Catalina Cantarellas Camps
Catedràtica d’història de l’art

Catalina Cantarellas Camps (Palma, setembre de 1947) és catedràtica d’història de l’art de la Universitat
de les Illes Balears (1990). Es vinculà a l’esmentada institució el 1973, després de treballar en l’ensenyament secundari i en el Museu de Mallorca, on col·laborà en un seguit de campanyes d’excavació, restauració de monuments talaiòtics i l’inventari de béns arqueològics.
Ha centrat la investigació en l’àmbit de la microhistòria. Té diverses publicacions sobre la prehistòria: Cerámica incisa en Mallorca i El conjunt prehistòric de Son Oms a Palma: turisme de masses i destrucció del
patrimoni (1969-1971). No obstant, el gruix de la recerca s’adscriu a l’àmbit de l’arquitectura i de la història
de l’art, amb incidència en l’art contemporani i les qüestions patrimonials, com ara «La intervención del
arquitecto Peyronnet en la catedral de Palma» (Mayurqa, Palma, 1975); Arquitectura mallorquina desde la
Ilustración a la Restauración (Palma, 1981), La renovación de la industria cerámica en Mallorca. La Roqueta (1897-1917) (Palma, 1985; 1a ed.), La pintura a les Balears en el segle XIX (Palma, 2005), L’edifici de
l’Ajuntament de Palma. La façana de Cort i la rehabilitació del darrer pis (Palma, 2010), El patrimoni historicoartístic a Balears (Barcelona, 2005); «Arquitectura i Enginyeria«, a Història de la Ciència a les Illes Balears.
De la Restauració a la Guerra Civil, vol. V (Palma, 2016).
Ha dut a terme nombrosos informes sobre la declaració de bé d’interès cultural a les Illes i sobre la vàlua
patrimonial d’elements mobles i immobles, en particular relatius a Mallorca. Així mateix, en la línia patrimonial, ha gaudit de projectes de innovació i recerca de caràcter estatal. Ha format, i/o forma part de distintes
comissions relacionades amb el patrimoni i els museus, dependents de l’Ajuntament de Palma, del Consell
de Mallorca i del Govern de les Illes Balears; igualment des de la vicepresidència del Comitè Español de
Historia del Arte, impulsà els temes d’Història de l’Art i Patrimoni.
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