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1752 -1770
INFANTESA I PRIMERS 

APRENENTATGES ARTÍSTICS

Pasqual Calbó neix a Maó el 
24 d’octubre de 1752. El pare, 

de nom també Pasqual
i d’origen aragonès, era 
armador, i la mare, Anna 

Maria Caldés, era maonesa.
El matrimoni té quatre fi lls: 

Joan, Vicenta, Antonia 
i Pasqual. Els primers 

aprenentatges artístics els rep a 
Maó, al taller del pintor toscà 

Giuseppe Chiesa Baratti.
Chiesa treballa el gènere 

històric, els retrats i les vedute.

1770 -1778
ETAPA DE FORMACIÓ

A ITÀLIA

Per recomanació del seu 
mestre Chiesa, Calbó marxa 
a Itàlia, destí principal per 

a la formació dels artistes al 
segle XVIII, tot començant el 

seu grand tour europeu de vuit 
anys, que el portarà a Gènova, 
Venècia i Roma. Es forma dins 
l’estètica del darrer barroc i 

el Neoclassicisme pictòric, on 
s’incorporaven els estudis de 
l’arquitectura i la perspectiva.

1778 -1780
ESTADA
A VIENA

Acabada l’etapa de formació, 
Kaunitz insta Calbó a 

treballar al seu palau de 
Mariahilfe. Amb vint-i-set anys, 

l’emperadriu Maria Teresa 
el nomena Hoff-Dessinateur 
(dibuixant de la cort) a la 
Galeria Imperial d’Art de 
Belvedere. Les col·leccions 
artístiques de l’època estan 
formades, bàsicament, per 

còpies de grans obres d’art i 
es creu que aquesta va ser la 
dedicació principal de Calbó.

1780 -1787
EL RETORN A MENORCA

El mes de març de 1780, 
Calbó inicia el seu viatge de 
tornada. No sabem per què 
deixa Viena: a causa d’un 

desenllaç amorós, perque no 
pot desenvolupar el seu art o 
per simple nostàlgia de l’illa. 
Amb una formació sòlida en 

la pintura, el gènere del retrat 
és un dels temes principals 
d’aquest període, com ens 

demostren els retrats de la seva 
família, els encàrrecs de la 

burgesia i els retrats o� cials.

1787-1790
L’EXPERIÈNCIA AMERICANA

Amb trenta-cinc anys, Calbó 
inicia un viatge cap a Amèrica: 

l’Havana, Nova Orleans i 
Santo Domingo són les tres 

etapes d’aquest periple.
Allà hi desenvolupa una 

pintura molt més moderna, que 
alguns autors han quali� cat 

com preromàntica, antecedent 
de la pintura exòtica europea

de la segona meitat del 
segle XIX.

1790-1817
RETORN A MENORCA

Última etapa vital de Calbó, 
que presenta algunes 

contradiccions estètiques. 
Després de pintar obres 

d’una gran modernitat, torna 
esporàdicament

al Neoclassicisme. 
Domina múltiples tècniques 
artístiques: aquarel·la, tinta, 

pastel, oli, tremp sobre mur, oli 
sobre metall. En aquesta època 

pinta els sostres d’algunes 
cases de la burgesia maonesa 
i escriu l’obra teòrica Obres 

didàctiques.

1803 -1812
OBRES DIDÀCTIQUES

Aquesta obra està formada 
per un conjunt de quatre-cents 

trenta-nou folis manuscrits 
a dues cares, numerats 

correlativament, incloses 
170 làmines de dibuixos que 

complementen els textos.
El tipus d’escriptura és cursiva 

dextrogira, autògrafa de 

Calbó, amb addicions d’altres 
mans. El paper és verjurat amb 
barbes i � ligranes i les tintes 

són de tres tipus: sèpia, carbó
i ferrogàl·lica. Els dibuixos 

estan executats amb tinta xina 
lleugerament aquarel·lats

i amb traces de tinta
cotxinilla. 

Tot plegat formava part d’un 
curs matemàtic de 21 tractats 
adreçats als joves menestrals 
menorquins. Es tracta d’una 

obra única pel seu valor 
cientí� c, artístic i lingüístic, 
que demostra la capacitat 
intel·lectual i cultural d’un 

pintor il·lustrat.
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MÉS ENLLÀ DEL 
QUADRE

RECITAL DE POESIA: POESIES 
BURLESQUES I AMOROSES DE 
JOAN RAMIS I RAMIS
Dissabte 22 d’abril, 11:30 h.

Els Grans Lectors del Programa 
de Gent Gran de l’Obra Social 
de “la Caixa” ens recitaran 
un recull de poesies del poeta 
contemporani i amic de Calbó, 
Joan Ramis i Ramis. Tot seguit 
farem un brindis per celebrar el 
Dia del Llibre.

MARIDATGE ARTÍSTIC-MUSICAL
Dissabte 20 de maig, 20:30 h.

Presentam una manera diferent 
de visitar una exposició: hem 
posat música a quatre obres de 
Calbó i les hem maridat amb 
vins dels seus viatges. 
Els comissaris de l’exposició 
donaran la visió més acadèmica 
dels quatre quadres, el quintet 
de vent Menorca Wind Quintet 
els hi han posat música i 
l’enòleg Xavier Solano els ha 
maridat amb vins.

Inscripció prèvia al tel. 971 350 
955. Places limitades.

EL VIATGE GASTRONÒMIC
DE PASQUAL CALBÓ
Dijous 13 de juliol, 21:00 h.

Sopar setcentista al restaurant 
Es Tast de na Sílvia de 
Ciutadella. Recorrerem Itàlia, 

Viena, Menorca, Cuba i Santo 
Domingo de la mà de Calbó a 
través dels productes de l’època 
i la reinterpretació que n’ha fet 
la xef Sílvia Anglada.

Inscripció prèvia al tel. 971 387 
895. Places limitades.

LES AVENTURES DE PASQUAL 
CALBÓ
Divendres 14 de juliol, 21:00 h.

Vine a conèixer el nostre estimat 
pintor maonès a... Les Aventures 
de Pasqual Calbó i Caldés per 
la Cia. Teatre de Xoc.

FESTA SETCENTISTA AL MUSEU
Dissabte 5 d’agost, 20:30 h.

Festa setcentista a través de la 
música, l’art i la gastronomia de 
l’època. 
Tast gastronòmic de la mà de 
Fra Roger.
Actuació de grup musical 
Menorca Wind Quintet que 
interpretarà peces del s. XVIII.

Els que vingueu disfressats de 
personatges del segle XVIII 
rebreu un petit obsequi i el 
millor caracteritzat s’emportarà 
dos catàlegs de l’exposició.

S’hi projectarà el mapping «El 
viatge creatiu de Calbó».

REINTERPRETAM CALBÓ
Dissabte 19 d’agost, 20:00 h.

Cinc artistes menorquins 
d’estils, tècniques i temàtiques 
molt diverses ens interpretaran 
l’obra de Calbó al claustre del 
Museu. Zulema Bagur, Kinia 
Barber, Theresia Malaise, Carlos 
Mascaró i Tomeu Sánchez són 
els nostres artistes convidats.

EL VIATGE GASTRONÒMIC
DE PASQUAL CALBÓ
Divendres 24 de novembre, 
21:00 h.

Sopar setcentista al Museu 
de Menorca a càrrec del 
restaurant Es Tast de na Sílvia 
de Ciutadella. Recorrerem Itàlia, 
Viena, Menorca, Cuba i Santo 
Domingo de la mà de Calbó a 
través dels productes de l’època 
i la reinterpretació que n’ha fet 
la xef Sílvia Anglada.

Inscripció prèvia al tel. 971 350 
955. Places limitades.

CONFERÈNCIES
«LA MENORCA DOMINADA» 
Dimecres 18 de maig, 19:30 h.
Dia Internacional dels Museus: 
Museus i històries plenes de 
controvèrsia: dir el que no es 
pot dir en els museus. 

Conferenciant: Miquel Àngel 
Casasnovas.

Després de la conferència es 
projectarà el mapping «El viatge 
creatiu de Calbó» al claustre del 
Museu.

ACTIVITATS 
INFANTILS

I FAMILIARS
INAUGURACIÓ FAMILIAR
Divendres 7 d’abril, 19:00 h.

Inaugurarem l’exposició 
acompanyats de la vostra vella 
amiga na Catalina Quintana 
juntament amb n’Eulàlia Poly, 
un dels personatges que va 
pintar Calbó. Hem organitzat 
un photocall i la projecció 
d’un gran mapping, «El viatge 
creatiu de Calbó», en el claustre 
del Museu. Et convidam a 
descobrir d’una manera diferent 
les aventures d’aquest intrèpid 
pintor. 

Activitat adreçada a tots els 
públics. 

UNA NIT AL MUSEU
Divendres 5 de maig, 19:30 h.

Vine a passar la nit al Museu de 
Menorca! Prepararem una festa 
d’allò més divertida a ritme de 
Calbó.

Adreçat a joves d’entre 10 i 13 
anys. Inscripció prèvia al tel. 
971 350 955. Places limitades.

«JUEGO DE ASALTO»
Diumenge 28 de maig, 11:00 h.

Celebram el Dia Internacional 
del Joc viatjant al segle XVIII a 
través d’un dels seus jocs.
Entre els apunts que Calbó 
emprava per les seves classes 
als joves menorquins, hi trobam 
un magnífic dibuix del joc 
«Juego de asalto». Us convidam 
a jugar-hi! Vine i podràs endur-
te a casa una reproducció del 
joc de Calbó.
Adreçat a filletes i fillets de 6 a 
12 anys. Inscripció prèvia al tel. 
971 350 955.

POSAM COLOR ALS OFICIS 
ANTICS
Dissabte 23 de setembre, 11:00 h.

Quines feines es feien al camp 
de Menorca fa 200 anys? 
Vine al Museu i descobreix 
els dibuixos que va fer Calbó 
sobre els costums i oficis de la 
pagesia. Ajuda’ns a investigar 
si són oficis perduts o no...

Adreçat a filletes i fillets de totes 
les edats. Inscripció prèvia al tel. 
971 350 955.

A RITME DE CALBÓ!
Dissabte 21 d’octubre, 11:00 h.

Calbó ens va plasmar en 
algunes de les seves obres 
balls d’allò més divertits. La 
professora de dansa Joana 
Salom ens convida a ballar a 
ritme de Calbó tot imitant els 
seus quadres.

Activitat adreçada al públic 
familiar.

MIRANT CAP AMUNT: ENTRE 
L’ART I LA CIÈNCIA
Dissabte 18 de novembre, 
11:00 h.

Com es pinta un sostre? Calbó 
en els darrers anys de la seva 
vida es va dedicar a decorar 
algunes de les cases més 
nobles de Maó. Vine a pintar 
un sostre del Museu seguint les 
ensenyances de Calbó.

Activitat per a fillets i filletes de 
7 a 12 anys. Inscripció prèvia al 
tel. 971 350 955. 

RETRATS FAMILIARS
Dijous 28 de desembre, 18:00 h.

Les festes de Nadal són les més 
adequades per realitzar un dels 
temes més freqüents de l’obra 
de Calbó: els retrats familiars. 
Vine amb el teu pare, la teva 
mare, la teva àvia, el teu conco 
o amb qui tu vulguis i farem un 
retrat familiar que es convertirà 
en un gran regal de Nadal. 

Activitat familiar oberta a 
tothom. Inscripció prèvia al tel. 
971 350 955. 

FESTA AL RIU PLA
Dissabte 20 de gener, 11:00 h.

Festa de final d’exposició a 
partir d’una de les obres de 
Calbó.

Activitat per a fillets i filletes de 
7 a 12 anys. Inscripció prèvia al 
tel. 971 350 955. 

«LES AMISTATS PERILLOSES DE 
PASQUAL CALBÓ» 
Dijous 14 de setembre, 19:30 h.

Conferenciant: Miquel Àngel 
Pons Povedano. Comissionat 
«Any Calbó 2017».

OBRES DIDÀCTIQUES
Dijous 28 de setembre, 19:00 h.

«El procés de restauració»
Conferenciant, Judit Tur. 
«Obres didàctiques, un curs 
matemàtic»
Conferenciant, Antoni Roca.
 
«LA MITOLOGIA EN L’OBRA DE 
PASQUAL CALBÓ» 
Dijous 5 d’octubre, 19:30 h.

Conferenciant, Maria Paredes.

LA DECORACIÓ DE SOSTRES 
DINS LES OBRES DE CALBÓ
Divendres 10 de novembre, 
19:00 h.

«La tècnica utilitzada en la 
decoració de sostres»
Conferenciant, Francesc Isbert.
«Les sanefes del saló noble de la 
casa núm. 21 del carrer d’Isabel 
II de Maó»
Conferenciant, Guillem Sintes. 

CALBÓ I LA SEVA ÈPOCA
Dijous 30 de novembre, 19:00 h.

«La Menorca il·lustrada»
Conferenciant, Fina Salord
«Calbó dins la pintura europea 
del segle XVIII»
Conferenciant, Cristina Andreu. 

Després de la conferència es 
projectarà el mapping «El viatge 
creatiu de Calbó» per última 
vegada al claustre del Museu.

EL MUSEU SURT 
DEL CONVENT

CIFUENTES AL MUSEU 
MUNICIPAL DE CIUTADELLA
Dimarts 16 de maig, 20:00 h.
Museu Municipal de Ciutadella

Presentació per part de 
Cristina Andreu, comissària de 
l’exposició, del quadre Retrat 
del comte de Cifuentes, obra 
de Pasqual Calbó datada l’any 
1783.

L’obra romandrà exposada del 
16 de maig fins el 21 de gener 
de 2018.

PIPES DEL SEGLE XVIII 
Divendres 26 de maig, 19:00 h.
Bodegas Binifadet, Sant Lluís.

Presentació de dues pipes del 
s. XVIII. Les peces romandran 
exposades del 19 de maig fins 
el 30 de setembre.

VISITES GUIADES 
I PROJECCIÓ DEL 

MAPPING «EL 
VIATGE CREATIU 

DE CALBÓ»
Dissabte 8 d’abril, 20:00 h: 
Visita guiada i projecció del 
mapping.

Dijous 18 de maig, 12:00 h: 
Visita guiada.

Dijous 18 de maig, 21:00 h: 
Projecció del mapping.

Divendres 9 de juny, 20:00 h: 
Visita guiada

Dissabte 12 d’agost, 22:00 h: 
Projecció del mapping.

Diumenge 17 de setembre, 
11:00 h: Visita guiada.

Dijous 12 d’octubre, 12:00 h: 
Visita guiada «Qui retratava 
Pasqual Calbó?».

Dijous 30 de novembre, 
21:00 h. Última projecció del 
mapping.

Diumenge 21 de gener, 12:00 
h: Última visita «La gran obra 
de Pasqual Calbó».

CALBÓ VISITA 
ELS MERCATS DE 

MENORCA
Durant els mesos de maig i juliol 
un dels personatges de Pasqual 
Calbó, n’Eulàlia Poly, visitarà 
els mercats de Menorca amb 
reproduccions d’alguna de les 
obres del pintor.
Espectacle de la Cia. Teatre de 
Xoc.

PER MÉS INFORMACIÓ:
museudemenorca.com

971 350 955

PASQUAL CALBÓ I CALDÉS
1752 — 1817

Museu de Menorca
De 6 d’abril de 2017 a 21 de gener de 2018.

El 12 d’abril de 1817 moria a la casa de s’Arravaleta número 29 de Maó el pintor 
menorquí Pasqual Calbó i Caldés, on havia nascut 64 anys abans. El Govern de les Illes 
Balears i el Consell Insular de Menorca han declarat l’any 2017 «Any Pasqual Calbó» 

per commemorar el bicentenari de la seva mort 

El Museu de Menorca s’adhereix a aquesta celebració i presenta l’exposició Pasqual 
Calbó i Caldés (1752-1817), que vol ser la major exposició monogràfica que s’ha fet 

mai sobre aquest gran pintor il·lustrat.

Hem reunit quaranta-cinc obres, la majoria de col·leccions privades i algunes d’elles 
mai mostrades al gran públic, dins d’un discurs marcat per la seva biografia. L’exposició 
recopila el seu grand tour, l’experiència com a pintor a la cort de Viena, el seu retorn a 
Menorca, la seva estada a Cuba i Santo Domingo i el seu retorn definitiu a l’illa. També 

tractam d’una manera molt exhaustiva les seves Obres didàctiques, un autèntic curs 
matemàtic adreçat als joves menestrals menorquins, que es podrà veure per primera 

vegada després de la seva restauració.

Esperam que l’exposició ajudi a difondre la figura de Calbó i a situar-lo en el lloc 
destacat que li pertoca dins de la nostra història.


