
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomás Harris. Gravador a Mallorca (1935-1964) 

 

Del 16 d’octubre de 2020 al 21 de març de 2021 es podrà veure a Can Balaguer l’exposició 

temporal “Tomás Harris. Gravador a Mallorca (1935-1964)”. Comissariada per P. de Montaner i 

Manuel Ripoll, la mostra reuneix 42 peces procedents de col·leccions privades d’aquest autor, 

el qual va viure al Camp de Mar des de 1947 fins a la seva mort. 

Entre els personatges que es varen instal·lar a Mallorca després de la Segona Guerra Mundial, 

Tomás Harris mereix una atenció especial, tant per la seva projecció com a principal 

investigador de l’obra gràfica de Goya, com per la seva dimensió artística i històrica. 

Situat a l’epicentre de la lluita antifeixista de Londres, gràcies, per una banda, a la seva 

connexió familiar amb la convulsa Espanya i, per l’altra, a la seva íntima relació amb l’entorn 

artístic des d’on es varen liderar els treballs d’espionatge sense els quals mai s’hauria derrotat 

el nazisme, aquest artista va deixar a la nostra illa una empremta personal i artística de la qual 

els dibuixos i els gravats que presentam a Can Balaguer són una mostra succinta, però ben 

significativa. 

Al voltant de l’exposició s’han organitzat un seguit de visites guiades i d’activitats educatives a 

càrrec de GenCultura, dins el programa La Tardor als Museus.  

- Horari de l’exposició: de dimarts a dissabte, de 10 a 14 h. Dissabte i diumenge, de 10.30 a 

13.30 h. Entrada gratuïta 

- Activitats gratuïtes. Inscripcions a reserves.gen@gmail.com 

- Les visites guiades són sense inscripció, amb ocupació limitada segons la normativa Covid 

 

 



 

Programa educatiu 

Visites guiades 

Durada aproximada, 60 minuts. Sense inscripció prèvia, amb ocupació limitada segons les 

normes Covid. Activitat gratuïta. 

Gimcana. L’obra de Tomás Harris i la seva vinculació personal amb Mallorca 

 
Aquesta activitat pretén apropar de forma lúdica el coneixement de l’obra de Tomás Harris a 

través d’una gimcana realitzada dins l’exposició temporal de l’autor. Les proves inclouran 

l’exploració de l’espai expositiu a la recerca de pistes, la resolució d’enigmes, la decodificació 

de missatges secrets i l’anàlisi de la informació recol·lectada. 

Joc de preguntes Tomás Harris: examen de certificat d’espia professional 

 

Els participants en aquesta activitat formaran equips d’estudi, que hauran d’explorar 

profundament l’exposició de Tomás Harris per a trobar-hi tota la informació necessària per a 

demostrar que són investigadors professionals i estan preparats per a rebre un certificat 

d’espia professional. Els més observadors podrien fins i tot trobar-hi pistes exclusives que 

podrien donar-los un avantatge addicional. És convenient dur qualque eina per a enregistrar la 

informació, ja que aquestes es poden utilitzar durant la fase final per a revisar-la. Després de la 

fase d’investigació, els aspirants hauran de presentar-se a l’espai educatiu i resoldre tres 

preguntes bàsiques sobre Tomás Harris. Si no en saben la resposta, hauran d’investigar més 

per a poder arribar a la final i aconseguir el seu certificat d’espia.  

Taller de gravat 

A partir de l’exposició s’introduirà la tècnica del gravat amb un taller pràctic per a tots els 

públics. 

Calendari d’activitats 

- Visites a l’exposició: 

- 17 d’octubre (dissabte). 11 h 

- 24 d’octubre (dissabte). 11 h 

- 29 d’octubre (dijous). 18 h 

- 5 de novembre (dijous). 18 h 

- 7 de novembre (dissabte). 11 h 

- 12 de novembre (dijous). 18 h 

- 19 de novembre (dijous). 18 h 

- 21 de novembre (dissabte). 11 h 

- 26 de novembre (dijous). 18 h 

- 5 de desembre (dissabte). 11 h 

- 8 de desembre (dimarts). 11 h 

- 18 de desembre (divendres). 17 h 

- 19 de desembre (dissabte). 11 h 



- 20 de desembre (diumenge). 11 h 

- 23 de desembre (dimecres). 17 h 

- 30 de desembre (dimecres). 17 h 

- Taller de gravat: 

- 5 de desembre (dissabte). 12 h 

- 19 de desembre (dissabte). 12 h 

- 23 de desembre (dimecres). 18 h 

- Joc de preguntes: 

- 24 d’octubre (dissabte). 12 h 

- 21 de novembre (dissabte). 12 h 

- 10 de desembre (dijous). 17 h 

- 18 de desembre (divendres). 18 h 

- 30 de desembre (dimecres). 17 h 

- 31 de desembre (dijous). 12 h 

- Gimcana: 

- 7 de novembre (dissabte). 12 h 

- 3 de desembre (dijous). 17 h 

- 8 de desembre (dimarts). 12 h 

- 20 de desembre (diumenge). 12 h 

- 24 de desembre (dijous). 12 h 

- 27 de desembre (diumenge). 12 h 

- 29 de desembre (dimarts). 17 h 

 

Activitats gratuïtes. Inscripcions a reserves.gen@gmail.com 

 
 


