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Aquest espectacle s'emmarca dins les activitats 
de l'Any Pasqual Calbó i Caldés i comparteix els 

objectius de la commemoració: acostar el 
personatge als espectadors i fer-ho, a més, des 
de diverses vessants. Per una banda, volem fer 

conèixer l’aspecte biogràfic, personal i humà del 
pintor i tractadista a través de l’experiència vital,
del recorregut temporal, dels indrets en què va 
viure, dels personatges que hi va conèixer i de 
les activitats i l’obra que hi va realitzar. Per un 

altra banda, a partir d’aquesta trajectòria 
humana volem despertar els sentiments i les 

emocions capaces de convertir el fet teatral en 
una experiència vital que commogui i emocioni 

l’espectador.   

EL PROJECTE 



EL CONTINGUT 

El contingut principal se centra en l’experiència humana i vital del protagonista, Pasqual 
Calbó i Caldés, és a dir, en l’innocent i il·lusionat jove aprenent d’artista a Venècia; en 

l’estudiant aplicat que es desencanta i es rebel·la en contra de l’aïllament, el rigor i l’excessiva 
exigència de l’època acadèmica i normativa romana; en l’artista afligit, nostàlgic i melangiós 
que, tot i haver estat nomenat dibuixant de la cort, decideix abandonar Viena i retornar a 

Menorca; en el pintor maonès consolidat –de vegades incomprès– que retrata els membres 
de les famílies burgeses benestants; en el viatger aventurer pre-romàntic que s’embarca com 

a sobrecàrrec en un vaixell mercant cap a l’Amèrica exòtica de la independència i 
l’emancipació; en el pintor de cel resos i retaules i en el mestre i tractadista de les obres 

didàctiques i científiques dels seus vint-i-dos anys de serenor a Menorca, abans de la paràlisi 
definitiva de les mans. En el context històric del segle XVIII en una illa que, anhelada per les 
potències europees, es va obrir també al món, els personatges revelen el tipus de relacions 

en que Calbó va estar immers. Al marge del doctor en lletres, escriptor i historiador Joan 
Ramis i Ramis i dels joves menestrals de l’època il·lustrada, hi apareixen els retrats teatrals 

del canceller de l’Estat imperial príncep Kaunitz, el comte i la comtessa Durazzo, l’agent 
imperial Francesco Brunati, el pintor Anton Rafael Mengs i el frare menorquí Giovanni Orfila.  



En un primer pla temporal, l’obra -d’una gran 
càrrega visual- es vertebra i es dilata seguint les 

respostes que Pasqual Calbó va deixar escrites en 
un qüestionari que li va lliurar Joan Ramis i Ramis 
poc temps abans de morir el 12 d’abril de 1817. 

L’entrevista entre Ramis i Calbó es romp 
successivament a través d’incursions 

retrospectives en el seu periple vital, que es 
vehiculen a través de diàlegs i de la documentació 
epistolar existent. També hi apareix l’obra artística

del pintor i tractadista.   
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