
Palau Ferré al 
Museu d’Història de Girona
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Presentació del quadre:

11 d’octubre de 2019
Museu d’Història de Girona
Jornades Europees del Patrimoni
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El 29 d’octubre de 1982 el periodista i crític d’art Àngel 
Marsà (Girona, 1900 – Barcelona, 1988) va cedir el seu 
fons artístic a l’Ajuntament de Girona. En total, més 
de nou-centes obres pictòriques, gravats i dibuixos 
que des d’aleshores conserva el Museu d’Història de 
Girona i que en la mesura del possible van difonent-se 
i mostrant-se públicament. 

Ara, a les portes del centenari del pintor, escultor i 
ceramista Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000), 
el Museu d’Història de Girona exposa al llarg del 2020 i 
el 2021 l’únic oli del pintor cubista que formava part del 
fons d’art d’Àngel Marsà.

Així, en el marc de la commemoració i coincidint amb 
les Jornades Europees del Patrimoni, us animem 
a visitar el Museu d’Història de Girona i a gaudir 
d’aquesta peça gironina de Palau Ferré.

UNA OBRA DEL 
FONS MARSÀ

Silvia Palanas
Directora del Museu
d’Història de Girona
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Home i dona sota les estrelles és un oli sobre tela amb 
l’estil propi del Palau Ferré dels anys cinquanta, molt 
influït pel cubisme en el dibuix de les cares i en els 
plecs de la roba. 

Així, a l’obra podem veure-hi dues figures, una de 
masculina i una de femenina, amb barret i mantell, en 
una escena nocturna. Aquesta és una imatge plena 
de simbolismes -amb la lluna, les estrelles, l’ocell i 
el cargol de mar- i que ens transporta a un record 
mitològic i llegendari. 

El quadre forma part del fons del crític d’art Àngel 
Marsà, des del 1982 al Museu d’Història de Girona. 
Àngel Marsà i Maties Palau Ferré es van conèixer a la 
Barcelona dels anys cinquanta i el periodista escriuria 
diversos articles elogiosos sobre el pintor a El Correo 
Catalán, capçalera amb la qual el gironí col·laborava de 
manera habitual. 

Precisament, en les properes pàgines reproduïm 
la primera de les cròniques que Marsà dedicaria a 
l’artista. Aquest és un text periodístic que reflecteix 
molt bé el Palau Ferré de 1953, just quan el cubista 
havia finalitzat els seus estudis barcelonins de Belles 
Arts i abans que fes el pas a París.
Gaudiu-ne!

EL QUADRE 
GIRONÍ DE 
PALAU FERRÉ

Francesc Marco-Palau
Doctor en Història i
besnebot de Palau Ferré

Rosa de les Neus Marco-Palau
Doctora en Comunicació i
besneboda de Palau Ferré
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Entre la multitud d’artistes i d’obres que integren 
l’actual Exposició de Belles Arts, Primavera 1953, 
perdut entre la gregària promiscuïtat d’un catàleg 
on s’agrupen més de dos-cents noms, la fitxa “Palau, 
Maties. - Finestra, oli “, tot just vol dir res. Però després 
de la simple nominació d’artista i d’obra s’amaga un 
pintor jove, fonamentalment nou, que amb un sol 
quadre ha aconseguit cridar l’atenció dels intel·ligents.

Maties Palau Ferré és un pintor acabat de sortir 
de l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi. 
Estem lluny del temps en què l’Acadèmia era signe 
d’adoctrinament monstrenc. En realitat, això no va ser 
mai totalment exacte. Potser hi va haver períodes en 
què l’Acadèmia era refugi d’indotats i de pusil·lànimes. 
No així avui, en què l’Escola -entre nosaltres la 
Superior de Belles Arts i la d’Arts i Oficis artístics- 
contribueix a formar la personalitat dels artistes joves 
sense performar-la ni deformar-la.

Bona prova d’això la tenim en el cas de Maties 
Palau Ferré, per citar tan sols un entre cent. El jove 
pintor irromp en la professionalitat de l’art amb una 
empenta i una validesa indiscutibles. Atent als corrents 
més vius de la plàstica actual, no ignora ni oblida, 
l’imprescriptible en l’art, a saber: l’ordre i l’autenticitat. 

UN PINTOR
EXCEPCIONALMENT NOU

Ángel Marsà
El Correo Catalán
26 de juliol de 1953
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“El jove pintor irromp en la
professionalitat de l’art amb una
empenta i una validesa indiscutibles”.

En efecte, la pintura de 
Maties Palau Ferré és, 
primordialment, ordenada 
i autèntica. Ordenada, 
en el sentit de donar a 
l’evidència formal el que 
li correspon i al color 
el que li pertany, sense 
interferir tots dos en una 
promiscuïtat culpable, per 
destructora de l’harmonia 
del conjunt. Autèntica, com 
significat de lleialtat a si 
mateix, la seva pròpia
forma de dicció, amb 
menyspreu de les 
influències preceptistes 
deformadores dels nostres 
més joves valors plàstics.
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“amb un sol quadre ha
aconseguit cridar l’atenció

dels intel·ligents”

Que en Maties Palau Ferré 
encoratja un autèntic 
pintor nou amb la greu 
responsabilitat que això 
comporta, s’encarregarà 
de demostrar-molt 
aviat la seva pròpia 
obra, un dels primers 
temptejos, tan sòlidament 
aconseguit, hem pogut 
admirar en l’Exposició 
Municipal, tot i que la 
promiscuïtat circumdant 
hagi conspirat contra 
la seva neta i genuïna 
demostració.

Àngel Marsà amb Joaquim Nadal.
1982. CDRI / Jofre
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Maties Palau Ferré 
(Montblanc, 1921-2000).

Format a l’Escola Superior de Be-
lles Arts Sant Jordi de Barcelona, 
Palau Ferré va ser un artista molt 
influït pel cubisme picassià, per la 
Barcelona dels Salons d’Octubre 
i pels anys viscuts a París, a la dè-
cada dels cinquanta i els seixanta. 
Conegut com “el pintor que cre-
mava els seus quadres”, el 2021 
se’n commemorarà el centenari.




