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MIQUEL BARCELÓ GEST DE LA NATURA 
 
Del 21 de març al 8 de juny de 2014 
Sala de les Voltes 
CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA SALA 
Vilanova i La Geltrú 
 
 
Inauguració divendres 21 de març a les 19h 
 
 

 
L’ EXPOSICIÓ GEST DE LA NATURA 
 
Per a l’artista mallorquí Miquel Barceló l’estudi, l’experimentació i la innovació han estat 
constants en les innumerables obres que ha realitzat.  

 
Aquesta exposició es divideix en vàries sèries, totes 
realitzades sobre paper, que tot i ser un material modest té la 
qualitat i la força d’allò essencial i d’allò orgànic. El 
recorregut expositiu presenta l’obra en tres blocs 
específics: l’obra gràfica dels anys 90, la sèrie In Mali i la 
sèrie Lanzarote.  En total 26 gravats, que es complementen 
amb material documental i gràfic i una projecció del 
documental Les atéliers de Barceló de Jean-Marie del 
Moral.  

 
A la sèrie Lanzarote realitzada entre els anys 1999 i 2002, podem veure tot el primitivisme 
influenciat per les llargues i repetides estades a Àfrica, on obligat a tornar als orígens, crea 
una pintura plena de gran profunditat espiritual, descobrint que la pintura és una de les 
seves necessitats vitals. Es tracta d’un projecte realitzat amb gran varietat de temes i 
formes, en les quals es pot observar la permanència i el canvi, tant formal com temàtic.  
 
En aquesta sèrie s’observen coincidències en els trets formals; veiem per exemple la 
reiteració en la representació d’animals, com la cabra. La cabra es planteja com a animal 
sagrat per la necessitat vital d’aliment. La representa com a reflex d’una realitat nova, on és 
la protagonista de tots els conflictes interns que pateix l’home. Per això la transforma, 
l’esquartera, la fa recargolar-se o caminar en una filera infinita en un viatge cap al no-res.  

 
En aquesta mateixa sèrie veiem també natures mortes, essent ell el xef, no d’aliments sinó 
d’esplèndides formes plàstiques. En aquestes obres intenta remoure la tradició però sense 
esperit destructiu. Planteja aquestes peces com a elements d’un gran ballet, formes que 
dansen no tants sols a les taules sinó a la obra. Per a Barceló els models, que prenia 
col·locant-los directament a terra, passen a ser un element més de l’espai pictòric. Els traços 
allargats que plantegen els donen certa organicitat pròpia de les arrels més profundes. 

 
Però no l’interessaran només els elements naturals i animals: per a Barceló pintar és una 
necessitat vital més, com el sexe. Així, crea les obres pornogràfiques, en les quals l’últim 
element present és l’acte sexual, ja que primer ens mostra la interacció dels cossos humans, 
i crea novament una coreografia de ritmes interns.  
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L’any 1991, Barceló realitzà unes estampes per al Museo del Prado, Acròstic de Cabres i 
d’Ases. En aquestes quatre obres, realitzades com un díptic, Miquel Barceló uneix els 
conceptes desenvolupats a la sèrie Lanzarote, tant en la representació de l’animal com en 
les de les natures mortes. En elles representa  la vida i la mort, el canvi i la corrupció, 
realitzant la dissecció dels elements, reduint-les a purs traços formals.  
 
Degut al seu esperit mediterrani, Barceló ha pintat nombroses marines al llarg de tota la 
seva carrera artística. Dues d’elles les recollim en aquesta exposició. Ambdues estan 
realitzades amb la mateixa potència de les obres dels seus primers quadres on la matèria 
estava tan present, però amb la força indestructible del negre. Per a l’artista, el negre, o les 
ombres en altres ocasions, és molt important, ja que el que no és té més densitat que el que 
és.  
 
La darrera sèrie de l’exposició és la que va realitzar a París en la dècada dels anys 90. Hi 
veiem un grafisme molt intens.  A l’obra Calamar continua insistint en la caducitat de tots els 
elements, en un animal marí o en un brau. Barceló pintarà el toro dins d’un tot concèntric 
que és la plaça, però que aquí no està pintada com un element més del folklore espanyol 
sinó com una peça col·locada en la primíssima línia que divideix la vida i la mort. 
 
Miquel Barceló, realitza una obra de pensaments profunds i depurats, carregats d’energia 
generant preguntes i suggeriments.   

 
“Pintem perquè la vida no és suficient”, va dir una vegada en una entrevista. I així ho ha fet i 
així hem recollit un fragment del seu art i en definitiva de la seva vida en aquesta exposició.  

 
L’exposició ha estat produïda per GACMA arte contemporaneo i comissariada per Antonella 
Montinaro, directora de marketing i exposicions a GACMA. És la primera vegada que 
aquesta mostra s’exposa a Catalunya.  
 
 
 
SOBRE L’ARTISTA 

 
Miquel Barceló va néixer l’any 1957 a Mallorca. Als 18 anys 
s’inscriu a l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi a Barcelona, 
on només romandrà alguns mesos. Pels mateixos anys, 
participa en accions de protesta contra la situació política a 
Espanya, després participa en la ocupació de Sa Dragonera, 
una petita illa de Les Balears, amb els militants ecologistes i 
anarquistes, per a impedir operacions immobiliàries.  

 
 

Les seves primeres exposicions les realitza a Barcelona i Mallorca. És a principis dels anys 
80 quan Barceló enfronta les seves pintures a les oxidacions, taques i esquerdes de les 
inclemències naturals i artificials.  
 
El 1982, la galeria Axe Art Actuel de Tolosa acull la seva primera exposició individual fora 
d’Espanya, el Museu d’Art Contemporani de Bordeus compra llavors vàries de les seves 
obres. Participa a continuació a la Documenta VII de Kassel.  
 
Barceló s’instal·la a Nàpols el 1983, on realitza obres amb les cendres del Vesuvi i els 
pigments locals (exposició a la galeria Lucio Amélio). Exposa a continuació a París, a la 
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galeria d’ Yvon Lambert  on Bischofberger compra la majoria dels quadres exposats. A l’any 
següent, l’artista s’instal·la a Portugal, on continua experimentant: barreja pintura amb sorra, 
pedra, algues,.. Després estableix el seu taller en una església abandonada de París on 
realitza sèries d’obres sobre el Louvre, el tema de les biblioteques i sales de cinema.  

 
Exposa per primer cop a la galeria de Bruno Bischofberger a Zuric, qui es converteix en el 
seu marxant.  El MoMA de Nova York acull els seus quadres per a una exposició. S’instal·la 
a continuació a Farrutx, on diversos museus adquireixen els seus quadres. En aquella època 
és quan comença a col·laborar amb el fotògraf Jean-Marie del Moral. 

 
El 1988 Barceló viatja per primer cop a Àfrica, on treballa principalment sobre paper amb 
pigments locals. Aquest serà només el primer dels seus viatges al continent africà, al que 
retornarà en diverses ocasions intentant trobar l’essència de la seva pintura.  

 
El 1990, Barceló realitza diverses làmines: litografies en blanc i negre i en colors per als 
tallers ITEM a París. I crea quatre litografies per a un text de Bowles realitzant gravats a 
l’aiguafort. Aquell mateix any Barceló s’entrevista amb Hervé Guibert que signarà el pròleg 
per al catàleg de la seva exposició a Nimes, l’any següent. El 1991, construeix un taller 
piragua sobre el qual baixa pel riu Níger. Pinta llavors obres sobre el tema de les piragües i 
de la vida a la vora del riu. 

 
El 1992, Barceló realitza litografies amb relleus per a il·lustrar el llibre eròtic de l’escriptor i 
fotògraf cec Evgen Bavcar, en total acompanyaven l’obra 48 litografies. Realitza també una 
sèrie de retrats de la seva dona Cécile, de Evgen Bavcar, de Bischofberger, de Castor 
Seibel etc. El 1995, Barceló exposa al IVAM de València, i realitza les seves primeres 
terracotes a Mali, així com grans  retrats dels seus amics. Barceló exposa les seves obres a 
la Galerie nationale du Jeu de Paume i al Centre Pompidou ambdós a Paris. El 1998 Barceló 
instal·la el seu taller a l’església de Santa Eulalia dei Catalani on pinta les parets i exposa les 
seves ceràmiques realitzades a Mallorca. Resideix a continuació als tallers d’Armelle i Ugo 
Jakubec a Durtal (França) on crea més de cent ceràmiques per a l’exposició al Museu de les 
Arts Decoratives de París. Barceló controla perfectament aquesta tècnica, tal i com ho fa 
amb les tècniques de la litografia i el gravat.  
 

Al 2003 va rebre el Premi Príncep d’Astúries, un dels 
premis més destacats a l’estat espanyol.  
 
Al 2004 exposa al Museu del Louvre a París, les 
aquarel·les que creà per a il·lustrar La Divina 
Comèdia, convertint-se en el primer artista 
contemporani viu que exposa al museu. 
 
Al 2008, decora la Cúpula de la sala XX del Palau de 
Nacions Unides a Ginebra. 
 

 
Actualment resideix entre París, Mallorca i Mali. 
 
Entre les seves exposicions més recents es troba la celebrada al Caixafòrum 
de Madrid i Barcelona  "Miquel Barceló. 1983-2009. La solitude organisative", retrospectiva 
dels 25 anys de l’artista.  
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Al gener d’aquest any 2014 ha estat guardonat amb el Premi Nacional d’Arts Gràfiques. El 
jurat reconeixia amb aquest guardó “la dedicació i trajectòria” de Barceló en el “món de 
l’estampa i l’art gràfic durant més de 30 anys”.  

 
LA SEVA OBRA 

 
Barceló és sens dubte el pintor de l’estat espanyol amb major 
projecció internacional i això és degut, sens dubte al fet de ser un 
artista polifacètic i enormement prolífic, que treballa amb igual 
destresa i mestria la pintura, l’escultura, la ceràmica, el gravat, el 
dibuix, els murals i inclús el decorats d’òperes per als quals ha 
realitzat grans teles.  
 
 

A més de la seva perícia en la qualsevol de les tècniques i expressions artístiques, Barceló 
es caracteritza per la seva enorme personalitat a l’hora d’escollir els seus suports i materials 
de treball, els quals de vegades es poden qualificar com a poc ortodoxes, aconsegueixen 
que la seva obra presenti sempre un aspecte molt experimental i diferent.   
 
Utilitza amb tanta destresa qualsevol tècnica d’expressió artística que fa que sigui 
indubtablement un dels artistes més complerts. De fet aquesta habilitat per a les diverses  
 tècniques  fa que la seva obra pugui inspirar-se directament de l’art dels grans mestres dels 
segles XVII i XIX,  fent que la seva pintura presenti un llenguatge d’allò més particular i 
evocador. És un clàssic tremendament actual, al saber combinar les formes i les tècniques 
més antigues amb els materials i el seu propi llenguatge que són utilitzats de la manera més 
actual. 
 
L’obra de Barceló és totalment única, gràcies a les seves influències provinents de camins 
d’allò més heterogenis.  Una de les seves grans influències ha estat la llum i la cultura 
mediterrània provinents de la seva Mallorca natal i que lliga la seva obra a grans mestres 
com Picasso i Miró, dos grans amants de dita cultura.  

 
Una altra font és el neoexpressionisme alemany, que el porta a combinar elements de 
tendències anteriors. A jugar amb la juxtaposició d’elements figuratius i abstractes. A 
realitzar traços amplis. A la combinació de tècniques i materials... 
 
I finalment un gran sentiment de plaer per a l’home i la natura, del que es veu totalment 
acaparat en el seu primer viatge a Àfrica el 1988, i que tant ens reflectirà en les seves obres.  
 
D’altra banda, cal destacar la seva gran afició per la literatura, que el portarà a embarcar-se 
en projectes com la il·lustració d’una edició de la Divina Comèdia de Dant, a més de signar 
els pròlegs dels seus catàlegs i quaderns.  

 
 

Activitats complementàries 
 
• Visites comentades a la mostra. Diumenges 27 d’abril, 18 de maig i 8 de juny a les 12h. 

Places limitades. Cal reserva prèvia. 
 

• Visites comentades per a grups, amb reserva prèvia 
 

• Visites escolars per a tots els cicles educatius, amb reserva prèvia 
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PROGRAMACIÓ DE PRIMAVERA A LA SALA 
 
 
EXPOSICIONS 
 
 
Miquel Barceló. Gest de la Natura 
Del 21 de març al 8 de juny. Sala de les Voltes 
 
Comissària: Antonella Montinaro 
Organitza: GACMA i Centre d’Art Contemporani La Sala  
 
Activitats complementàries: 
 

Visites comentades a la mostra 
Diumenges 27 d’abril, 18 de maig i 8 de juny a les 12h. Places limitades. Cal reserva 
prèvia. 
 
Visites comentades per a grups, amb reserva prèvia 
 
Visites escolars per a tots els cicles educatius, amb reserva prèvia 
 
 

Gravats il·luminats  
Elvira Rodríguez, Miguel Mateo i Montse Marcet 
Del 29 de març al 27 d’abril. Sala Oberta. Inauguració dissabte 29 de març a les 19h. 
 
Organitza: Centre d’Art Contemporani LA SALA 
 
Elvira Rodríguez, Miquel Mateo i Montse Marcet adverteixen que l’art emociona, esperona, ajuda a 
contemplar la vida amb major lirisme, ens obre  capses del nostre subconscient inconegudes. Amb 
aquesta proposta es proposen seduir la sensibilitat dels visitants a través de l’art del gravat. Làmines 
iguals i diferents, amb la premissa de voler fer obres d’art a l’abast de tothom 
 
 
Conte va! Va de contes 
Del 9 maig al 8 de juny. Sala Oberta. Inauguració divendres 9 de maig a les 19h. 
 
Organitza: Associació pel foment de la literatura infantil Judit Sendra Garcia 
 
Per segon any consecutiu La Sala acull aquesta exposició que mostra diferents treballs d’il·lustradors 
infantils com Sebastià Serra, Ignasi Blanch, Carles Hernàndez, JuanolO, Jordi Sunyer, Mercè Canals, 
Lluís Farré, Òscar Julve, Mariona Cabassa, Rosa del Rey, Cristina Losantos, Jordi Vila Delclós, Roger 
Zanni i Lluís Amaré, que van participar en la primera edició i que enguany conviden a altres 
il·lustradors a participar-hi com Xavi Ramiro, Chema Peral, Gemma Rigau de Llobet, Dani Jimenez, 
Màriam Ben-arab, Stephanie Pfeil, Gabriela Rubio, Antonio Ladrillo, Josep Torres, Javier Andrada, 
Loli Iglesias. La mostra s’emmarca en la Fira Conte Va! Va de contes que tindrà lloc a Vilanova el 
dissabte 10 de maig. 
 
 
Activitats complementàries: 
 



 

Dossier de premsa                                                                                                  
 

 

 Taller familiar amb motiu de la Fira de Contes 
 Dissabte 10 de maig a partir de les 11h. 
 
 
ALTRES ACTIVITATS 
 
 
Nit dels Museus a Vilanova i la Geltrú 
Dissabte 17 de maig de 19h a 00h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓ I HORARIS 
 
CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA SALA 
C. de Joaquim Mir, 12 
08800 Vilanova i la Geltrú 
 
Tel. 93 81690 01 
www.lasalavng.cat 
lasala@vilanova.cat 
 
horaris 
De dimarts a dissabte de 18 a 20 h 
Dissabtes i diumenges d’11 a 14h 

 
 
 

  
 


