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NOTA DE PREMSA 

 

Alaró dedica una àmplia exposició al pintor 
Gabriel Reinés 
 
• L’artista alaroner fou el màxim exponent de la pintura costumista en 
el segle XIX 
 
• La inauguració serà el divendres 4 d’octubre a les 20,30 
 
 
30 de setembre de 2019.- El casal de Son Tugores acollirà a partir del 4 d’octubre una 
exposició dedicada al pintor Gabriel Reinés (1805-1885) que ha aconseguit reunir unes 
quaranta obres. L’Ajuntament d’Alaró i l’associació cultural Al Rum organitzen aquesta 
mostra, que s’inaugura coincidint amb la fira local i romandrà oberta fins el 30 de 
novembre. L’objectiu és treure a la llum un artista velat pel pas del temps que formà part 
d’una generació poc divulgada de l’art mallorquí. 
 
Al mateix temps es publica un estudi preliminar de la catedràtica d’història de l’art 
Catalina Cantarellas en el que es parla de la vida i obra de Reinés i es fan novedoses 
aportacions. Una d’elles és que nasqué dos anys abans, el 1805, del que fins ara s’havia 
cregut, sempre seguint les informacions d’Antoni Furió. La segona és que malgrat ell 
sempre es digué alaroner, fill d’alaroners i resident al poble fins que es traslladà a Palma 
per treballar a una drogueria, va néixer circumstancialment a Orient, probablement 
perquè el seu pare era traginer i devia treballar a les possessions del llogaret. 
 
També es relata que introduí la premsa litogràfica a l’illa i, una dada desconeguda, que 
muntà un dels primers tallers de fotografia. Cantarellas explica que “Reinés confinà el 
color a la línia i emprà una pinzellada uniforme i llisa. Afiliable al Romanticisme 
acadèmic, si bé seguí la tradició acadèmica, es valgué de temes que, malgrat no sorgir 
amb el romanticisme, sí que agafaren empenta a partir d’ell. Ens referim al costumisme 
i al paisatgisme, detectats a partir dels anys 40, gèneres en els quals es perfila com un 
primerenc conreador“. 
 
El llibre, que inclou unes 50 fotografies amb obres de Reinés, considera que encara 
queda per dir la darrera paraula sobre aquesta artista. La raó és clara: “Es dedicà a la 
pintura al llarg de 50 anys. La qüestió és que gairebé no signà ni datà la producció, i 
que, a més a més, no s’ha conservat l’arxiu del pintor, tampoc la premsa periòdica 
aporta notícies“. 
 
La mostra es divideix en quatre seccions temàtiques. Una està dedicada al paisatge en la 
que es mostren mitja dotzena d’olis i varis dibuixos. La segona presenta una desena de 
pintures costumistes en les que Reinés mostra escenes de la fora vila mallorquina. 
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Aquestes obres han permès estudiar amb detall la vestimenta mallorquina de l’època a 
investigadors com Antoni Mulet. En la secció dedicada als retrats destaquen un 
autoretrat de l’artista, un del seu pare –Sebastià Reinés–, el de Joanot Colom i els quatre 
de la família Manera de s’Ullastrar. Finalment, pel que fa a pintura religiosa hi ha unes 
deu d’obres, alguna d’elles amb temes tan poc usuals com l’encontre de Rut i Booz. 
 
Per a la mostra s’ha comptat amb la cessió d’obres per part d’institucions com el Museu 
de Lluc o el de Mallorca, l’Ajuntament de Palma, Bankia i la parròquia d’Alaró, però 
també amb descendents de l’artista i col·leccionistes privats que aporten pintures per a 
la mostra. 
 
La inauguració serà el divendres 4 d’octubre a les 20,30 i l’exposició es podrà visitar de 
dilluns a divendres de 16 a 20 hores i els dissabtes d’11’00 a 13’00. També es faran 
visites guiades per a escoles i grups. Per als escolars s’oferiran quatre línies de materials 
didàctics que són Gabriel Reinés i la pintura mallorquina del segle XIX, el vestit 
tradicional mallorquí a través del pintor Reinés, Joanot Colom i les lluites de Germanies 
i la immigració a partir de la història de Rut i Booz. 
 
Per a més informació: 
Catalina Cifre, regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Alaró: 971 510000 
Andreu Mateu, associació cultural Al Rum: 675 569 088 
Joan Riera, associació cultural Al Rum: 669 887 093 
 

       
 

                      
 

 
1.Parella festejant vigilada per una dona vella (Museu de Lluc) 
2. Autoretrat de l’artista (Col·lecció Carlos Gibert) 
3. Encontre de Rut i Booz (Col.lecció Carlos Gibert) 
4.Palma des de la Mova plaça de la Porta Pintada (Col.lecció Javier Marqués) 
5. Paisatge amb arc de sant Martí (Col.lecció Maria Gibert) 


