
 

 

 
OBRES EXPOSADES 

 

~ Djamila  (1964) – Djamila Boupacha, Simone de 
Beauvoir, Gisèle Halimi 
~  Sèrie Vietnam (1964) – La pluie et le beau temps, 
Jacques Prévert 
~ Tríptic Homenatge a Jean-Paul Sartre: III - La 
república del silenci (1965) – La república del 
silencio: estudios políticos y literarios, Jean-Paul 
Sartre 
~ L’auca del senyor Esteve (1966) – L’auca del 
senyor Esteve, Santiago Rusiñol 
~ Celestina  (1967) – La Celestina, Fernando de 
Rojas 
~ Gent de Sezuan: l’Avi (1967) – La bona persona 
de Sezuan, Bertolt Brecht 
~ Políptic de l’assassinat (1967) – El asesinato 
considerado como una de las bellas artes, Thomas 
de Quincey 
~ Mirada  (1970) – Antología poética: Campos de 
Castilla, Antonio Machado 
~ Numancia (1972) – El cerco de Numancia, Miguel 
de Cervantes 
~ Woyzeck  (1974) – Woyzeck, Georg Büchner 
~ Cornudo Yolillo CCC/Vii (1977) – Rol de 
cornudos, Camilo José Cela 
~ Guernica  (1979) – Guernica, Fernando Arrabal 
~ Coral Lluís Companys, per moltes veus – Coral 
a Lluís Companys per a moltes veus, Agustí Bartra 
~ Homenatge a Lluís Companys – Tercera 
residencia, Pablo Neruda 
~ La guera i el món (1981) – Poesia: 1912-1916: jo 
mateix, Vladimir V. Maiakovski 
~ Políptic ‘Teoria dels cossos’ (1981) – Teoria dels 
cossos, Gabriel Ferrater 
~ Attitudes spectrales (1984) – Poèmes, André 
Breton 
~ Gat i dona (1984) – Les fleurs du mal, Charles 
Baudelaire 
~ Le chant des partisans (1984) – Le chant des 
partisans, Maurice Druoan, Joseph Kessel 
~ Mort de l’Esperanceta Trinquis (1985)  - Ronda 
de mort a Sinera, Salvador Espriu 
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                    ARMAND CARDONAARMAND CARDONAARMAND CARDONAARMAND CARDONA    

                    I LA LITERATURAI LA LITERATURAI LA LITERATURAI LA LITERATURA    
    

del 27 d’octubre de 2014 
   al 10 de gener de 2015  

 

 

 

 

 

Idea i muntatge a càrrec de: 
Francesc Moreno Espejo 
Griselda Ruiz Miracle 

Imatge de coberta: 
Portades de llibres presents a la bibliioteca personal 
Armand Cardona Torrandell i que varen inspirar obres 
del pintor 

...diria que els meus instruments van ser els llibres... 
Armand Cardona Torrandell 

Menéndez y Pelayo, 15-17 
08800 Vilanova i la Geltrú 
Tef: 93 815 91 21 
E-mail:b.vilanovag.act@diba.cat 
Web:www.vilanova.cat/biblioteques 
Bloc: 
www.vilanova.cat/blog/armandcardon
a/ 
Facebook: Biblioteques Vilanova i la 
Geltrú 
HORARI 
Dilluns de 16 a 20 h 
Dimarts, dimecres, dijous i divendres 
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 
Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h 



 

Exposició: 

ARMAND CARDONA I LA LITERATURAARMAND CARDONA I LA LITERATURAARMAND CARDONA I LA LITERATURAARMAND CARDONA I LA LITERATURA 

A la biblioteca Armand Cardona Torrandell del 27 
d'octubre de 2014 fins el 10 de gener de 2015 

 

La biblioteca Armand Cardona Torrandell organitza 
l’exposició Armand Cardona i la literatura . 

Aquesta mostra pretén fer palès l'estreta relació que 
hi ha entre la literatura i la pintura en l’obra d’Armand 
Cardona i la profunda influència que la primera va 
tenir en ella. 

 

Per això s'han seleccionat 19 pintures, quadres, 
escenografies i fins i tot cartells, que estan 
directament relacionades amb llibres i textos 
presents en aquestes obres. 
 

 
Mirada (1970) 

 

La majoria de llibres que s’inclouen en aquesta 
exposició es troben dins la biblioteca personal del 
pintor que està dipositada a la biblioteca Armand 
Cardona i són fruit d'algunes de les plomes més 
representatives de la literatura del segle XX: 
Salvador Espriu, Charles Baudelaire, Bertolt Brecht, 
Camilo José Cela, Santiago Rusiñol, Georg Büchner, 
Gabriel Ferrater, Vladimir Maiakovski, Antonio 
Machado, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, 
Pablo Neruda o André Breton entre d'altres. 

 

 

 
Tríptic Homenatge a Jean-Paul Sartre: III - La república del silenci (1965) 

 

Les obres exposades també formen part del bagatge 
cultural de la centúria passada i de com l'Armand 
captava aquesta influència i la reflectia en la seva 
obra: Ronda de mort a Sinera, Les flors del mal, La 
bona persona de Sezuan, Rol de cornudos, L'auca 
del senyor Esteve, Woyzech, Campos de Castilla, La 
república del silenci o Djamila Boupacha. 

 

L'excepció, com tota regla, són dos autors clàssics 
de la literatura com són Miguel de Cervantes, i el seu 
llibre El cerco de Numància, i Fernando de Rojas i La 
Celestina, amb clares influències en els seus cicles 
de les Numàncies i dels Amants respectivament. 

 

"Diria que les meus instruments van ser els llibres". 
Amb aquestes paraules tan aclaridores descriu el 
propi Armand aquesta relació entre literatura i pintura 
en un lletraferit com era ell, habitual visitant de 
biblioteques, museus i llibreries d'arreu. 

En aquest mateix sentit aprofundeix Francesc 
Miralles1 quan sosté que "ell no es va declarar mai 
autodidacte, sinó deixeble dels llibres, amant dels 
llibres, esclau d'ells. Les llibreries, les biblioteques, la 
seva cuidada i escollida biblioteca privada, eren els 
llocs més sagrats, més arrevatadors. Des d'ells 
construí l'estructura de la seva personalitat. [...] 
 

1 Miralles, Francesc. Infinites lectures sedimenten el món pictòric de l'Armand 
Cardona Torrandell. A Armand Cardona Torrandell: delimitacions o fragments de 
biografia. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 1999. Pàgs. 93 a 95 

 

L'excés de literatura va conformar l'obra d'Armand 
Cardona Torrandell d'una manera singular i pròpia: 
duent la teoria al límit, es pot dir que ell no pintava 
sinó que escrivia." 

 

Tot plegat permet al visitant de l'exposició realitzar un 
passeig per alguns dels períodes més representatius 
de la pintura d'Armand Cardona, amb obres que van 
des de l'any 1964 al 1985, i aproximar-se a cicles tan 
rellevants com el dels Amants, el de les Revolucions, 
les Mirades, les Numàncies, o les més 
representatives escenografies. 

El resultat és un Armand Cardona compromès amb 
la seva contemporaneïtat, un artista al servei d'una 
utopia, de la il·lusió i de l'esperança. 

 

L'exposició s’emmarca en la voluntat de preservar el 
llegat i la memòria del pintor Armand Cardona que té 
per objectiu la Biblioteca que porta el seu nom i és 
per aquest motiu que s'organitza aquesta acurada 
mostra, amb la intenció de retre-li, una vegada més, 
el nostre particular homenatge. 

 

 
Escenografia ‘Guernica’ (1979) 


