prominent i 
un ull de dimensions considerables.

Aquest model està bastant rovellat però conserva part de 
la seva coloració original, de color roig.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Francesc Rosselló (Colònia 
de Sant Jordi, Mallorca)

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 193

n Títol: S/T

n Dimensions: 14 X 27,5 cm

n Datació: Probablement anterior a 1955

n Preu: 

n Tècnica: Vareta de ferro modelada i soldada

n Tema: Animal / peix

n Descripció: En relació a aquesta sèrie, vegeu 
descripció del registre núm. 190. Són dissenys 
escassament realistes, que no representarien, doncs, cap 
espècie en concret. Aquest representa, de perfil, un peix 
semi-circular bastant caricaturesc.

Aquest model està bastant rovellat i ha perdut part de 
la seva coloració original de color gris. Li han saltat dos 
punts de soldadura i ha perdut l’ull.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Lluís Mas i Francisca Barceló 
>Xavier i Neus Mas (Colònia de Sant Jordi, Mallorca)

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 194

n Títol: S/T

n Dimensions:20 X28,50 cm

n Datació: Probablement anterior a 1955

n Preu: 

n Tècnica: Vareta de ferro modelada i soldada

n Tema: Animal / peix

n Descripció: En relació a aquesta sèrie, vegeu 
descripció del registre núm. 190. Són dissenys 
escassament realistes, que no representarien, doncs, cap 
espècie en concret. Aquest representa, de perfil, un peix 
allargat amb una prominent aleta superior.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Lluís Mas i Francisca Barceló 
>Xavier i Neus Mas (Colònia de Sant Jordi, Mallorca)

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 195

n Títol: S/T

n Dimensions: 31 X 26 cm

n Datació: Probablement anterior a 1955

n Preu: 

n Tècnica: Vareta de ferro modelada i soldada

n Tema: Animal 

n Descripció: En relació a aquesta sèrie, vegeu 
descripció del registre núm. 190. Són dissenys 
escassament realistes, que no representarien, doncs, cap 
espècie en concret. Aquest representa, de perfil, un peix 
romboide com el peix àngel africà.

El model està bastant rovellat i ha perdut part de la seva 
coloració original de color gris. Li ha saltat un punt de 
soldadura a la cua i ha perdut l’aleta inferior.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Lluís Mas i Francisca Barceló 
>Xavier i Neus Mas (Colònia de Sant Jordi, Mallorca)

n Observacions: Desconeixem si en va fer diverses 
versions o es tracta de la mateixa que ha anat perdent 
elements, ja que entre la primera i la segona fotografia 
s’aprecia un a vareta menys a l’aleta superior i una altra en 
l’aleta inferior i entre la segona i la tercera s’hauria perdut 
per complet l’aleta inferior i el tancament de la cua.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 196

n Títol: S/T

n Dimensions: 48 cm alçada

n Datació: Probablement anterior a 1955

n Preu: 

n Tècnica: Vareta de ferro modelada i soldada

n Tema: Animal

n Descripció: És una peça decorativa, que no creiem 
que fos considerada pròpiament com escultura, ni 
exposada. 

Representa un gall de perfil, molt estilitzat, tractat 
linealment en un dibuix de contorn.

Tècnica i estilísticament és molt semblant als peixos que 
han aparegut en els registres anteriors (del núm. 190 al 
195).

Es conserven alguns esbossos de galls en aquest estil en 
diferents postures.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Lluís Mas i Francisca Barceló 
>Xavier i Neus Mas (Colònia de Sant Jordi, Mallorca)

n Observacions: Tenim alguns dubtes sobre si la 
coloració (en blanc, negre, verd i vermell) era o no 
l’original.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 197

n Títol: S/T (motius pagesos)

n Dimensions: 

n Datació: Als voltants de 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Tradició popular

n Descripció: L’únic que podem referir del conjunt de 
figures d’inspiració pagesa que es van fer per a decorar 
les parets de l’Hotel Nixe és que s’avançaven -en paraules 
del seu col·laborador Bernat Tries- a l’estil característic 
del pintor Coll Bardolet. 

No es conserven imatges, ni esbossos, ni cap altre vestigi 
més enllà del testimoni de Tries.

Aquest conjunt de peces estarien en la línia de la que 
apareix al registre núm. 187

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Hotel Nixe (Cala Major, 
Mallorca)

n Observacions: La data, al marge de la coincidència 
tècnica i estilística amb els quadres presentats a Galerías 
Costa aquell mateix any 1957 ens vindria donada pel 
fet que l’hotel va ser construït entre els anys 55 i 57 i 
pressuposem que la decoració fora l’últim que es va 
enllestir.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 198

n Títol: S/T (copes i ampolles)

n Dimensions: 

n Datació: Als voltants de 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Bodegó

n Descripció: No tenim cap documentació, reproducció 
ni esbós d’aquest conjunt que de peces que decoraven la 
Cafeteria del Carrer Unió, a l’edifici de Miquel Juan Ribas. 

Només sabem d’elles a través dels testimonis de Bernat 
Tries i de Lluís Mas i segons ells tindrien a veure amb els 
quadres que van ser presentats a l’exposició de Galerías 
Costa l’any 1957.

Existeixen alguns esbossos referents a bodegons en 
aquest estil però semblen més aviat gerros i no ampolles.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 199

n Títol: S/T (fragment)

n Dimensions: 

n Datació: Als voltants de 1957

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i forja

n Tema: Religiós

n Descripció: Es tracte d’un fragment d’un relleu 
inconclús de temàtica religiosa que presenta tres 
personatges. Un més petit, al cantó esquerre agenollat i 
en actitud de pregar i dos personatges drets que podrien 
ser Sant Josep i la Verge Maria o la Verge i Santa Anna 
o un sant o santa indeterminat i una dona. El cert és 
que el personatge central porta una corona de sant i no 
presenta atributs masculins o femenins ja que vesteix 
una mena de túnica, El personatge de l’a dreta en canvi 
si que sembla més evidentment una representació 
femenina però tot plegat és prou esquemàtic. 

La peça està construïda a partir de línies i plans i jugant 
amb el ple i el buit com les peces realitzades per ser 
presentades sobre fons de fusta pintats i realitzades als 
voltants de l’any 1957.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Bernat Tries (Palma de 
Mallorca)

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 200

n Títol: S/T (Cactus)

n Dimensions: 

n Datació: 

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Planta

n Descripció: No tenim altre referència del cactus de 
forja que va ser realitzat per l’Hotel Canaima que el 
testimoni de Bernat Tries. 

Ni esbossos, ni fotografies, i ni tan sols altres obres que 
facin referència a un tema semblant.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Hotel Canaima (Palmanova, 
Mallorca)

n Observacions: 



500

5.3 Obres decoratives o integrades en projectes decoratius

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 201

n Títol: S/T

n Dimensions: 

n Datació: 

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: 

n Descripció: Les notícies sobre la participació de 
Francesc Barceló en alguns elements decoratius de la 
Cafeteria Antonio, a Palma, son molt vagues i imprecises. 
En algun moment Bernat Tries, el seu col·laborador, va 
apuntar que s’hi van col·locar personatges de forja, però 
no en tenim cap més dada.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 202

n Títol: S/T

n Dimensions: 

n Datació: Als voltants de 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Animal

n Descripció:  Fons marí amb tres peixos. Es tracta 
d’un tema prou inusual en la producció de Francesc 
Barceló (que sí hauria realitzat algunes figures 
decoratives de peixos de colors només en vareta de ferro 
prima -referències núm. 190 a 195), i que estaria pensat 
per portar unes petites llums a la part posterior a l’igual 
que algunes de les seves escultures murals dels anys 60.

Possiblement fou realitzada als voltants de 1957, any 
en que l’autor treballa amb el modelat de fines planxes 
de ferro que llavors patina en negre mate i incorpora a 
superfícies pintades (veure núm. 98 i 99, per exemple).

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Joan Porcel (Palma de 
Mallorca)>

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 203

n Títol: S/T

n Dimensions: 

n Datació: Inicis de 1957

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Bosc

n Descripció: Aquesta representació que podem 
apreciar penjada a la xemeneia del pis del carrer Modolell 
que fora el primer domicili conjugal de la parella Barceló-
Casals a Barcelona és prou inusual dins del conjunt de 
creacions de Francesc Barceló, on no sovintejen els temes 
vegetals. 

Es tracta d’un conjunt de vuit o nou arbres molt sintètics 
sobre una estructura en forma de graella rematada per 
algunes petites circumferències disperses.

Podem vincular-la amb la peça de paret que l’artista va 
oferir al seu amic Joan Porcel (núm. 202) i possiblement, 
com aquella, estés pensada per ser retro-iluminada.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Francesc Barceló i Merçè 
Casals (Barcelona)>

n Observacions: La dataríem a principis de l’any 1957 
perquè és la data en que comencen a aparèixer en la 
producció de Francesc Barceló algunes obres realitzades 
en modelat de fines planxes de ferro que llavors patina de 
negre mate. 

En la fotografia del seu casament en que el padrí li fa 
entrega del ram per la núvia ja apareix de fons aquesta 
composició, la qual cosa voldria dir que és anterior a 
l’estiu de 1957.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 204

n Títol: S/T

n Dimensions: 50 X 20 X 5 cm

n Datació: Inicis dels anys 60

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura

n Tema: Parella / família 

n Descripció: Es fa difícil determinar si es tracta 
d’una composició abstracta, en la línia de les que es 
documenten als registres núm. 213 i 214 o si es tractaria 
de dos personatges extremadament estilitzats, més en 
consonància amb el registre núm. 205.

Algun testimoni inclús referí la possibilitat de que es 
tractés d’un fragment inacabat d’una reixa, però en 
qualsevol cas l’artista hauria decidit d’atorgar-li una 
entitat individual en el moment el que el va oferir a la 
seva cosina.

n Exposicions: Fundació Barceló. Palma de Mallorca, 
2009

n Citacions: Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Francesc Aloy i Maria  
Oliver> Damià Aloy (Cala Santanyí, Mallorca)

n Observacions: Estava muntat sobre una planxa de 
suro, però quan va ser exposat a la Fundació Barceló 
l’any 2009 es va decidir de fabricar-li un suport de fusta 
pintada de blanc, per dotar d’unitat al conjunt de la 
mostra i els propietaris hi van consentir.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 205

n Títol: S/T

n Dimensions: 59 X 30 X 12 cm

n Datació: Inicis dels anys 60

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura

n Tema: Família / grups humans

n Descripció: Les tres siluetes esquemàtiques de 
les figures composen una unitat tancada, sòlida i 
compensada malgrat la seva estructura fonamentalment 
lineal. El personatge central es configura entorn a una 
raspa o espina dorsal central que, de fet, determina 
i equilibra tita la composició. A la seva esquerra un 
segon personatge pràcticament de la mateixa alçada 
apareix com a subordinat, degut en part a l’efecte 
de la perspectiva que ens el situa en un segon pla. El 
rostre està més definit malgrat el seu hieratisme, en 
canvi en la figura central el cap ens ve definit tan sols 
per una petita planxa ubicada en el que podria ser el 
front del personatge. La tercera figura, la més menuda, 
la reconeixem com a tal mercès a les altres dues ja 
que en ella mateixa no té pràcticament configuració 
antropomòrfica alguna.

Tot ens porta a pensar que es tracta un cop més d’una 
família (pare, mare i fill) en la mateixa manera en que 
acostuma a representar-la sempre l’artista, dempeus, 
quiets i agrupats com preparats per que els facin el retrat 
que els ha d’immortalitzar per la posteritat.

n Exposicions:  
Fundació Barceló. Palma de Mallorca, 2009

n Citacions: Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Francesc Barceló i Merçè 
Casals (La Garriga, Barcelona)>

n Observacions: Durant anys aquesta peça va estar 
penjada directament sobre la xemeneia de pissarra 
del domicili de l’artista a La Garriga, on quedava una 
mica desdibuixada, però posteriorment la seva dona 
li va fabricar una base composada de quatre rajoles de 
fang refractari per tal de fer-la destacar més en la seva 
ubicació. 

Per la seva exposició a la Fundació Barceló de Palma  se 
li va fabricar una base de fusta pintada de blanc, que 
atorgava coherència a la mostra, però és possible que 
la família posteriorment decidís de tornar-la a muntar 
sobre la base de refractari.
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5.3 Obres decoratives o integrades en projectes decoratius

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 206

n Títol: S/T

n Dimensions: 200 X 300 cm aprox.

n Datació: 

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, forja i retall amb bufador 
d’acetilè

n Tema: Marina

n Descripció: Es tracta d’una peça de grans dimensions   
que fou realitzada per decorar l’Hotel Hawaii a Eivissa. 
Estilísticament emparentada amb els grups de vaixells 
que es trobaven a l’Hotel Cisne (núm. 207 i 208) i amb 
el quadre que es va localitzar a la Colònia de Sant Jordi 
(núm. 145). També estaria emparentat amb la decoració 
de la façana de l’Hotel Albatros (núm 220). 

Hi apareixen, representades frontalment, unes 
nou embarcacions de vela de diferents alçades i 
característiques.

El joc de línies i plans amb interseccions i combinacions 
de positiu/negatiu és freqüent en les creacions de 
Francesc Barceló a finals dels anys 50. 

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Antoni Coll (Hotel Hawaii. 
Eivissa)

n Observacions: És de les escasses peces on es pot 
veure la signatura de l’autor, que, per cert, va haver de ser 
reduïda perquè inicialment s’havia reproduït a escala de 
la que apareixia en el esbós. 

A aquesta signatura li manca la B
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 207

n Títol: S/T

n Dimensions: 114 X 119 X 9 cm

n Datació: 

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i retall amb bufador d’acetilè

n Tema: Marina

n Descripció: Es una de les dues representacions de 
vaixells que decoraven l’entrada de l’Hotel Cisne. 

La podem vincular fàcilment amb la composició que es 
troba a l’Hotel Hawaii d’Eivissa, però aquesta seria una 
mica menys representativa, situant-se a mig camí entre 
les representacions de finals dels anys cinquanta, on 
sovintejen els jocs de ple i buit i de positiu/negatiu i les 
seves construccions murals dels inicis dels anys seixanta, 
completament abstractes (veure els registres núm. 221, 
225 o 230).

Es tracta d’una composició estàtica, dominada pels cinc 
elements verticals que representarien els pals dels velers, 
als quals es contraposa un joc de planxes, més abstracte 
en la part inferior, amb una dominant horitzontal 
reforçada per un parell d’elements lineals en un dels 
quals, per cert, semblaria haver-se escapat un punt de 
soldadura.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Hotel Cisne > Hotel Orleans 
Garden (Can Pastilla, Mallorca)

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 208

n Títol: S/T

n Dimensions:

n Datació: 

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i retall amb bufador d’acetilè

n Tema: Marina

n Descripció: Sabem de l’existència d’una segona peça 
similar a la del registre anterior (núm. 207) per alguns 
testimonis, però no ens ha estat possible localitzar-la.

La podríem vincular fàcilment amb la composició que es 
troba a l’Hotel Hawaii d’Eivissa, però aquesta seria una 
mica menys representativa, situant-se a mig camí entre 
les representacions de finals dels anys cinquanta, on 
sovintejen els jocs de ple i buit i de positiu/negatiu i les 
seves construccions murals dels inicis dels anys seixanta, 
completament abstractes (veure els registres núm. 221, 
225 o 230).

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Hotel Cisne > Hotel Orleans 
Garden (Can Pastilla, Mallorca)

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 209

n Títol: S/T

n Dimensions: 111 X 105 X 11 cm

n Datació: Als voltants de 1962

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Grups humans

n Descripció: Grup de sis personatges a mig camí entre 
les figures exposades a Mirador i Duncan al voltants de 
1960 i la sèrie de Chicos (molt més sintètica), realitzada 
per la Galerie Craven el 1961. 

Respecte les peces realitzades als voltants de 1960 
per a ser exposades, aquestes presenten menys detall 
i complexitat. Els caps, per exemple, no insinuen cap 
mena de facció i queden reduïts a un simple trapezi. 
Les dimensions han augmentat, així com el nombre de 
personatges i s’ha introduït la pàtina daurada.

Reconeixem, això si, alguns trets característics de l’estil 
de Francesc Barceló: el joc de ple i buit, de positiu i 
negatiu, de línia i pla... així com les configuracions en 
forma d’espina en alguns personatges.

Els grups estilísticament més propers són els que 
apareixen al mostrador de ceràmica de l’Hotel Hawaii 
(núm. 228) i al relleu de l’Hotel Daina (núm. 229).

Aquest grup i l’altre que l’acompanyava (núm. 210) estan 
preparats per portar llums a la part del darrera.

n Exposicions:  
Fundació Barceló. Palma de Mallorca, 2009

n Citacions: Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Hotel Cisne > Hotel Orleans 
Garden (Can Pastilla, Mallorca)

n Observacions: Es trobava desmuntada en un 
magatzem de l’antic Hotel Cisne en situació precària de 
conservació i  havia perdut bastant la pàtina daurada 
original.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 210

n Títol: S/T

n Dimensions: 111 X 90 X 11 cm

n Datació: Als voltants de 1962

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Grups humans

n Descripció: Grup de cinc personatges a mig camí 
entre les figures exposades a Mirador i Duncan al 
voltants de 1960 i la sèrie de Chicos (molt més sintètica), 
realitzada per la Galerie Craven el 1961. 

Vegeu registre anterior (núm. 209).

n Exposicions: Fundació Barceló. Palma de Mallorca, 
2009

n Citacions: Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Hotel Cisne > Hotel Orleans 
Garden (Can Pastilla, Mallorca)

n Observacions: Es trobava desmuntada en un 
magatzem de l’antic hotel Cisne en situació precària de 
conservació i  havia perdut bastant la pàtina daurada 
original.

La figura de la dreta s’havia desprès del conjunt i va 
haver de ser soldada per a la seva exposició el 2009 a la 
Fundació Barceló.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 211

n Títol: S/T

n Dimensions: 

n Datació: 

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Composició geomètrica

n Descripció: La fotografia no és prou clara com 
per a poder descriure amb detall aquesta composició, 
però s’aprecia el suficient per a reconèixer l’estil de les 
composicions abstractes que s’han pogut localitzar als 
hotels Daina, Albatros o Riviera on es produeix una 
alternança de plans rectangulars -retallats amb bufador- 
i espais buits. 

La pàtina daurada també és comuna a aquestes 
composicions de tall constructivista, que alhora 
funcionaven com element decoratiu i d’il·luminació, 
ja que estaven preparades per albergar una instal·lació 
lumínica a la part posterior.

L’obra podria haver tingut una llargada considerable (uns 
tres metres) o estar dividida en parts, com la del Daina, 
però les columnes impedeixen confirmar aquest extrem.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Hotel Cisne>

n Observacions: Segons testimoni d’un dels 
treballadors del Cisne, la peça hauria desaparegut en el 
decurs d’una de les reformes de l’hotel.



511 

5.3 Obres decoratives o integrades en projectes decoratius

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 212

n Títol: S/T

n Dimensions: 

n Datació: 

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Composició

n Descripció: Només es coneixen dues peces d’aquestes 
característiques en la producció de Francesc Barceló 
(aquesta i la núm. 213). Es tracta de dos escultures 
murals, de caràcter abstracte on predomina un caràcter 
lineal. 

La base no és una planxa sinó dues línies horitzontals de 
ferro on s’afegeixen la resta d’elements per soldadura.

Difereixen d’altres peces de paret com les de l’hotel 
Albatros, el Daina o el Cisne en que no es tracta d’un joc 
únicament de quadrats o rectangles a diferents nivells 
i, segurament -tot i que aquest extrem no el podem 
confirmar- no estaven pensades per portar llums a la 
part del darrera. 

En tot cas es tracta de dues peces en un marcat esperit 
constructivista on els elements lineals s’ordenen en 
l’espai com tocats d’una certa ingravidesa i composant 
una mena de partitura formal plena de ritmes i 
musicalitat.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Pensem que es tractava d’una peça 
horitzontal, però podria ser que fos vertical i , de fet, 
la numeració al dors d’una de les fotografies que es 
conserva està orientada en aquest sentit.

esbós
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n Núm. de referència: 213

n Títol: S/T

n Dimensions: 

n Datació: 

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Composició

n Descripció: Només es coneixen dues peces d’aquestes 
característiques en la producció de Francesc Barceló 
(aquesta i la núm. 212). Es tracta de dos escultures 
murals, de caràcter abstracte on predomina un caràcter 
lineal. 

La base no és una planxa sinó dues línies horitzontals 
de ferro on s’afegeixen la resta d’elements per soldadura. 
En aquest cas, les línies no serien paral·leles com en 
l’anterior sinó que tendirien a ajuntar-se pel cantó 
esquerre.

Difereixen d’altres peces de paret com les de l’hotel 
Albatros, el Daina o el Cisne en que no es tracta d’un joc 
únicament de quadrats o rectangles a diferents nivells 
i, segurament -tot i que aquest extrem no el podem 
confirmar- no estaven pensades per portar llums a la 
part del darrera. 

En tot cas es tracta de dues peces en un marcat esperit 
constructivista on els elements lineals s’ordenen en 
l’espai com tocats d’una certa ingravidesa i composant 
una mena de partitura formal plena de ritmes i 
musicalitat.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: Pensem que es tractava d’una peça 
horitzontal, però podria ser que fos vertical i , de fet, 
la numeració al dors d’una de les fotografies que es 
conserva està orientada en aquest sentit.

imatge arxiu

imatge actual esbós
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 214

n Títol: S/T

n Dimensions: 146 X 136 cm

n Datació: Als voltants de 1958

n Preu: 2800�euros (2013)

n Tècnica: Forja

n Tema: Grups humans

n Descripció: Es tracta de vuit personatges treballats 
en forja amb la síntesi i l’estilització que caracteritza les 
peces que hem denominat de primera època avançada, 
dins de la producció artística de Francesc Barceló. 

Concretament podríem vincular aquest treball a algunes 
de les seves ultimes escultures en aquest estil que serien 
la núm. 90 (Xiquets de Valls), on els personatges es 
superposen els uns sobre els altres en una mena de torre 
humana i les presentades a l’última exposició de Madrid 
(núm. 127 a 131), que serien de les seves peces en forja 
més estilitzades.

En aquesta composició no sembla que es vulgui donar la 
impressió de que els personatges estan fent d’equilibristes 
els uns sobre els altres. La superposició és bastant 
aleatòria, de manera que dos dels personatges de la fila 
superior es farien recolzats, per exemple, sobre el colze 
d’una de les figures de la fila inferior, la qual cosa seria 
absolutament impossible.

El que s’ha intentat principalment és dotar a la composició 
d’un ritme àgil, festiu i atractiu i totes les figures semblen 
estar en moviment, com si es tractés d’un ball o una festa.

Amb tota probabilitat es tracta d’una reixa o gelosia que 
formava part del xalet que Francesc Barceló va decorar 

per la zona de Cala Major i al qual s’havia referit Bernat 
Tries en diverses ocasions. 

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Xalet a Cala Major > 
Antiguitats Sa Costa > Isabel Caballero

n Observacions: Va ser localitzada a través de la tenda 
d’antiguitats Sa Costa de Palma (Costa de Sa Pols, 74) on 
igualment es va localitzar el registre núm. 215 -que seria 
part del mateix conjunt-  i a qui l’actual propietària els hi 
va adquirir. 

El preu de venda anunciat a Internet (http://nuevo-estilo.
micasarevista.com/ideas-decoracion/oda-al-siglo-xx) era 
de 2800�euros l’any 2013.
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imatge arxiu imatge actual

n Núm. de referència: 215

n Títol: S/T

n Dimensions: 200 X 29 X 25 cm

n Datació: Als voltants de 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Grups humans

n Descripció: Torre de set personatges treballats en forja 
on l’últim d’ells, a la part superior, està seccionat per la 
part del tors. El personatge de la part inferior està assegut 
a terra, i a sobre d’ell, dempeus sobre la seva esquena i els 
seus colzes, tres fileres de dos personatges enfilant-se com 
en una inversemblant construcció castellera.

Amb tota probabilitat formava part del conjunt elaborat 
per decorar un xalet a Cala Major.

Els seus actuals propietaris recorden haver venut una 
altra columna de personatges molt semblant però 
més alta que aquesta (a més de la reixa que apareix en 
el registre anterior), amb la qual cosa podria ser que 
s’haguessin fet dues columnes o bé una molt alta que 
hauria estat seccionada per afavorir el seu transport en 
ser enderrocada la vivenda.

Estèticament podem vincular la composició a les de 
primera època avançada, on les figures de forja de 
Francesc Barceló esdevenen més estilitzades en les seves 
proporcions i poden adquirir majors dimensions.

Temàticament la podríem vincular a l’obra núm. 90 
(Xiquets de Valls) a la peça que rematava l’aparador de 
Mobel (núm. 216) i a la làmpada que apareix en una de les 
fotografies de la casa de l’artista a Cala Santanyí.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Antiguitats Sa Costa (Palma 
de Mallorca)

n Observacions: Actualment no està en venda.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 216

n Títol: S/T

n Dimensions:  300 cm (alçada) aprox.

n Datació: 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Grups humans

n Descripció: A la fotografia és pràcticament 
inapreciable, però al cantó dret de l’aparador de Mobel, 
la botiga de decoració que Francesc Barceló obrí a Palma 
junt amb la seva germana Francisca, hi havia una torre 
d’homes molt semblant a la del registre anterior (núm. 
115). El personatge de dalt de tot sembla aixecar una mà 
en senyal de victòria, com ho fa l’enxaneta de la tradició 
castellera en coronar un castell.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 217

n Títol: S/T

n Dimensions: 150 cm aprox.

n Datació: Als voltants de 1958

n Preu: 

n Tècnica: Forja

n Tema: Grups humans

n Descripció: Tot i no tenir cap més dada al respecte 
ens aventuraríem a pensar que aquest peu de llum 
pertany al mateix període que les torres humanes 
descrites en fitxes anteriors, però si ens fixem en 
l’estil, potser podríem pensar que és anterior, ja que 
aquests quatre grups de quatre personatges que es 
superposen tenen unes proporcions poc estilitzades i son 
extremadament sintètics.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 218

n Títol: Gralla

n Dimensions: 178 X 66 X 16 cm

n Datació: 1959

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Animal

n Descripció: Pertany al període de transició  i 
representa un ocell de perfil i amb les ales  plegades.

L’escultura suposa, per una banda, un canvi d’escala en 
la feina de l’artista, que fins aleshores havia treballat 
formats molt més reduïts. D’una altra banda enceta 
la nova etapa de treballs en planxa retallada i suposa 
un canvi d’estil important en el desenvolupament del 
qual podem adscriure peces com Hombres (núm. 133) 
i que desembocarà ràpidament en la creació dels seus 
coneguts grups de personatges  (com els presentats 
a la Galeria Mirador) i també en les obres abstractes 
on la materialitat del ferro cobra protagonisme així 
com l’expressivitat del tall i dels accidents generats pel 
bufador.

L’escultura està en bon estat, un pèl rovellada i patinada 
amb pintura gris només en la part superior, però sembla 
ser que ja en origen es va presentar d’aquesta manera.

n Exposicions: Museu Krekovic. Palma de Mallorca, 
2002 / Fundació Barceló. Palma de Mallorca, 2009

n Citacions: Serra, P. (2001) Es deu des Teix 1962-1963 
[catàleg] Palma de Mallorca: Consell de Mallorca / 
Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 (2009) [catàleg] 
Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Lluís Fiol (Palma de 
Mallorca)

n Observacions: És una peça un pèl estranya i poc 
coneguda de l’artista. Tant és així que en un primer 
moment la família va dubtar de la seva atribució. Però el 
cert és que, a més d’anar signada, va ser reconeguda per 
Bernat Tries com una de les primeres obres en que varen 
treballar amb xapa de vaixell. 

Va ser dissenyada per a la Galeria Gralla l’any 1959 i va 
estar penjada al seu balcó durant el breu període en que 
aquesta va estar en funcionament. Sembla ser que hauria 
sigut el propi Francesc Barceló el que hauria proposat als 
propietaris de la Galeria Gralla la seva realització. 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 219

n Títol: S/T

n Dimensions: 

n Datació: 

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura

n Tema: Religiós

n Descripció: Es tracta d’un anagrama de grans 
dimensions amb les lletres JHS al centre des de les quals 
irradiarien una trentena de rajos de diferents mides i una 
sèrie d’ones que dibuixarien una forma circular, com si 
d’un sol es tractés.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Església de Sant Domènec de 
Raimat (Lleida)

n Observacions: Bernat Tries es va referir en reiterades 
ocasions a  aquest encàrrec com un dels primers treballs 
de soldadura realitzats amb Francesc Barceló.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 220

n Títol: S/T

n Dimensions: 800 X 400 cm aprox.

n Datació: Als voltants de 1962

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i forja

n Tema: Animal

n Descripció: Conjunt d’una quinzena d’ocells al vol, 
amb les ales desplegades que estilísticament estaria 
íntimament lligat al quadre Palomos (núm. 98) presentat 
a les Galerías Costa  gairebé cinc anys abans. 

Les aus, en clara referència al nom de l’establiment 
(Albatros), estan representades de manera sintètica 
alternant la línia i el pla i tenen deferents mides per 
donar la sensació de profunditat. També observem 
l’utilització d’un joc aleatori de ple i buit en les 
interseccions de les figures que contribueix a enriquir la 
composició.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Margalida Barceló (Hotel 
Albatros)

n Observacions: Seria un dels encàrrecs de majors 
dimensions de l’artista, juntament amb els murals de 
pedra de l’Hotel Daina i del restaurant La Caleta. 

Durant molts anys van presidir la façana de l’Hotel 
Albatros però es van retirar en una de les últimes 
reformes i van desaparèixer, després de romandre un 
temps indefinit en un solar contigu a l’establiment.

esbós
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 221

n Títol: S/T

n Dimensions: 50 X 230 X 20 cm

n Datació: 1962

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Composició geomètrica

n Descripció: Cubisme, constructivisme i 
neoplasticisme es donen la mà en una composició que 
llunyanament recordaria un paisatge o un entramat 
urbà però que no precisa d’altra referent que ella 
mateixa i la seva materialitat.

Aquests murals realitzats amb planxa de vaixell i 
alternant plens i buits igual que en les escultures 
pseudo-figuratives de l’etapa de transició podrien 
constituir la síntesi de les dues vies per les que Francesc 
Barceló arriba a l’abstracció i a les que fa referència Juan 
Eduardo Cirlot en el seu article a Índice : d’una banda 
s’estableix un diàleg estructural-formal entre el ple i 
el buit mitjançant la utilització de plans geomètrics i 
elements de construcció lineals; d’altra banda aquest joc 
es realitza amb ferro texturat, retallat i soldat però al 
contrari del que succeeix en els relleus de l’exposició de 
París, per exemple, els plans no estan tan intensament 
elaborats i l’accent recau en l’equilibri de la construcció. 

L’esperit és més decoratiu, pensades com estaven per 
portar i�luminació per la part del darrera. No consta que 
aquesta peça ni cap altra d’aquestes característiques fou 
exposada en galeria alguna sinó que estaven fetes pels 
establiments on anaven penjades.  

Actualment està pintada de negre tot i que en origen era 
daurada.

És fàcil de penjar i despenjar. 

n Exposicions: Fundació Barceló.  
Palma de Mallorca, 2009

n Citacions: Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Margalida Barceló (Hotel 
Albatros, Ses Illetes, Mallorca)>

n Observacions: Actualment està penjada al bar de 
l’Hotel Barceló Albatros a Illetes (Calvià), encara que 
originàriament sembla que estava al menjador però a la 
fotografia de que disposem (del díptic de propaganda de 
l’hotel) queda molt tapada per la columna. 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 222

n Títol: S/T

n Dimensions: 

n Datació: 1962

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i forja

n Tema: Parella /grups humans / família

n Descripció: Només disposem d’una fotografia, i 
prou desenfocada per a descriure aquesta representació 
d’una parella que en algun moment va formar part de la 
decoració de l’Hotel Albatros (on va ser fotografiada per 
Bernat Tries) però de la qual en desconeixem actualment 
la ubicació.

Estilísticament està a cavall entre els primers estudis 
abstractitzants de l’any 57 ( núm. 79, 139, 144) i les 
figures presentada a Mirador l’any 59. 

Els cossos dels personatges estan resolts per 
alternança de planxes i buits que generen dos volums 
geometritzants. Els caps, en canvi , remeten a als de la 
parella núm. 150.

Sembla que hauria pogut tenir unes dimensions una 
mica més grans que les obres referides d’etapes anteriors 
i que  s’hauria reprès el patinat en negre que havia estat 
deixat de banda per donar pas al joc d’oxidacions.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Margalida Barceló (Hotel 
Albatros)>

n Observacions: 
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 223

n Títol: S/T

n Dimensions: 100 X 70 cm aprox.

n Datació: 

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Grups humans

n Descripció: Grup de cinc personatges d’estil i 
dimensions semblants al que es troba a l’Hotel Hawaii, 
exceptuant el fet que aquesta és una peça mural i l’altre 
una peça exempta.

Esquemàtic i de dominant rectilínia, s’apropa 
estilísticament a les composicions abstractes que 
penjaven a les parets del mateix hotel i també als grups 
de l’Hotel Cisne. En aquest cas, emperò, no s’aprecia 
pàtina daurada ni negra efectes rovellats i tons més 
semblants al de la Gralla (núm. 218), però potser seria 
necessari realitzar un estudi més a fons de la obra.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Hotel Riviera> Josep Oliver 
(Son Poquet. Esporles, Mallorca)

n Observacions: Abans de la reforma de l’hotel es 
trobava a l’Hotel Riviera (S’Arenal), però després va 
passar a la finca se Son Poquet (Esporles).

Sembla ser que formava part d’un mural més gran, 
muntat sobre fusta pintada.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 224

n Títol: S/T

n Dimensions: 80 X 200 X 17 cm

n Datació: Inicis dels anys 60

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Composició geomètrica

n Descripció: Es tracta d’una obra completament 
abstracta, a mig camí entre l’escultura i l’element 
estructural de decoració lumínica. 

Probablement fou concebuda específicament per 
l’espai en el qual s’anava a ubicar com a part d’un 
projecte decoratiu global, formant part del conjunt de 
composicions de línies i plans ortogonals que es podien 
trobar a diversos hotels (Cisne, Albatros, Daina,...), en 
la decoració dels quals Francesc Barceló va intervenir a 
principis dels anys 60.

Més neo-plasticista i més contructivista que qualsevol 
altre de les seves produccions, també es troba entre deu 
peces més grans que va realitzar l’artista.

n Exposicions: Fundació Barceló. Palma de Mallorca, 
2009

n Citacions: Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Hotel Riviera> Josep Oliver 
(Palma de Mallorca)

n Observacions: La peça va ser recuperada de la finca 
Son Poquet de Josep Oliver en bastant mal estat per a 
l’exposició de la Fundació Barceló. Havia perdut tota la 

pàtina daurada per haver estat a la intempèrie durant 
molt de temps però estructuralment aguantava bastant 
bé. Va ser senzillament netejada i protegida i es va 
exposar amb diversos punts d’il·luminació posterior, tal i 
com estava preparada per fer-ho. 

Impressionat pel resultat de l’exposició, el propietari 
decidí reinstal·lar novament la peça a l’entrada de casa 
seva a Palma.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 225

n Títol: S/T

n Dimensions: 138 X 57 X 15 cm

n Datació: Als voltants de 1961

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Grups humans

n Descripció: Es tracta d’un grup de tres personatges 
on el central és el més alt i porta barba, però no és del tot 
evident, com en altres casos, que es tracti d’una família. 

Respecte dels grups anteriors, realitzats alguns anys 
abans, han canviat les dimensions (ara son sensiblement 
superiors), s’han simplificat i també han canviat la forma 
i proporcions dels caps dels personatges, dels quals se’n 
conserven alguns esbossos. 

Estilísticament es pot emparentar amb el grup que va 
estar penjat a l’Hotel Riviera (núm. 223). 

Es manté el retall en forma d’espina dorsal per 
estructurar el personatge central, com a tret característic. 

La peça va patinada en negre i es troba en molt bon estat 
de conservació.

n Exposicions: Fundació Barceló. Palma de Mallorca, 
2009

n Citacions: Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Antoni Coll (Hotel Hawaii. 
Palmanova, Mallorca)

n Observacions: Probablement fou realitzada 
expressament per l’hotel, però hauria canviat el seu 
emplaçament original.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 226

n Títol: S/T

n Dimensions: 80 X 147 X 15 cm

n Datació: Als voltants de 1961

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Grups humans

n Descripció: Es tracta d’un grup de personatges 
(disset) molt sintètics on els cossos han quedat reduïts a 
planxes de ferro rectangulars i els caps a rectangles buits 
dibuixats a l’espai per una línia de ferro retallat amb 
bufador d’acetilè. 

A més de la síntesi, l’expressivitat ens ve donada pel 
material (planxa de ferro reciclada), pel retallat d’aquest 
i per la multiplicació dels personatges que estableixen un 
rítmic i interessant joc de nivells.

Una peça molt semblant a aquesta, però que no és de 
paret, fou presentada al certamen La Jeune Sculpture , 
a París, i apareix al catàleg sota el nom de Chicos (veure 
registre núm. 177 i també els 178, 179 i 181)

n Exposicions: Fundació Barceló. Palma de Mallorca, 
2009

n Citacions: Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Antoni Coll (Hotel Hawaii. 
Palmanova, Mallorca)

n Observacions: Tot i trobar-se en un bon estat de 
conservació es van haver de redreçar dues parts que 
estaven tortes i fer uns punts de soldadura en una de les 
planxes que es va desprendre en el procés de trasllat i 
instal·lació a l’exposició de la Fundació Barceló
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 227

n Títol: S/T

n Dimensions: 60 X 633 cm

n Datació: Als voltants de 1961

n Preu: 

n Tècnica: Ceràmica

n Tema: Grups humans / paisatge

n Descripció: En aquest mural ceràmic esmaltat 
de tons entre el gris verdós i els terrosos apareixen, 
d’esquerra a dreta, tres personatges característics de 
la producció de Francesc Barceló de finals dels 50 i 
principis dels 60, tres arbres fruiters, un cotxe de cavalls, 
i finalment, dos arbres més. 

El cert és que si no fos pels tres personatges de la banda 
esquerra mai no haguéssim atribuït el mural a Francesc 
Barceló. 

El llenguatge utilitzat en la construcció dels personatges, 
que en ferro soldat funciona a la perfecció, no acaba 
de trobar la seva adequada traducció a la ceràmica, 
esdevenint una traducció tova i sense sentit d’aquelles 
figures i del seu joc de ple i buit que alguns crítics del 
moment qualificaren d’obscurament violentes.

El resultat en ceràmica resulta molt més amable que el 
retall sense polir del metall i s’acostaria més a l’univers 
infantilitzat i surreal d’un  Chagall que a la determinació 
d’un Picasso, de qui algun crític francès li semblava 
veure’n la influència en les seves figures.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Antoni Coll (Hotel Hawaii. 
Palmanova, Mallorca)

n Observacions: Desconeixem amb qui va comptar 
per la realització d’aquest mural ceràmic, únic en la 
producció de Francesc Barceló. Podria ser que l’hagués 
fet amb els Germans Capó, ceramistes de Felanitx 
amb els quals havia col·laborat alguns anys abans en la 
confecció d’una col·lecció de gerros.
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5.3 Obres decoratives o integrades en projectes decoratius

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 228

n Títol: S/T

n Dimensions: 80 X 120 X 7 cm

n Datació: 1963

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, oxitall, àcid i pigments

n Tema: Grups humans / marina

n Descripció: Es tracta de l’únic relleu en planxa de 
ferro amb reminiscències figuratives de Francesc Barceló 
que ha pogut ser localitzat. No consta que en realitzés 
gaires - i menys d’aquestes dimensions- (veure registres 
núm. 156, 173, 174, 180 i 181), d’aquí la seva singularitat.

Es conserva en bon estat, de manera que es poden 
apreciar els matisos tonals realitzats a sobre el ferro 
mitjançant l’aplicació d’àcids i de pigments ocres i 
vermellosos, matisos als quals es referien alguns crítics 
en relació als reus relleus però que es feia difícil copsar en 
les fotografies en blanc i negre de l’època.

Està signat a la part inferior dreta i representa un grup 
de cinc personatges al costat del que podria ser una 
embarcació de vela. 

Inicialment ubicada sobre la xemeneia del que sembla (a 
les fotografies d’arxiu) una sala d’estar de l’hotel, ubicada 
en la primera planta.

En l’última reforma, l’any 2009, es va retirar l’esmentada 
xemeneia i la peca va ser penjada en una de les parets del 
mateix espai, que ara és el menjador.

n Exposicions: 

n Citacions: Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Hotel Daina (Port de 
Pollensa, Mallorca)

n Observacions: Va ser sol·licitada per ser exposada 
en la mostra de la Fundació Barceló però la propietat va 
declinar fer el préstec. Per aquest motiu i degut a la seva 
singularitat, es va decidir exposar-ne una reproducció 
fotogràfica, això explicaria el fet que aparegui en el 
catàleg tot i no haver estat exposada.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 229

n Títol: S/T

n Dimensions: 70 X 300 cm aprox

n Datació: 1963

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura i oxitall

n Tema: Composició geométrica 
n Adquisició / Propietat: Hotel Daina (Port de 
Pollensa, Mallorca)

n Descripció: Estèticament es vincula amb la peça 
trobada a l’Hotel Albatros (núm. 221) i a la que va estar 
penjada a l’Hotel Riviera (núm. 224). Possiblement, com 
les anteriorment citades,  està pensada per portar llum 
al darrera i és una de les obres en ferro més grans que es 
coneixen de Francesc Barceló. 

Una vegada més, es tracta d’una construcció abstracta, 
elaborada a partir de planxes ferro reciclat, retallades 
i texturades amb bufador i combinades amb elements 
lineals igualment en ferro. 

Totes les peces que la composen son quadrades o 
rectangulars i totes les línies rectes, així que el joc podria 
recordar vagament, i com apunta Cirlot en un dels seus 
articles, les composicions neoplasticistes, si no fos que 
la força expressiva del ferro retallat i sense polir resulta 
massa poderosa per encabir-se dins els pressupostos 
d’aquest moviment. 

El joc de plans i de buits s’expandeix al voltant de la zona 
central on es produeix l’encaix de les dues parts i que 
centralitza l’atenció al configurar-se en una mena de 
laberint.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Hotel Daina (Port de 
Pollensa, Mallorca)

n Observacions: Sembla que ha canviat el seu 
emplaçament original degut a  les reformes, i actualment 
es troba al menjador, al primer pis.

Està incorrectament dividida i penjada, té una part 
torçada i ha perdut la pàtina daurada.
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5.3 Obres decoratives o integrades en projectes decoratius

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 230

n Títol: S/T 

n Dimensions: 

n Datació: 1963

n Preu:  

n Tècnica: Relleu en talla sobre pedra de Santanyi

n Tema: Marina

n Descripció:  Era una peça de grans dimensions, 
que podria haver tingut uns set metres de llargada per 
gairebé dos d’alçada, i una de les escasses obres fetes en 
pedra per l’artista, junt amb la realitzada al restaurant La 
Caleta, de Palma. 

Representa, de manera sintetitzada una mena de 
paisatge mariner on es poden apreciar alguns vaixells i 
estava confeccionada en marès o pedra de Santanyí. 

D’alguna manera el podríem vincular amb els paisatges 
amb vaixells elaborats en ferro que van ser col·locats 
a l’Hotel Cisne i a l’Hotel Hawaii d’Eivissa, però 
estilísticament és una obra més constructiva, més 
abstractitzant (més encara que el mural de La Caleta) i 
més acord amb les seves produccions dels inicis dels anys 
60. 

Se’n conserva escassament una fotografia en la qual no és 
possible apreciar tots els detalls.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Hotel Daina (Port de 
Pollensa, Mallorca)

n Observacions: El mural de pedra originàriament 
ubicat a la planta baixa de l’hotel Daina, al Port de 
Pollença, va ser retirat en l’última de les reformes de 
l’establiment, cap a l’any 2000. 

Segons testimoni de l’encarregat, es van intentar 
recuperar algunes parts però la pedra era massa fràgil i es 
trencava en ser retirada, per la qual cosa ha desaparegut 
per complet. 

Juan Cortés, a Destino, sembla fer referència a aquesta 
mena d’encàrrecs quan, uns anys abans, escriu::

Las aplomadas formas en que se desarrolla la 
producción del Francisco Barceló de esta última 
etapa han sido consideradas con atención por varios 
arquitectos, que se han dado cuenta de cómo su quieta 
estructuración y sus estrictos delineamientos encajan 
sin ninguna violencia con el estatismo que debe regir la 
construcción de un edificio. Así, el artista ve solicitada 
su producción para este objeto y es mucho lo que trabaja 
para la arquitectura.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 231

n Títol: S/T

n Dimensions: 250 X 800 cm aprox.

n Datació: 1966

n Preu: 

n Tècnica: Relleu en talla sobre pedra de Santanyi

n Tema: Paisatge

n Descripció: Es tractà d’una obra d’encàrrec i 
representaria de manera estilitzada la façana marítima 
de Palma amb el seu reflex en el mar i coronada pel 
castell de Bellver. De fet aquest és l’únic element que ens 
fa pensar que es tracta de la façana marítima de Palma. 

Relleu mural de grans dimensions realitzat aparentment 
in situ en pedra de Santanyí. 

És una feina prou atípica dins de la seva trajectòria, tant 
pel material, com per la temàtica, com per l’estètica; de 
fet se li coneixen només dos murals en pedra, i son prou 
diferents entre ells: un és el de l’Hotel Daina al Port de 
Pollensa (núm. 230), i l’altre és aquest.

n Exposicions: 

n Citacions: Baleares, 1966, Juny 19 / Baleares, 1966, 
Juliol 7

n Adquisició / Propietat: Restaurant La Caleta (Palma 
de Mallorca)

n Observacions: Signat a l’extrem infrior dret de la 
composició
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 232

n Títol: S/T

n Dimensions: 64 X 293 cm

n Datació: 1963

n Preu: 

n Tècnica: Soldadura, àcid i texturat

n Tema: Composició matèrica

n Descripció: Aquest mural és un dels escassos relleus 
realitzats amb planxa de ferro reciclat de Francesc 
Barceló que s’han aconseguit recuperar i també el més 
gran del que es té constància.

Ha perdut en bona part els matisos cromàtics realitzats 
amb oxidacions i que si s’aprecien a la fotografia d’arxiu 
tot i ser en blanc i negre. 

És una de les seves composicions abstractes, entre lo 
constructiu i lo informal i un clar exemple del que C. A. 
Areán denominava escultopintura. 

Quatre elements dominen la composició: el grup de 
petites planxes soldades de manera dispersa i que 
tendeixen a agrupar-se entorn a un punt central i 
ubicades pràcticament al mig, la línia horitzontal que 
parteix de la part inferior esquerra i que té continuïtat 
en una sèrie de petites peces soldades en la part inferior 
de la dreta, el disc treballat amb oxidació i en l’actualitat 
pràcticament invisible a la part superior esquerra del 
rectangle i, contraposant,se a aquest, el quadrat reblat 
de la dreta de la composició. Els detalls pigmentats u 
oxidats del fons de la composició que també contribuïen 
a estructurar l’espai son pràcticament imperceptibles 
actualment, presentant un fons més homogèniament 
rovellat.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Hotel Cristina (Can Pastilla, 
Mallorca)

n Observacions: El relleu està signat a l’angle inferior 
dret de la composició.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 233

n Títol: S/T

n Dimensions: 36 X 10 X 12 cm

n Datació: 

n Preu: 

n Tècnica: Fosa

n Tema: Animal

n Descripció: Només es coneixen dues peces 
realitzades en bronze i pel procediment de la fosa en la 
producció escultòrica de Francesc Barceló, aquesta i la 
núm. 234. 

Aquest model representa un gat i s’hauria realitzat a 
partir d’unes obres de primera època avançada que van 
ser presentades per primer cop l’any 57 a Galerías Costa. 
Concretament estaríem parlant dels registres núm. 96 i 
146 però aquelles estarien realitzades en planxa de ferro 
forjada. En totes elles el pla es modela donant forma a 
carcasses sense cloure que posen en evidència l’espai buit 
que contenen.

D’aquests gats se’n conserven alguns esbossos a llapis, 
probablement per a realitzar els models en ferro.

n Exposicions: Fundació Barceló. Palma de Mallorca, 
2009

n Citacions:  Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: Fundació Barceló

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals (La Garriga, 
Barcelona)>

n Observacions: Pensem que les dues obres en fosa 
haurien pogut ser un projecte avortat de realització de 
múltiples portat a terme als anys 70, després d’haver 
comercialitzat la sèrie anomenada Seriats (registres 
núm. 235 a 259).
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5.3 Obres decoratives o integrades en projectes decoratius

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 234

n Títol: S/T

n Dimensions: 15 X 20,4X 5,7

n Datació: 

n Preu: 

n Tècnica: Fosa

n Tema: Família / grups humans

n Descripció: Pràcticament idèntic al registre 
núm. 256, pertanyent a un dels grups en fusta lacada 
comercialitzats als anys 70 amb el nom de Seriats, 
Aquesta versió només diferiria en les dimensions i en 
l’obertura inferior del tercer personatge (comptant des 
de l’esquerra), que dibuixa les cames.

Aquest grup de cinc personatges, encaixats com un 
trencaclosques podria representar una família on la mare 
seria el segon personatge (començant per l’esquerra) i el 
pare el cinquè.

Les formes sinuoses en que es retallen les siluetes 
dels personatges els donen una aparença tova que 
contrasta amb la contundència del bloc i amb la secció 
absolutament plana del mateix

n Exposicions: Fundació Barceló. Palma de Mallorca, 
2009

n Citacions:

n Adquisició / Propietat: Mercè Barceló (Barcelona)

n Observacions: L’estètica és radicalment diferent 
de tota la resta de la producció escultòrica de Francesc 
Barceló que hem presentat fins ara al catàleg, De fet 
defuig fins i tot del marc definit per aquest estudi 
(que es tanca l’any 1966), però hem decidit incloure-
la en el catàleg (aquesta i les 26 restants, fins la núm. 
260) gairebé a manera d’epíleg, tal com s’explica en 
l’introducció.

Pensem que les dues obres en fosa (aquesta i la del 
registre anterior) haurien pogut ser un projecte avortat 
de realització de múltiples portat a terme als anys 70, 
després d’haver comercialitzat l’esmentada col·lecció 
anomenada Seriats (registres núm. 235 a 259).





5.4 Seriats (annex)      



536

5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 235

n Títol: s8010

n Dimensions: 50 X 50 cm

n Datació: anys 70

n Preu: 6800 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada, acer, alumini i bronze

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

Dins de Seriats ens trobem amb tres línies ben 
diferenciades, la primera de les quals estaria conformada 
per aquesta col·lecció d’onze quadres d’acer inoxidable, 
fusta lacada i alumini. Són peces completamet abstractes 
i geomètriques, molt netes, molt senzilles i podrien 
recordar en alguns casos les creacions d’artistes com 
Eusebi Sempere o Andreu Alfaro. 

Aquesta en concret és una composició molt sòbria i 
simètrica amb un fons dividit en dues parts de fusta 
lacada en negre i una petita placa quadrada d’alumini a 
la part inferior amb quatre bolletes cromades alineades 
en el eix vertical que domina la composició.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals (La Garriga, 
Barcelona)>

n Observacions: Concebudes com a múltiples per a la 
decoració, desconeixem si es van arribar a editar o no i 
quants exemplars. En qualsevol cas no podríem parlar de 
versions diferents d’un mateix model, com en el cas de 
les escultures en forja dels anys 50, ja que el procés seria 
més mecanitzat i la intenció la de reproduir exemplars 
idèntics per la seva comercialització fora dels circuit de 
les galeries.

D’aquest model se’n conserva una còpia, que necessita 
restaurar ja que el marc està un pèl rovellat i la peça 
d’alumini i les bolletes estan deteriorades.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 236

n Títol: s 8030

n Dimensions: 50 X 50 cm

n Datació: anys 70

n Preu: 6800 ptes..

n Tècnica:Fusta lacada, acer, alumini i bronze

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a la colecció de Seriats, vegeu registre núm. 
235. Aquesta en concret és una composició molt sòbria 
amb un fons dividit verticalment en dues parts de fusta 
lacada en negre asimètriques. 

A la part dreta i mitja alçada, dues petites plaques 
rectangulars, segurament d’alumini i a la part esquerra 
una seqüència de petites bolletes de metall cromat. 

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre anterior.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 237

n Títol: s8020

n Dimensions: 50 X 50 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 6800 ptes..

n Tècnica: Fusta lacada, acer, alumini i bronze

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a la colecció de Seriats,  
vegeu registre núm. 235. 

Aquesta en concret és una composició molt sòbria amb 
un fons dividit verticalment en dues parts de fusta lacada 
en negre asimètriques. 

A la part esquerra una seqüència de petites bolletes de 
metall cromat en el terç inferior.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 238

n Títol: s5100

n Dimensions: Suposadament 50 X 50 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 4760 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada i acer inoxidable

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a la colecció de Seriats,  
vegeu registre núm. 235.

Aquesta en concret és una composició senzilla però 
efectiva amb una planxa d’acer inoxidable polida, amb 
dues perforacions, emmarcada en fusta negra lacada.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 239

n Títol: s5110

n Dimensions: Suposadament 50 X 50 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 4760 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada i acer inoxidable

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a la colecció de Seriats,  
vegeu registre núm. 235.

Aquesta en concret és una composició senzilla però 
efectiva amb una planxa d’acer inoxidable polida, amb 
tres perforacions, emmarcada en fusta negra lacada.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 240

n Títol: s5120

n Dimensions: Suposadament 50 X 50 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 4760 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada i acer inoxidable

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a la colecció de Seriats,  
vegeu registre núm. 235.

Aquesta en concret és una composició senzilla però 
efectiva amb una planxa d’acer inoxidable polida, amb 
quatre perforacions al centre, emmarcada en fusta negra 
lacada.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 241

n Títol: s2020

n Dimensions: Suposadament 50 X 50 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 5950 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada i metall

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a la colecció de Seriats,  
vegeu registre núm. 235.

Aquesta en concret és una composició minimalista amb 
quatre columnes de llistons negres horitzontals (uns 35)
equidistantment enganxats sobre un fons de fusta lacada 
en blanc, emmarcat en acer o alumini.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 242

n Títol: s2010

n Dimensions: Suposadament 50 X 50 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 5950 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada i metall

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a la colecció de Seriats,  
vegeu registre núm. 235.

Aquesta en concret és una composició minimalista amb 
uns 35  llistons negres horitzontals equidistantment 
enganxats sobre un fons de fusta lacada en blanc, 
emmarcat en acer o alumini.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 243

n Títol: s2100

n Dimensions: Suposadament 50 X 50 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 5950 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada i metall

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a la colecció de Seriats,  
vegeu registre núm. 235.

No disposem d’imatges per poder fer-ne una descripció 
més detallada però pel preu i la numeració seria 
semblant a les referències núm. 241, 241 i 245.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 244

n Títol: s2110

n Dimensions: Suposadament 50 X 50 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 5950 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada i metall

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a la colecció de Seriats,  
vegeu registre núm. 235.

No disposem d’imatges per poder fer-ne una descripció 
més detallada però pel preu i la numeració seria 
semblant a les referències núm. 241, 241 i 245.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 245

n Títol: s2011

n Dimensions: Suposadament 50 X 50 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 5950 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada i metall

n Tema: Abstracció

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a la colecció de Seriats,  
vegeu registre núm. 235.

Aquesta en concret és una composició en que es 
barreja la planxa perforada d'acer inoxidable que veiem 
anteriorment en les referències núm. 238, 239 i 240 amb 
la seqüència de línies negres equidistants de la núm. 242.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 246

n Títol: s1100

n Dimensions: 26 X 35 X 8 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 8500 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada

n Tema: Figura humana

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

Dins de Seriats ens trobem amb tres línies ben 
diferenciades; la primera serien els quadres fusta lacada 
i metall ressenyats en les referències anteriors (núm.  
234 a 245), la segona serien aquestes peces exemptes de 
fusta lacada construïdes a manera de trencaclosques que 
permeten lleugeres variacions  segons disposem les peces 
més o menys avançades.

Aquesta composició parteix d’una  forma de prisma 
horitzontal a l’interior de la qual es retallen una sèrie de 
peces corbes disposades concèntricament. 

La referència anatòmica a la part del baix ventre sembla 
evident tot i estar elegantment estilitzada.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals / Eduard 
Barceló (La Garriga, Barcelona)

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235..

Se’n conserven dos exemplars, un lacat en negre que 
necessitaria restaurar la peça més petita i lacar de bell 
nou i una altre lacat en blanc, en bon estat però al que li 
faltarien moltes peces.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 247

n Títol: s1200

n Dimensions:

n Datació: Anys 70

n Preu: 5100 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada

n Tema: 

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a les coleccions de Seriats,  
vegeu registre núm. 246.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 248

n Títol: s1210

n Dimensions: 

n Datació: Anys 70

n Preu:  5100 ptes..

n Tècnica: Fusta lacada

n Tema: Figura humana / Abstracció

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a les coleccions de Seriats, 
vegeu registre núm. 246.

Aquesta composició parteix d’una  forma de prisma 
horitzontal a l’interior de la qual es retallen una sèrie 
de peces rectilínies disposades concèntricament, com 
dibuixant una Y. 

La referència anatòmica a la part del baix ventre és 
menys evident que en la referència núm. 246.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 249

n Títol: s1030

n Dimensions: 10 X 10 X10 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 3400 ptes.

n Tècnica: Marbre tallat

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

Dins de Seriats ens trobem amb tres línies ben 
diferenciades; la primera serien els quadres fusta lacada 
i metall ressenyats en les referències núm.  234 a 245, la 
segona serien les peces exemptes de fusta lacada (núm. 
246 a 248 i 251 a 260) i la tercera aquestes dues senzilles 
construccions amb cubs de marbre blanc polit (aquesta i 
la núm. 250).

Es tracta d’una senzilla construcció a partir d’un cub 
regular de marbre de 10 cm d’aresta on s’hauria tallat un 
dels vèrtex superiors en forma de cub també que sembla 
elevar-se, desprenent-se del bloc principal.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals (La Garriga, 
Barcelona)>

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.



551 

5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 250

n Títol: s1010

n Dimensions: 10 X 30 X 20 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 6800 ptes.

n Tècnica: Marbre tallat

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a les coleccions de Seriats,  
vegeu registre núm. 249.

És la més minimalista de les creacions de Francesc 
Barceló i consisteix en tres senzills cubs de marbre blanc, 
inclinats 45º i  enganxats en línia per una de les seves 
cares amb un desplaçament lateral regular.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals (La Garriga, 
Barcelona)>

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 251

n Títol: s1110

n Dimensions: 25 X 37 X 6

n Datació: Anys 70

n Preu: 8500 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada

n Tema: Família / grups humans

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a les coleccions de Seriats,  
vegeu registre núm. 246.

Entre les figures de fusta lacada distingim tres models 
diferents de grups antropomorfs o famílies com aquest: 
un de set membres, un de sis i un de cinc. 

Aquest grup és el de set membres i n’hi hauria dos 
models que comparteixen el mateix disseny (i referència), 
però amb alguna lleugera diferència (un és més rectilini, 
l’altre és un pèl més arrodonit). Potser foren senzillament 
elaborats en edicions diferents o per diferents operaris. 

Llunyanament, aquests grups de personatges (temàtica 
recurrent al llarg de l’obra de l’artista) podrien recordar 
la sèrie d’escultures en ferro dels anys 60 que l’artista va 
realitzar amb el nom de Chicos (núm. 177 a 179 i 181).

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals >Maite 
Boixaderes (Sabadell, Barcelona)

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.

S’han localitzat dos exemplars, un en negre i l’altre en blanc.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 252

n Títol: s1210

n Dimensions: 

n Datació: Anys 70

n Preu: 5100 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada

n Tema: 

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a les coleccions de Seriats,  
vegeu registre núm. 246.

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions: La referència s-1210 està duplicada en 
el llistat de preus, amb la qual cosa no sabem si aquesta 
peça, de la qual no hi hauria imatge, té la referència 
equivocada o és que de fet es tracta del mateix model del 
registre núm. 248 (del qual tampoc en tenim imatge) que 
està repetida. 

Vegeu també observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 253

n Títol: s1130

n Dimensions: 25 X 37 X 6 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 8500 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada

n Tema: Figura / grups humans

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a les coleccions de Seriats,  
vegeu registre núm. 246.

Aquesta composició parteix d’una  forma de prisma 
horitzontal a l’interior de la qual es retallen una sèrie de 
siluetes de caps de perfil disposades concèntricament. 
És un disseny prou atípic dins de la seva producció, amb 
una referència figurativa sorprenentment realista.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 254

n Títol: s1220

n Dimensions: 27 X 16 X 6

n Datació: Anys 70

n Preu: 5100 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a les coleccions de Seriats,  
vegeu registre núm. 246.

Aquesta composició parteix d’una  forma de prisma 
vertical a l’interior de la qual es retallen una sèrie de 
peces corbes disposades concèntricament a partir de dos 
nuclis situats un a l’extrem inferior i l’altra en l’extrem 
superior diametralment oposat.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.

El model que es conserva està lacat en blanc i té unes 
dimensions sensiblement diferents de les que apareixen 
consignades al dors de la fotografia d’arxiu (31 X 25 X 
6), realitzada per la seva comercialització. Possiblement 
les còpies podien variar d’una peça a una altra però 
mantenint més o menys el disseny i les proporcions.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

 Núm. de referència: 255

 Títol: s1200

 Dimensions: 

 Datació: Anys 70

 Preu: 5100 ptes..

 Tècnica: Fusta lacada

 Tema: 

 Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, múltiples 
realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la fàbrica de 
mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a les coleccions de Seriats,  
vegeu registre núm. 246.

 Exposicions: 

 Citacions: 

 Propietat: 

 Observacions: La referència s-1200 està duplicada en 
el llistat de preus, amb la qual cosa no sabem si aquesta 
peça, de la qual no hi hauria imatge, té la referència 
equivocada o és que de fet es tracta del mateix model del 
registre núm. 247 (del qual tampoc en tenim imatge) que 
està repetida. 

Vegeu també observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 256

n Títol: s1240

n Dimensions: 27 X 17 X 6 cm

n Datació: Anys 70

n Preu: 5100 ptes..

n Tècnica: Fusta lacada

n Tema: Composició

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a les coleccions de Seriats,  
vegeu registre núm. 246.

Aquesta composició parteix d’una  forma de prisma 
vertical a l’interior de la qual es retallen una sèrie de 
peces corbes disposades concèntricament. 

Possiblement tingués un llunyà sentit referencial del que 
conserva el seu caràcter orgànic, però aquest estaria molt 
estilitzat.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals (La Garriga, 
Barcelona)>

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.

Se’n conserven dos models, un lacat en blanc i l’altre 
en negre al qual li manca la peça més petita. Ambdues 
necessitarien lacar de bell nou.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 257

n Títol: s1310

n Dimensions: X

n Datació: Anys 70

n Preu: 5100 ptes..

n Tècnica: Fusta lacada

n Tema: Família / grups humans

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a les coleccions de Seriats,  
vegeu registre núm. 246.

Entre les figures de fusta lacada distingim tres models 
diferents de grups antropomorfs o famílies com aquest: 
un de set membres, un de sis i un de cinc. 

Aquest grup és el de cinc membres i s’hauria agafat de 
model per la figura de fosa referenciada en el registre 
núm. 234 

Llunyanament, aquests grups de personatges (temàtica 
recurrent al llarg de l’obra de l’artista) podrien recordar 
la sèrie d’escultures en ferro dels anys 60 que l’artista va 
realitzar amb el nom de Chicos (núm. 177 a 179 i 181).

Se’n conserven un model amb el lacat en negre bastant 
deteriorat i al qual li falta un personatge (el nen de més a  
la dreta). Un cop més podem apreciar el fet que les peces 
presentaven petites variacions malgrat ser pensades per 
a ser seriades. Entre la fotografia d’arxiu i la reproducció 
de la que es conserva s’aprecien petits detalls diferents 

com les dimensions del cap de la figura 1 (començant per 
l’esquerra), la inclinació del cos del mateix personatge o 
l’obertura entre les cames del personatge central.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: Mercè Casals (La Garriga, 
Barcelona)>

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 258

n Títol: s1300

n Dimensions: 

n Datació: Anys 70

n Preu: 5100 ptes..

n Tècnica: Fusta lacada

n Tema: 

n Descripció: Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a les coleccions de Seriats,  
vegeu registre núm. 246.

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 259

n Títol: s1120

n Dimensions: 

n Datació: Anys 70

n Preu: 8500 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada

n Tema: Família / grups humans

n Descripció:  Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a les coleccions de Seriats,  
vegeu registre núm. 246.

Entre les figures de fusta lacada distingim tres models 
diferents de grups antropomorfs o famílies com aquest: 
un de set membres, un de sis i un de cinc. 

Aquest grup és el de sis membres i seria de tots el més 
estilitzat.

Llunyanament, aquests grups de personatges (temàtica 
recurrent al llarg de l’obra de l’artista) podrien recordar 
la sèrie d’escultures en ferro dels anys 60 que l’artista va 
realitzar amb el nom de Chicos (núm. 177 a 179 i 181).

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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5.4 Seriats (annex)

imatge arxiu

imatge actual

n Núm. de referència: 260

n Títol: s1230

n Dimensions: 

n Datació: Anys 70

n Preu: 5100 ptes.

n Tècnica: Fusta lacada

n Tema: Abstracció

n Descripció:  Pertany a la col·lecció de Seriats, 
múltiples realitzats en la dècada dels setanta a Cedi, la 
fàbrica de mobles de Francesc Barceló la Garriga. 

En relació a les coleccions de Seriats,  
vegeu registre núm. 246.

Aquesta composició parteix d’una  forma de prisma 
horitzontal a l’interior de la qual es retallen una sèrie de 
cinc peces rectilínies disposades concèntricament, com 
dibuixant una U. 

n Exposicions: 

n Citacions: 

n Adquisició / Propietat: 

n Observacions:  
Vegeu observacions al registre núm. 235.
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6. Conclusions

Com a primera conclusió, un cop finalitzat el treball i avaluant el grau d’assoliment dels objectius 
inicialment fixats per al mateix en l’apartat 1.1., podem afirmar que la confecció del catàleg 
raonat de l’obra escultòrica de Francesc Barceló aporta un coneixement inèdit, documentat i 
sistematitzat sobre el corpus global de la seva producció artística. El catàleg treu a la llum totes 
les evidències sobre el treball d’un artista mallorquí pràcticament desconegut, deixant igualment 
a la vista tot allò que ens ha estat impossible de recuperar, la qual cosa fa palesa la urgència i la 
necessitat de la tasca realitzada. La decisió de fitxar no solament les peces recuperades sinó totes 
aquelles de l’existència de les quals se’n té constància malgrat que no s’hagin pogut localitzar, 
es justifica per garantir una major durabilitat del catàleg, ja que d’aquesta manera s’avança 
a la possibilitat que en algun moment puguin aparèixer alguna/es d’aquestes últimes, que 
constitueixen, de fet, dues terceres parts del total de les obres catalogades. 

Així mateix, i un cop finalitzat el fitxat de les escultures, també podem concloure que la 
producció escultòrica de Francesc Barceló en el seu conjunt té la suficient entitat, coherència 
i interès per a justificar l’elaboració del present estudi. En aquest punt, cal posar en relleu la 
circumstància que no es tracta d’una producció realitzada al llarg de tota una dilatada trajectòria 
vital, ans al contrari, estem parlant d’un període de nou anys, si considerem el fet que, tal com 
aquest treball ha posat de manifest, si bé les exposicions de Francesc Barceló s’esdevenen entre 
1955 i 1966 -període fixat per la realització de la tesi- durant el lapse temporal que va de 1963 
a 1966 l’artista no va crear cap obra que es conegui, amb la qual cosa podem circumscriure el 
seu període creatiu com a escultor als anys compresos entre 1955 i 1963. A més a més, aquesta 
activitat artística es va compatibilitzar amb la seva tasca de dissenyador, amb la qual cosa 
s’explica que no estem parlant d’un catàleg excessivament extens, però en qualsevol cas, sí que 
considerable.

En segon lloc, un cop portada a terme la necessària contextualització del treball de l’artista, 
amb l’ajut de les fonts documentals ja explicitades en el treball, hem constatat que l’activitat 
escultòrica de Francesc Barceló va merèixer l’atenció i el reconeixement del seu entorn (tal com 
es posa de manifest al llarg del capítol 2 i en l’apartat 4.3.1. del treball), apareixent en més d’un 
centenar d’ocasions als mitjans de comunicació de l’època; aparicions aquestes, que poden ser 
consultades al segon dels annexos que acompanyen aquesta tesi, on han estat totes elles fitxades i 
transcrites.
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6. Conclusions

Com a tercera conclusió, que s’esdevé tant de l’estudi de les esmentades aparicions en premsa  
com del buidatge més general de continguts realitzat en l’apartat 4.3.2. hem d’assenyalar 
que Francesc Barceló va saber en tot moment posicionar-se dins del panorama artístic que 
l’envoltava, participant en alguns dels certàmens més notables dins el context insular i també 
fora d’aquest: la III Bienal Hispanoamericana de Arte de Barcelona (1955), el Salón de Otoño 
de Palma de Mallorca (1956), la Nacional de Bellas Artes (Barcelona, 1960), el Salón de Mayo 
de Barcelona (1960. 61 i 63) i La jeune sculpture de París (1963). També va fer el possible per 
difondre la seva obra en un bon nombre de galeries destacades: Galerías Costa, Galerías Quint i 
Círculo de Bellas artes, a Palma; Galería Syra, a Barcelona; Sala Toisón, Ateneo i Sala Amadís, a 
Madrid; Galerie Raymond Duncan i Galerie Craven, a París... 1 Part d’aquesta habilitat per saber-
se posicionar dins del panorama artístic ocasionà que parlessin de les seves escultures algunes 
destacades personalitats de la crítica, i que ho fessin de manera positiva. A Mallorca van fer-ho 
José Maria Almagro Martí, Gabriel Fuster Mayans, Ángel Colomar, Juan Bonet i Rafel Jaume, a 
més de Gaspar Sabater i Rafael Perelló Paradelo. A Barcelona s’ocuparan de la seva obra Sebastià 
Gasch des de les pàgines de Destino, Juan Cortés a la mateixa publicació i Juan Eduardo Cirlot a 
Índice i a Correo de las Artes. A aquesta mateixa revista Agustín Larrauri elogiarà l’exposició de 
Francesc Barceló a París, la mateixa sobre la qual també va escriure Josep Maria de Sucre. I per 
acabar, també podem fer esment a dues figures de prestigi: Camilo José Cela i Carlos Antonio 
Areán, aquest últim en diverses ocasions i amb més extensió que el primer. És cert que, pel que 
fa a l’estudi del context, ens hagués agradat aprofundir més en els àmbits català i espanyol, però 
l’extensió que anava agafant el treball (quant al text i a la durada) van desaconsellar l’obertura 
d’un camp d’anàlisi que hauria pogut desbordar definitivament l’estudi.

La quarta conclusió que es pot extreure del treball és que, efectivament, tal com ja intuíem 
en l’inici del mateix (veg. apartat 1.3.), Francesc Barceló realitza un treball capdavanter dins 
de l’escultura balear; i serà capdavanter en dos sentits: En primer lloc en el de la introducció 
d’estètiques renovadores, com la del primitivisme en els anys 50, que el vincula amb els treballs 

1 Citem només aquells que hem constatat com a llocs d’exposició amb una trajectòria consolidada o amb un interès 
especial dins del seu entorn. No hem pogut documentar, per exemple que Baronne gallery -on també va exposar- fos 
particularment reconeguda a Nova York, així com Totti a Milà, Lafuente a València o Mercado a Bilbao. I en altres 
casos, com per exemple el de Nova Gallery hem sabut que es tractà d’un projecte de curta durada o no podem afirmar 
taxativament que en efecte s’arribés a realitzar cap exposició del treball de Francesc Barceló, com és el cas de la Savage 
Gallery de Londres o l’Acosta gallery de San Francisco.
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realitzats anteriorment en el context de l’Estat espanyol per grups com els Indalians o l’Escuela 
de Altamira i que serà un camí en el qual coincidirà - tot i que per vies diferents- amb altres 
escultors coetanis que treballen a Mallorca, com Francisco Cortés o Longino. Més endavant 
contribuirà definitivament a la introducció dels discursos escultòrics lligats a l’abstracció on, 
primer des d’una vessant que esdevé de l’estilització de la figura el podem relacionar amb Pavía, 
Morell i Palanqués (malgrat que aquests no abandonaran mai del tot la via figurativa) i des d’un 
altre vessant més matèric i informal -i també podríem dir més radical- el vincularem amb els seus 
companys de grup Waldren i Kliros. En un terreny intermedi entre ambdues tendències podríem 
ubicar encara dos escultors més, que són l’alemany Schaffner i el llatinoamericà Luís Parra.  
En segon lloc, l’escultura de Francesc Barceló serà capdavantera a Balears en la introducció del 
ferro com a material escultòric, camí que tan sols comparteix dins d’aquest context amb Juan 
Palanqués. Veiem en aquestes dues aportacions esmentades el seu rol de vincle amb el panorama 
artístic de la resta de l’Estat, i més concretament amb el que s’estava produint a Catalunya, on el 
podem vincular amb el treball escultòric que portaven a terme en aquells moments altres autors 
com Xavier Corberó o Josep Maria Subirachs.

Podem apuntar encara una cinquena conclusió, que és alhora una via de continuïtat del treball 
de recerca iniciat en aquesta tesi, atès que una de les circumstàncies que s’ha evidenciat al llarg 
de l’estudi és la necessitat de continuar fent recerca sobre l’activitat artística a l’arxipèlag durant 
les dècades dels 50 i els 60. Ho apuntava Catalina Cantarellas 2 (1989, pàg. 24) quan, en referència 
al grup Tago i el seu context, afirmava “sólo por la eclosión pictórica de los setenta se explica el 
olvido que ha sufrido la plástica de los sesenta, pionera sin duda de la efervescencia posterior”. De 

2 Cantarellas, C. (1991) La obra de Xam en el contexto de la apertura artística de la Postguerra. A Palou, J.M. (com.) Xam: 
Pedro Quetglas Ferrer: Lonja abril/juny 1989. [catàleg] Palma de Mallorca: Conselleria de Cultura, Educació i Esports

3 Ens referim a la mostra Del segon origen. Arts a Catalunya 1950 - 1977, comissariada per Valentí Roma, en la voluntat 
del qual està la de “revisar i recuperar l’extraordinàriament rica i complexa creació artística de la segona meitat del segle 
xx al nostre país”, així com “assenyalar la necessitat de treballar en profunditat un període, els seus artistes i els seus 
corrents diversos.” (cites textuals del dossier de premsa de l’exposició, produïda pel mateix museu)

4 La Fundació Tàpies de Barcelona obre la seva programació d’enguany amb una doble mostra, una centrada en el període 
1947- 1965, realitzada a partir dels fons de Les Abbattoirs de Tolouse (França) i anomenada Documents d’acció. Obres de 
les col·leccions Anthony Denney i Daniel Cordier; l’altra realitzada a partir dels fons de la mateixa fundació i sota el títol 
Antoni Tàpies. Col·lecció, 1955 - 1965 (pràcticament el mateix lapse temporal que abraça aquest treball de tesi).
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fet, aquesta no és una circumstància exclusiva del context balear; exposicions com la recentment 
realitzada al MNAC 3 o les que obren la programació de l’any 2016 a la Fundació Tàpies de 
Barcelona 4 apunten en el mateix sentit però circumscrivint-se a l’àmbit català. Hi ha encara 
molt a dir en matèria artística sobre aquests vint anys d’història. Concretament a Mallorca 
resten pendents de realitzar estudis en profunditat i catalogacions sobre l’obra d’escultors com 
Miquel Morell o Joan Palanqués. Sobre Pere Pavía hi ha més informació disponible però, que 
sapiguem, no existeix un catàleg complet de la seva obra. Pérez Mompell, Longino, Luís Parra, 
són també noms que meriten ser recuperats però cada cop aquesta serà una tasca més difícil 
si no s’engega. Així mateix ens ha quedat pendent treballar sobre l’apartat del disseny (el de 
Francesc Barceló, sobre el qual hem aportat l’escassa informació de què disposàvem, però també 
el dels seus coetanis), tant pel que fa a interiorisme (que aniria lligat a estudis d’arquitectura 
com el recentment aparegut sobre Josep Ferragut, citat anteriorment en aquesta tesi) com pel 
que fa a mobiliari, camp en què Mallorca va tenir una considerable indústria però sobre el qual 
la bibliografia és pràcticament inexistent. Pel camí, hem hagut d’anar evitant la temptació 
d’aprofundir en l’estudi de la premsa d’aquells anys, del tractament del dibuix i la il·lustració 
als mitjans impresos, de l’emergència de la fotografia dins del panorama artístic insular, de la 
història de les galeries de Palma, de l’evolució de les Arts i oficis ... tots ells temes d’interès que 
poden ser objecte de noves futures recerques.

Aquest treball tan sols perseguia verificar una hipòtesi que plantejava l’existència d’una activitat 
artística d’avantguarda entre 1955 i 1966 que hauria servit de fonament al treball realitzat a 
Balears per les generacions d’artistes posteriors. Aquesta hipòtesi ha estat confirmada i a dins 
d’aquest context hem pogut inscriure l’obra escultòrica de Francesc Barceló Bover, que no és 
potser la més rellevant del període però, tal com hem pogut verificar, tampoc la més insignificant.





7. Bibliografia 
 



570

7. Bibliografia

Bibliografia

ADIFAD 1977. Agrupación de Diseño 
Industrial del FAD. Guia de asociados. 
(1977) Barcelona: ADIFAD

Aguilera, V. (1966) Panorama del nuevo 
arte español. Madrid: Guadarrama

Aguilera, V. (1970) Iniciación al arte 
español de postguerra. Barcelona: 
Península

Aguilera, V. (1975) La postguerra. 
Documentos y testimonios I. Bilbao: 
Servicio de publicaciones del 
Ministerio de Educación y Cultura

Albadalejo, J.C. (1987) Los tratamientos 
superficiales en el proceso escultórico. 
La Laguna: Secretariado de 
Publicaciones de la ULL,

Amengual, R. [et al.](2001) Escultures 
de Pintor. Una veritat possible 
[catàleg]. Palma de Mallorca: 
Ajuntament de Palm

Antolín, M., Morales, J.L. & Rincón, 
W. (dir.) (1994) Diccionario 
de pintores y escultores españoles del 
s.XX. (Tom 2) Madrid: Forum Artis

Arcas, A. (2004) L’escultor Miguel 
Arcas. 1876-1953. Palma: Consell de 
Mallorca

Areán, C.A. (1962) La escuela pictórica 
barcelonina. Madrid: Publicaciones 
españolas

Areán, C.A. (1963) Pintores extranjeros 
en España. Tendencias no imitativas. 
[catàleg] Madrid: Publicaciones 
españolas. Ministerio de Información 
y Turismo

Areán, C.A. (1967) Escultura actual 
en España. Tendencias no imitativas. 
Madrid: Publicaciones El Duero

Arean, C.A. (1971) 1971 Balance 
del arte joven en España. Madrid: 
Publicaciones españolas

Arean, C.A. (1972) Treinta años de 
arte español 1943-1972. Madrid: 
Guadarrama

Arean, C.A. (1984) La pintura 
expresionista en España. Madrid: 
Ibérico europea de ediciones

Areán, C.A. & Perret, Ch. (1962) Es deu 
des Teix. Diez artistas de Vanguardia. 
[catàleg] Palma de Mallorca: Galerias 
Quint

Artistes de Balears (2001) [catàleg] 
Inca: Ajuntament d’Inca

Barral, X. [et al.] (1996) L’art de la 
victòria: belles arts i franquisme. 
Barcelona: Columna

Barral, X. (coord). (1998) Escultura 
moderna i contemporània. A Art de 
Catalunya. (Tom 7) Barcelona: L’Isard

Barreiro, P., Llorente, A. & Manrique, 
A. (2007) Geometria y movimiento. 
Juan Puig Manera (1955 - 1960). Un 
pintor cinético en París. [catàleg] 
Madrid: Galeria José de la Mano

Bauzá, J. (2005) Pere Pujol. Artà 
(Mallorca), 1934-2001 [catàleg] Palma 
de Mallorca: Gabriel Vanrell. Galeria 
d’art

Bennassar, A. (2002) La Mediterrània 
de Jaume Mir [catàleg]. Pollensa. 
Mallorca: Fundació Dionís Bennassar

Bennàsar, B. (2002) El Comentari de 
l’obra d’art. Metodologia i exemples. 
Palma de Mallorca: Govern de les 
Illes Balears. Conselleria d’educació i 
Cultura

Block, C. (1982) Historia del arte 
abstracto. Madrid: Cátedra

Bonet, B. (2001) Cant general de Jaume 
Mir. Palma de Mallorca: Ramon Llull

Bounirot, N. (coord.) (1986) Qu’est-
ce que la sculpture moderne? Paris: 
Éditions du Centre Pompidou

Bozal, V. (1991) Arte del s. XX en 
España. Pintura y escultura. 1939-1990. 
Madrid: Espasa Calpe

Bozal, V. (coord). (1992) Pintura y 
escultura españolas del siglo XX (1939-
1990) . A Summa Artis. Historia general 
del Arte. (Tom XXXVII) . Madrid: 
Espasa Calpe

Bozal, V. (1994) Hª del Arte en España 
II. Desde Goya hasta nuestros dias. 
Madrid: Istmo

Bozal, V. (1996) Antes del 
informalismo. Arte español 1940-1958 
en la colección Arte Contemporáneo. 
[catàleg] Madrid: Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia

Bozal, V. (2006) Estudios de Arte 
contemporáneo, II Temas de arte 
español del siglo XX. Madrid: Machado

Bozal, V.  & altres. (1976) España: 
Vanguardia artística y realidad social, 
1936-1976. Barcelona: Gustavo Gili

Brotons, M.M. (2001) L’escultura a 
les Balears en el segle XX. Palma de 
Mallorca: Documenta Balear

Cabañas, M. (1996) Política artística del 
franquismo. El hito de la bienal hispano-
americana de arte. Madrid: CESIC



571 

7. Bibliografia

Cabañas, M. (coord). (2001) El arte 
español del s. XX. Su perspectiva al 
final del milenio [actes del congrés]. 
Madrid: C.S.I.C.

Calvo, F. (1985) España, medio siglo de 
Arte de vanguardia: 1939-1985 (Volum 
I) Madrid: Fundación Santillana. 
Ministerio de Cultura

Calvo, F. (1988-90) Del futuro al 
pasado: vanguardia y tradición en el 
arte español contemporáneo. Madrid: 
Alianza forma

Calvo, F. (2004) La constelación de 
Vulcano. Picasso y la escultura de hierro 
del siglo XX. Madrid: Tf. editores

Calvo, F., Francés, F. &  Huici, F. (1998) 
La escuela de Altamira [catàleg] 
Santander: Govern de Cantàbria

Carbonell, M., Marquet, T. & Mendiola, 
J.A. (2010) Toni Roig escultor 1946-2007 
[catàleg] Palma de Mallorca: Estudi 
General Lulià

Carlos, P., Palou, J.M., Rosselló, G. & 
Seguí, M. (1976) Longino [catàleg] 
Palma de Mallorca: Museu de Mallorca

Casanova, F., Cirici, A., Cirlot, J.E., del 
Castillo, A., Fuster, J., Faraldó,R. [et 
al.] (1960) Arte actual mediterráneo. 

(Volum 2) Valencia: Cuadernos de arte 
del MAM

Cela, C. J. (1963) Diez artistas de la 
escuela de Mallorca [catàleg] Madrid: 
Publicaciones españolas

Cirici, A. (1970) L’art català 
contemporani. Barcelona: Edicions 62

Cirici, A. (1988) El arte catalán. 
Barcelona: Alianza-Enciclopedia 
catalana

Cirlot, J.E. (1956) La escultura del siglo 
XX. Barcelona: Omega

Cirlot, J.E. (1960) L’oeuvre de Francisco 
Barceló [catàleg] Paris: Galerie 
Raymond Duncan

Cirlot,J.E. (1965) El espíritu abstracto. 
Desde la prehistoria hasta la edad 
media. Barcelona: Labor

Cirlot, J.E. (1972) Arte del siglo XX. 
Barcelona: Labor

Cirlot, J.E. (1996) El mundo de Juan 
Eduardo Cirlot. Valencia: Generalitat 
Valenciana, Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència

Cirlot, L. (1983) La pintura Informal en 
Cataluña. Barcelona: Anthropos

Corominas, M.J. (2003) Mallorquins 
d’adopció.[catàleg] Palma de Mallorca: 
Consell de Mallorca. Departament de 
Cultura. Direcció insular de Cultura i 
Patrimoni. Museu Krekovic

Corredor-Matheos, J. (2001) Història de 
l’art català. (Tom IX) La segona meitat 
del segle XX. Barcelona: Edicions 62

Cremades, J. (2011) Epistolario. Jorge 
Guillén-Jean Cassou. Valladolid: 
Fundación Jorge Guillén

Deya heydays; Apoteosi Deia. 1960-
1980.[catàleg] (2008) Deià, Mallorca: 
Ajuntament de Deià. Consell de 
Mallorca

Díaz, J. (2013) La idea de arte abstracto 
en la España de Franco. Madrid: 
Cátedra

Diversos autors.(1950) Primera 
semana de Arte en Santillana del Mar. 
Santander : Publicaciones de la Escuela 
de Altamira

Diversos aurors. (1955) III Bienal 
Hispanoamericana de Arte. Catálogo 
oficial. [catàleg] Barcelona: Imprenta 
Vélez

Diversos autors (1960) Cap d’any: 
Raixa 1960. Palma de Mallorca: Moll

Diversos autors. (1966) Diccionari 
biogràfic. (Tom 1) Barcelona: Albertí 
editor

Diversos autors. (1982) Cent anys 
d’Història de les Balears. Navarra: 
Salvat

Diversos autors. (1983) Art català. 
(Volum II) Barcelona: Edicions Nauta

Diversos autors. (1995) Arte en España 
1918-1994. En la colección de arte 
Contemporáneo. [catàleg] Madrid: 
Alianza

Diversos autors. (1996) Aproximació 
a l’avantguarda a Mallorca 1959-
1982.[catàleg] Palma de Mallorca: 
Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esports del Govern Balear

Diversos autors (2005) Pere Pavía. 
Antològica [catàleg] Palma de 
Mallorca: Ajuntament de Palma

Diversos autors. (2008) Modelos, 
intercambios y recepción artística: de 
las rutas marítimas a la navegación en 
red. (Volum 2) [actes del XV Congrés 
nacional d’Història de lArt] Palma 
de Mallorca: Universitat de les Illes 
Balears



572

7. Bibliografia

Dolç, M., Fullana, P. & Ripoll, A.(dir.) 
(1989) Gran enciclopèdia de Mallorca. 
(Volums 2 i 4) Inca, Mallorca: 
Promomallorca Ediciones

Dosse, F. (2005) Le pari biografique. 
Écrire une vie. Paris: La découverte

Durozoi. G. (comp.) (1992) Dictionnaire 
de l’Art Moderne et Contemporain. 
París: Hazan

Exposición Nacional de Bellas Artes 
(1960) [catàleg].  Barcelona: Ministerio 
de Educación Nacional. Dirección 
General de Bellas artes

Ferragut, J. (2015) El arquitecto José 
Ferragut Pou. Palma de Mallorca: José 
J. de Olañeta

Francesc Barceló. Escultures. 1955-1966 
(2009) [catàleg] Palma de Mallorca: 
Fundació Barceló

Frontera, G. & Gomez de la Cuesta, 
F. (2013) Escultures: es Baluard, 13 
d’abril-30 de juny de 2013 / Llorenç 
Ginard. Palma de Mallorca: Fundació 
Es Baluard Museo d’Art Modern i 
Contemporani de Palma

Furió, V. (2012) Arte y reputación. 
Estudios sobre el reconocimiento 
artístico. Barcelona: Universitat 
Autónoma de Barcelona / Universitat 

de Barcelona / Universitat de Girona 
/ Universitat de Lleida / Universitat 
Politécnica de Catalunya / Universitat 
Rovira i Virgili / Museu Nacional d’Art 
de Catalunya

Garcia, J.M. (com.), Blanch, T., Borràs, 
M. L., Camps, T. & Clot, M. (1989) 
L’avantguarda de l’escultura catalana. 
[catàleg] Barcelona: Dep. de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya

Gaya, J.A. (1957) La escultura española 
contemporánea. Madrid: Guadarrama

Gaya, J. A. (dir.) (1958) Arts Hispaniae. 
Historia Universal del Arte Hispánico 
(Tom XXII). Arte del siglo XX. Madrid: 
Plus Ultra

Gaya, J.A., Santos-Torroella, R. & Castro, 
J. (1962) 20 años de pintura española. 
[catàleg] Madrid: Editora Nacional

Gaya, J.A. & Rubio, J. (1966) Formas de 
la escultura contemporánea. El hierro 
en el arte español. Madrid: E. Aguado

Giachino, J.W. & Weeks, W. (2007) 
Técnica y práctica de la soldadura. 
Editorial Reverté: Barcelona

Gómez de la Cuesta, F. (2011) Grup 
dimecres 1975-1980. [catàleg] Mallorca: 
Ajuntament de Palma i Ajuntament de 
Manacor

Gomis, J.C. (1996) Gran enciclopèdia 
de la pintura i l’escultura a les Balears. 
(Volum II) Palma de Mallorca: 
Promomallorca

Guasch, A. M. (1985) Arte e ideologia 
en el país vasco: 1940 -1980. Madrid: 
Akal

Jardí, E. (dir.) (1972) L’Art Català 
Contemporani. Barcelona: Edicions 
Proa

Jardí, E. (1985) Nou converses amb Jordi 
Mercadé. Barcelona: Pòrtic

La jeune sculpture (1961) [catàleg] 
París: Louis Carré

Le Normand-Romain, A. [et al.] (1996) 
La escultura.Historia de un arte.  La 
aventura de la escultura moderna en 
los siglos XIX y XX. Ginebra: Skira-
Carroggio

Llorente, A. (2007) Arte español de 
los años 50. Una década de revolución 
plástica. [catàleg] Madrid: Galería 
Guillermo de Osma

March, M. (dir.) (1985) Diccionario 
“RAFOLS” de artistas contemporáneos 
de Cataluña y Baleares. (4 toms ) 
Barcelona: Diccionario Ràfols

Marin, C. (1999) Gabriel Fuster Mayans 
(Gafim). Un periodista a la Mallorca 
franquista. Palma de Mallorca: 
Lleonard Muntaner

Marín-Medina, J. (1978) La escultura 
española contemporánea (1800- 1978). 
Historia y evaluación crítica. Madrid: 
Edarcón

Martín, J.J. (1964) Historia de la 
escultura. Madrid: Gredos

Martín, J.J. (1986) Las claves de 
la escultura. Cómo identificarla. 
Barcelona: Ariel

Martorell, M. (2010) Toni Roig, un 
trobador del segle XXI. (Biografia 
i procés vital-musical). Palma de 
Mallorca: Ajuntament de Palma

Marzo, J.L. (2007) Art modern i 
franquisme: els orígens conservadors 
de l’avantguarda i de la política 
artística a l’estat espanyol. Girona: 
Fundació Espais d’Art Contemporani

Miralles, F. (1983) Història de l’Art 
Català. (Volum II) L’època de les 
avantguardes. 1917-1970. Barcelona: 
Edicions 62

Mitrani, A. (2012) Joan Brotat y los 
avatares de la figuración primitivista 
en la segunda vanguardia en Cataluña. 



573 

7. Bibliografia

Tesi doctoral, Departament d’Història 
de l’Art, Universitat de Barcelona, 
Barcelona, Espanya

Montaner, J.M. (2002) Las formas del 
siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili

Palou, J.M. (com.) Xam: Pedro Quetglas 
Ferrer: Lonja abril/juny 1989. [catàleg] 
Palma de Mallorca: Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports

Perelló, R. (1973) Escultores 
contemporáneos en Mallorca. Palma de 
Mallorca: Siurell

Pison, E. (1991) Miquel Morell o la 
escultura que provoca el verso. Palma 
de Mallorca: Roch Minué. Galeria d’art

Porcel, B. & Ballester, A. (1998) Jaume 
Mir. Escultura [catàleg] Palma de 
Mallorca: Ajuntament de Palma

Pujol, P. (1999) Terracuites [catàleg]. 
Artà, Mallorca: Ajuntament d’Artà

Ribal, P. ; Barceló. F. (1996) 
Abstraccions. Pintura no figurativa 
a les Illes Balears.[catàleg] Palma de 
Mallorca: Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esports del Govern Balear

Rodríguez-Aguilera, C. (1982) L’Art 
Català Contemporani. Barcelona: 
Edicions del Cotal

Rodríguez-Aguilera, C. (1986) Arte 
moderno en Cataluña. Barcelona: 
Planeta

Sabater, G. (1981) La pintura 
contemporánea en Mallorca. Del 
impresionismo a nuestros dias. (Tom I) 
Palma de Mallorca: Cort

Sáenz, X. (2012) Ertibil Bizkaia 2012. 
[catàleg] Bilbao: Diputacion foral de 
Bizkaia

Sala, T. M. & Roigé, X. (coord.) (2006) 
Àlbum. Imatges de la família en l’Art. 
[catàleg] Palma de Mallorca: Fundació 
“Sa Nostra” / Caixa de Balears

Salón de Mayo (1960) [catàleg] 
Barcelona: Asociación de Artistas 
actuales

Salón de Mayo (1961) [catàleg] 
Barcelona: Asociación de Artistas 
actuales

Salón de Mayo (1963) [catàleg] 
Barcelona: Asociación de Artistas 
actuales

Sambrico, C.; Portela, F.; Torralba, 
F. (1980) Historia del Arte Hispánico 
(VI) El siglo XX. Madrid: Editorial 
Alhambra

Serra, P. (2001) Es deu des Teix 1962-
1963 [catàleg] Palma de Mallorca: 
Consell de Mallorca

Serra, P. (2004) William Waldren. 
[catàleg] Palma de Mallorca: Consell 
de Mallorca. Departament de Cultura. 
Direcció insular de Cultura

Serra P.A. & Garcia, A.(2013) El 
desenvolupament de la idea [catàleg]. 
Muro, Mallorca: Fundació Tren de l’Art 
/ Impremta Muro

Sureda, J. (1995) Pere Pujol. Palma de 
Mallorca: Gràf. Miramar

Sureda, J (1997) Horacio de Eguia. 
Campos, Mallorca: Imprenta Adrover

Sureda, J. & Llop, M.C. (2000) Remigia 
Caubet. Campos, Mallorca: Imprenta 
Adrover

Sureda, J. (dir). (2004) El siglo de los 
creadores. Vanguardia y tradición en 
el alba de un milenio. A Historia del 
Arte Español. (Tom X) . Barcelona: 
Lundberg-Planeta

Pensar les formes. Escultures 
contemporànies a les col·leccions 
mallorquines. (2005) [catàleg] Palma 
de Mallorca: Es Baluard. Museu d’Art 
Contemporani

Toussaint, L. (1983) El Paso y el arte 
abstracto en España. Madrid: Cátedra

Triadó, J.R. (1994) Arte en Cataluña. 
Madrid: Cátedra

Ureña, G. (1982) Las vanguardias 
artísticas en la postguerra española, 
1940-1959. Madrid: Istmo

Veny, X. (2013) Joan Miró a la premsa 
mallorquina.des del 1942 fins el 1978. 
Treball final de Màster, Universitat de 
les Illes Balears, Palma de Mallorca, 
Espanya. 

Vicens, F. (1975) Arte abstracto y arte 
figurativo. Barcelona: Salvat

Waldren, J. (2001) Mallorquins, 
estrangers i forasters. Palma de 
Mallorca: Editorial Moll

XV Salon de otoño (1956) [catàleg] 
Palma de Mallorca: Círculo de Bellas 
Artes

Hemeroteca(revistes): sobre F. Barceló

Almagro, J.M. (1955) La forja artística 
del hierro. Orientación Mediterránea, 
núm. especial. Palma de Mallorca: Ed. 
Saltor

Almagro, J.M. (1956) Francisco 
Barceló, un artista que no cree en 



574

7. Bibliografia

la espontaneidad de la obra de arte. 
Cort. Revista mallorquina, núm. pàg. 
15. Palma de Mallorca: Cort

Areán, C.A. (1963) Escultopintura 
no imitativa en España. Hogar y 
arquitectura: revista bimestral de la 
obra sindical, núm. 48, pàgs. 47-64. 
Madrid: Gráficas Nilo

Areán, C.A. (1974) Escultopintura 
no imitativa en España. Nuevas 
promociones y futuro previsible. Bellas 
artes, núm. 36, 

Barceló. (1955) Cort. Revista 
Mallorquina, núm. 247, pàg. 16. Palma 
de Mallorca: Cort

Barceló en la Duncan. (1960) Revista 
Gran Vía de actualidades, artes y 
letras, núm. 453, pàg. 15. Barcelona: 
Graf. de Fomento

Barceló y sus esculturas en hierro. 
(1959) Revista de actualidades artes 
y letras, núm. 390, pàg. 16. Barcelona: 
Graf. de Fomento

Cirlot, J.E. (1960) La escultura de 
Francisco Barceló. Correo de las 
artes, núm. 27, pàg.9. Barcelona: Buró 
Internacional de las artes

Cirlot, J.E. (1960) Los hierros de 
Barceló. Índice de artes y letras, pàgs. 
16,17. Madrid: Índice

Cortés, J. (1960) El forjador Francisco 
Barceló. Destino, núm. 1207, pàgs. 
36,37. Barcelona: Destino

Francisco Barceló. (1956) Destino, 
núm. 966, pàg. 28. Barcelona: Destino

Francisco Barceló. (1956) 
Cort. Revista mallorquina, núm. 282, 
pàg. 13. Palma de Mallorca: Cort

Francisco Barceló. (1961) Cimaise: art 
et architecture actuels, núm. 51 pàg. 95. 
París: Cimaise

Francisco Barceló “Syra”.(1956) 
Revista de actualidades artes y letras, 
pàg. 12. Barcelona: Graf. de Fomento

Gasch, S. (1956) En el taller de los 
artistas. Con Francisco Barceló. 
Destino, núm. 972, pàg. 29. Barcelona: 
Destino 

Larrauri, A. (1961) Los relieves de 
Barceló. El correo de las artes, núm. 30, 
pàg. 15. Barcelona: Buró Internacional 
de las artes

Las exposiciones. Francisco Barceló. 
(1955) Cort. Revista mallorquina, núm. 
246, pàg. 12. Palma de Mallorca: Cort

Las exposiciones. Francisco Barceló. 
(1957) Cort. Revista mallorquina, núm. 
294, pàg. 11. Palma de Mallorca : Cort

Sánchez Marín, V. (1958) Francisco 
Barceló. Revista Goya, núm. 25, pàg. 64. 
Madrid: Fundación Lázaro Galdiano

(1957) Cort. Revista Mallorquina, núm. 
310, pàg. 16. Palma de Mallorca: Cort

(1962) Cort. Revista Mallorquina, núm. 
429, pàgs. 7, 8. Palma de Mallorca: Cort

Hemeroteca (premsa diària)

Vegeu annexos 8.1.1. i 8.1.3 1

Publicacions digitals i webgrafia

Ateneo de Madrid. Memoria 1962-1967. 
www.ateneodemadrid.com

Ballesteros, E. (2015) La escultura 
del s. XX. Publicació online: Hiares 
Multimedia

Corredor-Matheos, J. La crítica de 
arte en Cataluña (de la postguerra a 
la modernidad) [versió electrònica]
Revista de la Asociación Aragonesa de 
Críticos de Arte, núm. 19

Coyote, P. (1996) The Free-Fall 
Chronicles: Elsa’s Story.  Recuperat 
el 12/09/2009 de www.diggers.org/
freefall/elsa.htm

Díaz, J.P. (coord) (2006) Diccionario 
Biográfico de Almería. www.dipalme.
org

Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera.
(2012) http://www.eeif.es

Fideus republicans. http://www.fideus.
com

La Jeune sculpture. Recuperat el 
15/08/2015 de http://jeune.sculpture.
free.fr

Manera, C. i González, E. (1982) Breves 
notas sobre el grupo “Tago” [versió 
electrònica]. Maina ,9. De www.

1 A causa de la gran quantitat de registres de premsa diària (particularment del diari Baleares) consultats i citats al llarg del treball, ens hem vist obligats a compilar-los en els annexos. 
El 8.1.1. conté els articles apareguts a diferents diaris en relació a Francesc Barceló i a Es deu des Teix, una bona part dels quals poden ser consultats a l’arxiu de la família de l’artista 
i que en qualsevol cas han estat endreçats i transcrits en l’esmentat annex. El 8.1.3. conté la relació resultant del buidatge de notícies referents a esdeveniments artístics publicades al 
diari Baleares entre els anys 1955 i 1966.



575 

7. Bibliografia

raco.cat/index.php/Maina/article/
download/104614/148469

Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia. Archivo Biosca. http://www.
museoreinasofia.es

Rete bibliotecariadi romagna 
e san marino. http://www.
bibliotecheromagna.it/

Richard Kozlow: Catalogue raisonne. 
http://www.richardkozlow.com/

Rolf Schaffner 1927-2008. http://www.
rolf-schaffner.com

Documentals i vídeos online

Berman, J. (dir.) (2005) Commune. 
[DVD] Estats Units: Berman,J.

Capellà, A. Thomas Harris un 
artista bajo sospecha. Recuperat  el 
13/08/3013 de www.rtve.es 

Felipe Music. El movimiento indaliano 
de Almería. [3 vídeos online] 
Recuperats el 20/11/2005 de https://
www.youtube.com

Fundación Sophia. Video homenaje 
a Mateu Forteza. [video online] 
Recuperat el 06/10/2015








	Agraïments
	Índex General
	1. Introducció: estat de la qüestió i metodologia 
	1.1. Justificació i elecció del tema
	1.2. Acotació del context i el lapse temporal
	1.3. Hipòtesi i objectius principals
	1.4. Estat de la qüestió
	1.5. Metodologia i procés de treball
	1.5.1. Recerca documental
	1.5.2. Primera sistematització de les dades recollides.
	1.5.3. Segona recerca 

	1.6. Distribució dels continguts.
	1.6.1. La biografia 
	1.6.2. L’escultura de Francesc Barceló
	1.6.3. El context

	1.7. Algunes anotacions sobre maquetació i altres qüestions relatives a la lectura de la tesi. 


