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En obrir les pàgines d’aquest llibret, el lector toparà amb les acurades paraules del poeta Jaume Pomar 

referides a Pere Alemany. La tria de l’introductor no podria ser més oportuna, si tenim present que tots dos 

artistes vénen de col·laborar fa poc en l’edició del poemari Bolla negra, obra cabdal de Pomar. 

Allà, com ara aquí, a la suggerent proposta Esdevé Alemany mostra el seu talent per a la sistematització dels 

elements que conformen la memòria de l’individu i els codis morals, territorials i socials que l’envolten i el 

condicionen. És aquest un discurs, ja ho hem dit en altres ocasions, que es revela constant en molts d’artistes 

de les Illes Balears. Cada un, però, aporta una mirada, i uns matisos de discurs, absolutament personals. 

També és el cas d’Alemany.

«La veritat és vasta i forta com l’estepa», llegim a Bolla negra. O rítmica i enèrgica com els quadres inclosos a 

Esdevé. No ens atrevirem a fer-ne una descripció o una anàlisi, dels quadres. Ni ens pertoca, ni és necessari 

gràcies a la tasca de Pomar. Però sí que direm que Pere Alemany ens ofereix una oportunitat de tornar a 

comprovar que l’abstracció, en pintura, no és obstacle ni per a la intensitat ni per a l’emoció. Aquesta és una 

pintura que s’adreça a la intel·ligència tant com al sentiment. 

I és, sobretot, una pintura de gran nivell que mereixia un lloc a la col·lecció «Artib», que configura un complet 

panorama, gairebé canònic, de l’art a les Illes Balears. Aquest nou títol enriqueix la col·lecció.

Bartomeu Llinàs Ferrà

Conseller d’Educació i Cultura
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Pere Alemany (Campanet, 1952), 

temptejà els camins de la química i 

de l’ensenyament abans d’assumir, 

amb totes les conseqüències, una 

profunda vocació plàstica. Vocació 

tardana, perquè defineix la tria després de la trentena: amb trenta-tres anys 

complerts fa la primera exposició, on ho va vendre tot. És el començament 

d’una projecció externa, per bé que la inclinació a dir coses mitjançant el 

llapis i el pinzell, amb línies i colors, venia de molt més enrere. I quan aquesta 

disposició cristal·litza en una obra concreta, inicialment figurativa amb evidents 

contagis de l’expressionisme alemany, hom hi detecta tot un cabal abundant de 

missatges i de simbologies que pugnen per expressar-se, per comunicar-se, per 

obrir-se camí cap a la comprensió dels altres i de si mateix, en una convergència 

on s’estableixen interrelacions entre els continguts més íntims i la necessitat de 

fer-los avinents a l’espectador, ferint si cal amb l’arma blanca de l’estètica de la 

seva sensibilitat.

Comptat i debatut, s’han escolat vint-i-cinc anys de dedicació, un quart de segle 

on es conté el canvi de mil·lenni. I, durant aquests lustres, el treball del pintor 

ha estat constant en una trajectòria que ha transitat, de manera harmònica i 

progressiva, cap a una concepció abstracta del quadre, com qui sap molt bé 

cap a on va, per què hi va i què cerca; és a dir, submergit en el procés creatiu 

d’una pintura que ha investigat, des dels seus inicis, conceptes de vida i 

cultura alternatius. Conseqüència, potser, segurament, de la vocació tardana, 

Pere Alemany arriba a la cristal·lització de la seva plàstica amb un bagatge 

Pere Alemany: 
convergències
Jaume Pomar



10

establert d’experiència —llibres, museus, viatges—, un anhel dins el món —el 

vell somni recidivant d’estar dins una fàbrica de pintures, fent pintures—, una 

weltranschauung —sensibilitat envers el desvalgut i el dèbil, voluntat de tractar 

els altres talment com un voldria ésser tractat.

Aquest llarg procés de creació i renovació ha estat sempre activat, en 

moviment, amb llargues temporades de reflexió. Ha passat per molt 

diferents etapes conceptuals i coloristes, entre les quals no s’exclouen les 

més vigents de les instal·lacions. Procedint sempre des de la convicció 

axiomàtica de l’art com a reproducció, com a transcripció de la naturalesa 

—el pintor pensat com un intèrpret o com un amanuense i la pintura com 

un inacabable palimpsest—, Pere Alemany reescriu el discurs de la història 

de l’art amb una curiositat inexhaurible que el porta a experimentar amb 

textures diverses. Per aquest camí, el figurativisme inicial serà deformat, 

passant de l’expressionisme al superrealisme, i progressivament s’acostarà, 

sobretot a partir dels anys noranta, a l’abstracció. Ara ja hi és, de ple, en els 

dominis abstractes, però roman en el quadre un solatge eminentment líric, 

amb concessions paleses al simbolisme de rastre figuratiu, vestigi del procés 

d’evolució de l’univers, que es barreja amb un quefer artístic amb la memòria 

rompuda, farcida de continguts ancestrals i arqueològics.

L’actitud lírica connecta la seva pintura molt directament amb la música i, 

actualment, sobretot amb la poesia. Una convergència —gairebé una cruïlla 

de camins— que ens és comuna servirà per explicar-ho. mentre preparava la 

publicació del meu darrer recull poètic, Bolla negra (La Sínia del Tall, Palma, 

2010), vaig confiar la portada i les il·lustracions a Pere Alemany. Després de 
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llegir el mecanoscrit del llibre, el pintor, amb una gestualitat molt pura, feta 

de causalitat més que no d’atzar, el transformà en obra d’art viva mitjançant 

el color i les formes damunt totes i cada una de les pàgines. Aquesta acció, 

posteriorment, es depurà per donar a llum un conjunt d’il·lustracions, cinc de 

les quals —portada i quatre làmines interiors acolorides— acompanyen el text 

del volum imprès. Tot s’havia engendrat en un gest espontani, directe i, alhora, 

racionalment intencionat. Una despesa d’energia molt ben adreçada.

Però encara podem arrodonir l’anècdota amb un fons més substancial que no 

em sembla casualitat. Pere Alemany acudeix a la poesia perquè espera trobar-

hi un conjunt de continguts: música, color, llum, vol cromàtic, representacions 

de vida i de mort. Dialogàvem sobre aquests referents quan ell esmentà amb 

admiració el nom de l’important poeta Antonio Colinas, castellà de Lleó que va 

viure vint-i-un anys a Eivissa. Colinas va escriure un bell volum sobre el pintor, 

Pere Alemany: La música de los signos (Barcelona, 1989). Aleshores jo em vaig 

sentir obligat a reconèixer que en la gènesi inicial de Bolla negra havia jugat 

certa influència un poema concret d’Antonio Colinas, inclòs en el llibre Sepulcro 

en Tarquinia (1975). m’estic referint a la composició titulada «Giacomo 

Casanova acepta el cargo de bibliotecario que le ofrece, en Bohemia, el conde 

de Waldstein», molt citat en diferents monòlegs de personatges —Boris 

Pasternak, José m. Quadrado, Elisabet Font dels Olors—, queixa o anatema 

damunt les seves terres, Rússia o mallorca.

I de manera complementària a l’actitud de lector de poesia, Pere Alemany fa 

viure i respirar dins la seva obra una reflexió d’arrel científica sobre l’evolució 

natural de l’univers. Tendeix a representar, de manera simbòlica, en els seus 
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quadres tot allò que ha fet que les coses siguin com són: forces d’expansió, 

forces gravitatòries, magnètiques i electromagnètiques. Newton i Einstein, 

Darwin i Teilhard de Chardin, la vastitud de coneixements de la creació del 

món i de la vida, posen la seva pintura en l’esclat del big bang de l’acte creatiu 

en expansió, dinàmic. I dins el seu imaginari de convocatòria de les forces 

artístiques, veu la seva pintura desenvolupant-se al ritme de l’univers, de tal 

manera que, quan arriba a la vida, el quadre està acabat.

Sent, a més a més, i ho reflecteix en la seva plàstica, el fet estètic contaminat 

per un món que acumula, com més va més, detritus, residus sòlids, 

clavegueram, brutor, deixalles, immundícies; un sentiment que contrasta 

fortament amb la infància viscuda a un Campanet tenyit amb la llum i els 

adusts colors de Llorenç Riber quan matisen la nostàlgia de La minyonia d’un 

infant orat (1935), o la percepció que en té Llorenç Villalonga en una obra 

pòstuma, inacabada, La bruixa i l’infant orat (València, 1992), quan defineix el 

poble, citant Riber, de la manera següent: «l’escenari on discorre el meu relat 

porta, com diria mossèn Riber, un nom ingràvid i tentinejant igual que una 

campaneta». Perquè a l’obra esmentada, Llorenç Riber havia dit de Campanet: 

«Només us diré que el seu nom és alegre i festós com el so argentí d’una 

campaneta.» Aquest contrast entre una infància farcida de referents coloristes, 

lluminosos, musicals, i l’opacitat de la vida urbana és una altra convergència 

que s’estableix entre l’obra del pintor Pere Alemany i la meva poesia. Si per 

comptes de dir Campanet diem Biniali, esdevingut mosafat dins la meva 

representació poètica, tenim dues realitats paral·leles, molt semblants, tocades 

ambdues per l’estretor material i moral d’un temps, d’un país. El pintor té tota 
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una sèrie de pintures de mida petita titulada Campanet i el concepte mosafat, 

paradís perdut, devastat i daurat alhora pel temps i la memòria, creua de dalt 

a baix tota la meva producció poètica, un concepte gairebé apologètic fins fa 

poc, quan he gosat repensar mosafat unit al dolor, a la impotència, al silenci 

dels segles, a l’absència dels vents de llibertat, a l’alienació conformada d’un 

poble impermeable al gran clamor del món. I, naturalment, a partir d’aquesta 

visió crítica, present a L’illa i el silenci (Santa Coloma de Gramenet, 2009), hom 

endevina que la nostàlgia del paradís perdut té els seus límits. La zona urbana 

guanya terreny al llarg de les darreres dècades i aquest fet comporta una realitat 

enterbolida, fermentada, turbulenta. Dins la pintura de Pere Alemany, ciutadà 

de Palma a partir de 1993 (l’arribada als cinquanta anys li aporta una renovació 

de vida en profunditat per causes diverses: deixa l’estudi de Son Fogueró, a 

maria de la Salut, també al Pla de l’illa, i passa a residir als afores de Palma, 

a les envistes de Calvià), es percep, ara més que mai, la voluntat d’integrar 

les impureses del món en el qual vivim. El resultat s’acosta al que podríem 

denominar una pintura biològica acumulativa, amb polisèmies diverses a partir 

d’una gestualitat i d’unes tècniques molt personals i llibertàries.

Passa rere passa, Pere Alemany ha anat construint un art, en definitiva, que 

no oblida els continguts ancestrals d’una memòria arqueològica, ni tampoc 

el pes de la mirada de la infància per primera vegada damunt les coses. Però 

ha treballat, també, per avançar cap a la comprensió del món que l’envolta i 

de tot el que l’ha fet com és. Un art, en definitiva, que obri la mirada damunt 

el present i s’adreça al futur, amb un afany de renovació constant que no 

destrueix, sinó que reforça els valors del passat sòlids i durables.





CATÀLEG
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Que sueña, en la luz, otros mundos, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm

Danza, otoño, danza, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm
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Arrels tallades, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm
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Arrels tallades, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm

Si la toques, s’enterboleix, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm
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Plora, poema, plora, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm

Avui dilluns pujaré al cel a prendre una copa, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm
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Torna la primavera I, 2010
Tècnica mixta damunt paper
70 x 45 cm
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Torna la primavera, 2010
Tècnica mixta damunt paper
70 x 45 cm
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Torna la primavera, 2010
Tècnica mixta damunt paper
70 x 45 cm28

¿I què pot ser la glòria, quan no tenim la vida?
¿On és la gesta, on la noblesa en el combat
i el camí d'ideals per la nova naixença?
Fragment del poema "Otto Parellada Echeverría (Santiago de Cuba (1928-1956) descansa al cementeri de Santa Ifigènia"
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Torna la primavera, 2010
Tècnica mixta damunt paper
70 x 45 cm30

Combat per la bellesa i per la veritat,
per l'ètica i l'estètica de la meva harmonia
fins que cel, terra i mar siguin esclat de flames
Fragment del poema "Endreça"
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Creies que no arribaria la nit, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm
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La raresa, 2010
Tècnica mixta damunt paper
100 x 70 cm
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Llàgrima, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm

Cada història té mil històries, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm
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Ens queda l’esperit, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm

Que s’alegrin el desert i la terra eixuta, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm
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No podem callar. La veu de la sang no m’apassiona, 2010
Tècnica mixta damunt paper
70 x 45 cm42

Hora roenta
de la canço. Ja esclata,
brasa, el paisatge.
La meva tinta es roja
de foc i sang. Espera
Fragment del poemari "La sínia de les hores"
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L’arbre de l’oblit, 2010
Tècnica mixta damunt paper
70 x 45 cm44

Pels camins del meu poble, terra endins
On ran de mar, contemplo avui el teu
món recreat, real, des de la idea
Abans del falsejar-se, vull tornar
Rere les teves passes a un temps que ja oblidava
Fragment del poema "Acròstic a Joan Miró en l'homenatge dels poetes mallorquins El vol de l'alosa"
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Espai sense temps, 2010
Tècnica mixta damunt paper
100 x 70 cm48

No vull partir, Nikita, aquí espero la mort
i no res més espero del futur d'aquest poble
allunyat de remeis; però diran un dia
que he treballat amb ells, per ells, fins a la tomba.
Fragment del poema "Pasternak sent la solitud de la datxa (1958)"
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El primer dia del temps, 2010
Tècnica mixta damunt paper
100 x 70 cm
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I esdevé un jardí, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm

De la brutícia neix la vida, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm
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Cridau!, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm

La veritat?, 2010
Tècnica mixta damunt paper
80 x 45 cm
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Serà ella aquest núvol?, 2010
Tècnica mixta damunt paper
100 x 70 cm
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La creació d’Adam, 2010
Tècnica mixta damunt paper
100 x 70 cm
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Exposicions

1985 Sala d’exposicions de la Banca march, Palma
1986 Sala d’exposicions de l'Hotel Formentor, Pollença
 Seleccionat als premis Ciutat de Palma d’arts 

plàstiques, Casal Solleric, Palma
1987 Sala de Cultura de “Sa Nostra” Caixa de Balears, 

Eivissa
 Sala d’exposicions de l'Hotel Formentor, Pollença
1988 Exposició inaugural de S'Estació, Centre Cultural de 

Sineu
 Sala d’exposicions de “la Caixa”, Campanet
 «5 plàstics per una flama», museu d’Art 

Contemporani de sa Pobla
 Col·lectiva «25 anys de Majorca Daily Bulletin», 

Palma
 Col·lectiva «Actual-Art», Pollença
 Col·lectiva «80 x 80», Galeria Altair, Palma
1989 Galeria Bisart, Palma
 Fira Interarte 89, amb la Galeria Bisart, València
1990 Àmbit Galeria d'Art, Barcelona
 «50 propostes pictòriques a mallorca», Ajuntament 

de Calvià
 Galeria Gisèle Bidenbach, Amsterdam, Holanda
 Inauguració de la capella Fonda, maria de la Salut
 Galeria Forum Lindenthal, Colònia, Alemanya
 Galeria Bisart, Palma
1991 Col·lecció «Testimoni», “la Caixa”, Barcelona
 Col·lectiva «Tauromàquia», Galeria Bisart, Palma
1992 «Arts i oficis», Casal Solleric, Palma
 Col·lectiva «Rutes balears. Confluències en el 

mediterrani», Visitor Centre del Fons monetari 
Internacional, Washington

 Sala Tretze, Castelló

1993 Otto-Nagel-Galerie, Kuntsmat Wedding, Berlín
 Col·lectiva a S'Estació, Centre Cultural de Sineu
 Àmbit Galeria d'Art, Barcelona
1995 Àmbit Galeria d'Art, Barcelona
1996 Col·lectiva «Abstraccions», la Llonja, Palma
1997 Galerie Forum Lindenthal, Colònia, Alemanya
1998 Institut Cervantes, milà, Itàlia
1999 Sala de Cultura de “Sa Nostra” Caixa de Balears, 

Eivissa i Formentera
2000 Galeria Pelaires, Palma
2001 ARCO’01, estand de la Galeria Pelaires, madrid
 «Fragments», Galeria Pelaires, Palma
2003 «Suïcides», Galeria Kalos, Barcelona
2004 Galeria Kalos, Barcelona
2005 «Dol (Sterb und Werde!)», la misericòrdia, Palma
2006 Col·lectiva «Cimentiments (o no m’asfaltis el 

respecte)», Palma
 «Les bevdises de la memòria», sèrie Campanet, 

Ajuntament de Campanet
2007 Col·lectiva «Cimentiments», Galeria OFF/Limits, 

madrid
 «Cimentiments», exvots, monestir de la Real, Palma
2008 Galeria marimon, Can Picafort
 Col·lectiva «Altair 25 anys», Palma
 «Temptacions de sant Antoni», Espai B, Barcelona
2009 «A les 11 el dimoni s'engronsa», instal·lació, 

Campanet
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