
     CARLOS  MASCARÓ 

Un fet constant en la trajectòria artística del pintor, des dels seus inicis fins a l’actualitat dedicat 

professionalment a la pintura, és l’interés per pintar i estudiar els grans mestres clàssics, 

especialment els holandesos del segle XVII. 

Encara que la seva pintura és extremadament minuciosa i detallada, i per això de molt lenta 

producción, ha celebrat quinze exposicions individuals i ha participat en més de seixanta 

col·lectives. Una trajectòria a la qual se li suma l’estudi constant de les tècniques pictòriques i la 

peregrinació per els museus de tota Europa per veure els originals dels grans mestres clàsics. 

En definitiva, una sòlida formació, profunda experiència i criteri artístic que es reflecteixen en la 

seva especialíssima obra. 

Fruit d’aquest treball i dedicació és l’interés que el col·leccionisme contemporani mostra per la 

gran técnica i sensibilitat de Carlos Mascaró. Per això podem trobar testimoniatges de la seva 

obra al voltant del món, tant en col·leccions particulars com als fons artístics d’importants 

institucions públiques i privades. 

 

REMBRANDT 
A n’aquesta nova “xerrada visual”, amb es gran Rembrandt de protagonista, els intentaré contagiar sa 

veneració que per ell sento. 

 

Després d’una detallada introducció per situar a s’artista holandès a nes seu temps, o sigui, a nes segle 

XVII, és “Segle d’or holandès”, els hi explicaré sa principal causa i vertader motor de s’èxit d’aquest temps 

daurat: “La Compañía Holandesa de las Indias Orientales”, sa famosa “VOC”. 

 

Els hi xerraré de sa seva intensa i llarga vida de 63 anys que li va donar prou marge per produir una 

fecundíssima obra de milers de peces entre dibuixos, gravats i pintures a l’oli. 

 

Els hi comentaré, àmpliament, ses principals obres i, més de passada, algunes altres. Tot, perquè es final 

de ses dues sessions de xerrada tinguin una idea ben clara de sa persona i de sa seva monumental obra. 

 

També veuran –i entendran- es canvi radical que va tenir sa seva obra passant de s’èxit i es màxim 

reconeixement a nes rebuig i s’oblit més absolut. 

 

Si alguns de vostès, tenen sa gran sort de visitar prest sa meravellosa Ámsterdam, quan siguin a nes 

Rijksmuseum, cerquin algun autoretrat d’en Rembrandt i, quan siguin davant ell, diguin-li que ara tot el 

món l’admira i que vostès mateixos han anat a nes museu, principalment per ell. Veuran com s’expressió 

de sa cara des pintor –estic ben segur- a n’agraïment,  canviarà un poquet i els hi farà un somriure. 

 

CARLOS  MASCARÓ. 

Pintor de Menorca. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


