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L’exposició recorda una de les figures més rellevants de la literatura 
contemporània en català i li dóna visibilitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una invitació a descobrir un escriptor que parla de nosaltres i del món. 
Aquest és l’esperit de Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el món, una 
exposició espectacular sobre un escriptor, els seus orígens, els seus 
temes i personatges, l’activitat periodística que va desenvolupar al llarg 
de molts anys i la seva visió del món d’avui: el poder i els diners, el paper 
dels mitjans de comunicació, el turisme i l’especulació immobiliària. El 
projecte, una col·laboració entre l’Obra Social ”la Caixa” i la Institució de 
les Lletres Catalanes, arriba quan es compleix el sisè aniversari de la mort 
de Baltasar Porcel (Andratx, 1937 – Barcelona, 2009). La mostra inclou 
animacions, audiovisuals, gravats antics, fotografies, mapes, 
il·lustracions i objectes que ens traslladen a diferents èpoques i que, a 
través de l’obra de l’escriptor, parlen de la lluita per la supervivència, els 
afanys personals i els sentiments col·lectius, la necessitat de ser un 
mateix i d’enfrontar-se al món, com els herois antics, en una aventura que 
dura tota la vida. Amb l’objectiu de donar a conèixer la importància de 
l’obra de Porcel als més joves, a CaixaForum Palma la mostra tindrà una 
durada excepcional, per tal que el públic escolar pugui participar en les 
activitats educatives programades. 
 

 

Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el món. Dates: Del 2 de juny de 2016 al 8 de 
gener de 2017. Lloc: CaixaForum Palma (plaça de Weyler, 3, Palma). Organització i 
producció: Obra Social ”la Caixa” i Generalitat de Catalunya (Institució de les Lletres 
Catalanes). Comissariat: Julià Guillamon.  
 

 @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #BaltasarPorcel 
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Palma, 1 de juny de 2016. La consellera de Transparència, Cultura i Esports 
del Govern balear, Ruth Mateu; el batlle d’Andratx, Jaume Porsell; el president 
del Consell Assessor de CaixaBank a les Illes Balears, Josep Francesc 
Conrado; el director territorial de ”la Caixa” a les Balears, Francisco Costa; la 
directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs; la vídua de 
l’escriptor, Maria-Àngels Roque; la directora de CaixaForum Palma, Margarita 
Pérez-Villegas, i el periodista i comissari Julià Guillamon han presentat avui 
l’exposició Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el món. 
 

Aquesta iniciativa conjunta entre la Institució de les Lletres Catalanes i l’Obra 
Social ”la Caixa” arriba quan es compleixen sis anys de la mort de Baltasar 
Porcel (Andratx, 1937 – Barcelona, 2009), una figura central de la cultura 
catalana de les últimes dècades, amb una literatura que connecta amb els 
mites clàssics i ofereix una imatge trepidant del món contemporani. 
 
L’exposició, que té com a comissari l’escriptor i crític Julià Guillamon, vol 
recordar l’escriptor i periodista, i dóna visibilitat a la seva trajectòria, a cavall de 
Mallorca i Barcelona. La mostra, que es va poder visitar del 20 de novembre de 
2015 al 28 de febrer de 2016 al Palau Robert de Barcelona, arriba ara a 
CaixaForum Palma. 
 
Porcel, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes el 2007, va destacar per la força 
i la vitalitat d’una narrativa que travessa gèneres. El seu treball com a autor de 
teatre, novel·lista, autor de grans reportatges, entrevistador i columnista posa 
de manifest la combinació de coneixement, passió i implicació, un fet que dota 
la seva obra d’un segell propi. Un llegat immens pel que fa a volum i qualitat 
literària. Des que va arribar a Barcelona l’any 1960, la seva vida va 
experimentar una transformació constant, que va culminar en la seva penúltima 
etapa d’home públic com a president delegat de l’Institut Català de la 
Mediterrània d’Estudis i Cooperació. 
 
Nascut a Andratx el 1937, Baltasar Porcel va començar escrivint teatre, i el 
1961 va publicar la primera novel·la, Solnegre, la recreació d’un petit món 
complet, el poble de Solnegre, que amaga l’Andratx dels anys quaranta i 
cinquanta que va conèixer de menut. De seguida va publicar dues novel·les 
més, sobre el món de la navegació de cabotatge i els contrabandistes: La lluna 

i el Cala Llamp (1963) i Els argonautes (1968). La novetat dels temes que 
tractava, el coneixement que tenia del contraban (el seu oncle, Macià Porcel 
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Covas, va ser patró de nau i feia viatges a Gibraltar i Tànger amb el vaixell Cala 

Morlanda) i la potència del seu estil van cridar l’atenció dels lectors.  
 
Des de molt jove, Porcel va ser una figura de referència. Amb el mateix 
atreviment de les novel·les, va començar la carrera periodística, de primer a 
Palma (a Diario de Mallorca i Baleares) i, a partir de l’abril del 1960, a 
Barcelona. Al començament dels anys seixanta va publicar un seguit de 
reportatges sobre els xuetes mallorquins que per primer cop tractaven un tema 
tabú. Més tard, amb el fotògraf de Llucmajor Toni Catany, va viatjar a Israel i 
Egipte, després de la guerra dels Sis Dies de l’estiu del 1967, per conèixer els 
escenaris i els protagonistes del conflicte. A principis dels anys setanta va ser 
un dels primers periodistes occidentals a visitar la Xina de Mao i escriure’n un 
llibre. 
 
L’exposició transmet el vitalisme, la gosadia i l’esperit aventurer de Porcel i ens 
introdueix en el seu ric món literari. El relat s’estructura en tres àmbits: «El mite 
d’Andratx», «Notícies del món» i «El desordre global». El recorregut arrenca al 
petit món de Sant Elm, a Andratx, on els pares de l’autor tenien terres de secà, 
plantades d’ametllers (un dels llibres de Porcel es titula, significativament, 
Difunts sota els ametllers en flor). A continuació, ens introdueix en les 
aventures marineres dels andritxols a la Mediterrània i al Carib, presenta el 
periodisme de Porcel i desplega els temes de les seves novel·les 
contemporànies. I acaba amb un espai cobert amb samarretes que duen 
estampats objectes i imatges de la literatura de Porcel i imatges del turisme de 
masses. Es tracta d’una recreació de la novel·la Olympia a mitjanit, un retorn a 
Mallorca que va publicar poc abans de morir, l’any 2009.  
 
Llibre 
Galaxia Gutenberg publica el llibre Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el món 

en coedició amb la Institució de les Lletres Catalanes i l’Obra Social ”la Caixa” 
amb motiu de l’exposició. Una edició il·lustrada de gairebé 200 pàgines a cura 
de Julià Guillamon, amb disseny d’Albert Planas. 
 
Activitats 
Coincidint amb l’exposició, l’Obra Social ”la Caixa” organitza un complet 
programa d’activitats, entre les quals destaca el cicle de conferències Porcel: 

joc de mirades, amb la participació de Laura Borràs, Hilari de Cara, Sebastià 
Alzamora, Carles Cabrera, Pau Carrió, Biel Mesquida i Carles Molinet. 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
El mite d’Andratx 

 
Aquest primer àmbit descobreix el paisatge de 
Mallorca i els orígens familiars, la creació d’un espai 
propi i la seva interpretació en clau literària. Aquest 
món originari de Sant Elm, s’Arracó, cala Conills, la 
Trapa, es Pantaleu i puig Tortuga ―el mite 
d’Andratx― es formula als primers llibres, en el pas 
dels anys cinquanta als seixanta, i reapareix 
obsessivament en les seves creacions. També revela 
un passat mític, connectat amb les grans epopeies de 
la Mediterrània i amb l’aventura d’ultramar: pirates i 
contrabandistes, aventurers i assassins. 
 
Mitjançant objectes, imatges, instal·lacions i 

audiovisuals, aquest apartat desenvolupa quatre línies argumentals: la vida al 
camp i la lluita per la terra, el contraban, la pirateria mediterrània i l’emigració 
dels andritxols a Cuba. L’àmbit se centra en les seves novel·les més 
conegudes: Solnegre, La lluna i el Cala Llamp, Els argonautes, Difunts sota els 

ametllers en flor, Cavalls cap a la fosca i El cor del senglar. 
 
Notícies del món 

 
En aquest àmbit es relata la sortida de Baltasar Porcel 
del món originari d’Andratx per iniciar l’aventura literària, 
periodística i política a Barcelona, mogut per l’ambició, 
sempre renovada, d’obrir-se a altres mons i conquerir 
fites més altes. L’escriptor considerava que tot allò que 
una persona vivia mentre era fora de la seva terra la 
transformava de manera que, en tornar, era com si 
hagués mort la persona que havia marxat. 
 
Des de finals dels anys cinquanta, la carrera periodística 
de Porcel va discórrer en paral·lel a la seva obra 
literària. El periodisme li va permetre dur una vida 
d’acció, conèixer tots els estrats de la societat, ser a 

Coberta del llibre Els argonautes, obra 
important en la creació del mite 
d’Andratx 

Fons personal Baltasar Porcel 
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prop del poder i, com Chateaubriand, autor que admirava, intervenir en la vida 
política des de la cultura. Aquesta època abraça els grans viatges i reportatges 
i el columnisme diari, l’anarquisme i el pujolisme, la recuperació de les grans 
figures de la literatura catalana del segle XX, els filòsofs, els pensadors i els 
activistes internacionals. 
 
Porcel va alternar dues capçaleres: Destino, de la qual va ser director en 
diversos moments, per fer reportatges i entrevistes, i Serra d’Or, per publicar 
entrevistes. Pertanyen a aquesta època les entrevistes a personatges 
rellevants (Joan Miró, Pau Casals, Salvador Dalí, Salvador Espriu, Raimon, 
Josep Trueta, Josep Pla, Josep Tarradellas, Víctor Català, Josep Carner, etc.). 
Les entrevistes de Porcel són tota una referència, i s’han recollit al volum 
L’àguila daurada. Grans creadors a la Catalunya del segle XX (2003). També 
són d’aquesta època els viatges a Egipte i Israel, acompanyat pel fotògraf Toni 
Catany, per observar de prop els efectes de la guerra dels Sis Dies, i a París i 
la Xina. Porcel va ser un periodista que buscava elements d’anàlisi sobre el 
terreny, i que sovint apareixia fotografiat a la coberta dels seus reportatges. 
 
Més endavant, Baltasar Porcel va ser impulsor i president delegat de l’Institut 
Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació (1989-2000) ―des d’on va 
promoure trobades entre tots costats del mar i la projecció exterior de 
Catalunya―, i director d’algunes col·leccions d’Editorial Planeta. A partir del 
1982 va escriure una columna diària a La Vanguardia, que va esdevenir una de 
les grans referències del columnisme català. Baltasar Porcel també va ser el 
president delegat del Premi Internacional Catalunya, creat per la Generalitat el 
1989 amb l’objectiu de reconèixer i estimular els creadors, oferir als catalans 
exemples de la qualitat i l’exigència més altes en tots els aspectes, i situar 
Catalunya a l’escena dels grans guardons internacionals. 
 
El desordre global 

La part final de la mostra recrea el món de les novel·les contemporànies de 
Porcel, la nova línia en la seva novel·lística a partir del 1989, amb una sàtira 
implacable de tots els sectors de la vida econòmica, política i cultural. La 
pobresa, els símbols del poder ―cotxes i gratacels―, l’especulació 
immobiliària, el gran espectacle de les revistes del cor i el populisme es 
barregen dins el remolí de la ciutat postmoderna. 
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Pertanyen a aquesta nova línia, en 
què l’escriptor s’aboca a l’actualitat de 
la política, la cultura i els negocis, 
obres com ara El divorci de Berta 

Barca, escrita la vigília dels Jocs 
Olímpics del 1992, Lola i els peixos 

morts, Ulisses a alta mar i Cada 

castell i totes les ombres. En aquest 
últim àmbit també es reserva un espai 
per a la Mallorca més actual, així com 
un racó purament biogràfic a partir de 
la seva documentació personal. 

 
 

ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 

 
Dijous 2 de juny | 19 h 
CONFERÈNCIA A CÀRREC DEL COMISSARI 
Del mite a la sàtira. Porcel i Mallorca 

Un recorregut per la relació entre Porcel i Mallorca 
A càrrec de Julià Guillamon 

 
CICLE DE CONFERÈNCIES 
Porcel: joc de mirades 

 
Dijous 29 de setembre | 19 h 
El meu Porcel 

Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes 
 
Dijous 6 d’octubre | 19 h 
El món literari de Baltasar Porcel 

Hilari de Cara, escriptor 
 
Dijous 13 d’octubre | 19 h 
Baltasar Porcel no volia tenir raó 

Sebastià Alzamora, escriptor 
 
Dijous 20 d’octubre | 19 h 
El primer Porcel i la suggestió pel món mariner 

Carles Cabrera, crític literari 

El fotògraf Marc Javierre-Kohan ha retratat la Mallorca actual 
inspirant-se en la novel·la Olympia a mitjanit 
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Dijous 27 d’octubre | 19 h 
Lectura dramatitzada: Cartes. Llorenç Villalonga i Baltasar Porcel 

A càrrec de Biel Mesquida i Carles Molinet. Direcció: Pau Carrió 
 
 
VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 
Per al públic general i col·lectius interessats 
Del 3 de juny de 2016 al 8 de gener de 2017 
Dilluns parells, en català, a les 18 h 
Dilluns senars, en castellà, a les 18 h 
Preu per persona: 3 € (places limitades) 
Informació i inscripcions: 971 17 85 12 
 
 
 
ACTIVITATS EDUCATIVES 
Per a grups escolars 
Del 26 de setembre al 21 de desembre de 2016 
De dilluns a divendres, a les 10 i a les 11 h 
Nivells: ESO, CFGM i batxillerat 
Durada: 1 hora. Preu per grup: 25 € (màxim, 30 persones). Informació i inscripcions: 
971 17 85 27. 
 
Presentació per a professors 
Dilluns 3 d’octubre de 2016, a les 18 h 
A càrrec de l’escriptor Julià Guillamon, comissari de l’exposició 
Sense cost. Places limitades. Informació i inscripcions: 971 17 85 27. 
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Del 2 de juny de 2016 al 8 de gener de 2017 

 
CaixaForum Palma 

Plaça de Weyler, 3, 07001 Palma 

Tel. 971 178 500 
Fax: 971 722 120 

 

Horari 

De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h 
Diumenges i festius, d’11 a 14 h 

 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040 

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
 

Preus 

Entrada gratuïta per a clients de ”la Caixa” (i 50 % de descompte en les activitats) 
Entrada per a no clients de ”la Caixa”: 4 € (inclou l’accés a totes les exposicions) 

Entrada gratuïta per a menors de 16 anys 

 
Venda d’entrades 

CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a CaixaForum en horari d’atenció al públic 

 

  
Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Bàrbara Siquier: 971 179 503 / bsiquier@fundaciolacaixa.org  
Tonia Darder Nadal: 971 77 44 19  / 606 320 976 / madarder@caixabank.com  
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Sala de Premsa Multimèdia: http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #BaltasarPorcel 


