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Joan Mora i Buch
Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres

Deixar empremta
La vida és una incògnita. Davant nostre, sovint, s’obren diferents 
camins i saber escollir o saber arriscar-se és tot un art. Viure és 
simplement una gran aventura.

D’això, de viure, de saber viure, en Joaquim M. Bartra en va ser un 
mestre. Aquest senyor de Mataró, dedicat tota la vida al món de 
les lletres i dels jutjats, degà del Col·legi d’advocats de la capital del 
Maresme, ja havia viscut molt quan li va tocar jubilar-se. Però no... El 
seu esperit emprenedor, la seva creativitat artística, el van empènyer 
a obrir una nova etapa.

El dibuix sempre havia sigut la seva afició i la família i els amics ja 
li coneixien de tota la vida els seus dibuixos satírics i crítics amb la 
societat. Amb la il·lusió de tornar a començar, en Joaquimn M. Bartra 
va decidir que s’hi tirava de ple a aquesta passió. Amb l’ajuda d’un 
llapis tenia encara tant per dir.

Com ell mateix explica a l’exposició que va fer l’any 2012 a Mataró, 
tenia 75 anys quan va decidir dedicar-se en cos i ànima a dibuixar: 
«Amb gran satisfacció, miro 9 anys endarrere...» Quin bo poder dir això, 
sentir-se tan ple de vida quan fem balanç. Quina mestria reinventar-se 
en una edat en què molts es pensen que ja ho han fet tot.

El director del Museu de Llavaneres, Lluís Albertí, acompanyat d’altres 
membres de l’entitat, van tenir l’honor de compartir una estona 
amb en Joaquim M. Bartra, el mes de setembre passat. El van 
trobar molt il·lusionat amb la idea de fer una exposició a Llavaneres. 
Malauradament, no podrà ser amb nosaltres: l’artista ens ha deixat, fa 
poques setmanes, als 92 anys.

Gràcies a la família i en especial a la seva filla Clara, aquest projecte ha 
pogut tirar endavant i a Llavaneres tindrem el gran privilegi de descobrir 
o bé recordar l’obra de Bartra. Els seus dibuixos sobre l’ésser humà, 
sovint grotesc i alhora cínic, es podran contemplar a la sala de Can 
Caralt. I això serà possible, en primer lloc, per l’entusiasme de l’artista, 
que durant els darrers mesos de vida va gaudir molt buscant dibuixos 
per aquesta mostra de Llavaneres; i també per les facilitats que hi ha 
posat la família. Catifa vermella per als Bartra, a casa nostra.

Quines ganes de saber més coses de la seva vida i de la seva obra, 
quin exemple vital més encoratjador que ens ha deixat aquest artista. 
Gràcies per tant, que la terra us sigui lleu, Joaquim M.

Amb afecte,
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Sàtira gràfica
En aquesta exposició trobareu una selecció de dibuixos 
representatius de la prolífica obra de l’artista mataroní Joaquim 
Ma Bartra. L’artista, advocat de professió, destaca pel seu recull 
d’escenes vives que descriuen la complexa, contradictòria i 
grotesca natura del comportament social de l’ésser humà.

L’autor, amb un dibuix de traç singular, crea composicions 
d’atractius personatges, d’estètica original i sorprenent. El 
missatge, tractat amb ironia intel·ligent, representa una paròdia 
mordaç i sensible.

Al primer cop d’ull, els espectadors apreciaran l’obra en un sentit 
global. S’interrogaran sobre el significat  evident o encobert i 
gaudiran de la qualitat artística de les creacions tan particulars. 
Captivats per la imatge, experimentaran un efecte magnètic 
apropant-se lenta i progressivament al quadre per no perdre’s cap 
detall. Els prèsbites s’afanyaran a posar-se les ulleres per veure-hi 
clar i, com la resta, començaran a estirar el coll fins a assolir el 
focus òptim d’aproximació, que se sol donar amb el nas a un pam 
del quadre. Un somriure se’ls dibuixarà al rostre. I plens de delit es 
preguntaran si hi ha una lupa al seu abast, per seguir contemplant 
amb tots els detalls l’art del mestre Joaquim Ma Bartra.

Gaudiu de l’obra.
Bernat Bartra

Joaquim Bartra
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Tot els agrada
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Adéu Siau
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Amèrica Amèrica
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Ànims!
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Arribada del nou governador
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Busca i captura



11

Cavalls
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Ciutat portuària
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Ciutat
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Contaminació
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El nuvi
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El vestit nou de l’emperador
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Herència Jacent
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Inauguració del centre comercial
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Necessiten el permís de Roma
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No saben el que volen Serveix d’alguna cosa l’art
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Què hi farem!
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Primer dia de curs
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“Tiovivo”





Can Caralt - Carretera de Sant Vicenç, 14 
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