
 

 
 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 
Cardona Torrandell. Anys 50 
[6 octubre – 30 novembre 2022] 
 
 

“Objectiu o subjectiu, surrealista o expressionista, abstracte 
o concret, son termes que res ens diuen davant l’obra de 
Cardona. Aquesta no admet classificacions. (…) La pintura 
d’Armand Cardona, en resum, es la pintura mateixa, 
animada de tanta vida inherent i essencial, que, al 
contemplar-ne les seves obres, un creu en l’existència d’un 
món que es veu per primera vegada” (Sebastià Gasch, 
1957) 

 
 

• És la primera vegada que s’exposa a Barcelona una selecció tan completa de les 
obres que Cardona Torrandell va realitzar entre l’any 1954 i 1959. 

• La mostra presenta una col·lecció de dibuixos realitzats l’any 1955 
absolutament inèdits. 

• La pintura d’aquesta època mostra la influència del magicisme del ‘Dau al Set’ i 
el constructivisme del valencià ‘Grup Parpalló’. 

 
 
 
Després de la rellevant exposició l’any 1957 a les Galeries Laietanes, aquesta és la 
primera vegada que es presenta a Barcelona una exposició tan completa d’obres de 
Cardona Torrandell realitzades durant els anys 50. L’exposició la formen un conjunt de 
60 obres, entre olis i dibuixos, moltes d’elles absolutament inèdites que marquen 
l’interès de l’artista durant aquesta primera etapa de la seva carrera artística per unes 
temàtiques molt concretes, com els vaixells, els gats, les màquines i els rostres. Les 
seves pintures son fruit del magicisme promogut pel ‘Dau al Set’, de l’existencialisme 
que impregnava pràcticament totes les expressions artístiques d’aquells anys 50, del 
constructivisme emprat pels membres del Grup Parpalló que va conèixer a València 
l’any 1956, així com d’un interès evident per un cert arcaisme ‘primitiu’ amb accent 
medieval. 
 
Per a Bernat Puidollers, autor del text que acompanya el catàleg publicat per aquesta 
mostra, en les obres d’aquesta època “el color i la línia omplen tota la superfície del 
suport, carregada de gests cal·ligràfics, de punts de llum i cromatisme, com si el pintor 
volgués expressar la realitat completa, sense obviar-ne res, representant-hi allò que és 
visible i allò que no ho és. És una pintura angoixada, fins i tot torturada, però conserva 



encara una mirada neta, una mirada innocent que, de fet, va voler mantenir sempre. 
La seva obra (...) assenyala amb el dit les injustícies del món i dóna veu als invisibles, 
als desvalguts i als rebutjats. Ell mateix va ser tota la vida un artista al marge, gairebé 
un ‘outsider’. Procurà ser fidel a la seva llibertat personal i plàstica i en pagà el preu. La 
seva pintura és indestriable de la seva vida. Les seves obres són com ell: robustes, 
fortes, directes, incisives, però alhora fosques, dramàtiques i torturades.” 
 
Armand Cardona Torrandell neix a Barcelona el 30 de novembre de 1928. Des de molt 
jove mostra un clar interès per la poesia, la filosofia i la literatura. A poc a poc es va 
introduint en el món de les arts plàstiques. Durant la dècada dels 40 i primers 50 
comença a realitzar apunts del natural de vells, jugadors i personatges dels ports i 
suburbis que l’artista troba tant a la ciutat de Vilanova i la Geltrú com a Barcelona. 
Durant els 50 estudia literatura, escenografia i va aprofundint cada vegada més en la 
pintura. A partir de l’any 1956, durant una estada a València, coneix molts dels que 
seran els futurs membre del ‘Moviment artístic del mediterrani’ i del ‘Grup Parpalló’, 
entre ells el matrimoni Jacinta i Manolo Gil, els quals l’introdueixen definitivament al 
món de l’art. A partir de l’any 57 comença la seva famosa sèrie de ‘vaixells-màquina’ i 
‘gats-màquina’ que exposa a les Galeries Laietanes, exposició prologada per Sebastià 
Gasch, iniciant des d’aquest moment una llarga trajectòria artística i expositiva. L’any 
1958 organitza a LLeida el ‘II Saló d’art actual mediterrani’ i participa al ‘II Saló de Maig’ 
de Barcelona. En aquest any inicia la sèrie de ‘barques-copa’ i les seves ‘testes’, obres, 
aquestes darreres, que seran el preludi a una curta etapa informalista. Durant els 60 i 
70 l’obra de Cardona es pot veure en moltes exposicions celebrades a ciutats com 
Barcelona, Mallorca, Madrid, Santander, San Sebastià, Saragossa... També viatja per 
França, Anglaterra, Itàlia i exposa internacionalment a Stuttgart, Toulouse, Milan, 
Florència, Roma. Al llarg de finals dels 60 la seva obra recupera la figuració aplicant un 
realisme màgic imaginari molt característic, a mig camí entre el pop art, el surrealisme i 
l’art brut. Després d’una llarga malaltia, mor a Sant Pere de Ribes el 14 de gener de 
1995. 
 

 
 
 Cardona Torrandell davant de les Galeries Laietanes, Barcelona, 1957 


