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FRANCISCO ROCA SIMÓ
DEL MODERNISME AL RACIONALISME
De Can Casasayas al monument de sa Feixina

La inauguració de l’exposició será dimarts 22de març a les 19'00h.
En què consisteix l'exposició?

L'exposició consta de més de 100 fotografies que mostren la important i extensa obra
d’aquest arquitecte mallorquí no prou conegut ni reconegut.
També hi ha uns panells informatius, un d’ells en format auca, sobre la vida de l’arquitecte i
la distribució geogràfica de les seves obres.
Qui ha col·laborat per fer possible l'exposició?
Concha Gallego, llicenciada en Història, responsable de la fotografia i autora de més de 50
fotografies de les obres a Mallorca.
Blanca Castaldo, professora de l’Escola Superior de Disseny, que és la responsable de la
recerca i documentació.
La coordinació de l'exposició, a més de les dues persones esmentades ha anat a càrrec
d'Àngels Fermoselle i Benet Bohigas.
També hem rebut una col.laboració excepcional des de Rosario (Argentina) i des
d’invesrigadors catalans sobre el modernisme.
La família de l’arquitecte, especialment el seu nét, Francisco Roca Aymar, present a la roda
de premsa, ens han facilitat la feina.
Objectiu de l’exposició: Posar en valor l’arquitecte i salvar el monument de sa Feixina
Hem volgut explicar i posar en valor un arquitecte mallorquí internacional. A Mallorca hem
conviscut amb obra de Roca sense valorar-lo prou.
L’arquitecte, un enamorat de la seva professió, va evolucionar del modernisme al
racionalisme, com altres a la seva època i el monument de sa Feixina és la seva darrera obra i
pòstuma.
El recó de sa Feixina a l’exposició
Hem dedicat un recó amb sis fotografies per demostrar
1.L’ equivocada deriva cap a la destrucció que ha pres l’actual consistori.
2.Dos muntatges fotogràfics sobre l’estil art-déco representat amb elements quotidians com
rellotges, ràdios, miralls, botelles de colònia, fins i tot sofàs, que venen a ser el monument de
sa feixina a escala petita, perquè respon a la moda de l'època . I també els grans edificis com
l’Empire State.
Inauguració i horari
L'exposició s’inaugurarà dimarts 22 de març a les 19'00h.
Romandrà oberta tots els matins de dilluns a divendres.
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