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NOTA DE PREMSA                                                                        11   D’OCTUBRE DE 2019 

El Museu d’Història de Girona exposa un quadre inèdit 

de Palau Ferré 

 

• A les portes del centenari del pintor, el Museu d’Història de Girona mostra 
un oli inèdit del fons gironí del crític Àngel Marsà.  

• Conegut com el “pintor que cremava els seus quadres”, el cubista Maties 
Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000) és un representant de l’art català de 
postguerra. 

 
 
El magatzem del Museu d’Història de Girona guarda una col·lecció artística de primer 
ordre. Una d’aquestes peces, Home i dona sota les estrelles (dècada de 1950), és la 
que a partir d’aquest mes d’octubre es podrà veure a l’entrada del Museu d’Història de 
Girona, des d’avui, divendres 11 d’octubre i fins a principis de gener de l’any vinent.  
L’oli sobre tela del pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-
2000) es presentarà el divendres (11.30h), coincidint amb les Jornades Europees de 
Patrimoni a Catalunya, que se celebren aquest cap de setmana.  Es tracta d’un quadre 
primerenc de Palau Ferré, amb els trets característics de la  primera etapa, la més 
desconeguda del cubista. 
La presentació d'aquesta obra dóna el tret de sortida a la programació especial  que 
ha preparat el Museu  per la gran festa del patrimoni, a les portes dels actes 
commemoratius del  centenari del naixement de Palau Ferré i de les dues dècades del 
seu comiat. 
 
Una obra del Fons Àngel Marsà 
El quadre de Palau Ferré, l’única peça de l’artista que es troba al Museu d’Història de 
Girona, forma part del Fons del crític i periodista Àngel Marsà (Girona, 1900 – 
Barcelona, 1988). Aquest és un llegat de més de nou-centes peces que des del 1982 
s’inclou al sí del Museu i que a partir d’iniciatives com aquestes pot anar-se mostrant al 
públic.  
Àngel Marsà i Maties Palau Ferré es van conèixer a la Barcelona dels anys cinquanta i 
el periodista escriuria diversos articles sobre el pintor a El Correo Catalán, capçalera 
amb la qual el gironí col·laborava de manera habitual.  
 
 
El pintor que cremava els seus quadres 
Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000) és un dels artistes més singulars de l’art 
català del segle XX. Influït per la Barcelona de les exposicions dels Salons d’Octubre, 
el cubisme picassià i els anys viscuts a París, a cavall entre la dècada dels cinquanta i 
seixanta, Palau Ferré és el pintor dels paisatges primaverals, de les figures femenines 
d’ulls ametllats i dels quadres mitològics i simbòlics. També va ser escultor i ceramista. 
Al tornar de París, el contracte que signà amb un marxant l’obligà a pintar a metres 
quadrats. Després d’una sentència del Tribunal Suprem de 1974, en què es ratificava 
el contracte amb l’empresari, l’artista va decidir cremar els seus quadres. 
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Enguany s’ha publicat la biografia de l’artista a El pintor que cremava els seus quadres 
(Editorial Gregal, 2019), de l’historiador Francesc Marco- Palau, besnebot de Palau 
Ferré. Aquest agost, a més, el periodista Màrius Serra es va inspirar en els seus 
quadres pel joc d’estiu que va proposar a les xarxes socials i que va tenir milers de 
likes i centenars de respostes. A través de l’etiqueta #ladonaméspintadaen Màrius 
Serra buscava les muses de Palau Ferré.  
 
 
 
Adjuntem una imatge de l’obra i un llibret informatiu. 
 
 
 
Per a més informació poseu-vos en contacte amb:  
Carme Irla   972 222 229   686 751 717    cirla@ajgirona.cat 
 


