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CARLOS MASCARÓ 
LLUM DE MENORCA 

 
Benvolguda Mara: Quan vaig a Menorca a veure la meva mare i família, sempre faig una 
visita al meu amic Carlos Mascaró. Sé que en algunes ocasions t'he parlat d'ell i ara t'envio 
el vincle de la seva pàgina web, on té exposat alguns dels seus quadres, perquè el coneguis 
una mica més i et recreïs amb les seves meravelles. http://carlosmascaro.com (ver su pàgina web). 

En aquesta ocasió, vaig assistir a una ponència seva, que versava sobre el famós pintor 
Johannes Vermeer, de qui és gran admirador. Va estar fluid i loquaç en la seva exposició, 
incisiu, apassionat, va vessar entusiasme parlant sobre la vida del pintor i la seva obra. En 
acabar, el vaig felicitar perquè bé ho mereixia, va agradar molt a tots. Faig un incís, un diari 
balear, l'any 2005, va dir d'ell, en gran titular: Carlos Mascaró: el Vermeer de Menorca. 
  
 I passo a comentar-te sobre el Carlos, perquè penso que, com a amic i paisà, li vull dedicar 
aquesta merescuda cortesia. Carlos és un pintor prestigiós i reconegut a Menorca. 
Curiosament, mai ha volgut exposar les seves obres fora de l'illa, per més oferiments que se 
li han fet, ja que també és conegut fora d'ella, i els seus quadres es troben per molts països. 
Té aquesta peculiaritat aquest home, potser raresa, o més aviat virtut, i és que no li agrada 
fer massa soroll exposant aquí i allà, amb assegurada fama i èxit; doncs la seva pintura, és 
tan real i polida, que suscita admiració i entusiasme, fascinació, sorpresa i encant a tots els 
públics. Posseeix la gràcia de saber combinar amb harmonia la soledat -necessària per al 
seu treball- i les relacions personals, perquè té l'habilitat de ser un bon comunicador. I això 
ho viu amb provada fidelitat a si mateix, el seu criteri és clar i ho viu amb contundència. 
 
Doncs així, la peculiaritat seva és viure enclaustrat i concentrat en el seu espai personal de 
treball i estudi. Dic estudi, perquè també es dedica a llegir i conèixer a fons la pintura, obra i 
vida dels grans clàssics. Crec poder afirmar que el gust i afició per la lectura, el va heretar de 
la seva mare, a la qual se li veia amb freqüència amb un llibre a la mà. Carlos fuig de sorolls i 
concentracions multitudinàries. Per definir-lo bé, podria assenyalar que és quelcom així 
com un contemplatiu que li agrada la soledat i el silenci d'un monestir. 
 
Dic que m'imposo aquesta visita a casa seva, on em trobo agradablement acollida per la 
manifesta alegria, i amb el luxe de l'atenció amable de’l Carlos, que em regala el seu temps 
complagut i generós. L'home em parla amb loquacitat, donant-me tot detall d'informació 
sobre el seu treball. Em mostra les seves darreres obres, les que té exposades al seu estudi, 
i les que ja ha venut i només conserva en fotografia. Tinc el gran gust d'anar-me'n de casa 
seva enriquida amb diversos d'aquests retrats, ja que sap que em complau molt posseir-los 
com a record, i és que sempre he admirat la seva pintura, ell ho sap i es mostra complaent, i 
jo em sento feliç per aquest privilegi, ¡és clar! Conservo un llibre il·lustrat de fotografies de 
tota la seva obra, regal de l'autor, que és un luxe en el seu format i presentació. 
 
Carlos i jo ens coneixem des de la infància. La casa dels seus pares, propera a la meva, era 
pas obligat en les meves caminades pel poble, i no poques vegades, la seva mare, dona 

http://carlosmascaro.com/


2 
 

afable i comunicativa, em feia entrar a la llar familiar, per ensenyar-me els dibuixos del seu 
fill -benjamí de quatre germanes i cinc germans- que ja prometien ser exitosos. Tant 
m’entusiasmaven aquelles primícies que, des dels seus inicis, he seguit el procés d'aquell 
fiet, avui aquest home, que va tenir constància i obstinació, fidelitat i fermesa a extreure de 
la seva més profunda interioritat, reflectit en dibuix i pintura, la seva peculiar manera de 
veure la realitat de les coses i les persones. Res del que aquest pintor realitza deixa 
indiferent. En les seves nombroses exposicions, això resulta commovedor.  
 
Aquesta proximitat i gust cap a tot el que li anava veient realitzar, va fer que vincularem 
llaços d'amistat, i avui, encara ens tenim veritable afecte, fins al punt que, en algunes 
ocasions, també m'ha tingut confiança per obrir-me el seu cor i expressar-me les seves 
preocupacions. Una cosa que sempre he escoltat amb atenció i respecte cap a la seva 
confidencialitat. Tot això mostra que l'artista, fonamentalment és un home sensible i humà, 
natural i comunicatiu; que les alegries i les penes passen per ell, sofrint-les o gaudint-les, 
com fem tots els éssers humans. 
 
Actualment, Carlos viu en el que va ser la seva llar familiar. La casa dels seus pares, 
completament remodelada, és avui la seva, i en ella té l'estudi, com a peça central i 
principal, que polaritza el seu ser i fer. Per a mi, entrar a la seva llar, és com endinsar-me en 
un santuari orant, fet per a la contemplació de la bellesa més sublim i seductora. A Carles, 
sempre li dic que ell és com un monjo que roman en clausura permanent, un contemplatiu, 
que expressa el més i millor de si mateix sobre els llenços, on plasma els seus quadres, en 
els quals realitza una feina pulcre, nítida, magnànima , on cada traç, estable i decidit, és 
com la meravella creacional, davant la qual, Déu es recrea contemplant la creació, gaudint 
tot veient que era bo i bell. Així procedeix aquest pintor amb la seva creativitat artística, 
desenvolupadora d'original bellesa. 
 
Quan les mans de’l Carlos tracen dibuix, el seu pols, ferm i segur, no tremola, quan el seu 
pinzell escampa pintura i color, s'origina l'alegre "¡Sigui!" primordial, on perfecció i bellesa 
és un tot que es compenetra i harmonitza, aconseguint que l'obra resulti viva, real, 
autèntica, bellíssima, total. Observar-la, sempre em porta a romandre orant davant els seus 
quadres, sento que fomento la meva realitat contemplativa davant de les seves creacions, i 
en aquell lloc, quasi sagrat, puc romandre hores en soledat i silenci. L’estança invita a això, 
amplia, diàfana, ordenada i neta, amb quietud i silenci, conviden a estar i romandre 
fascinada, místicament seduïda per la meravella de la seva obra. 
 
El pintor es recrea en el seu treball; atent i responsable, mira, remira, palpa acariciant el 
llenç, toca, retoca, realça, materialitza i interpreta allò que plasma, sigui un paisatge, sigui 
una casa, el mar, les roques, les cargoles, la vella cuina i les olles, la tassa i la gerra, la lletera 
i la planxa, la màquina amb les estovalles brodades, la maleta, els paquets, els llibres, les 
persones, mans amables unides, oferint flors. Cares i ulls expressius prenen carn, són reals. 
Cadires, taules, gerros, fruites, el ramillet de llorer i simples branques seques d'arbre. Tot 
recobra vida traspassat per les llums tènues i fines, aclarides i serenes dels seus ocres. I són 
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aquestes llums el més fascinador dels seus quadres, per la pau i serenitat que transmeten, 
relaxants i terapèutiques. 
 
Carlos, com a artista, ha posat al descobert la interioritat de les llars de "la pagesia" 
menorquina. Ha penetrat en les típiques cases del camp de l'illa, i ha anat forjant una tasca 
minuciosa dels seus interiors. Portes i finestres entreobertes, les parets emblancades on 
penja un capell, les rajoles vermelles, desgastades i trencades, els melons posats sobre les 
lloses envellides, al resguard i espera de ser assaborits, els ramillets de tomàquets penjant 
als baixos sostres, els sacs apilats . Sí, els interiors d'aquestes cases dels “llocs” són la 
clausura de l'ànima menorquina, senzilla i humil com aquesta terra nostra feta de "pedres i 
vent", envoltada de mar, amb les seves cales de sorra blanca, poblada de "ullastres", 
"alzines" i "pins". 
 
Carlos es recrea i ens recrea en tot això, ens ho posa al davant i ens extreu la més profunda 
nostàlgia d'allò que més estimem, degustant complaguts l'amor a aquesta illa nostra, 
prehistòrica, de navetes, taules i talaiots, mar, sol i aire, que ens han concebut i configurat. 
L'obra d’en Carlos és Menorca al descobert, amor i passió per lo senzill, per lo vell 
remodelant-lo amb novetat, deixant així plasmada una herència rica i única per a la 
posteritat. 
 
Els menorquins reconeixem i celebrem l'obra i persona d'aquest pintor; sabem que en 
aquest petit poble que és Ferreries, ha nascut un dels grans. Carlos és un mestre 
equiparable als grans del Segle d'Or espanyol i europeu, els iguala i dignifica. Perquè, quan 
aquest pintor parla de la seva tècnica, de llenços, pinzells, llapis, colors i dibuix, sap el que 
diu, se l’ha d'escoltar. ¡Mestre!, estem presents, ¡atenem! És un honor per a Ferreries, per 
tot Menorca, tenir entre nosaltres aquesta figura magna i única. Carlos passarà a la 
posteritat com a mestre de la llum i el color, la bellesa i perfecció, l'autenticitat. Llum de 
Menorca, l’anomeno jo. 
 
Ja veus, estimada Mara, que m'apassiono amb aquest art i aquest pintor. T’afegeixo algunes 
coses més d'alguns records que tinc emmagatzemats a la memòria. Carlos, el primer que va 
fomentar va ser el dibuix, va mostrar saber dibuixar, domina el traç, la facció, la dimensió, la 
proporció. Immediatament, la pintura va passar a donar color al dibuix. Sent molt jove, i 
estant a la mili, va obtenir permís d'un superior per a pintar un quadre, amb coratge i 
intrepidesa va emprendre Les Menines de Velázquez. Vaig tenir el privilegi de seguir el 
procés del quadre. Finalitzada l'obra, no em cansava de mirar-lo. El quadre de Carlos i el 
quadre de Velázquez, van quedar igualats, el va clonar de manera que no s'encerta a 
distingir l'original de la còpia. Així succeeix amb tots els clàssics que s'ha atrevit a copiar, 
com La jove de la perla (Vermeer); L'art de la pintura (Vermeer); La inspiració de Sant 
Mateu (Caravaggio), i molts més.  
 
Una altra anècdota és que, a mesura que m'anava entusiasmant amb l'art de la pintura, li 
vaig demanar a Carlos que em donés unes classes, i vaig iniciar al seu costat un procés 



4 
 

esforçat, mediocre, amb al qual em vaig aficionar invertint temps i vida també. En realitat, li 
vaig copiar alguns dels seus quadres, que en aquest moment decoren les parets de la casa 
materna. Del seu pare, va realitzar l'encàrrec de pintar un quadre per regalar a l'església del 
poble, La transfiguració de Crist, exposat a la paret central del presbiteri. El seu pare no 
volia veure el quadre fins que no estigués acabat, però va emmalaltir greument i just va 
morir deu dies abans de ser inaugurat, sense poder-ho contemplar. Carlos, afectat pel 
dolorós esdeveniment, el mateix dia de l'enterrament del seu estimat pare, i en memòria 
d'ell, va anar a l'església i allà mateix l'hi va dedicar, era el 15 de març de 1989, 
commovedor detall que diu de l'amor al seu progenitor.  
 
Mara, penso que mai t'havia explicat tot això. Encara vull afegir-te algunes coses més, per 
esplaiar-me en aquest dir sobre el meu amic pintor. 
 
De Carlos s'ha escrit molt i s'han fet grans elogis de les seves exposicions al públic. Cal 
destacar el reconegut dir del famós escriptor Antonio Gala, reprodueixo el text: “Un cuadro 
cualquiera de Carlos Mascaró, ante cualquier sensibilidad, emana serenidad y descanso. 
Produce ganas de sentarse ante él como ante una ventana, y contemplarlo 
minuciosamente. Con la misma minuciosidad que él fue pintado. Con la misma serenidad 
con la que fue hecho él y transmite. Y luego, respetarlo. Y luego, amarlo…”. Són belles i 
elogioses paraules que diuen veritat i fan justícia al pintor. Però, no puc eludir l'escrit que 
més m'ha agradat i impactat sobre l'obra d’en Carlos i la seva persona. Em refereixo al 
sentiment d'un home, també del poble i amic íntim de Carlos, segurament el millor amic 
des de la infància. Personatge no menys original que el pintor, encara que ben diferent en 
estil i ofici. Al·ludeixo al seu estimat i fidel amic Marc Truyol Moll. Un home de la "pagesia" 
menorquina, forjat pel sol i les dures feines del camp, coneixedor de pasturatges, vaques i 
formatges. Insigne queixer de cavalls a les festes patronals del poble. Home senzill, afable, 
sempre somrient, enamorat de la terra i el seu treball. 
 
Marc va escriure a la secció: Cartes al Director del diari Menorca, un article que 
transparenta l'ànima blana, neta i blanca, de qui, en un sorprenent i commovedor relat, diu 
les més belles i elogioses paraules que s'han referit a Carlos i la seva obra. No per la molta 
eloqüència, que també, sinó pel gran amor i sincera admiració. Un escrit emocionant, 
alhora que simpàtic i agradabilíssim, fruit de qui, de la mateixa manera que ha sabut 
conrear la terra, ha conreat també l'estima per la paraula ben dita i polida, elaborada amb 
saludable naturalitat. Marc obre el seu cor i manifesta a Carlos que sent orgull de ser el seu 
amic, i se li mostra fidelíssim, en això rau aquest preciós escrit. I relata les paraules de 
l'alcalde Josep Carreras: "Carlos, estem orgullosos que siguis de Ferreries". T'ho dic de tot 
cor Carlos, ho estem en veritat, és un honor personal i comunitari del poble y de tota 
Menorca. 
 
Un fet més, que posa de manifest l'estima per tota la seva obra. L'1 de maig de l'any 2010, 
amb motiu del meu 25 aniversari de la professió religiosa. Vaig demanar a Carlos permís per 
fer el recordatori amb la il·lustració d'un quadre seu. Aquest quadre, va ser regal del seu 
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germà Pere, a la comunitat benedictina del monestir de Santo Domingo de Silos. El quadre 
està exposat a l'entrada de la capella del monestir. El seu significat és el que va motivar fer 
aquesta elecció. Representa la nit fosca, on Crist crucificat, en forma de clau, està present 
en l'ocult, Ell és qui, després de la prova purificadora, ens obre la porta a la llum i ens 
allibera. Jo vaig veure que aquesta havia estat la llarga experiència del meu procés personal, 
i el vaig voler expressar amb aquest simbolisme magnífic. 
 
I per finalitzar. És de justícia esmentar un altra persona, oculta sí, delicadíssima també. La 
seva esposa Eugenia Piris. Dona bella i elegant, discretament present en l'ocult, forjada de 
silenci i solitud. Ha sabut construir la seva vida al costat del seu marit, assumint la 
peculiaritat de l'home que estima, i que -ella ho sabia-, Carlos, abans de casar-se amb 
Eugènia, estava casat ja amb la seva professió, l'amada primera, que anava a competir amb 
ella. I Eugenia, intel·ligent i confiada, va assumir aquest repte. Ha sabut treballar-lo, 
col·locant-se al costat del seu marit deixant-li ser ell mateix, sabedora i intuïtiva que, aquest 
respecte i llibertat, era el que faria possible la unitat i el més pur amor. No ha d'haver estat 
fàcil, les relacions no ho són, s'han de treballar i construir amb molta comprensió i no 
poques renúncies, molta generositat per ambdues parts. Així, ella ha anat creixent, 
madurant i realitzant-se com a persona, des d'aquesta vivència tan particular. Ho ha fet 
sense sorolls, integrant, a força de benevolència amorosa, penes i alegries, goigs i 
esperances, nits fosques i dies alegrement lluminosos. Així doncs, amb la mateix meravella 
dels quadres del pintor, Eugenia i Carlos, han creat una bella família: Mascaró-Piris, 
enriquida amb dos fills, Toni i Mónica, fruit de la relació amorosa de la parella.        
 
Estimada Mara, dono per finalitzat aquest relat, en part homenatge, al nostre famós pintor i 
amic Carlos Mascaró. És el meu desig que Déu li concedeixi llarga vida encara, per seguir 
creant i ampliant el do que Déu mateix li va concedir: Ser Pintor. I que ell, amb treball 
acurat i pulcre, ha fet fructificar, donant el cent per un. 
Espero que t'hagi agradat conèixer tot això que estava en mi, i que a la vegada, dedico al 
pintor. Una abraçada plena de tendresa i afectuosa . Nura   (Anna Seguí, ocd) 
  


