
Gabinet: Manolo Millares 
Gabinet se centra en la figura de Manolo Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 

1926 – Madrid, 1972), a partir d’una selecció d’obres de la col·lecció permanent 

que recullen la seva etapa posterior al grup El Paso. La presentació a sala parteix de 

l’exhibició de dues obres pictòriques i una sèrie de gravats realitzats entre els anys 

1961 i 1970 que s’exhibeixen juntament amb documentació sobre l’artista i la seva 

obra, incorporant així mateix la col·laboració de l’artista en el número especial de 

Papeles de Son Armadans sobre El Paso el 1959.

Aquesta exposició pretén analitzar des d’un nou punt de vista l’obra de Manolo 

Millares, recuperar el violent dramatisme de les teles de sac, els seus estrips, 

retorciments, així com els seus peculiars traços monocroms, des de la mirada del 

present aproximant-nos al moment en el que foren concebudes amb la precaució 

de saber que encara queda molt per analitzar sobre aquest artista canari i l’entorn 

social i polític en el qual va treballar.

L’oncle avi de l’artista, Agustí Millares Torres, va escriure «Las tinieblas jamás 

prevalecerán contra la luz y la luz nos viene del lado de la libertad» (Les tenebres 

mai prevaldran contra la llum i la llum ens ve del costat de la llibertat), molt 

influenciat per la gran majoria de l’obra de Millares com la d’Antoni Saura, que es 

basen en el negre com element per significar l’angoixa davant la repressió política i 

la dictadura que vivia l’Estat Espanyol en aquesta etapa. Com quasi tots els artistes 

informalistes coetanis a ell, Millares es va posicionar a través del seu treball contra 

la dictadura de l’època i, sense oblidar les seves arrels illenques, va indagar amb 

les seves formes en la història i el primitivisme investigant en el Museo Canario, 

fet que el dugué a donar lloc a una obra molt lliure de quadres més enllà d’allò 

bidimensional, rastre i gest.
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caràcter mensual Papeles de Son Armadans, fundada i dirigida per Camilo José 

Cela i editada a Palma de Mallorca entre els anys 1956 i 1979. Millares participa en 

l’exemplar núm. XXXVI de març de 1959, dedicat a  «Las Conversaciones Poéticas 

de Formentor» per al qual Millares havia realitzat una obra original dedicada al 

destacat esdeveniment literari, i sobretot, en el núm. XXXVII d’abril de 1959, 

monogràfic dedicat a El Paso, dos anys després del naixement del grup. En ell, 

a més del reconeixement de Cela, es recullen unes sentides paraules d’afecte 

dedicades al grup per part de Joan Miró i Vicente Escudero. Juntament amb el 

manifest i la cronologia del grup i les biografies dels integrants, tant en la portada 

com en l’interior es reprodueixen diverses obres acompanyades de textos dels 

propis artistes. En el cas de Millares, s’inclouen una làmina de color i dos textos, un 

d’ells en referència a la seva definició de l’Homúnculo i la creació del moment.

La versió digital del número de Papeles de Son Armadans es pot consultar en 

el Gabinet gràcies a la Biblioteca Pública de Palma Can Sales, juntament amb la 

documentació seleccionada per a l’exposició fruit de la col·laboració amb el CAAM 

de Canàries (Centro Atlántico de Arte Moderno).
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reforçant la seva qualitat expressiva, mitjançant esquinçalls i nuus, superposa 

fragments de tela o cartró cosits a la superfície i aplica en darrer lloc el color, 

element que redueix al negre, el blanc i el vermell, principalment. Tot això es veu 

plasmat en els seus  «Homúnculos», iniciada el 1960, i també es reflecteix en 

les dues pintures procedents de la col·lecció d’Es Baluard, Cuadro 160 II (1961) i 

Políptico (1967). 

L’Homúnculo és el tema central de la seva obra, figures que s’assemblen a l’home, 

un home que, per a Millares, en lloc d’evolucionar, es troba devastat, degradat, 

una visió tràgica de l’espècie humana que ell mateix relata al número especial de 

la revista Papeles de Son Armadams. Entre finals dels anys cinquanta i al llarg dels 

seixanta se succeeixen les exposicions a Espanya i a l’estranger (París, Venècia, 

Buenos Aires, Rio de Janeiro, Nova York…). Els últims anys es caracteritzen 

per la predominança de la llum plasmada a través del blanc a les seves sèries 

«Antropofauna» i «Neanderthalios», al mateix temps que recupera el dibuix i la 

cal·ligrafia.

El seu treball en el terreny de l’obra gràfica es situa al darrer període de la seva 

vida: Millares realitza cinquanta exemplars des de la seva primera litografia 

(inclosa a la carpeta «El Paso. Sei litografie di Canogar-Chirino-Millares-Rivera-

Saura-Viola»)1; entre ells, es troba la carpeta «Torquemada», present als fons 

d’Es Baluard. El títol fa referència a un poema de Manuel Padorno (Tenerife, 

1933-Madrid, 2002), poeta, editor i pintor que mantingué una estreta amistat 

amb Millares. La carpeta va ser editada per la Galeria Juana Mordó de Madrid el 

1970; a través de sis serigrafies que acompanyaven a la reproducció del poema, 

Millares reprèn la seva concepció de l’home relacionant-lo amb una de les figures 

claus de la història d’Espanya al segle XV: Tomás de Torquemada, Inquisidor  

General de España des de 1483. 

Entre les diverses col·laboracions mantingudes amb escriptors i artistes, una 

d’elles el vincula directament amb Mallorca: es tracta de la revista cultural de 

1 Text d’Alfonso de la Torre exposició «Manolo Millares. Obra gráfica», Fundación Museo 
Salvador Victoria, Rubielos de Mora (Teruel) Del 22 de juny al 31 d’octubre de 2013. Ex-
posició realitzada a la Galleria L’Attico, «El Paso», Canogar, Chirino, Feito, Millares, Rivera, 
Saura, Viola», Roma, 15-30 Octubre, 1960.

Manolo Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1926 – Madrid, 1972) 

Neix a una família d’intel·lectuals els quals, amb la guerra civil espanyola, es 

traslladen a Arrecife (Lanzarote). Autodidacta, des de jove comença a practicar 

el dibuix, primer dins la figuració i a finals dels anys quaranta derivant cap altres 

propostes avantguardistes, influenciant-se pel surrealisme i el constructivisme, amb 

Joan Miró i Joaquín Torres-García com a referents essencials. El seu interès per l’art 

primitiu i la iconografia guanxe es materialitzen en les seves conegudes Pictografíes  

que realitza des del 1951 fins a mitjans dels anys cinquanta.

Amb l’objectiu de dinamitzar a les Illes Canàries la vida intel·lectual -afectada 

després de la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial- Millares publica la revista 

Planas de Poesía juntament amb els seus germans Agustín i José María, ambdós 

poetes, entre 1948 i 1951 i funda el grup Los Arqueros del Arte Contemporáneo 

(LADAC), col·lectiu que neix el 1950 i perdura fins el 1953 organitzant exposicions, 

recitals de poesia, etc., on entre els seus integrants es trobava Elvireta Escobio, amb 

qui es casaria el 1953.

 

Es trasllada a Madrid el 1955 i dos anys més tard, juntament amb Antonio Saura, 

funda el grup El Paso, els integrants del qual eren els escriptors José Ayllón i Manuel 

Conde i els artistes Rafael Canogar, Luis Feito i Manuel Rivera als qui s’unirien 

posteriorment Manuel Viola i Martin Chirino, entre altres. Aquest col·lectiu va ser 

el més important dels grups informalistes a Espanya, actiu fins el 1960. Tal i com 

definien al seu manifest,  “«El Paso» és una activitat que pretén crear un nou estat 

de l’esperit dins el món artístic espanyol”.

Durant aquells anys, Manolo Millares defineix el seu propi llenguatge a partir dels 

collages, en els que utilitza elements com fusta, arena, fragments de ceràmica o 

l’arpillera, aquesta darrera adoptada des del 1954 per a la creació de les seves sèries 

«Muros» i «Perforaciones» i que es pot relacionar amb les tècniques d’enterrament 

de la cultura guanxe.

L’arpillera -un material humil- se converteix així en el suport idoni per plasmar les 

seves preocupacions: l’home, el passat recent d’Espanya, el dolor i els efectes de la 

guerra o la història de l’art espanyol, en concret, el Segle d’Or. Manipula l’arpillera, 


