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(Ante la tumba del marino griego enterrado en Ibiza)

Cinco años -ayer hace unos días-
estabas a estribor mirando el puerto.
Hoy, ahora, a babor, navegas muerto
y en tu nave de tablas te pudrías.

Morir, morir no es nada. Morirías
tras el último trago. Eso es cierto:
morir. Pero ignoramos el incierto
de la última copa que bebías.

Morir, morir no es nada: en un momento
te tapas la nariz cual un purgante
y traga!; trágate el ricino lento!

Paso y miro tu cruz sólo un instante,
deletreo tu extraño nombre. Siento
la verdad de la muerte, y adelante!

Fusilamiento
Al General Lacy

Los que van a morir lo miran todo
como queriendo anclar con la mirada.
Mirarías al mar de madrugada.
A tu niñez también, más de otro modo.

El piquete inflexible, codo a codo.
Apunta la escopeta. Disparada
la voz del oficial, caerás. No hay nada,
indulto ni piedad en el recodo.

La máquina legal ha comprimido
su botón de justicia: morirías
pasado por las armas, cual soldado.

El niño, el estudiante y el marido,
-un mundo de tristezas y alegrías-
con una bala sola, ha terminado.

   

 CARLOANDRÉS     
      (1926-2018)           

                    

                                          Pintor i poeta
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Carloandrés, pintor i poeta valencià nascut accidentalment a Sada (A Corunya). Carloandrés

és un pintor gallec, basant-se amb el seu lloc de naixement, un pintor valencià, pels orígens i

la formació, i un pintor eivissenc, perquè és a Eivissa on ha viscut i ha desenvolupat la major

part de la seva carrera.

Carloandrés  gaudeix  d’una  sòlida  formació  acadèmica  assolida  els  anys  quaranta  a  les

escoles de Belles Arts de San Fernando (Madrid) i  de Sant  Carles (València),  i  també a

l’Escola d’Arts i Oficis de la capital llevantina. L’artista combina, des de ben jovenet, totes i

cadascuna de les expressions de les Belles Arts: l’escultura, el dibuix, el gravat, l’aquarel·la i

l’oli sobre llenç i taula. Els artistes que més influeixen en la seva formació inicial són els seus

professors: Vázquez Díaz, Tuset i Benedito, tres dels pintors i professors més reconeguts de

l’època.  El  seu  debut  pictòric  és  a  la  Sala  Mateu  de  València,  l’any 1948,  des  d’on  es

llançaren tants de pintors valencians de la seva generació, i companys seus d’estudis, com

Mompó, Sempere, Arcas, Llorens. Arran d’aquesta mostra, i de la consideració que en tenen

els seus professors a València, obté per concurs oposició la primera pensió individual que

concedeix la Caixa d’Estalvis de València (1949-51), gràcies a la qual Carloandrés recorre el

país fent un estudi sobre un dels seus pintors més admirats, Zurbarán.

Carloandrés pertany intel·lectualment a la generació del cinquanta, amb poetes i pintors que

comencen les seves carreres entorn d’aquest any. Com poeta forma grup amb deixebles de

Juan Bautista Bertran, com Francisco Brines, Ricardo Defarges, Vicente Puchol, etc. A Madrid

es mourà dins el grup format per José Vidal Beneyto, Júlia Uceda, així com amb Gerardo

Diego, al que farà de cicerone a la seva estada a Eivissa.

El 1954, arriba a l’Institut Laboral de Lalín (Pontevedra). L’any 1958, obté la càtedra de Dibuix

de l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics d’Eivissa, probablement per consell de Marqués

de Lozoya, vacant a causa de la jubilació del pintor Agudo Clarà. 

En  arribar  a  Eivissa,  s’integra  ràpidament  com un més al  grup  dels  pintors  eivissencs  i

residents, amb els quals comparteix nombroses exposicions. La influència de Carloandrés en

l’ambient artístic pitiús es fa palesa tant en l’àmbit social com en l’educatiu. Una llista dels

deixebles que passen per les seves classes seria interminable: pintors, escultors, decoradors

i arquitectes. Vicent Calbet, Maria del Carmen Zaragoza, Josep Marí, Pere Guasch, Francesc

Riera Bonet, Toni Cardona, Carles Guasch, Joan Ribas, Moreno, Elías Torrres i un llarguíssim

etcètera,  reben formació en el dibuix artístic i  tècnic de les seves mans. A Eivissa coneix

també el pintor català Miquel Villà. El marqués de Lozoya , li dedica un llarg article al Diario

de Ibiza l’agost de 1961, amb motiu de la seva exposició «Homes i paisatges d’Eivissa».

Carloandrés  pertany  a  aquella  generació  d’artistes  de  la  llum  mediterrània  que  sorgiren

reivindicant Sorolla contra els «sorollistes», com diu d’ell el poeta José Hierro, a la crítica que

 

li dedica d’una de les seves exposicions a la Sala Toisón de Madrid, l’ara llunyà 1964.  Al seu

moment, és un dels pintors d’Eivissa amb una més continuada presència a l’exterior. A Palma,

exposa a les Galeries Danús (del pintor Bússer) el 1962. Posteriorment, ho fa a les Galeries Costa

(1965), regentades per Josep Costa, Picarol, al Cercle de Belles Arts (1966, 1967, 1968 i 1972), a

la Galeria J. Blanes (1973, 1974 i 1975), a Byblos (1978), una altra volta a la Danús (1979, 1980 i

1981), a la Galería Nadal (1983) i a l’Horrach-Moyà (1995). A més de les nombroses exposicions a

Eivissa,  ha  mostrat  la  seva  obra  a  Sevilla,  València,  Saragossa,  Madrid,  Neuchatel  i  Lavaux

(Suïssa), etcètera.

Dels premis i reconeixements obtinguts destaquen el Molina Higueras i el diploma de mèrit de la

Reial Acadèmia de San Fernando, la menció honorífica i medalla de bronze a la Biennal d’Art del

Regne de  València  (1951),  la  medalla  de  plata  de la  primera  Exposició  de  Belles  Arts  de  la

Societat Benimar de València (1954) i l’accèssit al concurs per a la decoració de la capella de Las

Navas del Marqués; a més participà al concurs de murals per a la basílica de Nostra Senyora

d’Arantzazu, exposats al Museu d’Art Contemporani de Madrid.

El 1965, conegué Morella, i salvant l’estiu de 1967, que dedicà a pintar a la Pobla de Segur amb el

seu amic i pintor Miquel Villà, es desplaçà a la ciutat dels Ports cada any fins a 1978. A Morella

troba paral·lelismes amb la composició i temes que tant li agraden d’Eivissa. 

L'any 2011, el Consell  d'Eivissa organitza l'Exposició Antològica,  «La llum d’Eivissa» al Centre

Cultural s’Alamera (novembre, desembre). El 2017 protagonitza un capítol d’Aiguallums la sèrie de

Filmòtica sobre el procés creatiu, amb el cineasta eivissenc Enrique Villalonga. L'Ajuntament de

Morella organitza l'Exposició retrospectiva "Carloandrés Retorn a Morella. 1965 - 1978" a les sales

Gòtiques de l'Ajuntament. Aquesta exposició itinerarà l'any 2018  a Valldemossa.  a la Fundació

Cultural  Coll  Bardolet.  Aquest  mateix  any  rebrà  l’homenatge  de  l'Ajuntament  d'Eivissa,  que  li

concedeix  una Menció Honorífica extraordinària.  El  mateix estiu s'organitzen dues exposicions

homenatge a la Sala del Refectori de l'Ajuntament d'Eivissa i a la sala Es Polvorí, organitzades per

l'Ajuntament d'Eivissa amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del

Govern  Balear  i  la  Fundació  Baleària.  Dissortadament  Carloandrés  morirà  poques  setmanes

abans de rebre la Menció, i de la inauguració d'ambdues exposicions. Aquesta exposició itinerarà

a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània de València.

El febrer de 2019, es constituí a Eivissa la Fundació Carloandrés, a iniciativa de la seva viuda

Concepció Seguí i  dels seus hereus. Fruit  del desig de Carloandrés de llegar part de la seva

col·lecció de pintures a la Ciutat on va viure des de 1958, així com de col·laborar a la memòria i

l’estudi de la pintura i els pintors a l’Eivissa del segle XX. La Fundació té dos objectius principals:

d’una  banda preservar,  exhibir  i  difondre l’obra pictòrica  de Carloandrés i  d’altra  la  promoció,

l’estudi i la difusió de la pintura eivissenca del segle XX, en tots els seus aspectes i variants. La

seu de  la  Fundació  Carloandrés  ocupa el  seu  estudi  a  Eivissa,  lloc  on es custodia  una part

important del seu llegat pictòric, així com el seu arxiu i biblioteca.


