
 

Proposició de declaració de 2022 com 
a “Any Pons Frau” 
 

Amb motiu del setantè aniversari de la mort de l’artista sineuer Josep Pons Frau, l’Ajuntament 
de Sineu proposa declarar el 2022 com a “Any Pons Frau”. 

L’Any Pons Frau pretén difondre el nom i l’obra de l’artista fent-la viva en la gent adherint-se a 
la tasca iniciada pels hereus, de realitzar una monografia sobre el pintor, fotògraf i ceramista 
que veurà la llum durant el 2022, i a una exposició amb una selecció d’obres pròpies i un apartat 
anomenat ‘Noves Visions’ per aproximar-nos a la figura de Pons Frau, que es realitzarà al Museu 
de Mallorca entre el maig i el novembre. 

La voluntat municipal és la de promoure un seguit d’activitats i celebracions per donar a 
conèixer la trajectòria i l’obra tan lligada a Sineu i la seva gent. Entre les activitats previstes per 
commemorar l’Any Pons Frau, l’Ajuntament avança una ruta pel municipi visitant els principals 
indrets que retrata i pinta a la seva obra. Així mateix, està previst dur a terme un cicle 
d’activitats divulgatives sobre l’obra pictòrica, fotogràfica i ceràmica del sineuer, així com altres 
propostes de caràcter cultural i simbòlic. Es preveu implicar els centres educatius de Sineu amb 
activitats destinades a divulgar el llegat de Josep Pons Frau. 

Sobre Pons Frau 

Josep Pons Frau va néixer a Sineu el 26 d’octubre de 1883 i va morir a Palma el 25 d’abril de 
1952.  

L’any 1903 marxa a Madrid, a la llavors millor escola de pintura del país; la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Fernando. Són els inicis del segle i per allà hi havien passat i passaren tots els 
grans de la pintura espanyola. Ja abans de la seva etapa formativa, Pons Frau havia destacat per 
les seves dots artístiques.  

Després de finalitzar el seu cicle d’aprenentatge, l’any 1908, torna a Sineu on resideix fins a 
l’any 1912, quan es casà amb na Margalida Florit i Rotger. Passaren a viure a Palma, on Pons 
Frau establí un estudi de pintura i treballà a una acadèmia de dibuix, pintura i modelat. Del seu 
matrimoni té dos fills: Francisca, la major, i el petit, Josep.  

L’any 1919 fou nomenat professor de dibuix per l’Ajuntament de Palma, fet que li donà 
estabilitat. La seva activitat artística va estar fortament lligada al seu Sineu natal, amb 
col·laboracions amb la premsa local, treballs per encàrrec de l’Ajuntament i diferents 
associacions religioses, i treballs encomanats pel seu amic Joan Rotger i Niell. Ja dins la dècada 
dels anys vint començà a esposar a diverses galeries on mostrava la seva obra pictòrica, 
fotogràfica i ceràmica, activitat que mantingué fins a la seva mort. 

En el vint-i-cinquè aniversari del seu traspàs fou objecte d’un homenatge pel Teleclub Piloto de 
Sineu, que li dedicà un número especial de la seva revista. I, el 1981, el consistori sineuer posà 
el seu nom a un carrer adjacent a la casa on va néixer, a Can Tomeuet. 


