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Presen ta ció

Tenc la

satisfacció de poder

el qClal és un intent de

cata

a coneixer d'una

forma

i plena I'obra deis actuals artistes de Fe-

lanitx

que es

Cree que en I'actualitat es

a la nostra ciu-

rat un fenomen (funa tal
maxima

cia que rnereix la
t ara en el moment en que

es crea l 'obra de cada un deis artistes

componen

aquest grup nascut a la nostra terra.
fulletó retlecteix l'interés de I 'Ajuntarnent
que

de prornocionar ¡donar

a

['obra deis nos tres artistes.
un fet que considcr molt valuós el que per
!llCra

s

ti a Felanitx un

de tal cate-

i es munti una

El govern munid
sumir un '

de la nostra Ciutat no vol as, cultural, cosa tan

t a altres

por consentir, des
d'un idcari

de

que altres pre-

itzar la cultura.

in
Cart, i en

, la cultura, no són activitats polísentinl el deure, i a la par, la

el'impulsar-Ios i fomen

amb tots els medís que

estan al nostre abast.
Des

í des d

les

artistcs, per les obres que van

creant, i a totes les
ció

que han fet possíblc 1'edii el muntatge de 1

la seva col.laboració,

Cosme Oliver, Batle de Fclanitx
Felanitx, Octubre 1988

don

per

Memoria
d'una memoria
fragmentada
per Miquel Pons

Tractant-sc de Fdanitx no he

negar-ole a la

requisitória de I'Aíuntarncnt a través de
rn'hao c!enlanat unes

sobre l'art

a Felaoitx durant el meu sojorn.
lanitx he

r-rne, quan a Fe-

lernent, els millors anys de ma

vida, era negar-me a mi matdx i a lota la meya identificació amb b hurnaníssiola Felanitx. i

ue bé em vaig

trobar amb cada una de les coses que

tenir con-

tacte! Records ele J'Institüt Laboral, "sa Laboral" que
dei a la gent, Radio Juventud, cl "Felanitx", el CoLlegi
"Joan Estclrich", el Centre clArt i Cultura, més tard la
Fundació Cosme

, més les altres íostitucions i

les persones an1b qui fda cos.
I quant a I'an í Felanitx era una ciurar que no estava

gens endarrerida. I-Iavia

per Felanitx I'ex-

traordinari clibuixanr i bon

r

que

tarnbé esculpí una Santa Margalida per a sa Font i crea
al

moclcls de ccramica a les Ccramiques Mallor-

ca, on, pens, tarnbé hi treballa, en
mas Harris i com ele
també realitza

un~l

Manolo H,

portada a la

MOlTI

que

de les Fires

, com M iquel L1abrés i Pau LI

i restes ele Sant

ro

'¡b-

cls

locals i fa uns anys Juli Ramis i UI-

bricht. Josep 130ver

nta uns retrats molt bons í al-

nes teles de tema
rcbnítx tenia dos pintors, Hartomeu Capó,
císco Forteza,

dins la

!lorquina. Fora de Felanitx
ría Víeh, Tomeu

Franma-

ntaven o

Jaume Mir,

lal! Forteza.,. Perú les maní

Ma-

Jo~m

Maimó, Nico-

més al día par-

ríen de dos joves estudiants de Medicina i Magisteri,
Nieolau L1aneres i Miquel

que iLlustraren co-

bertes de les publicaciolls de Fires i testes de Sanl
, amb dibuixos í

llavors eran avan-

com 110 eren rotes les seves

minar

el

per íLluimpresos. De

exposaren

untament de la ma del Cen-

tre d Art i Cul rura i a

després s'uníren, altra volta,

ben

per retre un homenatge a Picasso, quan Picasso era
un nom proscrit. En totes dues ocasions 1't:xit acompanya cJs dos pintors i es podria parlar el'una cena
:1 va n tgll~1 rda.

A Feianitx hi havia tradició de muntar exposicions
I~I

iniciativa solia partir del Centre dAn i Cultura. Al

meu temps les exposicio11S sovintejaren a La Caixa,
lnstitut L;¡horal, Acció Cat()lica i Águiles, la Sala, Sa
Nostra, Ca'n Prohens, de sa Font, i quan no teníem
sal;¡ d 'exposicions empravem e1s esclparats de les botigues,

O!1

expos;hem pintura antiga i pintura n1oder-

na. Es d(ma el cas que Miquel LLtbrés expos:l més

~l

Felanitx que a la sev;! ciutat nadiva Manacor. A Felanitx l1i exposa de molt bona hora i darreran1ent qua n
sois exposava a Barcelona, Madrid i 11101t poc a Ciutat
i enviava l'obra a Nord-l\mcrica. Record alu-cs ex posicions de l{amon Nadal, 'E¡rrassó, Busser, G. Porcel,
(~er;lrd

M:/tes, .loan Coves, Miquel Morell, Maria Vich,

Ramon Jesús, Antonio Lueas, el Grupo Tago, que exposa als jardins de Lt Pla<;a de Pax, Pau Ll. fornés en
diverses ocasions i a FeIanitx acomplí una col.lecciÓ
d'esm;llts de lema religi()s i mitol()gic, Lluís Castaldo
i altres i altres que sent no recordar; més els locals
que es juntaven en eol.lectives com eIE)():) i el 1966
en el XXVe aniversari elel Centre dAn i Cultura. A més
de la pintura actual de la més variad;l tendencia expos;'¡rern pintura antiga religiosa, j;¡ n'havien exposada amb anteriorit;ll, sobre el cicle ele Nadal i Passió
i una monografica ele Sant;l Caterina
!;¡ clcnominaci()

eI'j/()J77CJ7UtS,

Thom~¡s.

Seguint

ele Josep PIa, reunírem

e1s rctrats ele fclanitxers que no h;¡vien assolit el títol
ele fills il.!ustres i presidí el retrat de dona Maria Pou
pintat per Ricud Carlotta. Tunbé expos;l.rem pintura
de pintors consolielats abans ele la Guerra civil, com
Meclarcl Verburg. Exposicions ele

cer~lmica

popular,

Moclernisme a Felanitx, Guillen1 Sagrera, genetes fclanitxeres, ...
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Una

que deixa el nom de Felanitx fnolt

alt

d'art modern rel

delJV

dmb 1110till

Ellcarístic Comarcal,

quaranu-qU:Hre artistes an1b un total de setanta-dues
obres. Hi eren presents noms com Francesc
H

ki, Antoni el

M

A!exis i Florita Macedons-

Josep Bover, Cook) Pau LI. Fornés,

ueJ LLab

Longino,

Cout~tnd, Nicol~w

gent,
me

Miralles,

Ll3neres, A. Riera Nadal,

Antoni Font, Pere

ra Ferrari, Palanq

Ro-

M::'IrtÍnez Pavía, Rie-

Busser, l3ertelot,

Federico

Molina, A. Lucas, Maria Vich, MiqucJ Morell, Coves
Vidal, Maria Suau) ... La coherta del

era de Mi-

Riera.
Un altre homena

digne del record

cat aJoan Miré) amh la partici
nitx.

.loan Miró

eia policial.

'1~1l11bé

parl~l

el decli

dels nins ele Fela-

Blai Bonet sota la vigilanexposal'em cls dibui-

de loan M

xos i poemes el'!:'! vo! cle ni/osa

No puc precisar I

cn que l'Ajuntament convoca

el premi de l')jntura "Ciutat de Felanitx". Les obres
adrnírar a

guardonaeles es

t i a la

Casa de Cultura. Posteriors són e1s premis de dibllix
ra damunt papeL Altres exposicions es deuell

a !es subhastes deIs alumnes de J 'Institut de '

ele

udar a subvencionar e1s

Sant Salvador" per
d'estudis.

Puc dir que

ser testimoni de Icsprimeres in-

quietuds i prinleres manifestacio!1s dds pintors .loan
Manresa,
11;lstián,

j

Mestre, Andreu Mai

me RosseJ

sar Hiera,
rritx()

G~lbricl

'1~lmbé

M

I Lloctra, Pere Bennasi filia, (rEs

deIs Adrovcr,

sens dubte

da pel' una mort prim~lrenca, i M

;ll1sia

ud Barceló, rot en-

davant l'art als seus il1i-

cis, quan era alumne de I'Jnstitut i

nlurals i bo-

c.legons i viatjarem a París i al seu art de
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C~l~

viure els primers batees i

nes de ser pintors de Miquel l{ossell

trega i curiosítat i im

Miqud V. Se-

el

1')74, í tot aetualitat í primera
tem~1

d

na

iraCÍó i díseusiú !\1íquel Barceló és.

Barcel6

el

Ahsent de Felanitx,

amb enyoran~'a constant,

he seguit el despenar de la jove generací() d'anistes
pínto[s i eseultors: Perc Bennass:u
Mai()l, RafelJuan, Maria
n:lssar Riera, Ferran

Pere l1en-

,1aume Canet, Magdalena

me Prohens,...

Duran,

Bernat

]aul1.e

composen una serie de

relleu en el món :lrtÍstíe el'ar;!. No són n0l11S aillats i

no tan sois de referenei:¡ dins les eoorclenacles felasón noms dins el context de l'an

nítxeres, sinó

que es fa a M:¡!lorca i fora de Mallurca. De la scva con
dició i V~¡llla i directrius

ebJcn:J A

Per

;1

ella la p:IGlula.

C;¡f;¡ Fíguera de Sanunyí
'l~lfcl()[

19HH

11

la p:¡r;lu!;t tónament;lcla Mag-

El Temps i L'art

Per damunt de les di

evidents que sepa-

ren e1s estHs individuals de eadaseun deis artistes que

per
i Victory

Comissaria de
I'exposidó

fornlen pan cI'aquesta rnostra
vinele u

'aixeea tann1:lteíx, un

que no és la eonseqüencia ele l'ofi-

ei comü, sin() la pertenencia a un entorn del qual és
difícil

ja que .inevitablement resta conver-

tit en

tria. Aquest sentiment

x rot i que el

temps hagi produ'it la separació definitiva o
ral. Persistcix en forma de record que esdevé empremta en carrers i placcs. En racons que
dcsitjos í secrets algun dia
fícilment

tren vi-

rmubts i que di-

oblídar-se.

La influencia de I'entorn en ]';}nima de I'artista és

un dcls

es fona111enta la

en eh
de

1'~lrt.

ha estat eonsiderat sÍm-

El

bol del ear;kter deis poblcs í I'arrel de

la seva terra. El

l1itx té,

GIS

modern~1

1'~lrtista

que tractam no és cliferent.

clins
FeI~l

al mar i a la terra. Con-

la vista

juga el tradícional.isme del pages all1b l'a¡110r a I'aventura i el pUl1l de follia deis homes del mal'. Algun esson

ha cl'exislir

~lq

uest hocí de te

rra vagi l1iurant aclesiara, personatges tOGns de I'aura
del geni. Deseoneixem la f()rrnula de la genialitat, pen')

estam scgurs que per la vi la s'escampen e1s seus inients.
que

present~m1

inventari dcls artisles 1

-sense anim de ser un
és una ampl

de pintors, eseultors i ccran1istes nascuts a
que hi han estal tan vinculats que
derats eom a tals.

()'entrad~l,

me quantitat

tes a la

sclecci()
Fel~mitx

o

ésser consi-

causa perplcxitat l'enorntura que es troba a la

viL\. Evidentment, no lots responen al 111:Heíx nivell

d'ofici, dediclció ()

artística.

han afron-

tar unes difícils condicions de vida per aconseguir un:l
obra plena de

¡tar. Molts altres han alternat el

zell amb la docencia () aItres quefers. A més dels que
no han

trasp~1ssat

];{ ca

cíei d'altres professions.
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d'aficionats per l'exer-

A tots els hem donat cabuda en aquesta empresa
perquc es tractava de mostrar als ulls d e se mpre i als
deis no habituats al medi artístic, el resultat del tre ball de -gairebé- un segle ele creació. En aquest recorregut tot ha d'ésser possiblc. El paisarge es pot conve rtir en retrat de vivencies llunyanes. La natura morra,
en recorel de paisatges nost;:dgics. 1 el retrat , en geografi~1

d'alguns se ntiments .

La lIum i el color de I'entorn privilegiat esdevenen
personatge central de la primera part d'aquesta mostra. Obres que neixen de la contemplació del paisatge comú per trascendir la noció de l 'espai representat i acabar en el ten"eny de la imaginaci6 És igual que
un

n1 ~lteix

lllotiu es repeteixí obsessivament. lann1a-

teix, els resultats seran tan eliferents com geografies
í llocs ocupen el territori mental i sensitiu de cadascú. Ve't aquí un deis secrets més poctics que I'a rt ens
amaga. En definitiva, aquesta primera exposició no és
res més que pintura decididament mediterrania de t'orta dimensió sensori;;\1 i amb la capacitat de comunicar a I'espectador la placida sensació de )' harmonia.
Després d'una llarga temporada en que l'an resta
~ú])at

deis barems classics, aquests tornen a primar. J.'ar-

tista torna a la tranquil.litat de I'estudi, a la "cuina" de
I'ofici tot í recuperant el gust pel paisatge, la natura
morta o la figura.
L'cpoca anterior a la deCIda actual respon a uns signes marcadament eliferents als d 'ara. La generació nascuela als anys d e postguerra ha hagut ele fcr-se camí
enmig eI'unes circumstancies adverses per al normal
desellvolup;Ul1ent de I'art . Si bé és cert que a la dccada deIs seixanta es comencell a obrir nous horitzons,
I';úllament cultural persisteix i són pocs els privilegiats
que tenen accés als canals d'infórmaci6 internacionals.
Molts seran els que hauran de mostrar la se va obra enmig d e la més desoladora incomprensió general. Corren anys difícils (ler al món de J'art contemporani que
encara no acabaran a la ckcada deis setanta. Són anys

10)

elesproveús de 1'actu;,ll sensibilitz;.¡ci () ins titucional o
comercial.
l~tntes

ci rcumstancies adverses no afectaran I 'a nim

cl ' un non grapat de pintors felanitxers com ens ho demostra 1'ob ra ex posada al primer pis d e la Cas;¡ ele Cultura , f :s difícil generalirzar sobre un conjunt de pintura vinculat cxclusivamenl per una cronologia que
a més, resulta excess ivament ampla, Cada obra respon
a conceptes i formes nen p[()pies fins al punt que
l 'eclecticisme formal i conceptual seria I 'c!ement m és
definidor dc la moStra. Obres que responen

~¡

una es-

tetica majoritari élme nt figurativa tot i que e1eformada
() esquematitzada per cada expressiú I,articular. Obres,
en fi, que mcreixerien més atenció que la que habitualment han rcbut.
La dccacL! ;tctual viu 1'explosió de la pintura i la intronirzació de I'escultura. Les institueions estatals, autonómiques i municipal.s promouen exposicions , heques i premis en comú afany de promocionar 1'art .
Fins i tot es rcconei x un prestigi social a la condició
de I 'artista quan nom és fa pocs allys es considerav;¡
poc menys que una desgracia famili;¡r. Cada vegacla
hi ha menys barreres geografiques en el dialeg artísti c. Tothom té aecés a la informació a través de revis tes, premsa, catalegs i exposicions. Aixó facilita la rapielesa en el eoneixement ele noves tendencies inter nacionals, emperó tamlJé comporta el perilJ d'actituds
milnetiques que copien ¡'obra sense entenelre el concepte que la crea i justifica .
Dins aq uesta explosi{) de pintors a la recerca de I'exit
es fa inevitable la referencia a un jove pintor felanitxer -

Miquel Barceló- gran absent d'aquesta mostra

per motius honestament personaLs. El nin polissó que
volia ser pintor des de ben petit , un bon dia viu una
histór ia de somni que el converteix en mite de la majoria de joves aspirants a pintor. Malauraebment, el que
massa sovint s'oblicla és que darrera aq u es t conte
de fades -es diguin RlIdy FlIsch, Leo Castelli o
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Bischofberger-, s'amaga una altre historia de molts
anys i mol tes hores cliaries cl'esfor<;;', cl'investigació i ele
trebalI .
Probablement, el precedent de .Barceló ha servit
d 'estÍmul perque I'actual gencració de joves :lrtistes felanitxers gaudcixi

d ' un~l

vitalitat que avui per avui, re-

pren ostensiblement. Pintors a la recerca el'un llenguatge propi que, molts d'ells estan j;l a punt d'assolir. 1 a les portes d'obrir-se a mercats espanyols i internacionals com ens ho elemostren algunes de les históries més recents. T:exhibició de la seva obra en el
nou local municipal del Gurugú elcixa constancia de
l'interessant cJirTl<.t carrcgat de suggerirnents, tensions
i propostes. Bcn segur que el nom de Felanitx sonara
de bellnou, a les altes csferes de I 'art o
Aquesta cxposició només assolira un veritable sentit si arriba a complaure e1s qui la contemplen. Peró
sobretot, si té prou for<;;'a per despertar les emocions
-encara que siguin poJemiques o crítiques- del poble a qui va adre<;;'ada.
(Jnicamcnt em resta expressar el meu agrai'ment a
tOls 3quells que han acceptat ésser cómplices d'aquest~l

arriscada historia.

Jaume Canet
Felanirx

untament

expos~1

al Gllnp ele I 'escultura i el

I'any 1987 a Blanes al Cc-

Treballa

llcr dArt Sel

Ha participar a nom
col.lcetíves des de la
exposició

Un"

a

i!ó-

ua-

a la rnostra

"Mil

Pel~!I1ilX,

rare de triomf

Perran

-dlnb

tre íntervencions escultó-

La segona realítza-

da a l<t

Retlitz~1

exposieions

broscs
mera

no.

riques al Parc de la J'v1ar"
a J'any

Ha

1987 organitzat

a la coLlectiva "Coll Ver-

pcr l'Ajuntament cle Pal

rnell" a I'any 1987.

ma.

matcix anys estara pre-

Pe] que

f~l

al terna del

sent tal1¡bé a la Pinaeoteca ele Tossa ele Mar a

fou

amb el Premi

(Ji

Mostra de Disseny de Pal-

rona.

ma
part a la mostra "CArt

unr~l1nent

amb iniciativa" exhibida
~I

¡

1
~l

untament de Blanes
la Sala Fide! Aguilar de

organitzacla

Ha

per

de Palma.

dissenyat mobles

per establiments come[cials

-Bo

a

Cala

Girona. Aíxí eom

d

a les col lectives de la

la casa d'Antonio More-

Punta ele Santa Anna a

no.

Blanes i a la de la Caixa
ele

Barcelon~l)

a Gi[ona.

í a

B~l[eelona

