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L’EXPOSICIÓ  

Armand Cardona Torrandell. L’etapa informalista 1960-1962 presenta una trentena 
de quadres corresponents a aquests anys, en els que Cardona va realitzar una 
incursió en la tendència anomenada Informalisme, un moviment d’avantguarda que va 
aparèixer en el context de la segona Guerra Mundial.  

L’exposició presenta una selecció 
d’obres d’aquest període, amb algunes 
dels períodes immediatament anterior i 
posterior, on es pot veure com 
s’introdueix progressivament en 
l’informalisme i com el va deixant per 
entrar en una nova figuració, mantenint 
continuïtat en la seva trajectòria. Una 
etapa curta però molt fructífera i que va 
deixar petjada en la seva obra 
posterior.  

 

Els quadres que s’exhibeixen pertanyen totes a col·leccions de Vilanova, amb una 
aportació important de la família de l’artista. Cal destacar que per primera vegada 
algunes d’aquestes obres s’exposen al públic.  

La mostra s’acompanya d’un petit catàleg amb textos de Francesc X. Puig Rovira, 
Cesáreo Rodríguez Aguilera, Alexandre Cirici-Pellicer i Sebastià Gasch.  
 
Armand Cardona Torrandell. L’etapa informalista 1960-1962 està organitzada per 
l’associació Cultural Armand Cardona Torrandell i coordinada per Xavier Capdet Soler.  

L’exposició es podrà visitar a partir del 28 d’octubre a la sala de les Columnes del 
Centre d’Art Contemporani LA SALA, fins al 8 de gener de 2017.  
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ARMAND CARDONA TORRANDELL. L’ETAPA INFORMALISTA, 1960-1962 

Entre 1960 i 1962, Armand Cardona 
Torrandell orientà la seva obra 
artística cap a l’informalisme, una de 
les tendències coetànies de 
l’avantguarda europea i mundial. És 
més un moviment estètic i intel·lectual 
que una tendència tècnica. 
L’informalisme comporta un desig 
d’orientar l’acció creativa de l’artista a 
aprofundir en l’essència de l’art més 
que no pas en obtenir un tipus de 
producte determinat. S’ha dit que 
descobreix la matèria com a tema 
plàstic.  

L’informalisme abasta tendències abstractes força diverses, que es desenvoluparen a 
França i a la resta d’Europa després de la segona Guerra Mundial en paral·lel a 
l’expressionisme abstracte dels Estats Units d’Amèrica, amb una presència forta de la 
personalitat de cada artista, a través de les tècniques o materials emprats, una 
exaltació de l’atzar i la improvisació i un rebuig a la construcció premeditada. 

A Catalunya, l’informalisme aconsegueix auge a la meitat de la dècada de 1950 i 
culmina a principis de la següent. Entre els artistes coneguts que s’hi adscriuen podem 
esmentar Antoni Tàpies, Romà Vallès, August Puig, Josep Guinovart, Albert Ràfols 
Casamada, Joan Hernández Pijoan, Carles Mensa, entre d’altres. Una observació de 
l’obra d’aquests artistes posa de manifest la pluralitat de variants i de matisos que 
presenta l’informalisme. Armand Cardona és un nom que sobresurt. 

El punt àlgid de Cardona a l’informalisme és una 
exposició de febrer-març de 1961, a les Galeries 
Syra de Barcelona. Els anys 1961 i 1963 es 
publicaren dues monografies sobre l’artista, petites 
en mides i nombre de pàgines, però profundes en 
contingut, en les quals els crítics Alexandre Cirici 
Pellicer i Cesáreo Rodríguez Aguilera glossen la 
seva obra recent. L’opinió d’aquests dos experts 
s’ha de tenir en compte en analitzar la trajectòria 
de Cardona en totes les etapes, principalment en 
les posteriors a la informalista. L’amistat amb 
Rodríguez Aguilera és fonda i permanent durant 
tota la vida, i es manifesta en altres àmbits més 
enllà de la vida artística. La relació amb Cirici 
Pellicer, en canvi, s’entrebanca i es distancia per 
divergència de criteris.  
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Els organitzadors de l’exposició actual a Vilanova hem proposat que fos dedicada a 
l’informalisme, convençuts que fou una etapa singular de la trajectòria de Cardona 
Torrandell, en la qual la seva obra adquirí una solidesa, que es refermà en les etapes 
posteriors. El seu compromís social i polític, present sempre a la seva obra, es 
manifesta amb més força i claredat a partir de l’informalisme que en les etapes 
anteriors. 

Cardona classificava la seva obra en cicles. Per designar els que corresponen als anys 
de l’informalisme, empra les expressions o substantius com testimonis, empremtes, 
abismes, contemplacions espacials, l’home d’Hiroshima i algunes altres. Són noms 
ben escaients per a l’informalisme. 

L’exposició presenta una bona mostra d’obres 
dels anys esmentats, amb algunes dels anys 
immediatament anteriors i posteriors. Es pot 
constatar que la introducció del tractament de la 
matèria s’inicia dos o tres anys abans, es va 
implantant progressivament al mateix temps que 
la representació de les formes característiques de 
la primera època (les testes i altres aspectes de 
les figures humanes, els gats, les baques, les 
màquines), es va difuminant o esvaint, fins arribar 
a un punt àlgid en l’informalisme, a partir del qual 
el va deixant per entrar en una nova figuració, 
mantenint la continuïtat en la seva trajectòria, i en 
les inquietuds i en els plantejaments teòrics que 
fonamenten la seva vida i la seva obra.  

Francesc X. Puig Rovira 
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NOTES BIOGRÀFIQUES  

Armand Cardona Torrandell va néixer el 3 de novembre de 
1928 a Barcelona. Fill de Bartomeu i de Teresa, ambdós 
mestres nacionals, fou el tercer de quatre fills. L’any 1933 la 
família es traslladà a Vilanova i la Geltrú ja que els seus pares 
van ser-hi destinats com a mestres.  

L’any 1951 Armand Cardona Torrandell s'inicià en el món de 
la pintura, envoltat pel mar Mediterrani de Vilanova i seguint la 
tendència naturalista del moment. El seu naturalisme es 
caracteritzà per la seva sobrietat i per l'abstracció, a la vegada 
que intentà captar els problemes físics de la llum i el color. 
Però el seu compromís social el conduí a entrar en contacte 
amb persones marginades (captaires, gitanos, prostitutes); 
personatges que centraren la seva obra a partir de 1956. 

L’any 1957 va fer la primera exposició a les Galeries 
Laietanes de Barcelona. Moment en que es fa palès un  canvi 
en l'evolució artística de Cardona. Deixà els motius inicials de 
gats, barques i màquines, centrant-se en el rostre humà (Cicle de 
les testes), en l'experimentació i el joc amb la matèria, els volums 
i les textures (etapa informalista, 1960-1962), fins a ocupar un 
lloc en l'art d'avantguarda estatal. 

Les tècniques emprades en les seves pintures són molt 
variades i en una mateixa obra en conviuen més d’una: olis, acrílics, aquarel·les, làtex, 
gouache, tinta xina sobre diferents suports. 

Una part important de la seva obra és la que va més enllà de la tela. En aquest sentit 
destaquen les escenografies que va realitzar - Ronda de mort a Sinera, presentada 
l’any 1965 al teatre Romea de Barcelona amb text de Slavador Espriu,  i La bona 
persona de Sezuan amb text de Bertol Brecht, les dues dirigides per Ricard Salvat-, el 
disseny dels vestits del Ball de Diables que realitza l'any 1980 i el Mur del Teatre del 
Círcol Catòlic que s'inaugurà el 1985. 

Armand Cardona i Torrandell morí el 15 de gener de 1995. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
  
Inauguració i presentació de l’exposició a càrrec de Bernat Puigdollers, crític 
d’art. 
Divendres 28 d’octubre a les 19h.   
 

Visita comentada a l’exposició a càrrec d`Àlex  Cardona, membre de l’associació 
Cultural Armand Cardona Torrandell i nebot de l’artista.  
Diumenge 27 de novembre a les 12h.  
 

Visites comentades per a grups amb reserva prèvia. 

 

Visites comentades per a grups escolars amb reserva prèvia 

 
Del 12 al 17 de desembre a la Biblioteca Armand Cardona. GRAFFITI: Mural 
d’Armand Cardona. A càrrec del col·lectiu AeroArte, coneguts a la zona per altres 
murals impactants. El col·lectiu s'implica en aquest nou mural a Vilanova i la Geltrú en 
la seva lluita per obtenir murs a la ciutat on es puguin fer obres d'art que perdurin.. 
Col·labora Projecte G de la Regidoria de Joventut.  
 
 
CRÈDITS   
 
ARMAND CARDONA TORRANDELL 
L’ETAPA INFORMALISTA 1960-1962 
Sala de les Columnes   
Del 28 d’octubre de 2016 al 8 de gener de 2017 
Inauguració divendres 28 d’octubre a les 19h.  
 
Organitza 

Associació Cultural Armand Cardona Torrandell 

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

Coordinació de l’exposició 

Xavier Capdet Soler 
 
Informació i horaris: 
 
Centre d’Art Contemporani LA SALA 
Joaquim Mir, 12 
08800 Vilanova i la Geltrú 
93 816 90 01 
www.lasalavng.cat 
lasala@vilanova.cat 
 
Entrada gratuïta 
 
De dimarts a dissabte de 18 a 20h. 
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14h. 
Dilluns tancat. 


