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Empordanet, pintura i Pla

uan vaig començar a treballar en
aquest llibre, tenia la intuïc~ó que
en el paisatge meravellós de
l'Empordanet, en l'escenari dels
llibres de Pla, hi havia una
I istària artística intere.ssant, que calia i
me re ix ia ésser explicada. A mesura que
s'a n a ve n ajuntant les peces del complex
LI' ncaclosques, la meva intuïció s'anava cony rtint en una realitat. El meu primer pas va
s \r l'obra de Lluís Medir, i vaig voler saber
Il è s'amagava darrere l'home, el pedagog i
l' irtista , Llavors va anar sorgint el fil màgic
I Joan Baptista Coromina, Àngel Ferran ,
Jo, ep Pla i l'atmosfera dels seus amics nou, nti stes gironins, i d'aquell Gimeno, pínI fI t a Fornells, i de Baldomer Gili i Jaume
11' rrer, evocats en aquella Calella silenciosa i
màgica; tots constitueixen la base d'aquesta
11 i. tòria, de la història moderna de la pintura
( 1( \ Palafrugell, on molts cops s'entrellaça la
I l' a de Pla. Després, han anat emergint una

sèrie d'artistes que plantaven els seus cavallets pels entorns de Palafrugell, enlluernats
per la Naturalesa de l'Empordanet.
Tot aquest treball no hauria estat possible sense la col·laboració de I'equíp de
l'Arxiu Municipal de Palafrugell i una llarga
llista de particulars que m'han obert les portes
de casa seva per poder conèixer de primera
mà les obres creades en aquest Empordà petit.
A tots els estic molt agraïda, així com a
l'Ajuntament de Palafrugell, i a la Diputació
de Girona, que han cregut d 'entrada en
aquest ambiciós projecte.
Aquest llibre és la constatació que Palafrugell té una història artística moderna,
interessant, amb pàgines rellevants, i espero
que haguem contribuït arrencar de l'oblit
una bona part dels seus pintors i de les seves
obres, amb aquest centenar i escaig de peces
que hem catalogat, que són tan sols una
part representativa de la feina que encara
queda per fer.

La h istòria artística moderna de Palafrugell arrenca de la mà d'uns artistes que deci(I ixen sortir del taller per enfrontar-se directament amb el seu entorn natural.
Il: 'tem parlant de Baldomer Cili, ]aU111e Ferrer i Francesc Címeno. que a111b les
. ves obres van encetar un nou concepte de pintura a Palafrugell i els seus voltants.

a història artística moderna
d'aquest bocí d'Empordanet s'inicia
de la mà d 'uns pintors que es
llancen per voluntat pròpia a la
I
rea d'uns paisatges feréstecs , aïllats en
.t III \ li moment de les capitals europees , on
I 11i n lloc els grans esdeveniments estètics
II I s u present. Ens he m de situar a final
I l " gle XIX, quan a París esclatava el
I I I rv i men t imp ressionista, amb Monet i
l' 1\ ir, q ue mostraven les seves teles al
' , lo I ls Independents a París . Aquí, a
\ 1nlunya, per influència dels pintors de
III : i la d e Barbizon, es va produint una
I 11 V ' I 'ió de la pintura paisatgística, apli111 l' bs er va ci ó directa de la natura i
I I \ 11< a nt la pintura à plein aira Llavors, la
I II I I I
' I vin drà la gran protagonista i can11. \ r I lica lmen t el seu tractament. Un

dels primers pintors que oferirà aquestes
pautes als seus alumnes serà Martí Alsina,
un punt de partida d'un fenomen en cadena
que donarà com a resultat el descobriment
dels paisatges artístics de Catalunya pe r
bona part dels pintors modernistes i noucentistes catalans, els de l'Escola d'Olot, a
la Garrotxa , entre molts d'altres. Però què
passa a Palafrugell, a Calella i als seus voltants?
Les costes de Palafrugell a principi del
segle XX tindran visites esporàdiques
d'artistes que voldran cap ta r la bellesa de
les platges d'aquest nostre petit país, com és
el cas de Joan Llaverias (1865-1938), que
va produir una sèrie de dibuixos titulada
Catalunya grega, i que va recórrer bona part
de la Costa Brava, en la qual hem
d' incloure la costa de Begu r i Palafrugell.

sició que portava el mateix nom que va
tenir lloc a Sant Feliu de Guíxols el 1957va resseguir la presència d'un seguit de pintors en aquesta zona de la costa. Entre ells
anomena Pere Clapera , Enric Armegol i
Enric Freymann . D'aquest darrer ens
esmenta que va fer una estada entre 1914 i
1915 a l'ermita de Sant Sebastià . Freymann, d'origen mexicà, va formar part del
nucli de pintors que van exposar i treballar
a Girona a principi del segle XX; una de les
poques referències a la seva obra la trobem
en el llibre de Xavier Montsalvatge i Joaquim Pla Cirona, terra de gestes i de beutat

(1918).
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Nosaltres ens centrarem en tres pintors
en concret que considerem que són els precursors de la pintura moderna d'aquest
trosset d'Empordà, els que posaran les primeres premisses a l'hora de tractar el paisatge de la costa de Palafrugell, a cops dolç,
a cops feréstec, els primers que proposaran
diferents punts de vista per realitzar les
seves composicions; en definitiva, els que
descobriran de manera detallada cada
raconet de Palafrugell i la seva costa,
perquè hi tornaran un cop i un altre i, en
certa manera, se sentiran atrets per aquesta
naturalesa que els envolta i esdevindran els
primers descobridors de l'espectacle en
directe que és la naturalesa i la llum del
voltant de Palafrugell. Parlem de Baldomer
Gili Roig, Jaume Ferrer Massanet i Francesc Gimeno Arasa.

18 de gener de 1908. Hi presenta un conjunt
de quadres de diversos racons de la costa de
Palafrugell com Les nostres roques, L'ombrera
de can Calau, Carrer del Mar, Aiguafreda, Els
pins de Cap-roig, Llafranc, Prop la Fosca ...
Sens dubte, aquest conjunt d'olis correspon a
una campanya intensíssima que el pintor
hauria realitzat l'estiu anterior. També hi
presenta una sèrie de composicions dedicades a Vinaixa, ubicada a la seva comarca
de naixença, on treballava a l'hivern.
Aquest primer contacte que estableix
amb Calella de Palafrugell quan torna de
Roma, a partir de 1905, i que es materialitza
expositivament el 1908, ja no l'abandonarà
mai més. Les primaveres i els estius
s'instal-larà en una casa del Canadell, que li
lloga el senyor Modesto Hernandez Víllaescusa, corrector de l'editorial Litúrgica, propietat del pare de Baldomer Gili. La formació d'aquest pintor, nascut a Lleida, en
una costa feréstega i verge dóna com a
resultat unes teles de grans perspectives
aèries, que persegueixen captar l'essència de
la llum reflectida en les cases blanques i el
mar, fet de milers de matisos de colors blaus.
Baldomer Gili es forma inicialment sota
el mestratge del gran paisatgista Joan Salis,
que aplica 1'impressionisme francès a les
costes de Guipúscoa i a Irun, on Baldomer es
troba instal·lat amb la seva família per motius
professionals del seu pare. Més tard es trasllada a Barcelona, on rep formació a l'Escola
de Llotja de la mà del valencià Lluís Franco
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simbolista de la pintura alemanya. De retorn,
la Diputació de Lleida li concedeix una estada
a Itàlia -que s'allargarà fins a quatre anys- ,
on entrarà en contacte amb tot l'art renaixentista, primer a la petita població de Frascati,
on s'ínstal -la en un convent de caputxins, després a Roma , a la villa Strolhferm, on va produir algunes de les seves millors teles (El Vidu ,
[eda i Naturalesa) , que van figurar al Saló
Nacional de París el 1903. A partir d'aquests
moments, Baldome r enceta tot un periple per
I s principals ciutats italianes i franceses
(Gènova, Florència, Venècia, Pisa, Pompeia,
I arís, Marsella, Lió . >:) complementant ferotI ment la seva formació íntel-lectual,
És en aquests moments, quan torna dels
" us viatges i necessita cercar un espai de tranI iil-Iitat per treballar, que entra en contacte
I r primer cop amb Calella de Palafrugell, que
< I deixa totalment abstret , com ho demostra el
r ~ L que hi tornarà un cop i un altre , fins al final
dels seus dies. Els primers quadres de Baldomer
1 Calella i els seus entorns estan realitzats sota
11 113 pàtina de grisos que encaixa més amb la
I l'él lició simbolista que no pas amb una lluita
I) r aptar la llum, i aquest fet no va ser entès
d(11 tot per la crítica . Però aquests paisatges on
I t '{TIPS no existeix, aquests crepuscles, aquests
d <IS nuvolats ens traslladen mentalment a un
ï l i místic, de traspàs, difícil de descriure. Ens
I (lI rim a les teles realitzades entre 1908 i 1916,
I l' bra Calella de Palafrugell (1913) (1). En
Io l . aquests quadres l'estudi de l'enquadrament
I

I

del paisatge és molt acurat, i ens hem d'imaginar que la col-leccíó de fotografies de Calella
que va anar realitzant, a part d'ésser un lleure,
tenia una utilitat a l'hora d'estudiar les composicions de les seves teles. A final de la primera

l, BaldomerGili Roig:
Calella dePalafrugell, 1913,
oli sobre tela, signat i datat,
59 x 45 cm, collecci ó
família Gili.

2. Baldomer Cili Roig:

CalelIa , 1914,
oli sobretela,
signat i datat,

93 x 120 CIn,
ca]-lecci ófamília Cili.

3. Baldomer Cili Roig:

Barques, c.1 912,
llapissobre paper,
no signat,

11,2 x 15,5 crn,
collecci ófamília Cili.
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meitat dels anys deu, Baldomer abandona lentament la seva escala dels grisos, i la seva paleta
guanya en llum i transparència en el color. Llavors decidirà tenir un contacte més directe

amb la naturalesa, malgrat que no l'havia
perdut mai. És aproximadament en aquests
anys que Gili es fa construir una plataforma
sobre unes roques submergides , per poder-hi
posar els peus, i pintar des d'aquella visió dels
"Castellets de la cala del Golfet de Calella", tal
com ens ho explica el seu fill Joaquim Gili en
el text que escriu amb motiu d'una exposició
que li dedica l'Institut d'Estudis I1erdencs, el
1980. En el mateix text, Joaquim Gili ens
esmenta fins a quin punt Baldomer es trobava
integrat en la vida quotidiana del Canadell,
que era "l'ànima de la festa major [...]. Organitzava regates amb els bots adornats amb garlandes de flors, concursos de natació, carreres
de sacs, sardanes..."
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nitat, en la placidesa del to daurat dels rajos
del sol, en l'infinit del mar i, en la atemporalitat d'aquesta imatge de Calella. Definitivament, aquí Baldomer havia aturat el temps
amb els seus pinzells, tan sols les cases blanques , la llum i el mar. Aquesta estimació
envers el paisatge de la costa de Palafrugell, la
podem conèixer per les cartes que Baldomer
dirigia a la seva muller Dolors:
"Esto es estupendamente delicioso [... l
este constante espectaculo de rocas, mar, cielo
y aire , donde Dios se sirvio derramar su genio
de artista." (Carta escrita des d'Aigua Xelida,
el 6 juny de 1925, arxiu familiar)
També per aquestes mateixes cartes
con eixem les excursions que realitzava en
barca per les diferents cales del voltant, en
aquell s moments força inaccessibles. Cili
començava alhora dues o tres teles, i a mesura
que la llum del dia anava evolucionant les
anava intercalant; d'aquesta manera, es convert ie n en una imatge exacta de la llum
d'aqu ell s paratges a la matinada, o bé al
migdia. El que duia a terme era un estudi de la
llum en un moment concret del dia. Això ho
podem veure en obres com Calella (c.1920)
(4) , o bé Cap Roig (c.1923) (5), on ja és evident el canvi que han sofert els seus quadres al
llarg d'aquests anys, i on la gran protagonista
és la llum. Pinos seculares (pineda de Llafranch)
(c.1923) (6), que va presentar en públic a
l'exposició del mes de febrer de la Sala Parés ,
ns sorprèn per aquests pins alts, de llum més
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aviat fosca, que semblen presagiar quelcom
obscur, tal com indica el títol de la peça, en
contraposició al groc lluent, viu, d'aquestes
ginestes ubicades en un primer pla; simbolitzen l' esclat de la primavera, amb tota la
seva energia. Apunt (c.1924) (7) esdevé una
peça on el pintor es deixa anar i, amb unes
pinzellades gruixudes i un traç segur, ens ofereix tota la intensitat i la cremor del sol del
migdia, on també troba el seu pol oposat amb
la part d 'ombra de l' angle dret. El mateix
pintor confessa aquesta observació de la Naturalesa a un periodista el juny de 1924, amb
motiu de la seva exposició al Museu d'Art
Modern de Madrid: "En la actual desorientación artística -nos dice el pintor- llena de
afanes de superación y caminos nuevos, es
mas que nunca oportuno el estudio directo de
la Naturaleza, la escuela al aire libre". (Duran,
Miguel-Emilio. "El pintor Baldomero Cili
Roig", La Vanguardiajuny 1924)

Portada del catàlegde l'exposició
de Baldomer Cili al Saló Parés,
18 gener 1908. Arxiu farniliar.

Carta de Baldomer Cili,
escrita des d'AiguaXelida,
6.6.1925. Arxiu familiar.
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5. Baldorner Cili Roig: Cap ROig,.c.1923, oli sobre tela, signat, 93,5 x 135 C111, collec ció família Cili.

Monet Degas..."
En una altra entrevista del 5 d'agost del
mateix anyal diari La Nación, esmenta una
llista dels pintors catalans que són per ell
excel·lents paisatgistes; l'encapçala]oaquim
Mir, seguit de Nicolàs Raurich, Enric Calwey
i Joan Colom, i finalment destaca Isidre
NoneU, el pintor silenciat, i Francesc
Gimeno, que no van començar a ser reivindicats fins després de la seva mort.
Demostra una gran sensibilitat estètica i
un gran coneixement envers l'art del seu present. Els únics artistes a qui no acaba de
comprendre són els que denomina els dels
"ísmes", és a dir els cubistes, els futuristes,
que anomena" arríbistas":
."[...] ellos vienen a ser, en muchos casos,
como clarines de alerta que nos despiertan a
una nueva aurora, salvandonos del funesto
pe1igro en que, sin vosotros, permaneceríamos;
rancio academismo (otro ismo de' cuidado).
Los arribistas, con sus extremados "ísmos" , han
sembrado la discordia que nos da la vida; pero
no tomemos demasiado en serio sus predicaciones." (El Pueblo, 23-VII 1925).
Malgrat el rebuig -lògic per la seva formació tradicional-, Gi1i s'adona de la necessitat vital d'anar envers un art .creador, que
fugi de les acadèmies, un art que experimenti,
que expressi, i opta pel camí de les llums i les
ombres, sortint a I ' exterior per captar la
bellesa de la naturalesa. Trobem un Gili que
es deixa anar en petites composicions, que
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primers estiuejants. Ho podem veure per les
cartes que li envia Ramir Torres a Barcelona:
"La gent d'aquí enterada del montatge
que a vostè se li prepara, me prega que en
nom seu el feliciti i li fassi present lo molt
que celebrem els seus èxits. " (Ramir Torres ,
Calella de Palafrugell, 13 desembre de 1916,
arxiu familiar)
Ramir Torres era un intel-Iectual originari
le Barcelona, poeta, dibuixant, traductor dels
script ors anglesos romàntics i creador de
loc um en t als. Vivia llargues tempo rades a
alella i tenia una gran barca amb la qual
sortia a passejar amb Baldomer Gili i amb un
'11tre pintor afícíonat, Josep Bruguera (el seu
modus vivendi no era la pintura). Aquest
larrer va realitzar nombroses teles , a principi
I segle, de les costes de Palafrugell, que ens
I nen una visió pròpia de final del segle XIX
l' quests paratges feréstecs. Ramir Torres
esdevin dr à també el contacte amb Calella de
Francesc Gimeno entre 1916 i 1917, anys en
(,Is quals el pintor tortosí es trobava ínst al-lat
' I una petita barraca a Fornells , per realitzar
11 11 onj unt d'esplèndides teles de les cales que
x troben entre Begur i Palafrugell. En una
arta de Ramir Torres dirigida a Baldomer
:ili, el 30 de juliol de 1926, li recorda les
j v ncies viscudes plegats:
"Estimat amic i anyorat company de pasj'l I s marítimes [...]. Aquí cada dia se parla
1(' v tè , especialment a l'hora clàssica de
111'11 iLI a, recordant les bones estones passades
I I I amígable companyia sota les voltes hon la

xerrameca i el comentari està a l'abast de
tothom, cosa democràtica que escau a aquesta
franca y oberta terra del Ampurdà [...]. Precisament aquest matí hem anat, . amb l 'amíc
Bruguera i la seva farní ia a Aigua Gelida, hon
hem recordat el lloch en que V. Va pintar
aquella magnífica tela. " (arxiu familiar)
Mesos més tard i de manera inesperada,
Baldomer Gili Roig va morir el 31 de
desembre de 1926, en el moment culminant
de la seva carrera, quan preparava una nova
campanya d'exposicions al continent ame ricà , després del gran èxit de públic i crítica
obtingut 1'a n y anterio r en un conjunt
d'exposicions a diferents ciutats de 1'Argentina, on havia exhibit un gran nombre de
teles pintades a les costes de Palafrugell.
Baldomer Gili Roig va ésser un pintor
valent, que va anar seguint el seu camí , al
marge de qualsevol grup. En els moments que a

6. Baldomer Cili

Pínos sec.uiar

(pineda de Llafranch
c.1 924, oli sobre tel
signat, 98x 126 cm
ccl-lecci ófamília Cil

7. Baldomer GiliRoig: Apunt, c.1924,
oli sobre tela, 22,5 x 29,5
signat i amb inscripció,
col-lecci ófamília Cili.

C111,

8. JaumeFerrer:
Fotografia deBaldomer Cili pintant,
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c.1914, fonsJaumeFerrer, ANIP.

Catalunya es desenvolupa tot el moviment
Modernista i Simbolista, es trobava viatjant per
Alemanya i Itàlia, i aquest fet és el que causa
que no s'integri en cap grup tancat, malgrat que
formarà part del cenacle dels Quatre Gats i
mantindrà una amistat amb el jove Picasso, el
qual, segons ens explica Joaquím Gili en el text
de 1980, va dormir durant una temporada al seu
estudi. Gili: en un primer moment, aplicarà a
les platges de Calella el substrat simbolista que
havia experimentat durant la seva estada a
Munic, i a poc a poc la comunió amb aquella
naturalesa l' anirà apartant dels temes més
folklòrics i al-Iegòrícs per dedicar-se plenament
a l'estudi de l'entorn natural.
La figura de Baldomer Gili Roig és clau
per a Calella de Palafrugell, artísticament parlant, perquè fa conèixer per primer cop els
seus paisatges a tota una societat barcelonina,
assídua entre d'altres galeries, a la Sala Parés.
La costa de Palafrugell li oferirà aquest
contacte directe amb una Naturalesa escla-

seva obra artística a partir de I 'observació
directa de la natura que l'envoltava i que va
formar part de l'entorn habitual de Baldomer
Gili a Calella, és Jaume Ferrer (1872-1922), un
fotògraf professional que tenia un estudi a Palafrugell i que, a més, s'ocupava d'un petit taller
de taps de suro. De fet, ens imaginem que el
que devia unir Baldomer Gili i Jaume Ferrer
eren les dues passions que compartien: la fotografia i la pintura. Testimoni d'aquesta amistat
és la fotografia (8) que va realitzar Jaume Ferrer
de Baldomer Gili pintant a Calella de Palafrugell, a final dels anys deu. Podem dir sense cap
mena de dubte que si Jaume Ferrer hagués
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dibuix, com ho demostra en els nombrosos
retrats que va realitzar dels membres de la seva
família, entre els quals trobem el Retrat de
Mariano Ferrer (c.1890) (9).
Per entendre l'obra de Ferrer, hem de tenir
en compte la seva faceta de fotògraf professional, amb la qual va aconseguir medalles i
premis, com la menció honorífica a Madrid el
1899 o bé la medalla de bronze del Concurs
Nacional de Fotografies, organitzat pel Centre
de Lectura de Reus el 1903. Els estudis que se li
han dedicat des de la perspectiva de fotògraf
l'han inclòs en el corrent pictoralista de final
de segle XIX. Ho destaca Dolors Grau : "Jaume
Ferrer es va afegir al corrent pictoralista de les
acaballes del segle, el qual pretenia que la fotografia es convertís en el suport tècnic de la pintura". (Grau Dolors, Els artesans de la imatge,

fotografia i cinema amateur a Palafrugell, 1997)
Però Ferrer, en lloc d'utilitzar la fotografia en
una sola direcció, la va emprar en totes les perspect ives possibles; aquesta esdevé art en si
mateixa quan pren instantànies acuradíssimes,
molt estudiades, amb posicions dels seus protagonistes revisades fins al darrer detall; o bé és
mitjà de comunicació, quan ens vol explicar un
relat , o bé expressar uns sentiments. També es
converteix en mitjà artístic quan la retoca, dissimulant arrugues als seus protagonistes o bé
sbaltint figures femenines, i altres vegades és
senzillament una eina tècnica, que li serveix
per a 1'estudi de les composicions artístiques
ue portarà a terme. Possiblement , la fotografia
per Ferrer era una mescla de tècnica i art. La

seva capacitat creativa es deixava anar lliurement, sense cap limitació, en els seus olis, que
sorgien a mesura que tenia temps per plantar el
cavallet a l'exterior. Tamariu, Calella i Esclanyà
eren alguns dels seus escenaris preferits.
Diversos dels retrats que Ferrer fa de personatges de la seva família són de final del
segle XIX, com un seu Autoretrat (c.1900)
(10) , però bona part dels paisatges que hem

9. [aume Ferrer:
Retrat de lvfariano Ferrer,
c.1890, oli sobre tela,
signat, 51 x 45 cm,

col-lecci ó particular.

(1919) (12) ens descriu les barraques i les cases
de pescadors. La muntanya és qui hi té el protagonisme i no el mar, amb el caminet al fons a
través del qual es podia accedir a aquesta cala.
Una altra escena quotidiana es troba
representada al Salí de Tamariu (c.1920) (13),
on es veuen les dones preparant el peix.
Sabem que d'aquesta obra en va fer diversos
estudis en oli, i no descartem que també utilitzés la fotografia per analitzar l'emplaçament
de les banquetes, els bidons de fusta, els cistells ... Aquesta tela, a més d'oferir-nos un
punt de fuga central, té un meravellós joc de
llum al fons i penombra a l'interior.
Hi ha moments que el pintor no es
mostra tan descriptiu, per exemple, a Apunt
amb barques (c.1920) (14), on fa la composició a base de taques de colors que estan marcades per la intensitat de la llum. Però on
aquesta esdevé l'eix central de l'obra és a la
tela Calella (c.1920) (15), en què el blau del
cel és intensíssim, d'un to turquesa, i les muntanyes d'un verd maragda pujat, en contrast
amb la penombra de l'interior de les voltes del
Port Bo. Aquest quadre és fruit del moment
cabdal del nostre pintor; els colors de les barques, la muntanya, el mar i el cel es presenten
enèrgics, forts, tal com els devia veure el
nostre artista en el moment de realitzar l'obra.
10. JaumeFerrer:

Autoretrat, e.1900,
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oli sobretela, 38 x 30 cm,
signat, coll eccí óparticular.
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primera hora del matí i dels vespres, com en
el cas de Barques (c.1920) (16), on només hi
ha aquestes dos bots i la platja en què
reposen. Tan sols amb aquesta imatge, ens
transmet tota una sèrie de sentiments de pau
interior, de tendresa. La posició d'aquestes
dues barques ha estat estudiada i meditada
talment com si es tractés d'alguna de les seves
com posicion s fotogràfiques. Una mostra
excel-lent de l'estudi de la perspectiva que
realitzava el nostre pintor és la tela Calella
(c.1920) (17), en què l'enquadrament de la
composició ens fa pensar en alguna de les
obres de Baldomer Cili, per la qual cosa no
descartem la possibilitat que els dos pintors

fessin sortides conjuntes per treballar a l'exterior i mantinguessin converses sobre qüestions tècniques i artístiques.

11. Jaume Ferre

Composició

c.1910, oli sobre tela
52 x 68 cm, signa
collec ci óparticula
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12. Jaume Ferrer:

Tamariu, 1919,
oli sobre fusta, 40 x 27 eni,
signat i datat,
ca]-lecció particular.

13. jaume Ferrer:
Sali deTamariu, c.1920,
oli sobre tela,69,5 x 84 cm,
signat, colleccíó particular.

14. jaumeFerrer: Apunt amb barques,
c.1920, olisobre fusta, 40 x 27 cm,
no signat, ccllecci óparticular.

visió del rostre del seu fill es basa en la manera
com la llum impacta en les seves faccions, en
r escala de marrons dels seus cabells, l'escala
de blaus de la seva camisa, i el pelatge del seu
gos, amb tocs de blanc incandescent. Realment, el canvi ha estat assolit.
Ferrer té dos moments pictòrics, un a
finals del segle XIX, quan realitza els retrats
dels seus pares i d 'altres integrants de la
família, dins les pautes de 1'academicisme
imperant al segle XIX, i un segon període que
va de final dels anys deu fins a la seva mort,
encetant el segle XX, durant el qual Ferrer es
llança en el paisatge que envoltava la seva
vida quotidiana, i en certa manera redescobreix aquesta naturalesa que tant havia fotografiat. Però la fotografia no li podia donar
aquella captació de la llum i dels colors, com
15. JaumeFerrer: CaleIIa, c.1920,
oli sobre tela, 57,5 x 71 CIn,
signat, collecció particular.
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Ferrer, per la qual cosa hem de suposar que
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l'activitat plàstica era per ell un lleure que el
va conduir a un apropament íntim del seu
I aisatge vital. Però sabem que va donar una
obra seva al Museu Cau de la Costa Brava de
I alamós, el 1920, un dibuix al carbó titulat
l,'últim plor d'una mare, responent a la crida
l'aquest especial centre, a través del qual es
van acollir diverses col·leccions d 'objectes
(, íntures, dibuixos , llibres ...) i es van orga11i tzar excursions pe r la rodalia de Palamós
I) \r fer fotografies i gaudir del paisatge. ProbaI I men t, Ferrer hi va participar amb un grup
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17. jaume Ferrer
Calella, c. 1920
oli sobre tela, 55 x 65 CIT
signat, collecci óparticular
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de persones amb sensibilitat artística que estimaven el seu entorn natural.
Malauradament, Jaume Ferrer va morir
en plena maduresa pictòrica, però ens va
deixar tota una producció que es troba en la
línia del paisatgisme luminístic, que s'havia
anat desenvolupant a tot Catalunya d'ençà de
l'esclat de l'impressionisme a final del segle

18. jaume Ferrer:
Retrat de Lluís Ferrer, c.1917,
olisobretela, 41x 32 cm,
no signat, col-lecció particular.

l'hora d'aplicar les bases de la pintura impressionista en el seu paisatge quotidià, juntament
amb Baldomer Gili Roig.

Francesc Gimeno

JaumeFerrer
pintant a Calella
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Amb la imatge esfereïdora del pintor
que ens oferia el cronista Pol el desembre de
1917, ens podem adonar de 1'entrega absoluta de Gimeno a l'Art i de la seva comunió
amb la Naturalesa , aïllant-se de tota
presència humana en aquelles cales de Begur.
Per ell , la pintura anava mot més enllà d'un
ofici; l'art esdevé per Gimeno la possibilitat
de veure Déu a través de tot el que l'envoltava, principalment la Naturalesa.
Per entendre tot això, hem de dibuixar
de manera esquemàtica revolució del nostre
artista, que va trobar una font d'inspiració
pura a les costes de Palafrugell i Begur.
Francesc Gimeno (1858-1927) neix a Tortosa el 1858, en una família humil. Cal considerar que el seu primer mestre va ser Marià
Gendre, pintor decorador que va convèncer el
seu pare perquè li permetés aprendre dibuix en
el seu estudi. Serà Gendre qui l'ajudarà a entrar
al taller del prestigiós pintor decorador Manel
Marquès, amb qui Gimeno obtindrà una formació tecnicoartística. A més, participarà en
les tertúlies intel·lectuals que tenen lloc en el
seu obrador, on hi participaven I'escultor Riba,
Francesc de P. Bedós, Agustí Querol i el
doctor Jaume Ferran, l'Inventor del vaccí
anticolèric. La influència de Ferran sobre

pintor decorador a 1'estudi de Joan Parera i
alhora intenta viure de la pintura de cavallet,
que és el que ell desitjava, Participava en les
tertúlies del cafè N ovedades de la penya dels
Aquarel-Iistes, en què compartia copes amb
Joan Pellicer, Meifrén, Galofré Oller, Ramir
Lorenzale, entre d'altres. En aquest moment
Gimeno evoluciona intel·lectualment amb
lectures de les obres completes de Flarnmarion , l'aprenentatge de llengües antigues (grec
i llatí) amb la finalitat d'entendre els textos
antics, com ara les Sagrades Escriptures.
Després de portar a terme diversos encàrrecs com a decorador i intentar tirar endavant una acadèmia de dibuix, amb dos dels
seus companys, es trasllada a Madrid el 1885,
on gràcies a diverses recomanacions podrà
entrar en el taller de Carlos de Haes, que
serà un dels mestres més decisius en la seva
pintura. Haes en aquells moments es trobava
en una transició del seu concepte de l'art, i
surt a l'exterior per fer estudis del natural ,
que seran la base de les teles que reali tzarà a
1'estudi. Gimeno aprofitarà la seva estada a
Madrid per visitar el Museo del Prado i estu diar detingudament els pintors clàssics, en tre
ells sobretot Velàzquez. Joan Mates, el primer
biògraf de Gimeno , afirma: "H aes veié be n
clar que el nostre Gimeno traginava damunt
seu un clàssic de raça" (Mates, El pintor Fran-

cesc Gimeno, 1935).
Quan torna a Catalunya, accepta el
mecenatge de Ramon Call i d 'un cosí
d'aquest, i es trasllada a Torroella de Montgrí
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ions Destino 1972, pàg. 101). Pla és l'autor
que ens dóna fe de la presència d'Urgell amb
I amon Call i Gimeno a la petita població.
lla raó per la qual decideixen traslladar-se a
"questa vila per prendre apunts del natural,
la trobem en l'article de Joan Pericot (amic
I) rson al del pintor en els seus darrers anys de
vida) "El pintor Cimcno i Torroella " ( Festa
Major de Sant Genís , 1983). Segons aquest
; 1 I t or, I'oncl e de Ramon Call en aquells
mo m e n t s t reba lla va a Torroella per a
l' impresa La Ramie Française. Per Gimeno,
.iquesta estada serà molt important, perquè
, \namorarà de la filla de l'amo de la fonda
O I l s'h ost at gen , Caterina Massaguer. Però
-rnbla que el nostre .artista ja havia tingut
( O I tact e amb el Baix Empordà, en concret
unb Begur, abans que fes el seu viatge a
adrid. Ho sabem pel quadre que va cataI ) J r Jordi A. Carbonell (Francesc Gimeno,
I ) 9), un retrat d'un rostre masculí sobre un
lun fosc, en el qual apareix la inscripció
"I \gur 1884".
G imen o es casa amb Caterina l'abril de
I 8 a Torroella de Montgrí, i el primer que
1. , es tr aslladar-se a Llançà, juntament amb la
v l muller, per pintar una sèrie de teles per
I\( arree del seu amic Enric Ventosa. El 1889
l'any del desplaçament del matrimoni a
I I re lon a, i del naixement del primogènit,
1;,1' í, que esdevindrà pintor com el seu pare
( I l I \ fins els catorze anys viurà amb els seus
l
' 1 Torroella.
En aquests anys Gimeno rebutjarà una
, I i \ d' e n cà r r e cs proposats per diversos
I

aristòcrates de l'Empordà. Ens ho explica un
dels seus biògrafs, Joan Mates, i també Josep
Pla. Entre aquests nobles hi havia els comtes
de Peralada i els marquesos de Robert. Malgrat això , col-laborarà en la restauració del
Palau dels Comtes de Solterra, quan l' adquireix l'avi Robert. A Barcelona opta per treballar de pintor i de decorador per a diverses
persones, entre elles Pere Ferrer, que li encomana les tasques més delicades. Cap dels
estudiosos de la seva figura, ni Joan Mates ni
Rafel Benet, entén aquest canvi de direcció,
el retorn al seu ofici de pintor de parets.
Joan Cortès hi troba una explicació en el
seu nou estat civil; sembla que amb el matrimoni entra en un intercanvi de relacions
socials de la seva família política que el fa
sentir incòmode , i decideix de sobte viure
guanyant-se el pa amb els seus propis
recursos, sense haver de dependre de cap
encàrrec de nobles o rics. Aquesta decisió el
porta a Barcelona a treballar de _sol a sol.
Només es pot dedicar a la pintura, a la seva
pintura, quan li queda un forat . Són anys
difícils per al nostre artista , però és justament en aquests moments quan realitza una
de les seves obres clau de tota la seva pro-

Manuscrít de
Francesc Gimeno.
Arxiu familiar.
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símbols curiosos, com l'alfabet fenici comparat amb la baixa escriptura egípcia, l'alfabet
lici o bé l'alfabet etrusc. És un Gimeno absolutament desconegut, que es troba en un
moment de transició. Ja no serà la ciència
positivista el seu camí, sinó que optarà per
una drecera religiosa, de recolliment, de llargues lectures de l'Antic Testament, que el van
aïllant encara més del seu entorn quotidià i
artístic. Un dels motius d'aquest recolliment
potser l'hem de cercar en la decepció que
pateix com a pare i mestre del seu fill gran.
Amb catorze anys, Martí es trasllada a viure a
Barcelona amb els seus pares; aquells dies de
convivència entre pare i fill són especials:
surten tots dos pels voltants de Sant Gervasi a
pintar i Gimeno pare li dóna tota una sèrie
d'indicacions que ell no acaba de seguir. Al
cap de poc Martí deixa la seva llar familiar per
anar a Girona, on es relacionarà amb el grup
noucentista, format al voltant de l'arquitecte
Rafael Masó, i l'hivern de 1910, concretament el dia de Nadal, desapareix, fuig a
l'Argentina, perquè és cridat a fer el servei
militar, amb el perill que això implicava
d'anar a parar a la guerra d'Àfrica. Aquesta
partença tan sobtada de Martí, sense ésser
anunciada, va suposar a Gimeno una gran
decepció i un gran disgust, que amb els anys es
va anar alleugerint. Per altra banda, Martí va
tenir sempre gran estima i admiració pel seu
pare. En unes declaracions a un diari de
l'Argentina ens descriu la faceta d'estudiós de
llengües antigues del seu progenitor; "[...] pos-

parla de la vida i l'obra del seu pare", Ressorgiment, gener de 1936, núm. 234, Buenos

Aires). En aquesta entrevista, Martí puntualitza que tots aquests fets que recorda del seu
pare són des de 1901 fins que es trasllada a
Buenos Aires. Per tant, hem de datar l'interès
de Gimeno per aquests temes abans de 1910,
un interès que a poc a poc s'anirà accentuant
pel que a l'estudi dels textos bíblics.
Hem trobat interessant catalogar la peça
La Pineda (19), que està datada de 1897, amb
la qual podrem contrastar revolució estètica
del nostre artista, que realitzarà a partir de
final del segle XIX, quan la seva paleta s'entossudeixi cada vegada més a plasmar la llum dels
seus paisatges. No sabem concretament de
quina zona es tracta, però possiblement podria
ser el lloc conegut com les Sorreres, situat
entre Begur i Fornells. Hem de tenir en
compte que, aquests anys, Gimeno entra i surt
de Torroella molt sovint i se'n va pels seus voltants a pintar, i que ja coneixia la zona de
Begur (ho sabem per la peça catalogada per
l'estudiós Jordi A. Carbonell, esmentada anteriorment). Però aquí el que ens interessa per
sobre de tot és el tractament del paisatge,
d'aquests pins alts, amb l'obscuritat total produïda pels arbres que tapen el sol, amb un petit
bocí de cel a dalt. Més endavant, la seva paleta
s'anirà aclarint a poc a poc, mostrant sense
prejudicis uns colors translúcids.
L'any 1915 és una fita important per a
l'artista, perquè el pintor Ignasi Mallol, el galerista Josep Dalmau i el crític Romà jorí li orga-
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l 'H otel Royal de Barcelona. A partir d'aquests
moments, iniciarà amb intensitat campanyes
ictòriques en diversos llocs: Mallorca, Torro-lla de Montgrí, Begur, Girona...
De fet, Gimeno entra i surt del Baix
Il mpordà al llarg d'aquests anys; per raons
bvies: té una part de la seva família a Torro.lla de Montgrí i té bons amics en aquesta
z na, com Narcís Duran, secretari de l'AjuntaI nent de Begur i parent seu. Duran és un home
¡ue entén bona part dels patiments del pintor
fi Tortosa. A Palafrugell té un grup d'amistats,
a mb qui es trobava quan hi baixava; ens
r ferim a Josep Pla i Joan Baptista Coromina,
(Iirector en aquells moments de l'Escola d'Arts
i Oficis d'aquesta població. També manté conRamir Torres com Baldomer Gili estan pendents de Gimeno, en la mesura de les seves
I ict es amb Baldomer Gili Roig, que llavors
t reball a va a Calella de Palafrugell, i que
possibilitats. A més, ens imaginem que seguien
.abem, per una carta que Gimeno dirigeix a la
els seus treballs pictòrics.
Hem de situar Gimeno pintant de
" va família, que l'havia visitat a Fornells:
Ayer miercoles, vino a verme Ramiro Torres
manera continuada i amb petits parèntesis a
Begur i els seus voltants, els anys 1916 i 1917,
n el canot y Gili Roig que ya estuvo en casa.
It: ste vino con su mujer y una sobrina. Se ale- \ en els quals hi fa diferents estades i s'instal-la
en diversos llocs, depenent de les circumstàn~ I' aro n mucho de verme y yo también y me
cies. Un primer sojorn el datem la tardor de
11i ieron prometer que fuera a Calella tres o
(. a tros días. Pero yo no quiero ir hasta tener
1916, per la invitació de l'exposició de Begur,
del setembre de 1917, en què s'esmenta que
, .abadas las telas. Pero insistieron y quedamos
l'artista s'hi troba des de la tardor anterior. És
(ILI el sabado vendrà Ramiro a buscarme con
I c an ot automóvíl." (Carta de Francesc
justament en aquesta tardor hivern de 1916
quan Gimeno pinta la tela Sa Tuna (20), que
: imeno dirigida a la seva muller (c.1917),
correspon al període en què "descobreix" les
arxiu familiar). Aquell canot era la gran barca
petites cales que hi ha entre Begur i Palafru11 I tenia Ramir Torres, que no passava desagell. "Yo tengo empezadas dos telas, marinas,
I .rcebuda per aquella localitat, viatjar amb la
( I l ial era tot un luxe, tal com podem deduir de
con rocas por el estilo de algunas que hice en
Llansà. Hay por estas costas de Bagur puntos
I s paraules de l'artista. És evident que tant
11

19. Francesc Gimeno:

La Pineda, 1897.
oli sobre tela,
42 x 53,5 cm,
signat i datat,
collecci óparticular.

20. Francesc Gimeno:

Sa Tuna, 1916,
oli sobre tela,

23 x 38 C111,
signat i datat,
collecci ó particular.

de vista de una poesía encantadora. Las playas
de Fornells, Satuna, y Sarriera son encantadoras y dulces, quietas, pero estan un poco
lejos y como he empezado una tela por la
mañana en Satuna y otra por la tarde des de
las montañas de Bagur, que miran al mar es
algo pesado [... (Carta de Francesc Gimeno
dirigida a la seva muller Caterina, c. hivern
1916, arxiu familiar). Francesc Gimeno escriu
aquesta carta en la seva primera estada llarga a
Begur, el 1916, i es va enamorant lentament
de la naturalesa que 1'envolta, fins al punt que
es plantej a traslladar-se amb tota la seva
família a aquest petit poble. Ho sabem per la
correspondència entre Martí fill i Francesc
pare. El ~ill expressa la seva opinió respecte al

r
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plantejament del seu pare, en una missiva
enviada des de Buenos Aires el 30 de
desembre del mateix any: "[...] por nuestra
parte beriamos com sumo placer el que fuera
factible el poderse cumplir el anelo de V ds de
poder ir a vivir a Bagur aunque comprendemos las dificultades que llevan aparejadas"
(Martí Gimeno i Mar, 30 desembre 1916,
arxiu familiar). Per la mateixa carta sabem
que Gimeno havia tingut problemes de salut ,
malgrat queja es trobava millor, i que havia
estat treballant per Girona, i Torroella: "Desearíamos saber [... ] en si las condiciones que
pinta por ese señor le son de buena utilidad
financiera [... ] y también de estas regias
visitas a Gerona, Bagur, Torroella etc, etc, que

tlles de Narcís i quatre ratlles de la seva
Anna, dirigides a l'esposa del pintor,
(Ili és la seva cosina Caterina: "Te repito no
Irases cuidado de tu esposo que le servimos
irno si fuera en tu propia casa" (carta de
Francesc Gimeno dirigida a la seva dona,
.aterína, c. hivern 1916, arxiu familiar)
D'aquesta campanya pictòrica sorgeixen
111 1 onj unt de teles esplèndides, que formaran
p.ut de I'exposició dedicada al pintor a
,i r na, que Athenea inaugurarà el divuit de
111'1 l' de 191 7 als locals provisionals en què es
I I ol va ubicada l'entitat cultural, a l'establi111(\1 t Materials Escolars , SA, dels senyors
l ilmau Carles, Pla i companyia, a la plaça de
I I i de Girona. Ens · imaginem que aquesta
h i ició devia ser el motiu dels seus desI L I .arnents a Girona el 1916. Segurament, la
II .i at iv a d 'aquesta mostra va sorgir de
l'' 11 1 ra espontània, per l'amistat entre el fill
I , . imen o, Martí, i Rafel Masó i Joan BapI I n C oromin a . A més , hem de tenir en
uupt que Gimeno a Palafrugell també estal ,I II I 11 contacte amb Coromina, que estarà a
l '1 'II'li t de la seva activitat pictòrica . En
I l ,'I a mostra, a més de les teles pintades a
\ J'III', hi exposa un seguit d'obres realitzades a
l, II ) lla de Montgrí i a Girona. Gimeno és
I I II i I per la crítica com un "pintor fort ", que
11'11 ça damunt la naturalesa per fer-la
i" , Just ament els quadres que seran més
l " 11s, seran els que estan realitzats pels
1I I 11.' de Begur: "hi ha una sèrie de teles de
I ( 111' 1 i Begur, cada una més forta i més defiI
I . i haguéssim de parlar de la bellesa que
''' I

1\1uller,

t

missiva
30 de
nu estr a
le fuera
Vds de
mpren rejadas"
~

1916,

sabe m
le salut ,
.e havia
: "Desenes que
utilidad
) regias
etc, que

l

I

com un gran pintor, que es troba en comunió
amb la naturalesa, i Girona sap entendre la
seva religió.
La peça Sa Tuna (1916) (20) és fruit de
l'etapa de plenitud de l'artista, en què la llum
esdevé taca de color, realitzada amb una pinzellada solta i àgil. És possible palpar el cos de
matèria a la tela i podem veure que la composició es va creant a mesura que els nostres ulls
van unint les taques de color. Aquí Gimeno va
molt més enllà que els impressionistes: la captació de la llum és molt important, però amb
una base de pinzellades gruixudes , de franges
de colors, que es troben molt més en la línia
d'una concepció pictòrica postimpressionista,
d'un camí encetat que, si s'hagués portat a la
seva màxima expressió , podia haver arribat a
1'abstracció, malgrat que Gimeno mai va
renunciar a la realitat, sinó , al contrari, era la
seva font única d'inspiració. És el camí obert a
la modernitat: hem passat d'una visió neta, llepada , tradicional, més pròpia del romanticisme
i el simbolisme, a les taques de colors, consistents, denses, que representen un pas més enllà
de l'impressionisme , que Gimeno coneixia,
però no li acabava de fer el pes. De vegades
tenim la sensació que aquesta composició es va
fent i desfent. Definitivament, ell, un home de
seixanta anys i escaig, assolia una mode rnitat
en un mercat barceloní q ue no acabava
d'entendre la seva concepció artística. La base
de la seva obra , per arribar aquí , va ésser el
domini del dibuix. Es pot constatar en la seva
evolució artística amb els diferents apunts ,
presos amb energia de les cales ubicades a

21. FrancescGimeno:Sa Tuna,
c.1916, llapis sobrepaper, no signat,
amb inscripció, 11,5 x 20,5 cm,
colIeccíó particular.

30

22. Francesc Gimeno: Aiguaheda,
c.1916, llapissobrepaper,no signat,
amb inscripció, 11,5 x 20,5 cm,
col-Ieccióparticular.

Begur: Sa Tuna (21), Aigua Freda (22), Fornells
(23) , Pescadors (24) (c.1916) . Tots aquests
dibuixos formen part d'un mateix quadern ,
que el pintor duia al damunt en les seves
excursions, quan estava instal-lat a Begur i
anava plasmant tot el que formava part en
aquells moments de la seva vida quotidiana.
En el mateix quadern hi ha notes del campanar de l'església de Begur, i de l'interior de la
sala ' de l'Ajuntament d 'aquesta petita

ofereixen un plat a taula, l'ajuden sempre que
poden i el conviden a passar llargues jornades
a la seva torre , el Paradís. "Esta semana la he
pasado toda entera primero con Narciso, después del día de santo de l'Anita, vinieron
todos para pasarlo en Fornells y se marcharon en media noche, pues el sr. Ventura
nos invito a todos para que fueramos al
Paradís a su torre en donde se toco el gra mofon se bailo sardanas y otros bailes de l
día. " (Carta de Francesc Gimeno dirigida a
la seva muller, (c. 1917), arxiu familiar) . A
partir d'aquest instant, el nostre pintor no es
podrà deslligar mai d'aquests paisatges, després vindran les diferents versions de les Teulades de Torroella de Montgrí i el Portal de
Santa Caterina .
El 18 de juny de 1917 trobem Gimeno a
Barcelona, on s'inaugura una exposició indiví dual a la Sala Goya. Es mostren teles realitzades dels voltants de Barcelona, i del Baix
Empordà, de la seva estada a Torroella i Begur.
Ens imaginem que , empès per l'atracció que
sent envers aquests paratges naturals, retorna a
Begur i s'instal-la a Fornells, en una barraca,
esplèndidament desc rita pe r Pol (Fe rra n
Agulló) i per Josep Pla , en l'Homenot que li
dedica: "Quina histò ria restada de Gimeno a
Fornells! Li donaren permís per a redossar-se
en els baixos de la casa que hi té , sobre el port
de Ses Orats, l'americano Airós, ·Font de no m
de casa, un senyor de Begur que viu a Puerto
Rico [...]. Els baixos a què fem referència serveixen habitualment per a salar peix, de
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I) \1' randa les exposicions que Gimeno realitza

, egur i Palafrugell, durant les corresponents
festes majors. La mostra de Begur, recollida per
I;, premsa de la zona, va tenir lloc al local del

.entre Excursionista l'Empordà de la vila, el
1917, amb motiu de la festa local
de Santa Reparada i es va realitzar un petit
( ;,L' leg de les teles exposades. Aquesta expolr.i ó va ser molt celebrada entre la premsa
Ioc l, que considera el pintor un dels mestres
íofl nidors del paisatge del Baix Empordà.
De l'exposició de Palafrugell, tan sols disI os m de la font de Josep Pla, que la ubica a
1.1 S'lla La Parra, més coneguda com el Club 3
~ , i sabem que cronològicament es va cele111'; 11' abans que la de Begur. El Gimeno que
11)1 m a final d'estiu de -1917 és un Gimeno
.u rsat , que treballa de sol a sol i que està
m.ilalt, fins que, com ens explica Mates i Pla,
11 11'1 ambulància se l'ha d'endur de Fornells, a
, III.' l d'un còlic nefrític. Després de la seva
I '(,llperació a Barcelona, la Sala Parés li
(I( (Ii 'a una exposició juntament amb Modest
l' idor, on exhibeix les teles que havia
I \ 11 1' 1t l'estiu anterior a Begur.
'aquestes pugnes que manté el pintor
111 11> la naturalesa de la costa de Begur i Pala('t. mbre de

23. Francesc Girneno: Fornells , c.1916,
llapissobre paper, 22,5 x 20,5 cm,
no signat, col-lecci ó particular.
24. Francesc Címeno: Pescadors . c.1916,
llapissobre paper, 11,5 x 20,5 cm,
no signat, col-lecció particular.

25. FrancescGimeno:

Begur, 1917,
oli sobre tela,

85 x 100 cm,
signat i datat,
col-leccíó particular.
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frugell, tenim la peça Begur (25), que nosaltres,
per la inscripció que apareix en la tela, interpretem com de 1917. De grans dimensions, sintetitza bona part de les llargues hores passades
per Gimeno en aquest petit paradís de la costa
de l'Empordà, amb el seu cel roent, el mar un
xic enfurismat, fosc , i la riquesa mineral de
l'entorn. La llum és càlida , i es recrea en tota la
zona del rocall , creant i experimentant amb
unes textures gruixudes que sobresurten, on
juga amb tota l'escala dels colors terrossos.
Per la publicació de Torroella de
Montgrí, Emporion, que relatava tots els
moviments del seu pintor d'adopció , l'hem
de situar el març de 1918 a Torroella, on es
va traslladar amb l'objectiu de treballar. Fruit
d'aquesta estada, emergiran les magnífiques
teles Teulats de Torroella de Montgrí i el Portal

de Santa Caterina.

d'embalar.
Hem localitzat dos dels mo lts retrats que
Gimeno realitzava del seu rostre , i que por tava a terme com un exercici habitua l
d'introspecció: Autoretrat (c.1917) (26) , i
Autoretrat II (c.1923) (27) , qu e h em pogu t
datar aproximadament per la informa ci ó
donada pels seus propietaris i per la cat alogació que va fer Jordi A.Carbonell a Francesc
Gimeno (Editorial Rafols, 1989) d'un con junt de peces d'aquesta mateixa temàtica. En
el primer, r artista es presenta amb un barret i
una mirada amb força. Molt probablem en t el
va realitzar en alguna de les sev es anades i
vingudes a Begur, passant per Torroella. En
canvi, l'expressió del rostre del segon dibuix,
ja d' última època, és molt més expressioriist a.
La seva mirada és fixa, com perduda, i ens
està exterioritzant, amb ,aquests traços gruixuts amb tinta que van configurant la seva
barba turmentada, 1'estat interior del seu
esperit, que en aquests moments intuïm tr asbalsat. Apareix amb la seva boina, orgullós,
exhibint el seu estatus d'home t reballador,
senzill, proletari, que s'enfronta ell sol
davant el repte de plasmar en una te la la
llum i 1'entorn natural d'aqu ell mome n t,
sense l'ajut de ningú.
"Hi ha una idea central del paisa tg e
empordanès del mar: la llum reverberant
sobre un tros de món fet a cops de puny de
gegant. De faiçó, que el color és aquí, fre de
la fortitut. D'aquí sorgeix, aquesta feminitat
de les platges de Bagur, posades al mig de la
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27. Francesc Címeno:
Autoretrat, c.1 923,
tinta sobre paper,
17,6x 13,5 cm, no signat,
coll ecció particular.

os ta Brava. En aquest respecte hi ha una
, .i I tilaci ó tan completa en aquestes teles,

l' 1(1 par que 's cridin, la obra de l'artísta i la
LlI ura pintada. Total afinitat electiva." (P.
I 11 Empordà, 30-09-1917).
A q uest a crítica està signada amb la
II I ra "P", sota la qual segurament es troba el
1\ I 1 de Josep Pla, i molt probablement es
II I ta del text que lautor esmenta en
l' l I imenot dedicat al pintor, de la localit'I d el qual fins ara no teníem notícia.
l lrm de pensar que, en aquells moments, Pla
I la perso na més propera a Gimeno, que
( I ivia al diari Baix Empordà. En aquest
t , q u e es va publicar amb motiu de
I) ) ició de 1'artista a Begur el setembre de
II I , trobem la clau de la gran importància
I
ime n o per a la pintura del Baix
I II I l'd à. Ell sap captar l'essència del paiI

I

;

satge, sap donar-li uns trets definidors, té les
eines per enfrontar-se a la N atura que
l'envolta: Gimeno esdevé un ermità, aïllat,
enfront de Déu, i l'Art és la seva eina per
arribar a ell:
"Les obres d'art són les que verdaderament regeneren. La poesia, Música, Pintura
y totes les demes arts exalten y agaganten
l'asperit del home y les obres d'art dels grans
artistes lidis, egipcis i demés pobles de I'antíguitat bistes a través del temps són avui
1'admiració dels sabis d'Europa. Lo misteris
de tot aixo es que la paraula o ideya art es
sinonim de creacio u no es astrañ que el
micro-cosmo es consideri un Déu. Este's lo
motiu de la exaltacsió que produeix una obra
d'art y s'obre en ses obres . La essència de les
religions son obres artístiques y la idea de
Déu o Absolut etc. no es res mes que 1'obra

Carta de Francesc Cimeno
dirigidaa la seva rnuller,
c.1917. Arxiu familiar.
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de l'home ... " (Transcripció d'un text de
Francesc Gimeno, arxiu familiar).
En aquest silenci al mig de la Naturalesa,
l'artista cerca el seu camí per arribar a Déu,
per arribar al que és Absolut. Gimeno està
parlant de l'Infinit, del sublim kantià que ell
experimenta davant la Naturalesa, i equipara
el seu exercici de creador al dels antics

egipcis, que supeditaven qualsevol forma d'art
als seus déus. Té una ment extremadament
oberta, malgrat no haver pogut gaudir d'una
preparació intel-Iectual europea. El seu pensament és proper a la modernitat, com també
ho és la seva tècnica artística. Va anar des
d'una concepció pictòrica dels antics mestres
espanyols barrocs, com Velàzquez, a una con-

l' \ litzats ... A més, malauradament , molta
d'aquesta documentació no s'ha conservat,
I rò hi ha un fet indubtable; les seves
estades per les costes de Palafrugell i Begur

racó escollit, malgrat que passés gana o bé
estigués malalt , va ser un cop de punya
moltes de les ments benestants de la
intel·lectualitat catalana d'aquell moment.
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Era un dia ubriac de llum i de calma: la mar no es movia: el sol ja caient, omplia de batiments les altes roques del Cap de
Begur i daurava els cims florits dels pins de Aigua-blava...jo, embadalit de aquell espectacle únic , devallava per les roques
llevantines de Fornells, quan cap a la punta vaig veure un home que pintava. Bru de rostre, mal format d'un trajo de vellut,
una gorrota sobre uns cabells blancs, un mocador lligat al coll, una barba blanca, curta; una tela al davant, un pinzell a la
ma, la paleta a l'altra; un xicot amb cara d'espavilat, mig despullat, s'el mirava, somrient, darrera seu. La primera idea va ser
fugir d'aquell pintor que, al meu entendre, cometia un sacrilegi; però un vapor que acabava d'amagar-se rera el Cap de
Bagur, me feu avançar per donar-li la darrera mirada. Les naus que passen tenen una atracció forta pels que les miren; semblen amics que no s'han de veure més. Avençant unes passes, vaig tenir la sospita que aquell pintor fos en Cirnenc, a qui
havia conegut un dia en la primera exposció de ses obres fortes ....Sí, era Gimeno: abans que la cara m'ho va dir l'impressió
'aquella tela sobre la qual el pinzell del pintor anava clapant de llum les roques roges, blaves, verdes, les roques lluminoses
Fornells... Era un devassall de llum que passava del pinzell a la rtela, era un alè creador d'una veritat admirable, una
transmissió sincera i alta de una impressió real sublimada pel art .... Sí, era Gimeno.
Però era un Gimeno emmaridat amb el mar, amb aquella costa sublim de tons i de llum hel .Ièníca; era en Gimeno,
sincer com sempre, però més fort que mai, robant a la naturalesa el seu secret d'harmonia lluminosa....
Jo no sé que en diran els tècnics de l'obra meravellosa d'en Gimeno. Potser trobaran vells el procediment, els colors: no
I o sé. Jo convido als crítics passar uns dies al Cap de Bagur; al ser-hi els més exigents diran:
-En Gimeno és el pintor sincer d'aquesta costa, el pintor de la llum mediterrània, d'aquest mar de llum que oneja entre
l mar nostre i les nostres roques, entre les platjes d'or i les pinedes verdes ...
O! Com vos estimo, Gimeno, a vós que sabeu portar a la tristesa de les ciutats, com les conquilles que s'hi enyoren
I ' mbé, el ressó de la mar nostra!
POL

La Veu de Catalunya desembre 1917, Barcelona,

, ens costà Déu i ajuda calçar-li les botines i sobretot de cordar-'li els botons amb unes cordabotes de ferro dels que llavors s'utilitzaven. Coromina li deixà un barret negre d'ales amples que li anava petit i una xalina funebre, una penjarella flàcida, com
una oreneta morta. Quan fórem tots reunits, amb l'alcalde, el jutge, el rector, el caporal de la guàrdia civil i els representants
d'algunes forces vives, penetràrem a la sala habilitada per a l'exposició, en el primer pis del club de la vila conegut per "La
Parra", habitualment. Fou una inauguració silenciosa i d'un mutisme complet. Davant de les teles, ningú no gosà dir res, i no
pas perquè no agradessin, sinó per la falta d'hàbit, per desconeixement del lèxic utilitzable en aquesta classe de festetes ....
El \vernissage tingué a Begur molta més solemnitat que a Palafrugell. Hi anàrem tots en comitiva cívica, obrint la marxa'
les criatures de les escoles, seguides de l'orfeó local "La Cigala Begurenca" m, les autoritats, les forces vives i el poble en pes.
,. Gimeno caminava., a la presidència, tràgicament vestit de negre, amb sabatots, el barret de Coromina 'i la fúnebre xalina.
....En el local, hi flotava una barreja de sentors rústiques tocades per la tardor, extremament via. Mai cap exposició haurà
estat més perfumada que aquella. I quina llum, Déu meu! Les obertures del graner, espaioses, orientades a ponent, deixaven
passar un enlluernament esplendorós. A mesura, però que la tarda anà declinant, aquesta llum esdevingué somniosa, daurada,
dolça, d'una qualitat de seda. Gimeno es movia per la sala satisfet - i aquesta satisfacció li donava un punt d'embadaliment
pueril. ,·Vaig!sorprendreI un instant posat a ,contrallum d'una finestra - els cabells blancs, la pell morena, tocada per l'aire
daurat de l'hora baixa, uñ'aire que en iniciar-se el crepuscle s'havia posat sobre les coses com un tel de groc místic. Semblava
un sant, millorat per les estades esporàdiques, escadusseres, a la perruqueria.
Quan s'hagué pagat tot, resultà que les exposicions havien donat superàvit. El resultat fou trobat fabulós per Gimeno.
Josep Pla: Homenots (tercera sèrie), editorial Selecta, 1959, Obres completes XVI, pàg. 14-17.
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La Palafrugell artística de principi del segle XX està marcada per un pintor arrelat a
l'estètica academicista de final del segle XIX, Leopold Ferrer, i alhora per uns artesans que també desenvoluparan una activitat pictòrica, com Josep Bruguera i Lluís
Puntis. Però les bases d'uns futurs artesans i pintors les establiran Joan Baptista
Coromina i Lluís Medir des de l'Escola d'Arts i Oficis d'aquesta vila. ParalIelament.
Coromina i Medir portaran a terme una producció artística basada en l'observació
del seu entorn natural, conjuntament amb l'artesà i pintor Ignasi Genover.

A

l Palafrugell de final del segle
XIX, són gairebé inexistents els
personatges que es poden permetre el lu xe de dedicar-se
exclusivament a la pintura. Josep Bruguera
(1888-1971), artesà, serà un excelIent
rajoler; Lluís Puntís, també artesà, fou un
pintor de parets ql1:e va portar a terme una
sèrie d'obres murals a diferents cases de
Palafrugell.
Tan sols tenim constància d'un sol
artista que es va"poder dedicar en exclusivitat a la seva tasca de pintor, a més
d'altres activitats intelIectuals. Leopold
Ferrer Casadevall (1857-1929); probablement per aquest motiu hem pogut localitzar un gran nombre de peces seves .

Leopold Ferrer,
el retratista de Palafrugell
Leopold Ferrer Casadevall (1857-1929)
era fill de Joan Ferrer, important industrial
surer de Palafrugell, que va poder donar al
seu fill una formació intel-lectual i artística
en diferents centres de tot ~uropa. Sabem
per Josep Pla que Ferrer va realitzar la seva
preparació entre París i Alemanya:
"[...] fou artista pintor, visqué a París i
sobretot a Alemanya, d'on tornà, al cap d'uns
quants anys, saturat de llibres del germanisme
fins a un grau increïble." (Josep Pla, Prosperitat
i rauxa de Catalunya, 1977, pàg.344).
Segurament, fou anterior restada del
nostre pintor a l'Escuela de San Fernando de
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28. Leopold Ferrer:

Retrat de Torres ]onama,
c.191 5, oli sobre tela,
58 x 45,5 e111 , signat,
collecc í ó Museu
del Suro, Palafrugell.
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l'Escola de San Fernando s'havia de passar un
examen, que consistia en la còpia d'un nu
masculí; el fet que ell superés aquest petit control denota que j a tenia predisposició artística.
Quan Ferrer es trobava a Madrid, a l'Escola de
San Fernando, Federico Madrazo n'era el
director. El curs 1878-1879 hi van assistir 164
alumnes, repartits entre totes les especialitats.
Federico Madrazo li va transmetre una formació purista, en la línia de la pintura històrica d'Ingrés, que, anys enrere, fou el mestre
de Madrazo. Ferrer va aprendre de Madrazo la
tècnica del retrat, amb la descripció dels
detalls, i uns rostres que no denoten una
excessiva expressió, amb una mirada serena,
tal com eren els del seu professor, corresponent a la tendència marcada pels pintors natzarens italians, amb els quals Federico tenia
una certa filiació estètica. Probablement, després d'aquesta estada a Madrid, que no sabem
si fou curta o llarga, vindrien els viatges a
París i Alemanya, que Pla ens esmenta, i en
els quals Leopold completaria la seva formació
artística i intel-lectual. Ens imaginem que a
partir d'aquests viatges sorgeix l'origen de la
creació de la seva fabulosa biblioteca, amb
primeres edicions dels grans pensadors del
moment. Una part de les seves compres de llibres a principi del segle XX les realitzava a
Madrid, el 1878, tal com ens ho detalla
restabliment Alvaro Verdaguer de Barcelona,
Carme Bonal:
"Acabats',els estudis superiors a Girona (i
que li cercava per Europa els llibres que els
a Barcelona potser), Leopold va marxar a , encarregava sobre Art i Pensament d'edicions
originals angleses, alemanyes i franceses.
'M adrid, el 1878 , quan tenia 21 anys. Es va
Podem dir, sense cap mena de dubte, que Leomatricular a l'Escola Especial de Belles Arts de
pold Ferrer estava al dia de la intel·lectualitat
San Fernando ... El gran Federico de Madrazo

determinada quantitat de retrats de repúblics
eminents -el del senyor Pi i Margall el primeri d'íntcl-lcctuals avançats i recalcitrants que
durant la guerra del 14 esdevingueren patriotes
i nacionalistes -per començar, Remy de
Gourmond, del "Mercure". Jo no sé què s'ha
fet d'aquests retrats del senyor Casadevall;
quan s'acabà l' Obrer es degueren dispersar o
destruir." (Josep Pla, Prosperitat i rauxa de Catalunya, 1977, pàg. 344).

(Pla esmenta el pintor Leopold pel
segon cognom , Casadevall , probablement
perquè l'havia sentit esmentar sempre així a
casa seva .)
Aquests quadres dels quals ens parla
l'escriptor, formaven part de la galeria de retrats
del Centre Obrer, que es va iniciar el juliol de
1904 amb la presentació pública, amb motiu de
la festa major de Palafrugell, dels retrats del
polític Pi i Margall i de l'escriptor Emile Zola.
Sabem que aquest conjunt de personatges
retratats es va realitzar per iniciativa d'un dels
socis del Centre Obrer, el senyor Andrés Serra.
Malauradament, tal com també lamenta Pla,
desconeixem on es troba i si encara es conserva. Per fonts orals tenim notícia que es van

30. LeopoldFerrer:
Retrat de Dorotea de Chopitea,
c.1890, oli sobre tela,
66 x 48,5 cm, signat,
collecc íó església
de Calella de Palafrugell.
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Retrat de Torres Jonama (c.1915) (28) , o bé
també el de l'industrial taper a Retrat de Martí
Cama (c.1910) (29) i el de la seva esposa Retrat
de Maria Blandin de Cama (c.1910). Aquestes
dues darreres obres destaquen respecte a les
altres per les seves grans dimensions i pel fet
que els personatges hi apareixen de cos sencer.
Ferrer, en el retrat de la senyora Cama, s'esplaia
en els detalls de les puntes del vestit, i hi
colloca un cortinatge de color vermell sang
perquè contrasti amb 1'obscuritat del vestit.
Tant el senyor com la senyora Cama ens miren
fixament i tenen el rostre seriós, sense res que
els forci les faccions. El Retrat de Dorotea de
Chopitea (c.1910) (30) ens impacta pel seu realisme, que capta l'ànima i l'esperit de la persona
representada pictòricament.
Un retrat que ens crida l'atenció pel tractament especial que li dóna 1'artista és el
Retrat de Joan Ferrer (31), també conegut com
a Nan , que era el pare del pintor. Ferrer utilitza un blanc, gairebé enlluernador, en els
cabells del seu pare, que aguditza les arrugues
del seu rostre i atorga un caràcte r màgic a la
seva imatge. L'expressió del seu rostre és absolutament seriosa, com si estigués enfadat,
enutjat per quelcom que tan sols saben el
pintor i el retratat. Tenim coneixement que
aquesta no és rúnica representació que Poldu
executa del seu pare ; n 'existeix almenys una
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31. Leopal Ferrer:
Retrat de Joan Ferrer,
oli sobre tela, 58,5 x 43 CIT1,
signat, col-Iecció particular.

Cerona. Aquesta publicació esmenta entre
els pintors que hi van prendre part any
darrere any un tal Ferrer, sense precisar-ne el
nom, entre altres artistes com Modest Urgell,
Joaquim Vayreda, Marià Vayreda o Martí
Alsina. L'objectiu d'aquestes exposicions era
recollir diners per després poder adquirir
obres per al Museo Provincial de Gerona. El
1882 es va publicar el Catalogo de los cuadros
del Museo Provincial de Cerona, realitzat per
Enrique Girbal. A la secció d'artistes contemporanis, apareix una obra del pintor Antonio
de Ferrer i Corriol, de Vic, titulada El gaytero.
Aquesta tela va ser adquirida el 1876 per la
Diputació amb destinació al Museu Provincial i provenia de I'exposició esmentada,
organitzada pel Fomento de las Bellas Artes a
Girona. Aquest és rúnic indici que teníem
d'alguna hipotètica exposició de Leopold
Ferrer, però avui podem dir -gairebé assegurar- ho- que aquest Ferrer esmentat a les
exposicions de 1876, 1877, 1878 i 1879 no és
el nostre Leopold, sinó Antoni de Ferrer,
pintor de Vic. Per tant, podem afirmar que en
aquests moments no coneixem cap exposició
on Ferrer participés, i molt probablement no
en va fer cap, perquè senzillament no li calia,
ni per motius econòmics, ni per fer-se
conèixer, ja que moltes de les famílies de
Palafrugell i entitats privades i públiques li
encarregaven retrats, complint la funció que
van efectuar posteriorment els fotògrafs retratistes, com és el cas de Jaume Ferrer, de qui
hem parlat a l'anterior capítol.

moderada, o sia el "Circulo". No he pogut
veure mai aquest paper." (Pla, J. El meu país,
1974, pàg. 597).
Malauradament, no n'ha quedat cap
exemplar per constatar el que afirma Pla.
En certa manera, Ferrer era el pintor retratista del poble. A través dels seus olis podem
conèixer tota una sèrie de personatges que van
tenir un paper important al Palafrugell de final
del segle XIX: per una banda, els industrials
surers, que es trobaven immersos en el creixement del suro; per 1'altra, la gent propera al
pintor, els seus amics, la seva família i, finalment, aquells retrats portats a terme o bé per
encàrrec o bé perquè responen a unes convíccions personals del pintor, retrats de personatges
que representen l'esperit del poble, com el de
l'escriptor Emile Zola, o bé que representen les
seves idees polítiques, com el del polític i historiador Francesc Pi i Margall. A través dels personatges reproduïts, estem en ple contacte amb
les línies de pensament de final del segle XIX.
La seva pintura correspon a la tendència
academicista, purista, de mitjan segle XIX, ben
apresa a l'Escuela de San Fernando amb
Fedrico Madrazo i ens imaginem que també
estudiada en algunes de les visites que devia
realitzar al Museo del Prado. Així doncs, si
el pensament de Ferrer mira cap al futur, la
seva obra queda en certa manera lligada a
uns pintors clàssics, a un concepte de la
pintura historicista, corresponent a la seva
generació, sense experimentar el canvi
estètic de principi del segle XX.
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32. Josep Bruguera: Llafranc, 1915, oli sobretela,
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73,5 x 48 cm,signat i datat col-leccí ó particular.

artístiques a un nen, Josep Martínell,
Aquest és el record que Martinell té del
seu oncle:
"Els Bruguera són avantpassats meus que
exercien aquesta professió (rajoler) [...] a
Narcís Bruguera que era el meu avi i era
pintor, se'l coneixia més per Adrià que per
Narcís, com també al seu germà Josep, gran
artesà, del qual conservo alguna peça excep clonal." (Martinell; Escrits d'ahir, 1999)
Com podem veure , l'ofici de pintor i
artesà va esdevenir una tradició familiar a la
saga dels Bruguera-Martinel!. Josep Bruguera,
més conegut popularment com l'Hòstia, va
tenir una formació guiada per la família,
l'escola i sembla que fins i tot va cursar una
llicenciatura de Belles Arts a França, de la
qual cosa no podem donar testimoni docu mental. Les seves teles són la prova del
domini de la tècnica en la pintura a l'oli.
De Bruguera es conserven una sèrie de
peces de principi del segle XX que ens descriuen el paisatge del seu entorn quotidià, ta l
com podem veure a Llafranc (1914) (32) . A
través dels seus petits olis, podem conèixer la
vida quotidiana a Palafrugell, com la sortida
dels vaixells a pescar a Barques (1916) (33) i
la processó al far de Sant Sebastià de Setmana Santa a La Processó (1916) (34) .
Sabem que Bruguera mantenia am istat
amb Baldomer Cili i amb Lluís Medir, i
suposem que moltes de les converses devien
girar a 1'entorn de temes tècnics relacionats
amb la pintura. La majoria de les seves teles,
que normalment eren de petites dimensions,

33. Josep Bruguera: Barques,
1916, oli sobretela, 50 x 86 cm,
signat i datat, collecci ó particular.

34. Josep Bruguera: La processó ,
1916,oli sobre teta, 18x 25 cm,
signat i datat, col·lecció particular.

eren obres pintades a I'intcrior del seu estudi.
Jose p Bruguera era un personatge molt
estimat a la vida quotidiana de Palafrugell i
Calella, i va ser molt important per a Martinell perquè va ser la primera persona que el
va encaminar a despertar les seves inquietuds
rtístiques.
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35. Lluís Puntis:
Paisatge, c.1899,
pinturesmurals
de la casafamiliar
RoigFerrer, Palafrugell.
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a Palafrugell, i hi exercí elseu ofici de pintor
de parets. Va ser ell qui va efectuar tota la
decoració de la casa familiar dels Roig Ferrer,
situada al carrer Sant Sebastià, aproximadament el 1899, quan Elvira Ferrer, amb el seu
espòs, el compositor Amadeu Roig, i els seus
fills es va traslladar a la casa amb el seu pare,
Leopold Ferrer. Per 1'estudi de la família
Ferrer Roig de Carme Banal, sabem que el
matrimoni Ferrer Roig va decidir realitzar
tota una sèrie de reformes a la casa pairal:
decoracions murals a tota la casa, als sostres
hi van emergir sanefes, amb garlandes, de
colors pastel, que donaven un aire elegant a
tota la llar. Hem de destacar-ne dues pintures
murals de gran format. A la primera (35) es
representava una mena de torre sota un blau
cel moderat, amb un llac on passegen cignes.
Seguint el caminet, apareix una figura de pell
mulata que probablement volia representar
un indi de les Amèriques. Hem de tenir en
compte que en aquells moments el negoci
familiar del suro estava en plena expansió. A
la segona pintura emergeix un paisatge d'aire
romàntic, amb un gran mas senyorial en un
extrem, on es veuen dues dones xerrant sobre
la gespa; la que es troba d'esquena a nosaltres
porta dues trenes amb unes cintes vermelles
cridaneres. Ens trobem davant de la representació d'una dona índia, totalment integrada
amb personatges que podien ésser de la
societat pallafrugellenca del moment.
Tenim coneixement de la sumptuosa
decoració mural d'una casa de la família

36. Lluís Puntis: Nimfa . c.1885,
pintura muralde la casa familiar
Plqja, Palafrugell.

Plaja construïda el 1879, també situada al
carrer de Sant Sebastià, que, tant per la qualitat de les pintures com per la seva complexitat, podria ésser que també fos realitzada
per Puntis. Sobresurt de tota la casa la representació d'aquesta Nimfa (36) que amb la
seva presència dota de màgia la cambra.
Un altre espai on hi havia unes pintures
murals era en un dels primers emplaçaments
del Club 3x4, anterior al del carrer Cavallers,
que per la seva factura atribuïm també a

l'Ajuntament de Palafrugell de crear una
Escola d'Arts i Oficis, va marcar el futur cultural d'aquesta vila. La carta en què proposa la
creació de l'esmentada Escola data del 10
_d'agost de 1906. Els seus arguments es basen en
el coneixement que té del funcionament de
l'ensenyança dels oficis, ja que tenia una
- acadèmia a Palafrugellja feia "més de 20 anys".
"Que viniendo desempeñando por espacio
de 20 años la dirección de escuela de dibujo y
pintura de esta localidad y visto de que el
aumento de alumnos, debido en gran parte a
que muchos jóvenes y adultos desean aprender
oficios distintos de la industria taponera",
(Fons Ajuntament de ·Palafrugell AMP)
Puntis és la primera persona que constata de manera oficial la necessitat de crear
una escola municipal d'arts i oficis per ajudar
a la formació de molts joves que necessiten
aprendre tècniques artesanals, derivades de
la indústria surera, que en aquell moment va
creixent:
"[... ] la creación por. esta corporación
municipal, de una academia de dibujo lineal
adorno y figuración el método de enseñanza
moderno, traería un inmenso beneficio a la
clase obrera de esta villa contribuyendo a la
mayor cultura de la población." (Ibid)
Ell mateix es proposa com a director
d'aquesta escola i ja-suggereix uns horaris de
classe i la seva remuneració. Desconeixem
les raons per les quals la seva petició és denegada , però aquesta serà la llavor perquè
l'Aj untament es comenci a moure per crear

una escola d'arts i oficis, sustentada entre el
mateix Ajuntament i la Diputació. Posteriorment, quan l'escola ja és un fet, però manquen un director i uns mestres que la puguin
portar a terme , l'Ajuntament en una carta
proposa al mateix Puntis i a Josep Bruguera
realitzar les tasques d'ensenyament i organització de 1'escola, però no ens consta que
aquesta petició obtingués una resposta positiva per part dels dos pintors artesans de la
vila de Palafrugell, d'aquells anys.
N o hem pogut localitzar cap de les teles
de Puntis, però sabem que havia pintat
marines de Calella, de Llafranc i també
figures femenines , tal com ens esmenta Pla:
"A les parets i al sostre s'entreveien unes
pintures idealistes del senyor Puntís, unes
figures de senyoretes lànguides, de monyo
gros i de màniga de pernil que semblava que
s'havien perdut en un jardí i no sabien què
fer." (Pla.]. El meupaís, pàg. 600)

37. Jaume Ferrer: Fotografia
del Club 3x4, amb pintures
atribuïdes a Lluís Puntis.
Fons jaume Ferrer, AI'vlP.
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Centre Fraternal, on el pintor solia anar a
fer-la petar amb els seus companys. Malauradament, són il·localitzables i desconeixem si encara es conserven.
Puntis va ser un home important per a
Palafrugell, tant per la seva iniciativa de
crear una escola municipal de dibuix, com
per la seva tasca pedagògica, a través de la
qual va formar els primers artesans
d'aquesta ciutat. La figura d'aquest personatge representa un dels primers artesans
pintors, que compartia aquest estatus amb
alguns dels seus coetanis i que avançava
molts dels que haurien de venir.

38. Joan Baptista Coromina:

Paisatge de !'vlallorca, 1906,
dibuix sobre paper,
16,5 x 25 ,5 cm, signat i datat ,
collecci ó particular.
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Coromina formava part del grup d'artistes i
intel-Iectuals que feien pinya al voltant de
l'arquitecte gironí Rafel Masó, i les premisses
que regien la manera d'entendre l'art i la
vida d'aquest grup es faran presents 'a l'hora
d 'enfrontar aquesta seva nova faceta de
pedagog. Joan Baptista serà una peça clau en
r establiment de .les bases d'aquesta escola i
en la configuració de les seves fites . Però, per
entendre la seva funció a Palafrugell com a
director de l'Escola i com a agitador cultural,
hem de conèixer un xic el seu bagatge quan
arriba a Palafrugell. Fill del director de
l'Escola Menor d'Arts i d'Indústries de la
Bisbal, rep la primera formació de mà dels
seus progenitors. Joan Coromina, el seu pare ,
serà qui li posarà a la sang "el microbi de la
ceràmica". Coromina pare, a més de la seva
tasca pedagògica a la Bisbal, es dedica a la
pintura mural de residències privades i
entrarà al món de la ceràmica de la mà del
seu sogre, el senyor Ferran terrisser.
Segons esmenta Annie Unland , en el
seu article "Joan Baptista Coromina" (Estudis
del Baix Empordà, 2005), el pintor de la
Bisbal farà les seves primeres sortides pictòriques amb el seu amic Bonaventura Casadevall , pels voltants de la seva vila natal.
Pels dibuixos que es conse rven d'e
l'estada que va fer el pintor a Mallorca el
1906 -on assistirà a les classes de l'Escola
d'Art d'aquesta ciutat-, sabem que ja demostrava un domini precís de la tècnica del
dibuix (38). A l'Autoretrat (39) de 1907, Joan
Baptista ens atrapa amb la seva mirada i ens

fins a la mort de Coromina el 1919, que
demostra aquesta relació estreta d'amistat i de
compartir uns mateixos ideals i pensaments.
El pintor realitza diverses estades a Girona
amb Masó, en les quals l'arquitecte gironí el
va guiant, li detalla com vol els seus encàrrecs, el va ensinistrant en tota una sèrie
d'aprenentatges de conceptes i li desperta una
sensibilitat. Masó veu en Coromina un futur
col-laborador, un creador que podrà arribar a
atorgar l'esperit que ell volia que tinguessin
els elements decoratius dels seus edificis.
El treball en equip d'aquests dos personatges té dues cares: el de l'artesà ceramista,
que realitza veritables .filigranes per a l'arquitecte gironí i que es materialitzarà amb la
creació de la fàbrica La Gabarra, i el de
l'artista, el pintor que participa amb ell en
diverses exposicions dins el grup d'artistes
gironins. Molts cops, les dues cares d'aquesta
estreta relació professional es confonen, es
barregen. De fet, cal que es barregin, perquè
Masó no necessita simplement un artesà que
conegui bé la tècnica de la ceràmica, sinó
que també necessita un pintor, un artista
amb una sensibilitat humana, propera a la
seva, i totes aquestes facetes les troba en el
que serà, a més, el seu amic Coromina.
Nosaltres ens esplaiarem molt més en la
col·laboració pictoricoartística, que és la que
en s interessa, perquè la col-Iaboració en
l'àmbit professional de la ceràmica ha estat
estudiada en el llibre de Joan Tarrús i Narcís
Comad íra Rafael Masó, arquitecte noucentista.

Aquesta connexió s'inicia el 1908, quan
Masó encarrega al pare de Coromina les
peces de terrissa negra de la façana de la
Farmàcia Masó. Joan Baptista en aquells
moments treballava amb el seu pare i fou qui
va portar a terme l'encàrrec. A final d'aquest
mateix 1908, Masó li fa una nova comanda,
la fabricació de tota la ceràmica de la casa
Batlle. Aquest és el motiu dels desplaçaments
de Coromina a Girona, entre 1908 i 1909, en
els quals estudia r encàrrec i comparteix
excursions artístiques i arqueològiques:
"[...] Tot ahir varem estar de conversa,
[...] de les tres a les nou no en va passar
poca de randa per nostres mans. Pintura,
escultura, literatura, projectes, feines,
somnis, filosofies, l' exposició , la casa del
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40. Joan BaptistaCoromina:

Retrat de Rafael1'v1asó,
1908, oli sobretela,
64 x 54 cm ,
colleccíó particular.
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41. Joan Baptista Coromina:
Apunt de Pera tallada , 1908,
tinta sobre paper, inclòs
en una carta del pintor dirigida
a Rafael Masó, fons Rafael Maso,
AHCOAC Demarcacíó de Girona.

carrer Nou (casa Batlle) [... ] tot un món
d'anhels d'acció, de joventut, de fantasies ...
(Carta de Rafel Masó a Esperança Bru, 27VI-19ü9, reproduïda a Comadira, N.;
Tarrús, J. Rafael Masó, arquitecte noucentista,
1996) .
També és el 1908 quan Coromina
s'estrena dins el nucli d'artistes que treballaran sota l'estela de Masó, amb l'exposició
organitzada per mostrar el tipus d'edificis que
feia l'arquitecte gironí i la qualitat artística
de les persones que treballen amb ell, que
són l'escultor Ricard Guinó i el mateix Joan
Baptista Coromina. "L'exposició d'artistes
gironins", té lloc al Saló de Foment de la
Indústria i del Comerç de Girona l'octubre
de 1908. Durant la seva presentació, Carles
Rahola, més que destacar les peces del nostre
pintor, elogia la seva actitud contemplativa

davant la naturalesa i relata la trobada entre
Masó i Coromina:
"Fins que va trobar miraculosament amb
en Masó y en aquest encontre dévem l'haver
pogut gaudir d'aquest Calvari de composició
atrevidíssima, violenta; aquell exquisit estudi
de xiprés que s'uneix amorosament amb el
vell cloquer; l'admirable retrat del propi
autor y el den Rafel Masó on hi ha més que
I'ef'ímer a rassemblansa del rostre; on
l'expressió d'un caràcter, d'una ànima s'es
feta plàstica y el dibuix vol dir ja imperi"
(Rahola. "L'Exposició d'Art " Diario de
Cerona, 07-11-1908).
En el Retrat de Rafel Masó, (1908) (40)
l'arquitecte gironí apareix com un eremita,
amb camisa blanca, llaçada blava al coll,
llarga barba i mirada perduda que ens deixa
entreveure el seu món interior. Darrere hi ha

presentar diversos paisatges, entre ells un del
jardí del castell de Peratallada que coneixem
per 1'esbós (41), que aquest envia a Masó en
una carta d'aquest mateix 1908.
"Poc sera molta la feina que aixa m'ocasionara i deseguida que estiga! Enmarcha! Cap
a rebrer la terrible tormenta de pedregada i
llamps de la crítica, am els meus dos bons
amics martirs!!" (Carta de Coromina a Masó,
1908, fons Rafael Masó AHCOAC Demarcació de Girona) .
És evident que Coromina està il-lusionat
per aquesta exposició, que en certa manera és
la seva presentació ·a la societat gironina del
moment. D'aquests mateixos anys cal datar la
peça Paisatge (c.1908), (42) que molt probablement és fruit d'aquesta estada a Peratallada
per treballar.
Per la correspondència entre Coromina i
Masó tenim coneixement que el 1908 serà
també l'any en què sorgeixen diversos pro jectes per portar a terme.conjuntament, entre
els quals hi ha la construcció d'un retaule, en
què el ceramista devia tenir un paper important com a pintor, tal com podem deduir per
una carta d'aquest 1908. El que desconeixem
és si finalment aquest retaule es va poder
portar a terme:
"No m'ha pas sorprès la decisió de teu
germà i de son company retardant la construcció del retaule doncs ja em faig càrrec
d'els cresendissims gastos que li ha ocasionat
el portar a cap 1'execució del vostre bellíssim

i atrevit projecte per el qual novament nos
felicito, nos felicito." (Carta de Coromina a
Masó, maig 1908, fons Rafael Masó,
AHCOAC Demarcació Girona)
El retaule que sí que s'executa és el de
1'església de Sant Salvador de Bianya; també
es realitza la restauració de 1'esmentat
temple, que serà un encàrrec del senyor
Isidor Pujador, el 1911.
Ens imaginem que els dos retrats presentats a l'Exposició d'Artistes Gironins de 1908
devien causar tanta expectació que van estimular Coromina a pintar un nou conjunt de
retrats dels seus amics Rafel Masó, Carles
Rahola, Miquel de Palol i Xavier Montsalvatge que va exposar a l'establiment Arte

42. Joan BaptistaCoromina:

c.1908,
oli sobre tela, 70,5 x 75 crn,
Ajuntament de la Bisbal.
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La Gabarra, fundada pels germans Coromina i
el mateix Rafael Masó. D'aquesta manera,
Masó s'assegura que aconseguirà la qualitat
necessària per a les seves obres, i els germans
Coromina tindran encàrrecs ferms. D'aquest
llarg procés de proves, que serà l'embrió
d'aquesta fàbrica, sorgiran els mussols de la
casa Batlle, les rajoles de l'edifici Athenea i els
plafons de la casa Masramon, entre d'altres.
Entre el 1911 i el 1916 la fàbrica La Gabarra
realitzarà la major part de la ceràmica dels edificis de Masó.
Coromina també intervindrà com a
pintor decorador en encàrrecs de Masó, com
ens esmenten els estudiosos Tarrús i Comadira,
en obres com:
"el fris escultòric del moble per a F. Montsalvatge (1911), el fris pictòric de la casa
Salieti (1911) sobre motius de Canigó, la
maqueta del monument a Jaume l (1913), els
cavallets del porxo de la casa Masramon
(1914), els relleus interiors de l'escala i la font
de la casa Ensesa (1915)" (Comadira, N.;
Tarrús ]. Rafael Masó, arquitecte noucentista, 1996) .
L'agost de 1913 serà una data assenyalada
tant per a Masó com per a tots els intel-lectuals del voltant de l'arquitecte gironí, perquè
s'estrena l'entitat Athenea, que es proposava
"fomentar i protegir una obra cultural en favor
de la Ciutat independentment de tota acció
política o religiosa". S'hi van exhibir 83 obres,
presentades pels artistes més rellevants del
moment, que volen donar suport a Masó, amb

paisatge, una recerca de les arrels clàssiques,
premisses presents a Notes d'art de Torres
Garcia, que es publica el mateix 1913 i que
esdevindrà un estudi de referència per confígurar l'estètica de l'art noucentista.
Aquest mateix 1913 és quan Coromina
entra per primer cop a la vida pallafrugellenca,
des de la seva tasca de director de l'Escola
Menor d'Arts i Indústries. Quan arriba a Palafrugell, l'escola havia arrencat feia menys d'un
mes sota la direcció de l'enginyer Josep Maria
Manich, que treballava a 1'empresa Miquel
Vincke. Coromina entra a Palafrugell amb uns
certs recels, amb els encàrrecs al cap de La
Gabarra, i amb molts projectes per canviar els
continguts i els mètodes que havia posat en
marxa el seu precursor:
"només puc sapiguer j o les animalades a
corretgir i el mal que pot arribar a fer amb
quinze dies un bon enginyer mecànic amb una
trentena de deixebles a les seves ordres."
(Carta de Coromina dirigida a Rafael
Masó de gener de 1913, fons Rafael Masó,
AHCOAC Demarcació de Girona)
Amb aquesta frase ens podem imaginar
l'esparverament que devia sentir Coromina en
constatar que l'anterior director havia obviat
tots els continguts estètics tan importants per
a ell. De totes maneres, en l'encapçalament de
la carta, esmentant el títol de director de
l'Escola Menor d'Arts i Indústries, ens indica
que li feia molta il-Iusió el càrrec, però es trobava en un moment de molta feina a la seva
Gabarra. Els "intcl-Icctuals de segona", tal

s'instal-la en una pensió:
"U na vegada hagué pres possessió del
càrrec, llogà una habitació al carrer del Sol, en
la proximitat de l'estació del tren, cosa que li
convenia perquè , els seus constants viatges
entre Palafrugell i la Bisbal, fins que no tingué
una motocicleta, els féu en tren. La seva dispesera fou la cèlebre senyora Rosalia." (Pla, J.
Retrats de Passaport, "Joan B.Coromina, professor i artista", Ed. Destino, 1970, pàg. 30)
El mateix 1913 organitza una exposició
de treballs artístics i lineals dels alumnes de
l'Escola Menor d'Arts i Indústries, ' per mostrar com avançaven les ensenyances a
l'esmentada escola. . ,
Coromina tindrà un paper molt actiu en
l'organització de la següent exposició
d'Athenca. Masó l'envia a Begur per conèixer
una col-leccíó privada d'art japonès. El senyor
Ferriol -aíxí és com es deia el col-leccíonístael rep el 8 d'octubre de 1913 i, en una carta
dirigida a Masó, Coromina li explica la visita i
li detalla tots els objectes:
"[...] consisteix la seva col·lecció, en una
serie ~nteressant de debò, de metalls repujats,
lacrats, esmaltats, incrustats, recuits,
enl-lorats, foradats, etc . etc. La vintena
Exposició d'Athenea podrà dirse d'Estamperia i metalls antics del Japó i serà, jo crec, la
manifestació més esplèndida que s'hagi ,fet
mai a Espanya del art del renaixement
[aponés." (Carta de Coromina a Masó, 8-10 -'
1913, fons Rafael Masó, AHCOAC Demarcació de Girona)

vençut. Se tracta d'una cosa anti-vulgar i discreta." (ídem)
L'exposició d'art japonès serà una realitat
per les festes de Sant Narcís de 1913, presentada per Bonaventura Sabater i amb una con ferència a càrrec del seu propietari, el senyor
Ferriol. Per la mateixa carta del 8 d'octubre de
1913, sabem que Coromina espera que Masó li
digui quan podran començar uns treballs de restauració de la capella de Sant Narcís de Girona:
"Convindria Rafel que'm diguessis quan
s'hauran de començar les restauracions de la
volta de Sant Narcís perque els obrers Ferran i
' Medir estan trinant per a començar aviat"
(ídem)
Aquests obrers no eren altres que el pintor
Lluís Medir (1893-1954) i el futur escriptor i
c'aricaturista Àngel Ferran (1892 -19 71), els
dos ajudants palafrugellencs, en aquell
moment, de Joan Baptista Coromina.
Lluís Medir es començarà a iniciar en el
món de l'arquitectura i més endavant seguirà
col-laborant amb Rafael Masó a Girona. Àngel
Ferran s'iniciarà en el món de l'art a través del
seu "mestre bisbalenc ". Més endavant , se
n'anirà a Barcelona, on començarà la seva
carrera en el món de la literatura i treballarà
com a redactor al diari La Publicidad. Coromina decideix fitxar-los a tots dos, tant Medir
com Ferran, per restaurar les pintures de
Manuel de Tremulles del segle XVIII, de la
capella de Sant Narcís de l'església de Sant
Feliu de Girona. Segons l'especialista Montserrat Lunati, estudiosa de l'obra d'Àngel Ferran,
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43. Joan Baptista Corornina:

Adoració, 1913,
tècnica mixta sobre paper,
dibuix per a la portada de l'oratori
rnusical d'Amadeu Roig,
amb lletra de Vicenç Piera,
33,5 x 33,5 cm, signat i datat,
colleccl ó particular.
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Coromina no li permet poder-se dedicar al
que ell més enyora, la creació artística, i això
en certa manera el turmenta, tal com ell
mateix explica a Masó:
"Ara mateix semblo una figuerassa que
volguesis enviar en un armari; se moriria per
falta de sol com jo tarnbé'm sento morir
l'esperit per falta de preciós exercici del art, ja
siga de la pintura ja siga del dibuix de la
esculptura. I prou misèries!" (Carta de Coromina a Masó 18-10-1913, fons Rafael Masó,
AHCOAC Demarcació de Girona)
Aquest és probablement un dels motius
pels quals no es conserva gaire obra de Coromina d'aquesta època. D'una banda, la que
s'exhibeix es ven, i per l'altra, quasi no té
temps de pintar, com ell mateix confessa al
seu amic.
D'aquest 1913 tenim documentat el
dibuix (43) executat per a la portada d'un oratori musical d'Amadeu Roig, amb lletra de
Vicens Piera Prev. El nostre artista, al llarg
dels anys 1914-1915, es troba totalment
absorbit per la feina a La Gabarra i per les
seves tasques d'organització de l'Escola d'Arts
i Indústries a Palafrugell.
El 1916 la Diputació de Girona demana un
informe als respectius directors de les escoles
menors de belles arts i indústries de la comarca
de Girona, per saber com funcionaven. Coromina, en la seva memòria, es queixava de la
manca de base formativa amb què arribaven els
alumnes a les aules i reclamava la necessitat
d'un mètode general per poder ensenyar adequadament els continguts a les escoles primà-

rudimentària cultura general se fa necessària
als deixebles "a pnori'" (Coromina. "Joan B.
Coromina", ElAutonomista 30-09-1919) .
Joan Baptista tenia molt clar que de la
seva escola havien de sortir els futurs artesans,
que necessitaven dominar un ofici i una cultura general, imprescindibles per a les seves
creacions. Segons ens esme-nta Jordi Serra,
l'estudiós de les escoles menors de belles arts
al Baix Empordà, Coromina, en la valoració
final d'aquesta memòria, demana un taller de
treball i un professor ajudant "que permetria
de fer pràctiques i executar els projectes". La
Diputació de Girona, estudiant les sol-licituds,
atorga a l'Escola d'Arts de Palafrugell una
plaça de professor ajudant, i Coromina nome narà el que ja havia estat un seu col·laborador,
Lluís Medir, que s'integrarà oficialment a
l'escola l'octubre de 1917. Per altra banda,
segons ens explica Serra en l'estudi esmentat,
un tècnic de la Diputació, Joan Bordas, va
visitar l'Escola de Palafrugell i
"Bordas opinava que si el que es volia era,
millorar l'escola, no podia continuar establerta en aquell lloc." (Serra, Jordi. Les escoles

menors de belles arts al Baix Empordà (18801939),2004).
La proposta de tenir un nou edifici per a
l'escola havia d' Il 1usionar molt el nostre
pintor, com ens podem imaginar pels esbossos
que va fer del futur immoble. En un d'aquests
dibuixos (44), la façana reproduïa l'estructura
d'un temple grec, semblant al Partenó, amb
les seves columnes dòriques i una inscripció al
frontó: "ARS LONGA VITA BREVI".

que evoquessin sempre la naturalesa.
Malauradament, el director de l'escola de
Palafrugell no podrà veure mai aquest edifici.
Anys més tard es realitzarà un nou projecte
bastant diferent del seu esbós, que s'inaugurarà
el 1935, actualment seu del Museu del Suro.
El febrer de 1916 Joan Baptista participa
a la festa L'Any Nou dels Artistes, que té
lloc a Athenea -on es celebraran concerts- i
els pintors, escultors i artesans que hi
exposen donen una peça perquè se subhasti i
així es pugui recollir un fons de diners per
sufragar les importants despeses que té
l'entitat. El pintor Iu Pascual, en aquells
moments director de .l'Escola de Belles Arts
d'Olot, cedeix una nota de color, l'escultor
Josep Llimona entrega una petita estàtua,
l'escultor Fidel Aguilar hi participa amb dos
bustos, l'arquitecte Rafael Masó dóna dos
jocs de Stained-glass per a finestres, que provenen de la casa Rigall Granell de Barcelona, i un petit dibuix, i finalment Joan Baptista Coromina fa donació d'una ceràmica
blanca per a capçal de llit i una altra amb
motius decoratius. També hi van participar
amb donacions els pintors Joaquim Coll
Isaias i Joan Corominas Samuel, els artesans
de les arts aplicades, Esteve Monegal, Xavier
Montsalvatge, Enric C. Ricart, Joaquim Pla i
Narcís Masó, a més de literats, que van
acompanyar la festa, com Joaquim Ruyra ,
Bonaventura Sabater, Santiago Rusiñol ,
Prudenci Bertrana, Miquel de Palol, Carles
Rahola i Josep Grahit.

L'abril de 1916 A thenea dedica una
exposició a Martí Gimeno, fill del pintor
Francesc Gimeno, en l'organització de la qual
Coromina col·laborarà activament amb Masó.
Martí Gimeno (1889-1971) també va formar
part d'aquest nucli d'artistes que treballaran
amb l'arquitecte gironí i, de fet, la relació
entre Coromina, Masó i Gimeno serà breu,
però intensa. Martí Gimeno coneixerà Masó
el 1909 i hi col-laborarà en diversos encàrrecs.
Per una carta de 24 de desembre de 1910,
estem informats que Masó tenia el projecte
d'acompanyar Martí fins a Bordeus , perquè
finalment aquest darrer se n'anés a les Amèriques. Aquest contacte entre Gimeno i els seus
amics gironins, malgrat la distància, continuarà per carta quan es trobi a l'Argentina, i
Joan Baptista Coromina i Rafel Masó comentaran les novetats del seu amic Martí, a qui
tenien una gran estima :
"He llegit la seva carta que encara que
plena d'incoherències, atapahida de mala lletra
i amb les corresponents errades d'orotografia, no
deixa de reflexar el temperament d'observador,
ironista i gitano que és el nostre estimat amic."
(Carta de Joan Baptista Coromina dirigida a
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45. Martí Gimeno:

Paisatge, c.1908,
oli sobrepaper,
28 x 66,5 crn, signat,
colleccíó particular.

Portada del catàlegde l'exposició
el' artistes gironinsa les Galeries Laíetanes.jun y 1918
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Rafael Masó, juny de 1911, fons Rafael Masó,
AHCOAC Demarcació de Girona) .
Mostra d'aquest afecte que senten pel seu
amic, és la seva col-laboracíó a l'exposició que
les Galeries Dalmau li dediquen el febrer de
1916, on s'exhibeixen les teles que pintà a
Catalunya, abans de marxar a l'Argentina.
Després vindria la d.'A thenea a Girona, l'abril
del mateix any, on, a més de les seves obres
plàstiques, s'exposaran algunes de les seves
escultures. Tots els seus amics, tant Masó , que
fa una conferència sobre la seva pintura, com
Coromina, admiren 'M ar t í com a pintor.
Admiren la seva tècnica de captació de la
llum, un pas més de' les seves obres, tal com
podem veure a la peça Paisatge (45), que probablement representa Torroella de Montgrí, i
on la captació de la llum es produeix a través
de grans franges de color. A més, Martí
Ximeno, tal com l'anomenaven els seus amics,
tenia un gran domini del dibuix, com veiem a
la peça Retrat de dona (46). ,
Sabem per El quadern gris de Josep Pla
que Francesc Gimeno anava en boca de
tothom quan baixava a Begur a pintar i passava per Palafrugell a fer el toc. Per tant, no és
estrany que el març de 1917 Athenea dediqués una exposició al pintor de Tortosa. Sens
dubte, en l'organització d'aquesta mostra, que

coneixem alguns dels criteris estètics de
Coromina:
"Joan B. Coromina, diu al cafè: -El vell
potser únic problema de la pintura de cavallet, és permanent: s'hi assembla? , no s'hi
assembla? En la pintura no hi ha més que
realisme o literatura dínfima categoria.
-Coromina fa aquesta síntesi fascinat - amb
raó- per la pintura del vell Gimeno, que
continua pintant febrós i famolenc, a les solituds de Fornells. Però potser aquesta síntesi
resulta una mica massa sintètica. Hi hauria,
em sembla, molt a dir..." (Pla, ]. El quadern
gris, 4 de setembre de 1918, edicions Destino, 1966, pàg. 306) .
Pla deixa amb punts suspensius el que
havia d'haver estat una llarga discussió sobre
el concepte del que ha d'ésser la pintura. Evidentment, l'obra de Gimeno els demostra
que l'art molts cops supera la mateixa força
de la Naturalesa, malgrat que el pintor tortosí
no hagués opinat mai així. Coromina tenia
els seus referents en l'escultura clàssica, grega
i romana, que comparteix amb els seus amics
d'influència noucentista a Girona.
"J.B. Coromina torna a la tarda de Girona
i ens parla de l'arquitecte Massó, que porta
barba, del poeta Palol o d'altres amics d'allí.
Coromina té una feblesa per Massó , que és
notòriament tan intel-ligent, però davant del
qual jo m'he demanat sempre per què , com a
arquitecte, té tan mal gust [...[. A l'Escola
d'Arts, Coromina ens ensenya diverses reproduccions d'escultura antiga. No crec pas que hi

aquest retorn a les arrels mediterrànies ,
defensa l'art que té com a referent la naturalesa, i manté aquesta posició en el seu article
"Iu Pasqual i les seves pintures", publicat a la
Revista Cultura el 1914. En aquest text reivindica més que mai un retorn a la mare
Naturalesa, enfront l'art "castellà", o bé la
pintura alemanya.
"Ouedínt-se les guitarres i les llàgrimes i
els 'sospirs els impotents i tristos i sien per als
freds de cor, el cementiri de Bóecklín i els varis
milions de quintars de pedra del monument de
les Nacions. Nosaltres hem de procurar acostumar-nos a estar bé entre aquesta fos de
cobalt que és el nostre Mediterrà, les nostres
oliveres i els quadres de l'Iu Pasqual." (Coromina, Joan Baptista. "L'Iu Pasqual i les seves
pintures", Revista Cultura, 1914)
Aquesta Naturalesa que tant reclama, la
descobreix a les platges de Palafrugell, Llafranc, Tamariu i Begur, destins habituals de
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les seves passejades amb els seus amics, entre
ells Josep Pla. Tenim constància d'una postal
que Coromina escriu a Masó on expressa la
seva admiració pel paisatge de la costa de
Palafrugell.
Podem dir sense cap mena de dubte que
Coromina està absolutament integrat a Palafrugell; està enganxat a la seva gent i a les seves
platges; és un home satisfet de la seva feina a
l'Escola d'Arts i Oficis. Però la gran pressió
que rep dels projectes que se li apilonen no li
deixa temps per pintar, i el 1917 cau en una
gran crisi, a causa d'haver estat aquests darrers
anys absolutament dedicat a la feina de La
Cabarra, i a l'escola, i per haver deixat en un
racó els seus espais creatius, necessaris per al
nostre artista. Ell tenia ànima de pintor, i la
feina d'artesà, que havia realitzat anteriorment en col-laboracíó amb Masó , lentament
anirà desapareixent amb el procés d'industrialització de la ceràmica. El 1917 escriu una
carta a Masó on expressa el seu malestar:

Joan Baptista Coromina,
Tornas Gallart, Josep Pla,
Palafrugell, 1917.
Collecci ó Carme Miquel Girbat
fons d'imatge de la Fundació Josep Pla.
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47. Joan Baptista Coromina:

Esbós per a rellotge de sol. 1914 ,
llapis 1 aquarella sobre paper.
30 x 61 cm, signat i datat,
collecció particular. .
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"El con venciment de que soc rnort ja hi ha
temps que 'l tinc, perquè passo per'l m ón com
un gris cuc de terra. (No hi ha ernocions; res
vibra ara en mi si no es un especial descontent
de mi mateix...) [...]. Selnbla molt senzill penjar
els hàbits , deixar l' ofici , cremar els pinzells ,
tallar-se la barba; lo que se'n diu plegar el ram.
Pro Rafel [...] no ho probis pas. A mi me costa
unes moltes llàgrimes -llàgrimes per dintre- i
dues arrugues al costat de la boca que son
l'estigma dels descontens [...]. A me m'hi porta
la errada de canvi fonamental de la meva vida:
jo no serveixo pas per a fabricar de rajols ni de
res!" (Carta de Coromina a Masó , 1 d'o ctubre
1917 , fons Rafael Masó, AHCOAC Demarcació de Girona) .
Coromina en aquesta carta es mostra
vençut: fa balanç dels darrers anys de la seva
vida i és evident que la feina de La Gabarra
ja no el satisfà com abans. En certa manera,

molt m és diluïda i s'ha de dedi car a qüestions
tècniq ues per fer possible aquesta fabricació
en sèrie . Llav ors, la participació de Masó
passa a un segon terme, i la fàbrica es dirà La
Gabarra-Coromina Hnos. Aquest procés cul minarà el 19 18, quan hi entra com a sòcia
1'empresa Butsems de Barcélona i Masó es
retira. A la carta del 6 de desembre que
C oromina envia a Masó, es fa més evidentment que mai que la comercialitzaci ó de la
ceràmica en grans quantitats l'avorreix:
"El dia que tingas comandes i músiques
celestia ls, les envies a en Fonso que ha nascut
per això . A rne m' irriten aq uestes coses fins el
punt de produirme verdader dolor físic. El dia
en can vi qu e pugas ferme caritat de l ve ll
menjar de qu e av ans vis queren (ah! Basse goda , Domen y Canepost !) ho fas i besaré les
teves llet res. Estic sat urat, estic fart, rebento
de pr eus d e c ost i d e pr eus d e venta ; de
com pte de jorn als i de interès símplel Per
favor te suplic o que (si no veus que no t contesti) no me parlis de negoci. (Carta de Coromina a Masó, 06-12 -1917 , fons Rafae l Masó,
AHCOAC Dernar cació de Gi rona) .
Ju stament serà a ra q uan an unciarà a
Masó que portarà a te rme la decisi ó, que ja
havia pres temps en rere, de canv iar-se el nom
per firmar les seves composicions art ístiques.
Passarà a dir-se senyor Surós o bé Joan Surós
SA, i també li comunica que acc epta la seva
invitació per participar a l'E xpo sició
d'Artistes Gironins de les Gal eries Laietanes,
que tindrà lloc de l' 1 al 15 de juny de 1918 a

co n fo n guin amb el Co rom in as el rnalo. Ja
est à dit m e posar é "per no m " "El Sr. Surós
S.A.'''' (Carta de Co rom ina a Masó , 26-011918 , fon s Rafael Masó , AHC O AC Demar cació de G irona) .
C om es p ot ve ure, aq uesta ex p osic ió
l'encaixa amb illusió, com un a opo rtunitat
per repescar tot el que havia per dut, però en
certa ma nera n o serà així. Aquesta collectiva
rep resen tarà la perllongació fin al d'Athenea,
q u e vo ldrà tras passar les fronteres de l a
comarca i anar a la capital. El text de presen tació va anar a càrrec de Xavier Montsalvatge
i hi v an participar, capit an ej at s per Rafel
Masó, l'escultor Fidel Aguilar, el decorador
pseudònim era totalment desconegut. A més,
Adolf Fargnolí , Pere Vallrnajó i els pintors
li va passar el que ell tant temia: per una carta
que escriu a l'arquitecte gironí, tenim coneiJoan Solà , Joaquim Coll , Joan Corominas i el
nostre Joan Surós. Surós hi presenta quatre
xement que Apa, en una de les seves crítiques
pece s: El pobrissó el 'Assissi, L'escala de la vida,
apareguda a La Publicitat, relaciona l'obra de
Rellotge de sol, La muntanya de la mare de Déu.
Corominas com a obra seva, i això l'acaba de
De Rellotge de sol tenim un antic apunt (47)
desmo tivar. Joan Baptista va trobar una sordatat de 1914 , dedicat al seu arnic Josep Oller,
tida literària a aquesta mena de tor t ura psion apareix un pastor amb .una barretina al cap
cològ ica qu e portava a dins: va publicar
i unes ovelles a darrere, i a raltra banda, una
algun s escrits a Baix Empordà amb el
noia que també vigila xais i comparteix aquest . pseudònim de senyor Surós, i va col-laborar,
paisatge bucòlic. Curiosament, en aquesta
l'octubre de 1918, al recull de textos dedicats
composició de 1914 ja signa com a senyor
a Bonaventura Sabater titulat Al'entorn de Sa
Surós , de la qual cosa deduïm que el canvi de
Tuna , on cada un dels seus companys habinom el va portar a terme molt abans que
tuals de passejades per aquest entorn va
l'expliqués a Masó. Per l'any d'aquest esbós,
aportar un petit text, entre ells: Josep Ganiconstatem que Coromina recupera un antic
guer, Tomàs Gallart i Josep Pla.
projecte arnb motiu d'aquesta exposició. La
D'aquests mateixos anys, destaquem la
crítica en general va ignorar les seves cornpotela Conlposició (48), on emergeix una figura
siclons, no sabem si de resultes que el seu
femenina, vestida amb túnica blanca, com si

48. Joan

Coromina:
ComposiciÓ, c.19 18.

oli sobre cartró, 30 x 39 cm,
signat, col-lecció particular.
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ESCUELA MENOR
DE ARTES E INDUSTRIAS
DE PALAFRUGELL
PARTICULAR
Rafael Masó y Valentí
Gerona
Estimat Rafel: Per les històries i endròmines que pots veurer marcades aquí
damunt , pots comprender que ja em
trobo exercint el carrec de mestre que
vareu confiarme despres de ferme patir
tant, aquells senyors tant seriós i tibats
del "Instituta Ceneral y técníco" de la
Ciutat B vegades immortal de Girona.
Ara bé : "El fer un anàlisi quantitatiu y qualitatiu" se lo nerviós, enguniós, amohinat sotraquejat, esverat i
rebentat que he estat aquestos últims
dies, "no es qestí ó pera ser contada en
breus ratññes" i també superior a les
meves agotades forces: Probaré , no obstant d'ordenar quelcom els fets i ferte 10
centims:
Després de la meva partida de
Girona, vaig passar un dia o dos (no ho
recordo) veient les coses de la fabriqueta i tonificantme de sol el cos i
d'alegria l'esperit amb les visites que

Carta de Joan Baptista Coromina
a Rafael Masó, signada no datada,
c. 1913. FonsRafael Masó,
AHCOAC Demarcació de Girona.
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Tot segueix ordenat alIa dalt: Avui he
tingut notícia telefònica de la cuita de
les canals que vaig daixar gairebé
seques: allí vaig veure i admirar una
vagada més la cura que en Fonso sol
posar en totes les coses i l'acabat encarregat que es el menut de casa. Alguns
avisos de giro (3 em sembla) i algunes
cartes a contestar just amb unes disposicions pera la construcció del model dels
gasómetres varen ocupar el meu temps.
\
Veig ara per un bitllet de tramvia
\
que tinc a la butxaca que vaig arribar aquí
el dia 19 del present: Visites , compliments, copets a esquenes desconegudes,
xerrameca artístic-industrial en gran promesa d'una conferència als atenistes
d'aquí y sopars amb xampany amb els

2 categoria - seria lo que constaria en el
meu carnet de notes dels dies 19 y 20 sijo
fos home de carnets de notes. El dia 21 al
dematí vaig tornar RIa Bisbal a veurer els
de casa pera donarlos impressions i pera
recullir la roba i als llibres necessaris:
Visita a la Gabarra, festeig amb la Lola,
Siseta i Carmeta i altre cop cap a Palafrugen ant després d'una visita violentíssima
a la "Casa Miquel & Wínquer" pera palar
amb r enginyer de la casa Sr. Manich,
després de conèixer a arcaldes i secretaris
i després de presentar papers me fou
donada possesió del carree que he
comensat a ostentar: Marededéu Rafel !
Quina escola m'he travat! la'n parlarém
a la vista, el bullit i de la feina que tinc a
arreglarla, perque ara per ara, com que
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manera que'm sembli.
Avui he rebut una llarga lletra del
teu germà Siset que m'ha donat molta
d'alegria: el xicot viu ple d'il.lusíons i trevalla per Terrassa amb una fé estupenda:
La seva carta sembla el "Cant de .la Primavera" de Wagner. Jo en .c anvi ara

cuita sembla haver anat espatarrantment
be, vull tenir l'alegria de véurer rohents
els forats del formo De passo si en Fonso
no t'ha enviat restat de comptes (com jo
li vaig encarregar) a causa de la feina de
la fornada, ho faré jo. També donaré les
plantilles i seccions a en Leonci, perqu'm

pais i que no ha vist cosa mes rica que
les florades d'ametllers d'aquest baix
. Empordà i una anyada de blats que 's
prep~ra magnífica.
T 'estima sempre
Joan B. Coromina

Postal de JoanBaptista Coromina a Rafael Masó, 1918

Postal de Joan Baptista Corominadirigida a Rafael Masó, octubre 1918. FonsRafael Masó, AHCOAC Demarcació de Girona.

"Estimat amic; Aquesta massa de rocas i pins, que aquí veus al inrevés d'aquest escrit, és, oh amic Rafel ! molt més important del
que pots pensarte a primera vista. Nada menos és el rovell de rou, o bé siga el centre del mon propiament dit, car s'ha de confessar
que acabat això acabat tòt: Ni la bellesa, ni l'art, ni la civilització hi ha influit en res ni per a res i això és lo més important de tot
que si no fossin els mosquits no hi hauria la més petita molestía"
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escultures per al cementiri de Girona, Joan
Baptista Coromina va morir de manera sobtada a causa del tifus, malaltia que no va
poder superar.
Ara entenem més que mai les paraules de
Josep Pla quan parla del seu amic, per qui
sentia una gran admiració i amb qui va compartir moltes tertúlies estètiques:
"I així, si ell fou el primer artista que vaig
conèixer, fou també el primer artista que vaig
conèixer penjar els hàbits per dedicar-se a la
indústria [...] i el primer artista que vaig veure
morir [...]. (Pla, J. Retrats de Passaport, "Joan
Baptista Coromina, professor i artista" Ed.
Destino, 1970, pàg. 34)
Nosaltres sabem que aquest "penjar hàbits"
no fou tan fàcil ni tan simple com explica Pla.
En certa manera, Coromina va sacrificar
l'artista que duia a dins per atorgar a la ceràmica la categoria d'art, i perquè la ceràmica fes
un pas més cap a la seva industrialització. Va
dedicar el seu do de creació a l'aplicació dels
edificis de Masó, malgrat que l'arquitecte gironí
tingué un paper importantíssim en la seva formació, i va esmerçar bona part del seu temps
en una Escola d'Arts i Oficis, en la formació de
tota una generació de futurs artesans i artistes
de Palafrugell, com el mateix Lluís Medir, que
no van ser mai una càrrega per a ell. Va lluitar
perquè a aquesta escola li fos adjudicat un professor adjunt, perquè tingués un nou edifici i
perquè avancés i fos una eina útil a la societat
del moment. Des d'aquest punt de vista, el pas
de Coromina per Palafrugell va ser molt relle-

a la mateixa entitat i el contacte habitual de
Lluís Medir i Àngel Ferran amb Rafel Masó. El
nostre artista va portar a Palafrugell l'essència
del Noucentisme en molts detalls de la vida
diària de la vila, com el seu disseny de la bandera de l'Ateneu Palafrugellenc, el 1918.
Joan Baptista Coromina "representa com
ningú la figura de l'artesà artista que es debat en
uns límits que molts cops es fonen i que permeten que les arts puguin ser aplicades als oficis,
malgrat que, al final, la indústria li anà matant a
poc a poc el seu somni, compartit per tots els
noucentistes i modernistes d'aquest petit país.

Lluís Medir i la consolidació
de l'Escola Menor d'Arts
i Indústries de Palafrugell
La primera imatge que tenim de Lluís
Medir [ofra (1893-1957), per les múltiples
fonts tant orals com escrites que hem consultat, és la de l'home culte, exquisit, que va
tirar endavant l'Escola Menor d'Arts i Indústries de Palafrugell al llarg de quaranta anys. El
seu record encara és molt viu en les generacions més velles d'aquesta vila, que rememoren les seves ensenyances en el camp del
dibuix tècnic, molt útils a molts nois que es
van dedicar als múltiples oficis derivats del
món surer, el de la fusta i el ferro. En certa
manera, aquest record de Medir a cops està
més lligat al camp tècnic 'que al de la creació
artística, cosa que probablement es deu a
l'orientació que li va donar l'escola, ampliant

l'anonimat, com és el cas de Guillem Frigola.
La producció artística de Medir entra en
un llarg parèntesi a final dels anys vint i fins a
principi dels quaranta no reprèn r activitat
creativa, centrant-se en el món de l'aquarel-la,
on va tenir un paper important, tal com recull
el seu amic Ramon Reig en el llibre La acuarela en España. Però qui és Medir?, com és que
ha perdurat d'una manera tan viva i respectuosa la seva tasca de pedagog?
Lluís Medir va néixer a Palafrugell el 1893
i va estudiar batxillerat a Girona. Podríem dir
que en la seva joventut va tenir dos mestres:
l'arquitecte Rafael Masó i el pintor Joan Baptista Coromina, dels quals va aprendre la pulcritud del dibuix lineal, fruit de la tasca de
topògraf amb Masó (en la urbanització de
s'Agar ó), i la inspiració directa de la naturalesa
per realitzar les seves teles, que va conèixer de
la mà de Joan Baptista Coromina, el director
de l'escola en aquells moments, amb qui Medir
va col-laborar. Més endavant, el 1917, va treballar-hi braç a braç des çie la seva plaça de
professor ajudant. A través dels seus "guies", va
viure l'esperit noucentista, que era present en
diversos detalls de la vida diària, com la recuperació del patrimoni, que ,va portar a terme
amb la restauració de les pintures de la capella
de Sant Narcís, de Girona, en què va participar amb el seu company Àngel Ferran, sota
les ordres de Joan Baptista Coromina, que
alhora seguia les indicacions 'de Rafael Masó.
Aquests primers anys al costat de Coromina a l'Escola d'Arts de Palafrugell van

marcar la seva formació i, en certa manera, el
seu futur. Coromina i Medir constituiran un
gran equip, tal com explica Pla:
"Abans de sopar, entro un moment a
l'Escola d'Arts. Hi trobo Lluís Medir, ajudant
de Coromina, arreglant parsimoniosament els
materials de l'Escola amb un gust per l'ordre,
la netedat i l' eficàcia que m'encanta. Lluís
Medir és un dels xicots de la meva' generació
més apreciables, d'una íntel-lígèncía, per les
coses concretes, més viva. [...] En el fons,
només m'interessen les persones que em
poden ensenyar alguna cosa. Tinc la impressió
que el que Medir sap, ho sap bé." (Pla, J. El
quadern gris, 6 de novembre de 1918, edicions
Destino, 1966, pàg 402)

49. Lluís Medir:

Camí desa Riera , 1925,
oli sobre tela, 76 x 83 cm,
signat j datat,
collec ci óparticular.
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50. Lluís Medir:

Paisatge, c.1925,
oli sobretela, 42 x 53,5 cm,
signat, col-lecció particular.

52. Lluís Medír:
Autoretrat
c.1925, oli sobretela,
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40 x 34 C11\ no signat..
colleccíó particular.

El 1918, quan Pla escriu aquestes paraules,
ja ens anuncia en certa manera la utilitat que
tindrà el saber de Medir per a la comunitat de
Palafrugell. Amb aquestes dues línies ens descriu a la perfecció el t.arannà del que serà el
futur director de l'Escola d'Arts i Indústries,
una persona ordenada i perfeccionista amb les
tasques que li són encomanades.
L' octubre de 1919 Lluís Medir és
nomenat director de l'Escola per cobrir la
plaça que havia quedat lliure de resultes de la
desaparició de Joan Baptista Coromina. Hem
de situar en aquests anys l'inici de la producció de teles a l'oli efectuades sota l'estela
del Noucentisme. L'apropament que realitza
Medir al paisatge del seu voltant no és superficial, sinó que és fruit de llargues passejades
pels voltants de Palafrugell, habitualment
acompanyat d'alguns dels seus companys de
tertúlia, com Pla, Gallart, Gori i Frigola o bé

colors tenen un paper important; forts, marquen aquest territori cenyit per la terra i el
mar, per la vegetació que besa l'aigua salada,
per uns cels blaus intensos que es poden
emparentar amb els de Marià Llavanera, un
altre empordanès de la part alta que s'atreveix
a trencar el concepte pictòric de l'Escola
d'Olot, el més influent en aquell moment a la
capital de l'Alt Empordà, i pinta el cel net,
després d'una bona tramuntanada, tal com el
veuen els seus ulls. En teles com Camí de sa
Riera (1925) (49), la naturalesa emergeix
generosa, amb aquests pigments pujats, ben
retallats a la tela, i ens remet a les creacions
d'un altre contemporani seu, el que seria

poden deduir pel seu Autoretrat (c.1925) (52),
on el pintor ens observa fixament fumant un
cigarret, vestit amb camisa blanca i llacet fosc
al coll. Aquest exercici del dibuix també és
present a Interior (53), un bodegó que
podríem adjectivar de "noucentista", per
1' escultura de Fidel Aguilar amb dos llibres
que ens simbolitzen la saviesa, i amb la
presència, a darrere, del món vegetal, representat per unes flors, i al mig, un gerro ple
d'aigua, element portador de vida.
Tota aquesta etapa Medir la va exterioritzar amb una exposició a la Sala Parés, que
va tenir lloc del 31'de desembre de 1927 i el
13 de gener de 1928, en què va presentar 27
teles, entre les quals hi havia paisatges de
Tamariu, Palafrugell i Vullpellac, alguns
retrats i la tela Les estovalles (c.1927) (54),
que va cridar I'atenció per la descripció
minuciosa dels quadrets del mantell vermell
sang i blanc, amb una gerra verda al damunt
i una planta amb un test, un bodegó que
forma part de qualsevol llar rural. Aquesta
exhibició representa un inici de la faceta
expositiva de Medir i un punt i a part,
alhora, d'aquesta mateixa faceta, perquè
hauran de passar quasi vint anys perquè el
nostre artista torni a repetir l'experiència.
L'única explicació d'aquest silenci artístic la
trobem en un article que publica el seu bon
amic i alumne]osep Martinell, que es matricula a les seves classes de l'Escola d'Arts i
Oficis el 1925, i que amb el temps esde-

vindrà company de llargues xerrades juntament amb Pla.
"En l'exposició que va fer a Barcelona
l'any 1927-28 va posar-hi molta il-lusió [...]
però es donà la circumstància que la seva
exposició coincidí uns dies, a la sala Parés,
amb l'exposició anual de Rusiñol, Cases o
Clarassó, que eren els monstres sagrats,
encara que decrèpits de l 'art català. Els
comentaris d'una part del públic que feia
comparacions el varen ferir a la part més
viva de la seva sensibilitat. Si hagués estat
un home de lluita, convençut com estava de
que tenia moltes coses a dir, hauria continuat; però discret i sensible va callar. La
veritat és que va deixar de pintar aroli. Vint
anys després reprengué la pintura, però a
l'aiguada, amb idees molt oposades a les que
l'havien impulsat a pintar per primera

51. Lluís Medir:

Composició, e.1927,
oli sobretela, 43,5 'x 53,5 cm,
signat col-lecció particular.
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54. Lluís Medir:

Les estovalles, c.1927,
oli sobre tela,

44,5 x 55,5 cm, signat,
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collecc íó particular.

vegada. Com que vaig tenir l'ocasió
d 'algunes converses sobre aquest tema
reservat entre nosaltres, com un secret, no
crec pas ser injust si ara ha vingut el moment
de revelar- ho." (Martinell, Josep. Escrits
d'ahir, 1999).
I, certament, existeix un parèntesi de
disset anys entre la darrera pintura a l'oli que
hem pogut datar, per a l'exposició a la Sala
Parés, i la primera, que hem de situar no
gaire lluny de la seva represa expositiva, el
juliol de 1945 a la Biblioteca Provincial de
Palafrugell, on participa en una mostra
col-lectiva juntament amb el seu amic Josep
Martinell i Guillem Soler.
De final dels anys deu a 1928 va ser
l'etapa artística més esplendorosa de Lluís
Medir. Per les cartes de Coromina adreçades
a Masó, sabem que el dibuixant de Palafrugell visitava sovint Masó a Girona, els anys
191 7 i 1918, i tenim notes de Medir
adreçades a l'arquitecte gironí que acrediten
un. cert nivell de confiança i que ens demos-

d'Estudiants de l'Ateneu d'Igualada, el 1925,
l'apropa més que mai al que queda del grup
noucentista gironí. L'exposició 'va ser presentada amb un text de Xavier Montsalvatge
que havia encapçalat l'Exposició d'Artistes
Gironins de les Galeries Laietanes el 1918,
on es parla d'una generació d'artistes joves
que han de fer una Girona nova. En primer
lloc , s'anomena els pintors i poetes que han
vingut de fora per col·laborar en aquest
repte: Carner, Eugeni d'Ors, Ruyra, Vayreda,
Mela Mutermilk, Llimona, Lagar, Nogués , Iu
Pasqual i Freymann. Seguidament, s'esmenta
alguns d'aquells artesans i artistes que van
exposar a les Galeries Laietanes i que, amb
les seves obres, donaven continuïtat a la idea
de la construcció d 'aquest espai ideal per
viure: Fidel Aguilar, Adolf Fargnoli, Joan
Solà, Joan Corominas i Joaquim Coll, tots
guiats per Rafael Masó .

Assumpció Cid, Francesc Gallosta, Eduard
Fiol i Lluís Medir; els artesans Adolf Fargnoli
i Pere Vallmajor, i l'arquitecte Rafel Masó,
ànima del grup.
Ens imaginem que també hi havia un
contacte quasi diari entre Medir i Masó quan
a l'arquitecte gironí se li va encarregar la
reforma i ampliació de la Cooperativa
Econòmica Palafrugellense, que és l'edifici de
l'actual biblioteca de Palafrugell, construït
entre els anys 1925 i 1927 i inaugurat el
1928. Dels altres projectes de Masó a la
rodalia de Palafrugell, cal destacar la cons trucció de la casa Plaja de Llafranc, de 1929.
Els dibuixos de Medir van ésser presents
a la vida quotidiana de Palafrugell, i van
dotar d'ànima l'Associació de Música, que es
va crear el 1924. En aquests dibuixos, realitzats per a la presentació de concerts d'aquesta
associació, exterioritza la seva sensibilitat,
que comparteix moltes de les premisses
d'aquelles Notes d'Art de. Torres Garcia: cerca
de les arrels de la tradició mediterrània;
retorn al Classicisme, quan l'impressionisme
ja s'allunya; aplicació de l'estructura, amb
l'equilibri en les formes, i idealisme portat al
camp de l'art, que es distancia de la realitat i
s'acosta a l'eternitat de les coses. Tots aquests
punts els podem identificar en cada una de
les il-lustracions que acompanyen els fullets
que s'editaven amb motiu" dels diferents concerts, com, per exemple, el del 4 de febrer de
1925, on apareix una noia tocant un violí
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dins un triangle, rodejada de plantes, o bé el
del novembre de 1925, on una pubilla toca la
flauta travessera de manera elegant. Especialment destacable és el del gener de 1926 (55),
on dins una forma de mig cercle apareix una
mena de paradís, amb un gran arbre en què
reposen un noi i una noia nus, en contacte
amb la naturalesa. Aquests dibuixos tenien
l'aspecte de gravat de boix, amb unes Iíníes
de tinta negra sobre espais blancs que els
dotaven d'aquest caràcter artesanal, també en
consonància amb l'ambient que es respirava
en aquell moment.
Medir, en aquells anys, des de la plaça de
director de l'Escola d'Arts i Oficis, ajudava
els arquitectes, guiava els mestres d'obres i
coordinava la participació dels alumnes de la
seva escola en les diferents exposicions
d'àmbit local on s'exhibien els treballs dels
alumnes, com les que van tenir lloc els anys

1921, 1922, 1924, 1926, 1927 i 1928.
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Per entendre l'orientació que Medir va
donar a la institució d'ensenyament, ens
hem de remetre a la ressenya de 1922 amb
motiu de l'exposició dels treballs dels
alumnes de r escola a l'Ajuntament de Palafrugell:
"On es veu clarament la importància
que l'Escola d'Arts i Indústries ha assolit, és
en la Secció pertanyent als Oficis, en la qual
el Sr. Medir ha donat unes orientacions semblants a l'Escola de Treball, de Barcelona,
agermanant la teoria amb la pràctica en ses
ensenyaments i això junt amb la perseverança i gust exquisit del professor, donen al
deixeble una clara percepció de les coses."
(Anònim. "De Palafrugell , exposició interessant", El Autonomista, 1922).
Definitivament, el centre està encaminat als oficis, i aquesta orientació donarà
els seus fruits; el 1924, els projectes presentats per alumnes de 1'escola obtindran un
diploma a l'Exposició Internacional del
Moble de Barcelona.

sembla que Medir es va centrar en la seva
feina de director de l'Escola de Palafrugell.
Jordi Serra, en el seu llibre Les escoles menors
de Belles Arts al Baix Empordà, fa un seguiment d'aquests anys de les escoles menors de
la comarca, entre elles la de Palafrugell.
Nosaltres en dibuixarem tina petita síntesi.
Medir va demanar un professor ajudant
diverses vegades al llarg dels anys vint, i
finalment el 1929 Josep Daunis entra a treballar a l'Escola complint aquesta tasca.
Aquests anys són també de lluita per a
Medir, per aconseguir un nou edifici per a
l'Escola. Finalment, el 1931, aconseguirà el
seu objectiu quan s'encarrega el projecte de
l'edifici a Joaquim Maggioni, que el realitza
amb l'assessorament del mateix Medir i
Daunis. Aquest projecte fou revisat per Emili
Blanch, arquitecte de la Generalitat, que
efectuarà importants canvis al plànol de
Maggioni, seguint les noves línies racionalistes. El nou edifici de l'Escola Menor d'Arts
i Indústries, que és l'actual seu del Museu del
Suro, serà inaugurat el 1935. L'escola n'ocuparà el primer pis, i la planta baixa es reservarà per ubicar-hi la biblioteca i 1'escola
d'idiomes. El 1934 el director redactarà un
projecte d 'ampliació i reorganització de
l'escola, dirigit a la Generalitat, on la branca
de dibuix tècnic creix, amb la consegüent
reducció de la secció de dibuix de belles arts,
amb la finalitat de satisfer plenament les
necessitats dels habitants de Palafrugell,
bona part dels quals acabarien fent un ofici

lligat al món surer o bé de la fusta o el ferro
per al qual necessitaven una preparació.
La guerra va ti rar per terra bona part
dels plantejaments anteriors, i sabem que a
Medir li va costar viure en aquella estranya
"normalitat" de tragèdies i morts. El juliol de
1936, a les portes de la guerra civil , té lloc a
l'Escola l'Exposició Comarcal d'Art, organitzada per l'Agrupació Artística Costa Brava ,
on es reuneixen artistes del Baix Empordà i
de l'Alt Empordà. Hem de destacar
l'absència de Medir, que en aquells moments
estava allunyat de la pràctica artística. Entre
d'altres hi van ser els pintors Ignasi Genover,
Moisès Giralt, Joan Guitart, Ezequiel Torro ella, Ricard Rotllant, Josep Maria Mascort,
Joan Massanet, Àngel Planells i Ramon
Reig. Hem de documentar una anterior
exposició col- lectiva -realitzada amb el
mateix esperit que aquesta"de l'Escola d'Arts
i Oficis d'aplegar els artistes empordanesosque va tenir lloc 1'estiu de 1927 al Museu

Cau de la Costa Brava de Palamós, on van
participar entre d'altres els pintors Marià
Baig, Josep M. Mascort, Francesc Vidal i
alguns dels alumnes de Medir, com Moisès
Giralt i Ricard Rotllan.
Alhora podem considerar la mostra
col-lectiva de 1936, que també tenia secció
d'escultura i fotografia, un antecedent de
l'exposició "La Costa Brava y sus pintores" ,
organitzada per Ramon Reig, que es va convertir en llibre el 1961 , i que té el desig d'unir
els pintors que s'han apropat a aquesta zona
de la costa mediterrània i s'hi han inspirat.
Ens imaginem que Medir devia sentir
una mica d'enveja d'aquells pintors, alguns
d'ells formats sota les seves ensenyances ,
com era el cas de Moisès Giralt (56) o bé
Ricard Rotllant.
Hem de datar la seva represa pictòrica a
principi dels anys quaranta. Exposarà el 1945,
probablement estimulat pels seus amics , que
li donaran suport en aquell moment.
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J ~, ~ ~...._ - 57. Lluís Medir:

Calella , c.1956,
aquarella sobrepaper,

47,5 x 61 cm, signat,
col-Ieccí óparticular.

58. Lluís Medir :
Tamariu) c.1928,
aquarella i tècnica
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mixta sobrepaper,
31 x 39 cm signat,
collecci óLluís Ivlolinas.

platja. La presència humana serà quasi inexistent, tan sols la farà servir en ocasions
aïllades com a element referencial. A Medir
el que l'interessa per sobre de tot és el paisatge , amb les seves esglésies al mig del bosc i
les cases de pescadors vora el mar.
El 1949 intenta reconstruir el traçat de la
muralla medieval de Palafrugell, a l'obra La
Torre d'en Moragues el 1907, i probablement no
li fou difícil, perquè coneixia bé el terreny gràcies a la seva experiència de topògraf a exèrcit
sobre la mateixa zona de la vila de Palafrugell.
Més endavant, portarà a terme plenament
aquesta idea, per a redició del llibre de Pla Peix
fregit, on, entre la col-leccíó d'il-Iustracions que
dibuixa amb motiu d'aquesta publicació, crearà
una imatge global de la vila de Palafrugell rodejada per la seva antiga muralla (59).
De l'any 1946 destaquem la seva participació en l'exhibició col-lectiva que té lloc amb
motiu de la Festa Major de Sant Feliu de Guí-

Aquest retorn, però, serà una aproximació al
món de l'art molt més plaent, sense haver de
seguir uns postulats. Bàsicament, utilitzarà les
tècniques de la tinta i l'aquarel-la. Segur que
la seva amistat amb el pintor Ramon Reig hi
va tenir molt a veure, ja que aquest era especialista en aquells moments en la pràctica i
l'estudi de" l'aiguada.
Els paisatges triats per Medir seran els de
l'interior (Mont-ras, Vullpellac i Esclanyà) i
també els de costa. Sobretot cap a final dels
anys quaranta , va ten ir predilecció per
Calella de Palafrugell. Però el fet que utilitzés la tècnica de l'aquarel -la no el va lligar
a una estètica concreta de paisatges grisos,
ben al contrari, va fer servir uns colors clars i
vius: el cel i el mar són més blaus que mai a
Calella (c.1956) (57), els pins són d'un verd
intens; els velers, de color taronj a, i els
canots, verds o vermells. Per entendre el
canvi estètic que patiran les seves composicions en aquesta segona etapa, hem de tenir

tors Maria Massa i Josep Martinell, on va presentar, a part de paisatges de Tamariu i Llafranc, un dels seus velers del segle XIX.
El 1948 serà un any assenyalat per a
Medir, perquè dirigeix 1'edició de bibliòfil del
llibre de Josep Pla Coses Vistes , amb dibuixos
seus a tinta i amb guaixos originals de Josep
Martinell sobre cada exemplar. Aquesta iniciativa d'íl-lustrar un llibre de l'escriptor de
Palafrugell devia sorgir en una de les innombrables tertúlies de cal Tinyoi (restaurant
Reig), on es reunien. Pla atorgà el seu consentiment per reeditar un llibre seu publicat
per primer cop el 19,25, i Frederic Cích donà
suport a 1'edició. Aquesta experiència la van
repetir el 1954 amb el llibre de Pla Peix
fregit , que també va anar acompanyat de
dibuixos de Medir i Josep Martinell i va ser
imprès a la impremta Palé. El mateix Pla ens
explica a la introducció del seu assaig com va
sorgir la iniciativa de publicar una obra seva
amb il-Iustracions artístiques dels seus dos
amics, un fet gens estrany en l'escriptor, ja
que al llarg de tota la seva vida sempre va
estar voltat d'artistes i pintors;
"Amb els meus amics Lluís Medir i Josep
Martinell hem fet aquest llibre sobre Palafrugell, en el curs de l'hivern 1953-54. Aquest
volum, el valor del qual ve donat per les delicioses' magnífiques il-lustracions que hi han
aportat els meus amics, està desproveït d'una
qualsevol transcendència... És una interpretació purament personal de Palafrugell, que

hem elaborat per passar l'hivern d 'una
manera una mica més plausible." (Pla , Josep.

Peix fregit ,1954)
Si Pla ofereix una interpretació escrita de
Palafrugell , els seus dos acompanyants en
aquest viatge ho faran sota una clau artística.
Medir, a través d'aquests dibuixos, anirà
creant una iconografia, unes imatges de la
vila que seran rescatades més tard per altres
pintors; reinterpretarà el símbol de 1'escut del
poble, una torre rodejada per dues garbes, i
oferirà nous símbols de la Palafrugell del seu
present: la torre escapçada del campanar de
1'església o bé la torre de la fàbrica Amstrong,
el cafè, el cigarret amb la petita ampolla de
rom, els taps de suro, el porró de vi , el centre
Fraternal i les perspectives a cops esbiaixades
dels carrers del poble o bé de Calella de Pala-
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frugell i les visions plaents del Canadell amb
els seus primers estiuejants.
"Cada plana em produí un ver goig
estètic i fou per a mi una font de records.
Heu fet , tu i en Martinell, unes il-lustracions
de mestres. Els teus dibuixos sintetitzen, en
clar i obscur i àgils perfils, visions . palafrugellenques característiques. " (Carta de Barceló
i Matas dirigida a Lluís Medir, 1954, AMP).
Amb aquestes paraules emocionades
s'expressava el mestre Barceló i Matas després
de rebre un exemplar de Peix fregit, que, tal
com ell diu, conté 1'essència de Palafrugell. De
tot el volum cal destacar el dibuix de la visió
aèria de Palafrugell (59) envoltada per la seva
muralla medieval, on es mesclen passat i present, i la presència de 1'església parroquial de
Sant Martí, construïda entre els segles XVI i
XVIII, amb el campanar escapçat. Si Medir es
dedica més a una visió arquitectònica de la

població, Martinell ofereix el punt de vista
dels seus habitants: els mariners, les dones que
compren a plaça, la mainada a l' escola...
En les seves il-lustracions, Medir ens oferirà tot un recorregut per la ciutat a través dels
seus edificis, ens aportarà una imatge lineal de
la ciutat, amb unes perspectives impecables , i
a més ens descriurà les seva rodalia, amb
Mont-ras, Ermedàs, i el camí de Tamariu. En
definitiva, ens dibuixarà els escenaris de la
literatura de Pla.
Aquesta devia ésser la darrera experiència artística de Medir, quan la mort el va
sorprendre en una senzilla intervenció quirúrgica.
"La tarda tenia les tebiors que 1'octubre
empordanès guarda per la gent d'aquesta
terra. Els pagesos treballaven en la sementera. Arribats a les darreres cantonades
s'havien acomiadat els membres de la con-

magnífic primer terme de conreus i Santa
Caterina per teló de fons. La naturalesa
s'associava al patetisme del moment, copiant
una d'aquelles aquarelles tant fines, signades
per Lluís Medir. l això fou tot. Sembla que
era ahir i ja ha fet cinc anys." (Del Brugarol,
Josep (Josep Cuílló). "Un altre Palafrugell.
El mestre de dibuix", Revista de Palafrugell,núm. 9, octubre 1962)
Hem volgut cloure aquest capítol amb
aquestes paraules de Josep del Brugarol per
entendre com Medir era recordat cinc anys
després de la seva mort, i com en va ser de
sentida la seva desaparició. Entre les persones
que més la van lamentar hi trobem Josep Pla.
Realment, les aquarel-les de Medir sintetitzen el paisatge d'aquest tros d'Empordanet,
(60) dibuixen el contrast de la muntanya
amb la plana i el mar, amb les seves alzines
sureres, el massís del Montgrí al darrere i
aquells pigments tan vius, tan pujats, que
esdevenen els colors de l'Empordà després
d'una bona tramuntanada. Aquestes
aquarel-Ies executades sense gaires divagacions estètiques complementen l'essència del
paisatge de la comarca de. l'Empordà, que va
ser construït per la part alta, els mateixos.
anys, pel seu bon amic Ramon Reig.
Així doncs, a més de considerar-lo un
excel-lent mestre i director de l'Escola d'Arts
que va consolidar i tirar endavant, cal tenir
molt present la figura de Medir a l'hora de
parlar del paisatgisme del Baix Empordà.

Ignasi Genover,
la matèria feta paisatge
Ignasi Genover (1893-1967) va néixer a
Sevilla, on la seva família estava instal·lada
per motius professionals relacionats amb el
món surer. Podem datar el retorn de la família
Genover durant el 1916 o abans, per la dada
que ens dóna Xavier Xargay a Escriptors de
Palafrugell (Quaderns de Palafrugell, 1999), on
esmenta la llista de palafrugellencs que
s'havien subscrit a l'Ateneu Empordanès
publicada pel Baix Empordà el 24 de desembre
de 1916, entre els quals constava l'Ignasi.
Tenim la hipòtesi que molt probablement l'Ignasi es formà pictòricament a
Sevilla, i fins i tot és possible que conegués
Sorolla, perquè Rossendo Aliu, el seu nebot,
ens informa que recorda que la seva àvia els
explicava que observaven fascinats Sorolla
pintant en una platja de Rota, al llarg de les
seves vacances estivals. Quan s'ínstalla a
viure a Palafrugell, a part d'entrar a treballar a

IgnasiGenover
amb la seva família.
Arxiu familiar.
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les Manufacturas de Corcho, SA, sota les
ordres de Joanet Mario (Joan Miquel i
Avellí}, inicia una sèrie de contactes amb els
nuclis culturals de la vila i comença a realitzar
un conjunt d'obra inspirada en l'entorn
natural que l'envoltava. Tot plegat donarà
com a fruit una exhibició individual a les
Galeries Dalmau entre el primer d'abril de
1922 i el 15 del mateix mes. Aquesta mostra
la va presentar Josep Pla. No sabem fins a
quin punt l'escriptor de Palafrugell va tenir a
veure amb l'organització de l'exhibició, que
en aquells anys es relacionava amb Josep
Dalmau. Justament l'any anterior, Pla havia

participat en una exposició col-lectiva a la
seva galeria titulada, "1r Saló de Dibuixos i
Pintures d'Homes de Lletres no Pintors" .
Que Genover s'estrenés a Barcelona a
can Dalmau i amb una presentació de Pla és
un fet simptomàtic de dos factors: primer,
que la seva pintura era una pintura forta, no
habitual en aquell moment, i segon, que la
seva obra s'identificava a la perfecció amb el
paisatge de l'Empordanet.
"Ignasi Genover no ha tingut cap
mestre, ni ha vist cap museu, ni ha escoltat
cap conversa sobre l'art. Ha viscut fins avui a
l'erm industrial de Palafrugell. La necessitat

tal com ho va ésser el pintor Paul Gauguin,
que es deixa guiar per la seva intuïció. En
aquesta mostra Genover va presentar paisatges dels voltants de Palafrugell, d'aquell
Empordanet que tant estimava Pla: Ermedàs,
cala Pedrosa, Aiguafreda, Esclanyà, el camí
de Regencós...
Josep Maria junoy, en la crítica que va
publicar amb motiu d'aquesta exposició, va
elogiar precisament la categoria de pintor
"natural" -tal com l'havia batejat Pla-, la
virginitat de la mirada a l'hora de plasmar el
paisatge de la seva vida quotidiana, sense
prejudicis academicistes, que haurien obstaculitzat el resultat d'aquells paisatges plens
de color i vida.
"Los prestigios falsos del "acadcmismo"
y las falsas sugestiones de "la vanzada"
haran brillar muy pronto -si no lo han
hecho ya- un sinnúmeró de espejuelos artificiosos delante de sus ojos de "pintor
natural", según adjetivación de José Pla,
prologuista del catalogo." (]unoy, JM. "Pínturas del Bajo Ampurdan, Ignasi Cenover",

amb un gran èxit tant de crítica, com de
públic. El mes de novembre del mateix any
exposarà al Saló Sobrequés de Girona, on presentarà una sèrie de teles d'aquesta ciutat. De
nou rebrà l'elogi de la crítica. Per exemple,
Miquel de Palol exclama:
"Felicitem ben sincerament al senyor
Genover per l'èxit de les seves exposicions i
ens alegrem de no haver-lo pogut catalogar

62. Ignasi Genover:

Paisatge , 1925,
oli sobre tela,
69 x 79 cm,
signat i datat,
collec cíó particular.

Baix Empordà, 1922)
Realment, aquella pintura de celatges
blau intens, amb les muntanyes del massís
del Montgrí al fons, amb arbres de verds
pujats -un paisatge que era un cant a la llum
i a la naturalesa- va frapar la crítica barcelonina. El juny del mateix 1922 elpíntor participa en una col-lectiva de les Galeries
Dalmau en què compartirà sala amb Josep
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Els seus paisatges empordanesos, finament
retallats, amb la verdor avellutada dels pins i
el blau intens de la mar agermanant-se sota
la llum" (Rahola, C. "Impressió", El Autonomista, 08-11-1923).
Genover porta a terme aquestes obres
sota la influència de l' im pressionisme
francès, i n'aplica les premisses al seu entorn
natural. Aquests primers anys realitza unes
obres que sorprenen per la seva llum; els cels
i els fons són de textura prima, però els
arbres i la vegetació de primer terme els
tracta marcant un cert relleu amb el pigment
generós, cosa que dóna com a resultat
aquesta sensació de verdor envellutada que
descrivia Carles Rahola, tal com podem
veure a Paisatge (c.1923) (61). El juliol de
1923 trobem de nou el nostre pintor exposant a les Galeries Dalmau de Barcelona ·i el
desembre d'aquest mateix any participa en
una col-lectiva d'aquesta sala, on compartirà
parets amb Josep Mompou, Enric Galwey,
Ignasi Mallol, Francesc Labarta, Josep
Monbrú i Xavier Nogués, entre d'altres.
Al llarg de 1924 sembla que Genover fa
un llarg parèntesi expositiu fins al mes de
desembre d'aquest any, que mostra la seva
obra individualment a les Galeries Dalmau.
Llavors, la seva targeta de presentació ja
aportarà l'essència del Baix Empordà, amb
una invitació impresa sobre suro, i les seves
composicions aniran emmarcades amb fusta
blanca com a mostra de la seva senzillesa. El
mes de febrer de 1925 presenta un conjunt

encegat per la llum.
En un article del Baix Empordà publicat
amb motiu de l'exposició del Club 3 x 4 i
Picu del mes de maig, s'anuncia el projecte
que té el pintor d'anar a París aquella
mateixa primavera, però no s'especifica si és
per exposar o per conèixer de primera mà tot
el que està succeint en el camp de 1'art.
Genover farà aquest viatge i l'aprofitarà per
pintar i estar al dia de tot el que passava a
París. Aquesta ciutat era en aquells moments
la capital de l'art, i sobretot del moviment
impressionista, ja que els principals artistes
involucrats en aquesta estètica exhibien les
seves obres als diferents salons de la capital
francesa, on es donen a conèixer les obres de
Monet, Manet, Signac, Seurat, Cezanne,
Renoir, Degas, amb els quals les teles de
Genover tenen una filiació estètica fàcilment recognoscible. Podríem qualificar la
seva figura com el pintor impressionista de
l'Empordanet que a poc a poc anirà transformant la naturalesa del seu entorn en matèria.
En les seves composicions de final dels anys
vint aniran apareixent veritables crostes de
pigment. Els seus olis passaran d'unes formulacions colorístiques pròpies d'un primer
Cezanne -amb una pinzellada solta, feta de
milers de tonalitats- a un postimpressionisme marcat per la matèria i el color.
Aquest canvi estètic resulta evident amb
obres com Calella (c.1927) (63) o bé Paisatge
(c.1963) (64), on la naturalesa que hi emergeix té una pàtina de misteri i màgia, pels

gruixos de pigment. A poc a poc, els seus
paisatges es van allunyant del realisme per
apropar-se a la creació d 'una naturalesa
fantàstica plena de color ï llum.
El juliol de 1925 exposa a l' Ateneu
d'Igualada un conjunt d'obres de temàtica plenament del Baix Empordà. Aiguablava, Barques (Calella), Els canyers (Calella), Mas
Barrull (Santa Margarida) i Els Forcats
(Calella) són algunes de les obres presents que
contrasten amb Apunt (Sena, París), fruit del
seu recent viatge a la capital francesa. El
catàleg estarà encapçalat pels textos de Carles
Rahola i mossèn Lluís G. Pla executats el
1923 amb motiu de les mostres a Girona.
Entre el desembre de 1925 i el gener de
1926 realitzarà la seva darrera mostra indivi-

dual a les Galeries Dalmau. La Gaseta de les
Arts, el gener de 1926, comenta de Genover:
"La riquesa de les composicions atrau al
visitant. En totes elles s'hi declara un gust
excel·lent. Genover no ha avançat, de l'any
passat ençà, el que les seves magnífiques qualitats feien esparançar. La joventut de
1'artista i la seva bona orientació ens asseguren un bell resultat a l'avenir." (Anònim.
"G aleries Dalmau", Gaseta de les Arts, 15
gener de 1926).
El gener de 1926 participa en una exposició d' art català als salons Heraldo de
Madrid , amb dues teles que causen gran
expectació a la capital de l'Estat espanyol. A
partir de 1926, les seves exposicions seran
molt més espaiades i no sabem amb quina
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64. Ignasi Genover:

Paisatge, c.1930,
oli sobre tela,

48,5 x 60 crn, signat,
col-leccíó particular.

assiduïtat es dedicarà a l'activitat creativa. El
1930, quan Armstrong adquireix la fàbrica
Miquel i Vincke , Genover continuarà la
seva tasca de decorador sota les ordres de
l'enginyer Manich, que havia estat director
provisional de l'Escola d'Arts i Oficis de
Palafrugell. Genover formava part de la
secció de empresa que tenia cura de la nova
línia de productes, en concret de les rajoles
de suro pintades a mà. La darrera mostra a
Palafrugell en què participa és l'E xposició
Comarcal d'Art, organitzada per l'agrupació
palafrugellenca Costa Brava, en la qual van
ser presents nombrosos artistes de l'Empordà.
Hi va exhibir quatre teles: Marina, Costa de
Tossa , Calella i Cap Roig, que van ser rebudes
amb entusiasme per la crítica.
"Ignasi Genover, ja un nom prestigiós
dintre la pintura catalana, figura per dret
propi al capdavant de tots els expositors

r
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un paper important a la vida cultural del
poble , sobretot quan l'agost de 1923 va
entrar a formar part del Consell Directiu del
Cercle Palafrugellenc d'Acció Catalana com
a vocal. El tresorer era Lluís Medir; el
director, Antoni Pla , i el vicepresident,
Jaume Fina.
La resta és una història trista. Genover
es veu obligat a ma rxar a Bordeus amb la
seva família per causes polítiques (el seu
pare, Moisès Genover, al llarg de la República va ser elegit president d 'Esquerra
Republicana a Palafrugell) el febrer de 1939.
En aquells moments la prioritat era sobreviure i la seva activitat art~stica queda en un
segon terme.
Anys més tard, Rossendo Aliu , el seu
nebot, li fa arribar per correu a França, on el
pintor ja es trobava treballant en el món
surer, un anunci del diari on demanen un
tècnic especialitzat en aglomerat de suro per
a l'Argentina.
Amb oferta de feina a la mà , l'Ignasi,
amb la seva família, marxa a l'Argentina,
on actualment encara viuen la seva vídua,
els seus fills i néts. Malgrat tots els obstacles, no abandonarà mai la pràctica de la
pintura, i realitzarà una exposició individual
en una galeria de La Plata, amb un gran èxit
de vendes. Ara els paisatges protagonistes
seran els de l'Argentina, però hi trobem a
faltar aquella llum translúcida de
l'Empordà , l'Empordà de l'Ignasi, fet de
color i matèria.

r

L'extensió de terreny al voltant de la platja de Castelli la seva rodalia ha estat des
trenta,
breus
de principi dels
Puig
europeu de
d'íntel-Iectuals, pintors, escriptors, aristòcrates i polítics. Dos pintors rellevants
d'aquest segle XX, Josep Maria Sert i Salvador Dalí, van marcar una pàgina daurada del Baix Empordà, amb la seva presència en aquesta localitat: dos n01TIS amb
molts punts de connexió, entre ells l'admiració pel paisatge de I'Empordà i Ulla
estratègia de construcció de la imatge d'artista que conduiria el primer a Ull gran
èxit als Estats Units, i el segon, més enllà de l'èxit comercial, a la creació de les
noves iconografies d'una malenconia decadentista d'aquest final segle XX.
..LJ.

Josep Maria Sert
en el Baix En1pordà

P

er voluntat del pintor Josep Maria Sert
(1875-1945) i la seva muller Roussy
Mdviani, els anys ' trenta la platja de
Castell es va convertir en punt de trobada cultural de la societat europea i americana; art , poder i fortuna es van unir en
aquesta gran finca, vorejada pel mar. Aquells
estius constitueixen un dels capítols més bells
i fascinants del Baix EmpQrdà, que el pas dels
anys i les nombroses veus que l'han recordat
han anat mitificant. No som una excepció a
l'hora de deixar-nos seduir per aquesta pàgina
daurada de la població veïna de Palafrugell.
La trobada amb el paisatge del Baix
Empordà va ser important per a Josep Maria
Sert, no des d'un punt de vista pictòric sinó

L\-. " L ...... Jl ....
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des d'una òptica personal. Va suposar un
retrobament amb una pau que la seva accelerada vida necessitava a causa dels nombrosos
viatges pels encàrrecs d'Europa i Nova York.
Josep Maria Sert localitza aquesta propietat a través del pare de Josep Pla, Antoni
Pla, amb qui mantenia una amistat, tal com
sabem pel mateix escriptor:
"En arribar a casa, em vaig trobar, a la
sala del mas, parlant amb el meu pare, Josep
Maria Sert. Acabava de comprar tres o
quatre masies, amb les seves terres, pels voltants de la platj a de Castell, i el meu pare,
que era agrimensor, l'havia ajudat a orientarse en el país i a mesurar els terrenys.
S'havien fet amics i venia sovint a casa , portant sota el braç escriptures i papers." (Pla
Josep. Homenots tercera sèrie, "Josep Maria
Sert", 1972).
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decorar la plaga, tal com sabem un cop més
per Pla, el pintor va adquirir unes barques
velles a pescadors de Calella, que va col-Iocar
estratègicament a la plaga de Castell. La nova
residència d'estiu 'del matrimoni Sert va ser
inaugurada el 1931 pel bisbe de Girona.
Aquests anys són de màxima activitat per al
pintor, que es trobava en el seu moment culminant d'encàrrecs i reconeixement per part
de la premsa americana, que elogia les seves
pintures de I'edíf'icí Waldorf Astoria,
instal-ladcs per l' artista el 1931. De fet, els
diners que guanya amb l'encàrrec per a l'hotel
Waldorf Astoria els invertirà en la seva nova
residència d'estiu a la Costa Brava. I un encàrrec en va portar un altre de més important,
qüestionat llargament per la premsa americana, tal com relata Carles Capdevila en el seu
llibre Nova York a la catalana. Però aquesta
polèmica no influeix el magnat Rockefeller,
que es decanta, entre els pintors que hauran de
decorar el seu edifici, per Josep Maria Sert,
malgrat que no fQS americà -els altres dos
artistes que són escollits per decorar l'edifici
tampoc ho eren-, tingués "una actitud romàntica" i fos "naturalista", tal com el qualifiquen
els estudiants de Ralph Pearson de la N ew
School for Social Research de Nova York.
Així, doncs, el 1932, Sert toca el cel compartint la decoració d'aquest immens edifici amb
Diego Rivera i Frank Brangwyn.
El mas Juny estarà destinat a ser un punt
de trobada de les amistats del pintor procedents de París i de Nova York:

pintor, el mas també 'serà punt de trobada de les
amistats de Roussy i els Mdviani, aristòcrates
del París de principi del segle XX. Alguns
d'aquests convidats foren el director de cinema
René Claír, Carlos de Beistegui, la princesa
Paley, Mme. Lelong (néta del tsar Alexandre
III), a més de l'antic ministre de Justícia de
França Pommaret, Gaston Bergery i Bertrand
de jouvenel, També hi foren presents les personalitats polítiques internacionals Salvador de
Madariaga, Avenol, Sarraut, Massigli, que apareixen quan Sert prepara les pintures per al
Palau de la Societat de Nacions de Ginebra.
Com a visitants del mas, hem d'esmentar, a
més, Francesc Macià i l'arístòcrata i futur
mecenes de Dalí, Edward [arnes, també Mme.
Chanel, els Berthelot, Wendell, el pintor i
decorador Domènec Carles, Miquel Utrillo,
afillat de Sert, i, és clar, Salvador Dalí i Gala.
"Sert y Dalí se habían conocido hacía
poco en París, no recuerdo bien si en casa de
los N oialles o de los Beaumont, pero en casa
de alguien así, de gentes mundanas, elegantes,
de escasas luces. El joven Dalí [... l quedó fascinado por Sert, por su mundología, díplomacia, por esa sonrisa, que cautivaba, por su
seguridad y el dominio con el que se desenvolvía en aquella sociedad cosmopolita.
Algún tiempo después, con la compra del Mas
Juny, el joven pintor se convierte en uno de
los mas asiduos y conspicuos invitados, en
compañía de su mujer Gala, también cautivada por el personaje Sert. .." (Conde de Sert.

Elmundo de José María Sert, 1987)

Aquesta és una de les pàgines més desconegudes de la relació de Dalí amb Sert i el
Baix Empordà. De fet, contrasten poderosament (en aquesta fotografia dels anys trenta)
les figures d'un jove Dalí surrealista, un enfant
terrible, amb espardenyes de vetes , i una estre,"nada Gala , que li passa el braç pel coll, enfront
d'un Sert vestit tradicionalment, amb pantalons llargs i camisa amb corbata, Són la cara i
la creu d'una estètica i uns ideals que, malgrat
estar 'als antípodes, tenen molts punts de contacte. Sert representa l'essència de l'excés de la
pintura barroca i el bagatge de la cultura decadentista de final del segle XIX i principi del
segle XX, que li havia aportat la seva primera
muller, Missia Godebska, la musa de La Revue
Blanche, pintada en diverses ocasions per Toulouse-Lautrec i Vuillard, amiga dels poetes
Mallarmé, Paul Verlaine, i font d'inspiració

El mas Juny va esdevenir per a la parella
surrealista un escenari més dins l'escala ParísNova York per forjar la imatge excèntrica que
els hauria d'aportar noves exposicions i nous
clients. A més, en aquest mas Juny, l'estiu de
1935, Dalí començarà una -sí no l'única- de
les poques obres que l'artista va pintar al Baix
Empordà, Els afores de la vila paranoica-crítica
(1936) , que Edward [arnes s'havia compromès
a comprar. En aquest paisatge, les referències
al Bai x Empordà són més aviat minses, en
contraposició a les de l'Alt Empordà , que
estan representades per un carrer estret de
Cadaqués a la part esquerra i pel campanar de
l'església de Vilabertran, escenari pictòric
habitual dels pintors adolescents Dalí i Ramon
Reig. Aquesta tela es va realitzar sota les vibracions màgiques que li transmetia Josep Maria
Sert, com podem deduir per la inscripció que
el comte de Sert ens diu que hi havia a la tela:
"Realizado después de mantener una larga
convcrsación sobre Archimboldo con José
María Sert" (Conde de Sert. El mundo de José
MaríaSert, pàg 146)
Per Dalí, el mas Juny va esdevenir una
mena de paradís on es retrobava amb tot el seu
entorn habitual de París:
"Al mas Juny hi anava a parar tota la colla
que jo coneixia a París, i allí, cap al final de
l'estiu, es visqueren els últims dies feliços de
l'Europa de postguerra -feliços i alhora de
"qualitat " íntel-lígent." (Dalí; Vida secreta de

Salvador Dalí, 1981).

./
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65. JosepMaria Sert:

La república dels pescadors
(La barcade Catalunya) c.1935 ,
l

transparència a l'oli sobre base daurada,
283 x 275 cm, fons patrimoni artístic
Ajuntament de Palamós.
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tillo i Josep Pla ens expliquen que molts cops
els convidats no es coneixien i sovint el
mateix Sert no recordava alguns dels rostres
que es passejaven per la seva propietat. Per no
marejar-se excessivament, el pintor i la seva
muller Roussy s'ínstal-laven a la petita casa a
prop de la plaga de Castell, i deixaven el mas
per als convidats. També solien realitzar excursions amb alguns dels seus convidats:
"Primer Sert em preguntava on tocaven
sardanes aquell dia, i les anàvem a sentir. Si no
hi havia sardanes en un radi de quaranta
quilòmetres, anàvem a veure els paisatges."

mundo. Y les llevaba a 'Pals, a Bagur, a Castellón de Ampurias, a Rosas, a Perelada, o cualquier otro lugar de la comarca." (A. del Castillo. José María Sert, 1947).
Aquesta fascinació del pintor envers
l'entorn natural del mas Juny ens ha empès a
cercar alguna referència pictòrica en les seves
grans teles. Tan sols podem intuir l'extensió
de la costa i el mar en la pintura Fantasia
mediterrània (1934-35), realitzada per al saló
de ball de la badia de Sant Gregori, propietat
del príncep Mdívaní, germà de Roussy, que va
passar a les seves mans quan es va separar de
la seva muller Barbara Houston, el 1934. El
cunyat de Sert, el príncep Mdivani, era un
convidat habitual del mas Juny, i no és
estrany intuir el cel de l'Empordanet en les
pintures dels Aeronautes, o bé el seu mar a
l'Escena d'equilibristes. Malgrat això, per les
palmeres i la presència, en algunes pintures,
dels equilibristes, així com pel substantiu
"Fantasia" acompanyant "mediterrània" en el
títol, aquests paisatges ens fan pensar en un
oasi oriental, banyat per la mar Mediterrània, que s'alimenta d'una visió exòtica de
l'Orient, en voga en certs cercles del París
d'aquell moment.
La tela que cerca les arrels catalanes en la
figura dels pescadors és La república dels pescadors, també anomenada La barca de Catalunya
(65), pintada entre 1934 i 1935. L'obra va ser
regalada a l'Ajuntament de Palamós, que va
col-locar-Ia al saló de sessions el 14 d'agost de
1935. En aquesta tela, Sert va pintar el rostre

va oferir a l'Ajuntament de la Bisbal la tela Els
segadors (1936), on els protagonistes són els
homes del camp , rememorant part de la
història de Catalunya. La guerra civil, però, no
va fer possible que la Bisbal finalment rebés
l'esmentada tela, que era un esbós d'un quadre
més ambiciós que es volia portar a terme.
La presència de l'artista a les comarques
de Girona en aquests anys fa possible que
restin obres seves en aquesta zona, com ara les
dues teles de grans dimensions que va pintar
per enviar a Amèrica, però que finalment ofereíx al senyor Raul Roviralta, propietari de
l'esplèndida residència Santa Clotilde de
Lloret de Mar, en la qual el seu amic, pintor i
decorador, Domènec Carles s'encarrega de la
decoració i de l'organització dels jardins.
L'estiu de 1935 Sert decideix comprar
una casa a Calella de Palafrugell, a través de
l'avi Gelpí. Coneix bé aqúest poble de pescadors per les nombroses vegades que l'ha visitat
amb els seus acompanyants; encara hi ha gent
que el recorda, envoltat d'aquella multitud
"estranya", asseguts sota les voltes xerrant i
contemplant el mar. Però la tragèdia que li
tenia preparat el destí fa ,que aquesta gestió
comercial quedi avortada. Aquell estiu de
1935 va acabar de manera sobtada i tràgica
per a Sert i la seva esposa, el príncep Mdivani
va morir en un accident de cotxe al terme
municipal d'Albons quan acompanyava la
seva amant, la baronessa Maud von Thyssen,
a la frontera, ja que la baronessa vivia a París

natural de la seva finca i a conservar-la tal
com ell desitjava. El 1942 la va vendre als germans Puig Palau de Barcelona. Josep Pla és un
testimoni quasi únic del darrer cop que el
pintor posa els peus en aquest paratge.
L'escriptor ens detalla la tristesa que sentia el
pintor en abandonar per sempre el que havia
estat un petit paradís per a ell i la seva muller,
i per molts dels seus convidats:
"Fou un dia d'una tristesa pesada. Sert
quedà, amb llàgrimes als ulls, astorat davant
del paisatge que, perquè l'havia fet habitable,
havia contribuït a crear. -La llum d'aquest
país!... -em deia contemplant amb una mirada
humida i trèmula la tarda de primavera reflectida en les pedres de les velles torres daurades
de les masies que tant havia estimat. Arribà un
moment que ja no pogué més i m'agafà el braç.
-Anem, anem! -digué-o Hem de marxar. És
trist, però hem de marxar. Jo sóc com el jueu
errant... -I se n'anà." (Pla Josep. Homenots,
tercera sèrie,"Josep Maria Serf' 1971)
Hem de situar justament en aquesta darrera
visita de Sert al Baix Empordà la proposta que
va dirigir a I'Ajuntament de Palafrugell i a
mossèn Josep Maria Bosch i Arnau de decorar
l'església de San Sebastià, quan ja havia estat
restaurada -després dels desperfectes soferts
durant la guerra civil- però a l'interior estava
desproveïda de les seves antigues pintures. A
canvi, l'artista demanava que se li permetés
administrar i organitzar l'hostatgeria, on es volia
installar per pintar les teles. Sabem per mossèn
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per una banda, l'ajuntament no veia clar deixar
a mans del pintor l'hostal de Sant Sebastià,.i per
r altra, mossèn Bosch fugia de tot el que era
fàcilment inflamable, i la idea de penjar unes
teles de grans dimensions a l'interior de
resglésia el va espantar pels perills que hi veia.
El 1947 el pintor i artesà Josep Martinell va
retornar les cinc grans teles del segle XVIII a la
seva antiga ubicació, a la capella de Sant
Sebastià. (Martirià Brugada, "Notes històriques
de la capella de Sant Sebastià de la Guarda i la
seva devoció a Palafrugell" a Sant Sebastià de la

Guarda, 2000)
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SalvadorDalí arnbMargarita Gabarró,
. davant de la barraca, a prop del mas
Castell, que el matrimoniPuigGabarró
va construir per al pintor, seguint les
seves instruccions. 1950

És molt probable que aquesta proposta de
Sert fos certa; uns anys abans, el 1940, el
pintor havia mogut els fils perquè la reconstrucció de la catedral de Vic fos un fet, i així
poder pintar les pintures de l'església. Sert té
ganes de refer de les cendres tot allò que ha
estat cremat i, en certa manera, a Palamós
-amb la guerra i la mort del príncep Mdviani i
de la seva muller, Roussy- s'havien cremat una
bona part dels seus somnis. Deixar un tros del
seu art en aquell Baix Empordà que tant va
estimar i on va viure tantes hores dolces era
una manera de restituir el que havia perdut.
Però, malauradament, no va ser entès per les
autoritats eclesiàstiques i civils del moment.
El pintor va intentar cercar un paratge
mediterrani per instal-Iar-s'hí, i el seu amic
Estelrich li va recomanar Santa Ponça, a
Mallorca, però finalment sembla que no es
va posar d'acord amb els·propietaris. Amb els
diners de la venda del mas Juny, es va com-

Els germans Puig Palau
i el mas Juny
L'adquisició del mas Juny pels germ an s
Puig Palau , procedents d'una família lligada al
negoci tèxtil, va representar la recuperació per
a aquell indret d'una aura daurada que faria
que, de nou, fos visitat per personalitats ímportants de l'Europa de postguerra. El que era
l'edifici del mas Juny va ser compartit pels germans Isabel i Jordi Puig Palau. L'altre germà,
Albert Puig Palau, i la seva muller, Margarita
Gabarró, es van construir un edifici sobre la
platja, conegut com el mas Castell.
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d'aquest edifici, es va organitzar una gran festa,
amb una corri da de toros inclosa, tal com relata
Xavier Febrés:
"La corrida inaugural de la construcció del
Mas Castell va tenir lloc el 6 de setembre del
1945, amb assistència de nombrós públic palamosí invitat i de toreros amics del propietari.
Hi va torejar Domingo Dominguín i hi va
"rejonear" el Duque de Pinc Hermoso, alhora
ramader de toros ... Entre els assistents s'hi
comptava la cèlebre cantaora Pastora
Imperio ... La festa inaugural va ser seguida per
molts altres durant els anys següents, en una
casa on el nombre ddnvitats i la seva anomenada eren tot sovint elevats, igual com a la
contigua del Mas Juny." (Febrés, X. Grans

Salvador Dalí i Gala,
amb el matrimoni
Gabarró en barca
per les rodalies
del rnas Castell.

hores de la Costa Brava, 1994 )
Entre els habituals a les festes del mas
Castell hi havia Josep Pla, que mantenia ja
d'anys enrere una amistat "amb Albert Puig,
des de les seves respectives estades a Fornells
el 1939, on van ser veïns, Aquesta relació
amb el temps va anar creixent per la tasca de
mecenes cultural que va realitzar Albert Puig,
que va portar a terme i finançar projectes en
què l'escriptor va estar implicat, com és la
primera edició de Costa Brava, guía general y
verídica, de 1942. També li va encomanar i li
va publicar, a l'editorial Barna, de la seva propietat, Rusiñal y su tiempa, i li va encarregar la
presentació de les memòries del seu amic, el
pintor i decorador Domènec Carles (66) -Las

memarias de un pintor.
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els Puig Palau i els Dalí es va materialitzar amb
la construcció per part d'Albert Puig d'una
barraca dissenyada pel pintor empordanès, el
1950, perquè hi pogués treballar al llarg de les
seves estades. El sostre era de vidre i la porta
tenia una forma curiosa, però no hi va arribar a
pintar mai. Una de les primeres visites del
matrimoni Dalí al mas Castell ens és relatada
per Lluís Molinas - reproduint les paraules de
Simon Hernandez-. que, juntament amb el
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1950, quan van realitzar algunes escenes de la
pel-Iícula Pandora i I'holandès errant -dirigida
per Albert Lewin- al mas Castell.
En certa manera, els Puig Palau van
reprendre la torre de Babel que havia iniciat
]osep Maria Sert amb els seus convidats i la
presència del matrimoni Dalí, ja reconeguts
internacionalment. Feien de pont entre un
passat que ja quedava lluny i un present que
feia olor de futur.

alella de.Palafrugell, per la seva
bellesa i quietud, va convertir-se
en un petit paradís per als pintors,
sobretot per a molts dels que
exposaven les seves obres a Barcelona. Amb
els anys, moltes galeries barcelonines demanaven als seus expositors teles de Calella per
satisfer la demanda d'un públic que s'havia
deixat guiar per uns artistes capdavanters,
que havien escollit lliurement aquest poble i
els seus entorns per treballar. Volem parlar
d'aquests primers artistes que hi arriben per
una opció lliure que, amb el pas del temps, es
convertirà en un gest habitual del pintor que
realitzarà obres de "barces y arecs", per
satisfer una demanda purament comercial.
Aquest petit poble de mariners es convertirà a poc a poc en el Cadaqués del Baix
Empordà, però no sabem ben bé per què
1'avantguarda s'allunyarà de les seves fron-

teres i esdevindrà terra de paisatgistes que
voldran treballar amb la seva llum i el seu
entorn natural.
En el primer capítol ja hem anat desgranant els primitius artistes "Iuministes", que
s'atreviran amb la seva naturalesa. Gimeno
s'inspirarà en la costa de Begur i Palafrugell,
des del seu refugi de Fornells, però no tenim
coneixement que treballés directament amb
el paisatge de Calella, malgrat que tenia
amistats entre els habitants d'aquesta vila a
principi del segle XX, i que baixavà sovint a
passejar-se pels seus carrers, tal com detallem
.en el primer capítol. Baldomer Gili i Jaume
Ferrer constitueixen els dos primers artistes
que es llancen a r aventura de plasmar en les
seves teles la llum i el color d'aquell paisatge,
escenari de les seves vides quotidianes.
A partir dels anys vint comencen a
aparèixer a les costes de Calella els primers
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la llarga llista d'artistes establerts al llarg dels
anys en aquest poble.

Els primers estiueigs artístics

NIaria Massa pintant
per la costa de Calella
de Palafrugell, c. 1930.
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cavallets plantats vora la mar. Amb el pas
dels anys, esdevindran una presència habitual de les primaveres i els estius d'una
Calella que acollirà els primers estiuejants.
La Fonda de Can Batlle a poc a poc anirà
llogant més habitacions, el negoci prosperarà
i, els anys quaranta i cinquanta, s'aplegarà al
seu menjador la primera onada d'estiuejants i
d' íntel-lectuals, que es dedicaran a fer banys
de mar, a prendre el sol i a gaudir de les
petites cales. No hi mancaran els pintors,
que lentament compartiran un paisatge que
amb els anys patirà un procés de desgast ,
amb aquells quadrets de "barces y arecs". Per
això, demanem un esforç als nostres lectors,
perquè els-sigui possible realitzar una lectura
nova, verge, d'aquesta terra encara exquisida.
Acotarem aquest tercer capítol des de principi dels anys vint fins a final dels anys
setanta, seleccionant les obres i els artistes
que creiem que han marcat una fita a l'hora

Francesc Fontbona , en el seu estudi
sobre Josep Mompou (1888 -1968) (Fontbona , F. Josep Mompou, Editorial Mediterrània , 2000), ens dóna una data del
primer contacte d'aquest artista amb Calella
de Palafrugell, el 1911 , que ens transmet a
resultes d 'una carta que Josep envia al seu
germà Frederic. Però pictòricament hem de
parlar d'un contacte amb Calella a partir de
1922, data de Barques de Calella (67), que
representa, en certa manera, l'inici d'un camí
que fuig de l'impressionisme, tan habitual en
aquell moment, i cerca els volums, l'estructura del paisatge com a base de la composició. Aquesta aquarel-la va formar part d'un
conjunt d'obres exposades a la Sala Dalmau
del 9 al 31 de desembre de 1922. Tot just feia
dos anys que Josep havia reaparegut expositivament a l'art català, en una mostra individual a la mateixa galeria el 1920, després
d'una sèrie d'intermitències provocades per
la seva vida professional, que es creuava amb
la seva vida de pintor, però , finalment , a poc
a poc decideix abandonar la tasca comercial
per centrar-se en la pintura. Un any després
trobarem Mompou exposant dins el grup dels
Evolucionistes, en el marc de les Exposicions
Municipals d 'Art, on hi havia també uns
espais dedicats a Ricard Urgell i Joaquim

idea "d'Art i Evolució" amb l'objectiu de
trobar una sortida després del Noucentisme,
del qual ell va ser un dels impulsors, sense
gairebé adonar-se'n. Una part d'aquests pintors que exposaran junts sota el nom d'Evolucionistes, passarà un moment o altre per
Calella, ja sigui per atzar, per atracció envers
el paisatge o bé per considerar Calella un
punt de trobada estètic important. El primer
dels Evolucionistes que s'establirà en aquest
poble serà Josep Mompou; després, Joan
Serra, Alfred Sisquella, que s'afegirà al grup
més tard, i Bosch Roger, el nom del qual no
trobem esmentat fins a la reorganització del
Saló dels Evolucionistes, el 1931, portada a
terme per la Sala Parés. També tenim notícia
del pas de l' escultor Josep Viladomat per
Calella als estius, però sembla que no va
tenir mai taller a la vila, i que es dedicava a
reposar.
Tornem, però, a Josep Mompou, que passarà els mesos de calor a Calella i hi treballarà
amb les barques, analitzant l'estructura del
paisatge, com a bon cezannià que era en
aquells moments. La costa de Palafrugell serà
part dels seus estius dels anys vint i també
serà on iniciarà el festeig,amb Rosa Pla, germana de Josep Pla. Aquest fet constituirà un
motiu més, molt poderós, que lligarà el pintor
amb aquesta població fins el 1925, quan la
relació es trenca dolorosament (tal com ens
detalla Francesc Fontbona a Josep Mompou,
2000, pàg. 76). Llavors el que farà Josep és

allunyar-se de Calella, per trobar un nou
escenari per construir la seva obra, com serà,
entre d'altres, Tossa de Mar. El desembre de
1923 serà present a l'exhibició col-lectiva
amb motiu de la inauguració de les noves
instal·lacions de la Sala Dalmau, al Passeig de
Gràcia, amb tres obres de Calella i els seus
entorns. Curiosament, en aquesta mostra
també hi seran presents els paisatges de
l'Empordanet i Calella de l'Ignasi Genover.
L'hivern de 1925 l'artista prepara la seva
mostra individual de nou a la Sala Dalmau,
que tindrà lloc del 16 al 30 d'abril de 1925.
"Estic segur que l'evolució iniciada amb
l'interior del taller (estufa) i el autoretrat
que coneixes t'agradarà. Tinc coses de
Calella d'aquest any de les qu'estíc content
i altes interiors ab figura, també. Treballo ab
gran fe amb aquesta variant del meu camí"
(Carta de Josep a Frederic, 15 d'octubre de
1924, extreta de Fontbona, F. Josep
Mompou, 2000).
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68. Josep Palau:

Paisatge del'Empordà , 1934,
oli sobre tela, 47 x 57 C111,
signat collecció FundacióPalau.

69. JosepPalau:
Platja , 1935,
oli sobretela.

47 x 57 cm ,
signat, col-Iecció
FundacióPalau:
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En aquesta exhibició, que representa la
consolidació de Mompou, presenta una sèrie
de paisatges d'aquest indret del Baix Empordà,
com Calella, Port de Calella, Costa Brava, i un
gran oli anomenat Primavera, on apareixen
quatre dones, tres de les quals van nues, repo-

amb Signac. Molt probablement, Mompou,
per realitzar aquest bosc del fons de la composició, que representa el paisatge mediterrani,
va prendre apunts d'alguna de les nombroses
pinedes que hi ha al voltant de Calella. El
contacte del pintor amb aquesta zona del Baix
Empordà s'estronca amb el trencament de la
seva relació amb Rosa Pla.
És justament Josep Mompou, tal com
recorda el poeta i escriptor Josep Palau i Fabre,
qui arrossega el seu pare, el pintor Josep Palau
Oller (1888-1961), a Calella els estius dels
anys vint. Quan hi anaven s'installaven a la
Fonda Can Batlle, on llogaven tot un pis.
Aquests fets encara estan molt vius a la ment
de Palau i Fabre, i aquests estius van marcar en
bona part la seva infantesa i adolescència, fins
al punt que alguns dels contes que escriurà
molts anys més tard es troben contextualitzats
a la Calella d'aquells anys, com , per exemple,
la narració "El noi de la barca" (Palau i Fabre.
"El noi de la barca", publicat a Contes de capçalera, Edicions Proa, 1995), dedicada a un seu
amic d'aquest poble, on descriu la vida austera
d'uns pescadors. Josep Palau, pintor, decorador,
inventor i creador de joguines, es va formar a
1'acadèmia Baixàs, i va mantenir una estreta
relació d'amistat amb Josep Mompou a través
del seu mestre comú, Joaquim Torres Canosa, i
de la revista Papitu. Els dos pintors van realitzar dissenys per a teixits entre 1914 i 1916.
Palau i Fabre posa com a data inicial dels seus
estius a Calella amb la seva família el 1922,
quan s'ínstallen al primer pis de la Fonda Can

verda, o bé Un tros de Calella. A partir de 1925,
quan Mompou abandona aquesta localitat
d'estiueig, Josep Palau tardarà nou anys a
tornar-hi, a la recerca d'un tros de natura per
pintar, compartint pinzells, família i estiu.
Arran d'aquest retrobament amb el Baix
Empordà, emergeixen peces com Paisatge de
l'Empordà (1934) (68), amb aquesta imatge de
l'interior dels voltants de Palafrugell, o bé
Platja (1935) (69), que es va presentar a
rexposició de La Pinacoteca el mes de juny de
1935. Palau també va pintar retrats de la mainada de la família Batlle, com ara el de Jordi
Niell, a Noi de Calella (c.1935), (70). Sis anys
més tard d'aquella exposició a La Pinacoteca,
Palau torna a mostrar les seves obres en
societat, aquest cop a les Galerías Augusta, del
31 d'octubre al 14 de novembre de 1941. Va
presentar-hi paisatges de Calella i del Montseny, molt elogiats per la crítica del moment.
La seva visió de la naturalesa es mostrava
sintètica en certs aspectes de la composició i
en l'aplicació dels colors. Josep Palau serà, amb
Josep Mompou, el descobridor del paisatge de
Calella dels anys vint.
Si pel que fa a la natura hem de parlar de
Mompou i Palau, en relació amb el paisatge
humà els anys trenta hem de referir-nos a
l'obra de Maria Massa (1905-1966), una dona
que va plasmar a les seves teles els personatges
d'aquesta Calella de principi i de mitjan segle
XX: els pescadors, homes amb la pell rebregada, envoltats pel tros de natura d'on extreien
sàviament el pa: homes que, lentament, la

ploma de Josep Pla i els pinzells de nombrosos
artistes, com Massa, mitificaran. Posteriorment, altres artistes s'aniran alimentant
d'aquesta figura del pescador convertit en mite
del Baix Empordà, a mesura que la seva
presència vagi desapareixent a causa dels
canvis inevitables del pas del temps.

70. Josep Palau:

j\Joi de Calella, c.1935,
llapis bru sobre cartolina,
34 x 27,2 cm, no signat,
coll eccí óFundació Palau.
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72. "NIaria Massa:
Retrat ci 'ell Xicu Lluch, c. 1932.
oli sobre tela, 83,5 x 63,5 crn,
signat, ca t-leccíó particular.
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Ens imaginem que devia ser sorprenent,
xocant, per a la societat d'aquell moment
veure una dona amb faldilles pintant, un
ofici que tradicionalment havia estat territori del sexe masculí. Massa va estar molt
ben guiada pel seu pare, Joaquim Massa
Cornei, uròleg i home d'idees avançades,
que va enviar la seva filla a l'estudi de Rafel
Llimona perquè la guiés i I'ajudés a despertar els seus dots per l'art. Massa havia
nascut a Girona i va anar a estudiar a Barcelona. Calella serà 1'escenari d'estiueigs
compartits amb les seves ties , que la conviden per tenir companyia. A Calella
coneixerà el que serà el seu marit i a Calella
serà on anirà tramant tota una sèrie de
composicions inspirades en el paisatge, en
els seus habitants i en les flors , que seran
una presència habitual, al llarg dels anys, de
la seva obra . D'aquesta primera època és el

sorprenent Retrat de Pepet Gilet (30-091932), (71), colpidor pel realisme i el detallisme amb què la pintora tracta la figura del
mariner, del qual destaquem aquesta mirada
intensa, profunda, que ens deixa entreveure
moltes de les experiències que devia haver
viscut. Massa en té prou d'apuntar les línies
simples d'una barca per posar en evidència
el lligam del mar amb el personatge retratat.
Descriu ,amb minuciositat les arrugues de la
mà esquerra, les senzilles espardenyes i la
xarxa de la gambina , sobre la qual reposa
una de les cames, element que lliga definitivament l'home amb el seu ofici de pescador.
Sabem que la pintora sentirà predilecció per
centrar una "part de la seva obra en els pescadors d'aquest tros de 1'Empordanet, tal
com podem veure a Retrat de Xicu Lluch
(c.1933) (72) , del qual destaquem el paisatge del fons, de gran lluminositat, i el got

Caja de Ahorros de Palafrugell , exhibeix
retrats de l'avi Palet, un altre d'aquests pescadors que protagonitzava diverses cantades
d'havaneres espontànies.
Josep Pla li va presentar una mostra, el
1943, a la Biblioteca Municipal de Girona,
que va significar la seva represa expositiva,
juntament amb les exhibicions que va realitzar al llarg de 1'estiu de 1942 a Palafrugell i
a Llafran c. L'artis ta havia estat uns anys
absent del pan or ama artístic comarcal. A
partir de 1943 tornarà amb empenta a refer
el seu camí artístic, sempr e treballant a partir
dels paisatges de C alell a , amb el mar i la
gent, i analitzant el món de les flors, cons truint teles de rams que esdevenen explosions de colors. El 1944 la trobarem en una
exposició a la galeria Artesania de Barcelona. El 1948 Pla tornarà a presentar una
exposició de 1'artista, aquest cop a Figueres a
la Sala Icà ria. El 1951 participarà a la
col·lectiva de la Caja de Ahorros de Palafrugell, on compartirà espai amb Lluís Medir i
Josep Martinell.
Un altre dels pintors que va passar per
Calella durant els anys trenta fou Joaquim
Mombrú (1892-1963), que va començar a
exposar al llarg de la dècada dels anys vint a
Barcelona, i va forma r part del saló de Les
Arts i els Artistes, de 1926, que tingué lloc a
les Galeries Laietanes. Va córrer bona part
de la costa catalana plantant el seu cavallet i
a Calella va realitzar la deliciosa peça Dona i '

74. Nicolas Woevodski:

Retrat, c.1930,

barca (1935) (73) , on apareix aquesta figura
femenina de grans braços que aguanten la
panera plena de peix, al bell mig d'una com posició realitzada en base de volums. A partir
de 1929 Mombru participa en nombroses
exhibicions de la Sala Parés i a la galeria La
Pinacoteca, totes dues de Barcelona, a més
de conrear la seva faceta de restaurador i
pintor de frescos , com , per exemple , al
monestir de Santa Teresa de Vic, on va realitzar diverses pintures murals.
Des del cap Roig , Nicolàs Woevodski
(1888-1975) realitzarà retrats de persones
properes, la ubicació de la majoria dels quals
en aquests moments és desconeguda. El pas
per Palafrugell del tàndem Dorothy Webster,
antiquària i decoradora, i Nicolàs Woe vodski, pintor i "arquitecte artístic ", ha estat
relatat minuciosament per Xavier Febrés en
els estudis Grans hores de la Costa Brava

tinta j aquarel-lasobrepaper,
63 x 50 CD1, no signat,
collecci óparticular.
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75. JosepMaríaPrim:

Paisatge, c.1930,
oli sobre fusta, coll eccí óparticular,
fotografia extreta del Ilíbre
Elpaisatgisme a Catalunya
de Francesc Fontbona i Ramon
Manent, editorial Destino, 1979.
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(1994) i Cap Roig, el llegat d'un somni
(2000). Els seus dibuixos tan sols constitueixen un element més d'aquest complex
patrimoni arquitectònic i artístic que aquest
matrimoni tan especial va deixar al Baix
Empordà, que va canviar la fesomia de la
nostra costa amb edificis i jardins. Entre la
seva producció artística, cal tenir en
compte , a més dels retrats (74) -que
segueixen un concepte clàssic de la pintura
anglesa- els dibuixos que ell mateix realitzava per als christmas que feia arribar a les
seves amistats i els plànols, que constitueixen en molts casos tot un manifest d'una
arquitectura artística.

"La senyora, que ho era molt, venia al
Canadell, amb els seus fills a estiuejar i és per
aquesta raó que rhe coneguda des de fa tants
anys ... I és per aquest fet que Josep Maria
Prim, el conegut pintor, aprengué d'anar a la
vela i a manejar embarcacions amb una gran
habilitat. La casa, l'havia comprada el senyor
Prim, considerable propietari de Bordils;
però havent, desgraciadament, mort tan
jove, l'heretà la seva vídua, que era una senyora alta, esvelta, elegant. .." (Pla, ]. Prosperitat i rauxa de Catalunya , 1977, pàg. 538).
Així, la relació del pintor amb Calella
arrenca dels anys deu i vint, quan, d'adolescent, entra en contacte amb el mar i alhora
assisteix a classes a l'Escola Polytechnicum
de Barcelona, que dirigia Francesc Calí, de
1924 a 1927. Més tard se'n va al Foment de
les Arts Decoratives i al Cercle Artístic, per
continuar la seva formació com a pintor.
D'aquesta primera època, les seves teles comparteixen l'estètica noucentista de les obres
de Calí, però amb el gust d'un món meravellós, d'una realitat màgica que es desenvoluparà en l'art d'entreguerres, on emergiran
equilibristes, arlequins, en les obres de
diversos artistes, entre ells André Derain,
Cino Severini, Josep de Togores, Feliu Elias,
Joaquim Sunyer, Salvador Dalí i Pablo
Picasso. D'aquest últim, n'observarà especialment revolució. En el cas de Prim, un dels
elements que formen part d'aquesta arcàdia,
a més dels equilibristes, serà el mar vist des
de les finestres i les balconades, elements,

allargada d'un noi, que esdevé una referència
al pintor i als seus companys, tots fascinats pel
món del Inar i per barquejar amb bot. En
aquesta composició, Prim ens descriu el seu
univers personal, format per aquella Calella
de final dels vint i principi dels trenta, on tot
girava al voltant del mar. Aquesta unió amb la
Mediterrània i la navegació serà una constant
en la seva obra i la seva vida.
La primera exposició individual tindrà
lloc el 1929 a les Galeries Laietanes, a la sala
del. marxant Joan Merli, que aglutinarà un
grup d'artistes, entre ells Bosch-Roger, Grau
Sala i l'escultor Joan. Rebull. El 1931 exposa
al Primer Saló dels Independents, a la Sala
Parés, amb Artur Carbonell, Ernili Grau
Sala, Alfred Opísso, entre d'altres, on pre sentarà obres d'aquesta estètica màgica, com
la tela Acròbates ciclistes. Fl'uit d'aquest
primer contacte arnb el paisatge de la costa
de Palafrugell i de la recerca de camins creatius és El port del Crit (c)925) (76), on ens
descriu un dia gris a la barraca de pescadors.
D'aquests anys trenta és la seva participació a la mostra col-lectiva patrocinada pel
College Art Assocíatíon que va tenir lloc
als Estats Units amb Joaquim Sunyer, Josep
de Togores, Joan Serra, Alfred Sisquella i
Bosch- Roger, entre d'altres. Segons Alberto
del Castillo (Del Castilló, A. "Josep Maria
Prim" , Diaria de Barcelona 1946) , un col-Ieecionista nord-americà va adquirir la peça

Els equilibristes.

A poc a poc s'aproparà més a una estè tica naturalista, i prendrà apunts de l'exterior. Obres amb una temàtica sobre Calella
seran presents a les exposicions dels anys
trenta i quaranta, com ara a l'exposició de
1935 a la Sala Parés. Les seves teles perseguiran la llum, com en el cas d'En Xicu Lluch

76 .

María Prim:

El port del Crit, c.1925,
oli sobre tela, 49 x 60 cm,
signat, colleccíó particular.

(pare de la Custodia) tornant de pescar del port
de mala espina (c.1937) (77). Molt probablement, aquesta tela va ser pintada en les
estones lliures que li deixaven les maniobres
de vigilància en el mar, seguint les ordres de
l'exèrcit republicà. Segons Carles Sentís, els
vigies mòbils eren tres: "Miquel Hostench,
Carlos Pena Cardenal i el mateix Josep
Maria Prim." (Sentís, C. "El pintor J.M.
Prim", Avui, 21-09 -2003). L'hivern de 1938
va ser traslladat a Cadaqués, des d'on rebien
els mandats i recorrien tota la costa; una de
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77. Josepl'viaria Prim:
En Xicu Lluc (pare de la Custòdia)
tornant depescar del port de JvIala Espina ,
c.1937, oli sobretela, 53x 65cm,
signat, colleccí óparticular.
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les seves escales habituals era Palamós i probablement també Calella. U na llum suau
endolceix la composició; els blaus del mar i
els terrosos del caminet ens conviden a una
visió plaent del paisatge i de la llum i ens
transmeten la calidesa de la posta de sol.
En aquest final dels anys trenta, Prim
coincideix a Calella amb un altre pintor que
probablement coneix dels cercles artístics
barcelonins, i amb qui mantindrà una relació
continuada, tant a Calella com a Cadaqués:
Joan Serra.
La seva pintura va patint un procés
lent de síntesi, on el color i la llum tindran
el ple protagonisme. El 1944, quan es casa,
es trasllada a Cadaqués, i sinstalIa a
l'estudi de Salvador Dalí, a Portlligat, en el
moment en què l'artista empordanès era als
Estats Units.

A partir d 'aquells moments, Cadaqués
serà r altra font de creació de les seves teles.
Aquesta dualitat d'escenaris pictòrics serà present a l'exposició de la Sala Vinçon de gener
de 1944, on presentarà, al costat de les teles
Platja, Dia gris i Barques, realitzades a Calella
de Palafrugell, les obres Port Lligat i Bahia.
Aquesta estada va durar diversos anys, tal com
ens confirma l'article d'Alberto del Castillo,
que ens informa que el 1946 el pintor encara
treballa en aquell racó de Portlligat, i es desplaça per la costa de l'Empordà amb el seu vaixell. La figura de Prim és un pont més entre
l'Alt i el Baix Elnpordà. És l'artista abocat en
aquesta Mediterrània que el sedueix poderosament i que no es pot estar de viure a prop del
mar ja sigui a Calella o bé a Cadaqués. La seva
admiració per l'obra de Dalí i pel primer
Picasso ens ajuda a dibuixar el perfil d'un
home que lluita per fer avançar la seva obra.
Els anys quaranta i cinquanta dividirà les
seves campanyes pictòriques bàsicament
entre Calella i Cadaqués. A Calella s'hi desplaça a l'hivern, i s'instal-la a la Fonda Can
Batlle, tal com recorda Jordi Niell, nét de
Maria Rovira, la fundadora de r embrió del
que seria l'hostal Can Batlle. Montserrat
Niell, una altra de les nétes de Maria Rovira,
recorda que la muller de Prim r ajudava, quan
era ·una nena, a fer-se les trenes. D'aquests
anys cal datar la tela Calella (c.1950) (78), on
veiem en la distància el poble, envoltat d'una
atmosfera translúcida que ens convida a
endinsar-nos en el paisatge.

cadors i Xavier Montsalvatge en feia anotacions. Aquest llibre, que va sortir al rnercat a
través de 1'editorial Barna, d'Albert Puig
Palau, va néixer a les oficines de la revista
Destino, en què Prirn col-laborava ílIustrant
diferents narracions. De fet, la seva vocació
artística va sorgir en els dibuixos que va
portar a terrne pel diari gironí El
Autonomista, durant el període 1916-1917;
el desig de perfeccionar la tècnica el va conduir a les aules de Francesc Calí, que finalment el van fer desernbocar a la pintura.
Comença a col-laborar com a dibuixant a
Destino el 1939-1940, i formarà part del grup
dels seus il-lustradors habituals, els pintors
Serrana, Pruna Commeleran i Mercè Llimona. Aquí es retrobarà amb Josep Pla, que
ja coneixia d'aquells primers estius a Calella.
Però, de fet, amb qui va mantenir una relació
més estreta en aquella època va ser amb la
gerrnana de l'escriptor, Rosa Pla.

A Destino realitzarà les imatges que van
acompanyar diversos contes de Camilo José
Cela -entre els quals trobem "Cuentos de la
buena pipa" - que es van anar publicant en
diferents números de la revista . La seva tasca
com a il-Iustrador s'amplia, i tractarà temes
relacionats amb el mar, com és el cas de

78. JosepMaria Prim:

Calella, c.1945,
oli sobre tela, 56 x 67 C111,
signat, collecció particular.

Cuando el viejo Simbad vuelve a las islas
(1959) editat per Argos, o bé Las mocedades
de Ulyses (1960). El 1950 realitzarà les pintures murals de l'església de Camallera i el
1964 les de l'església de Cassà de la Selva.
A poc a poc el pintor s'anirà allunyant
de Calella per centrar la seva activitat entre
Cadaqués i Barcelona. El distanciament
d'aquesta població es produeix al cap d'un
any o dos anys de la creació oficial del Club
Vela Calella, del qual va ser membre fun dador el 1952, juntament amb Josep Maria
jansà, Manuel juanola, Josep Maria [uanola,
Frank Keerl, el Doctor Maimí i Tomàs
Moret, entre d'altres.
A Barcelona el mar també estarà molt
present a la seva vida a través del balcó del

]osepMaria Prim
amb CarlesSentís,
Calella de Palafrugell, c. 1950.
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79. Josep NIaria Prim:
Composició, c.1971,
guaix sobrepaper, 48 x 64 cm,
signat, col-leccí óparticular.
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pis del carre r de la Mercè. Les reformes del
Passeig de Colon de Barcelona el 1964, amb
l'enderrocament dels empostissats del port, li
van permetre veure des de la seva residència
un tros de mar, amb els vaixells. Des d'aquest
balcó va pintar diverses teles. La seva figura
serà una presència imprescindible del Club
Nàutic de Barcelona i també serà un membre
habitual de la penya La Punyalada, on passarà un nombre incalculable de vespres . En
aquests anys, exposarà a la Sala Gaspar , a la
Sala de Arte Moderno, i el 1950 pintarà uns
murals de tema mariner i antillà a l'Hotel
Manila de Barcelona, avui dia desapareguts.
L'agost de 1971 Dalí presen tarà una exposició
col-lectiva dels artistes Aguilar Moré, Roca
Sastre, Joan Josep Tharrats, Todó, Rafael
Duran i Josep Maria Prim, dins el marc del
Segon Festival de Música de Cadaqués. Jugant
amb les nomenclatures de les lletres dels pintors , va dir "Prim pinta Prim ". Aquesta definició s'apropava molt a revolució pictòrica

l'hem de trobar en el pannell decorat (75),
on es desenvolupava una composició marcada per la línia i la descripció. Aquí, tan sols
taques de color, que s'evaporen, evanescents,
i al fons, les illes Forrnigues dibuixades per
unes pinzellades acurades: Prim ens 'ofereix la
naturalesa en estat pur, amb el seu aire transparent, i aquest horitzó que ens convida a un
viatge sense retorn , que tan sols ens poden
oferir aquells artistes que han experimentat el
sublim, en el cas de Prim, al bell mig del mar.
Com podem veure, t orn arà a pintar a
Calella i als seus voltants amb la finalitat de
preparar una exposició que la Sala Parés li
dedicarà l'abril de 1972. De nou, el mar serà
el centre de les seves obres, i Calella i Cadaqués s'uniran un cop més en les seves teles.
Prim j a expressarà el seu desig de tornar per la
zona del Baix Empordà en una entrevista de
1971:
"A n1Í me gustaría mucho por ejemplo
volver a empezar a pintar aquel paisaje que
tanto pinté en la Costa Brava que es Calella
de Palafrugell, el Cap de Frares, Cala Padrosa
y Tamariu, Aigua Blava y todo aquel país de
pinos en vez de olivos que es el de Cadaqués. " (Anònim. "[ ose María Prim , treinta
años de actividad artística en la Costa Brava"
Los Sitios de Cerona, 1971).
Josep Martinell va ser testimoni d'aquells
dies de 1971 de Prim a Calella.
"En la darrera exposició de Barcelona
s'hi trobaven exposades algunes teles de
Calella que havia vingut a fer expressament.

amb el seu paisatge d'infantesa, el redescobria
des de la pau interior i desitjava tornar-hi, tal
com sabem per Martinell:
"Josep Maria Prim ha mort quan es proposava tornar a Calella i als voltants de Palafrugell. És una veritable llàstima..." (ibid.)
Però Prim, amb aquestes obres que va
exposar el 1972, va tancar el cercle pictòric;
la reinterpretació del seu paisatge vital, després de tants anys, li tornava a donar la clau
de la seva pintura.

Calella de Palafrugell,
fil conductor de la pintura
de Joan Serra
Joan Serra (1899-1970), a través de la
seva obra, ha creat una estètica que immediatament identifiquem amb Calella de Pala frugell. L'artista va passar més de trenta-cinc
anys tornant estiu rere estiu a aquesta petita
vila de pescadors. L'evolució pictòrica de
Serra ha estat minuciosament resseguida per
Jordi Gcnzalez en la monografia que li
dedica (Gonzalez, ]. Joan Serra, 2003). Des
d'aquí ens centrarem en les diverses estades a
Calella, amb unes acotacions imprescindibles per entendre'n revolució.
Serra era membre d'aquell grup de pintors, batejats amb el nom d'Evolucionistes,
que es van formar a les aules de Francesc
Labarta, que cercaven una sortida després del
Noucentisme i que van optar per una estè-

tica emparada en la síntesi de colors ,i estructures, formulada en les obres de Cézanne.
Aquest grup es va presentar públicament el 7
de gener de 1918, a través d'un anunci que
apareix a La Publicitat, i Serra va ser un dels
membres que es va mantenir fidel a l'agrupació al llarg dels anys, en les seves diferents
mostres i salons, la trajectòria del qual està
explicada i resseguida en el llibre de Josep
Miquel Garcia Els Evolucionistes (Edicions
Parsifal, 2004).
Amb un passat de pintor de colors
terrosos, Serra pren contacte per primer cop
amb Calella el 1933, segons sabem per Frederic Tapiola, tal com declara el mateix
artista al seu amic:
-;juan Serra descubrió Calella hace ya
casi medio siglo. Exactamente treinta y
cuatro años -replica él- y añade al momento:
cuando el turismo no había invadido la

80. joan Serra:
Racó de la platja (fe Calella
de Palafrugell, 1936,
oli sobre teia,

60x 73 cm,
JvlNAC
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81. Joan Serra:
Aiguablava, 1953,
oli sobre tela,
64 x SO cm,
signat i datat,
col-lecció particular.
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Costa; cuando en la taberna de "can Batlle"
cantaban habaneras los hombres de mar con
sus voces entre vaso y vaso de l'on . .. "
(Tapiola: "[uan Serra: pintor de Calella",
Revista de Palafrugell, setembre 1967)
Així s'expressa Serra el 1967; el que desconeixem és si en aquella primera trobada va
pintar alguna tela. Probablement, el 1933
visita el poble, quan treballava per la zona, i
el té en compte per a una futura excursió. El
que sabem del cert és que la trobada amb
Calella i Eivissa (a l'illa hi va fer les primeres
estades entre el 1931 i el 1936) va suposar
un canvi a la seva paleta, a causa de la llum
d'aquells paisatges. També ho confirma el seu
amic Joan Cortés:
"La antigua paleta terrosa y opaca de las
primitivas obras fue .en rtquect én dose con
nuevas tonalidades y matíces: se ha hecho
mas y mas transparente y hemos visto como

Manuel Ruiz, pintor aficionat i director d'una
fàbrica tèxtil, que tenia casa en aquest indret.
Segons sabem per Jordi Niell, el pintor va
residir una setmana a casa del seu amic , però
finalment es va traslladar a l'hostal Batlle, per
evitar fer les tasques de la llar quotidianes.
A partir de 1'exposició del desembre de
1935 a la Sala Parés, les teles pintades a
Calella seran un clàssic en la seva obra. A
Racó de la platja de Calella de Palafrugell
(1936) (80), la construcció de la composició
està feta a través de les masses de color, que
ens volen transmetre la llum d'aquest paratge
solitari i silenciós.
La guerra li va estroncar aquell inici
d'alternança dels paisatges pictòrics entre
Eivissa i el Baix Empordà, i es va refugiar a
Barcelona, on va poder viure gràcies a les
vendes dels quadres, que li gestionaven els germans Maragall. Quan la guerra s'acaba, el
pintor torna a Calella i aquest cop hi passa els
dos mesos i escaig d'estiu, any rere any fins el
1969, quan la seva fràgil salut no li ho permet.
Hem pogut parlar amb nombrosos testimonis
que tenen presents aquells estius de l'artista a
Calella, amb els seus pros i contres, i coincideixen a afirmar que no era un personatge que
passés fàcilment desapercebut. El matrimoni
Niell Galceran recorda que primer arribaven
les teles i el material que .necessitava per tre ballar, que eren enviats per recader, i al cap
d'uns dies apareixia Serra. L'arribada anunciava l'inici de la temporada d'estiu. Ocupava
sempre una de les habitacions davant de mar

entre el Port Bo i el Port de Can Calau. Al
llarg d'aquells mesos rebia la visita dels germans Maragall, que passaven el dia a Calella
per observar com evolucionava la seva feina, i
dinaven plegats a la fonda. Montserrat Niell
ens explica que Serra s'enfadava amb els
hostes que feien xerrameca a la terrassa i no el
deixaven dormir, els tirava aigua, els escridassava o bé tocava una trompeta. Al principi, el
pintor gaudia de la tranquil·litat necessària per
treballar, però, a mesura que van anar passant
els anys, amb l'augment d'estiuejants i passavolants al poble, un nombre considerable de
gent l'observava, i llavors s'irritava i, enutjat,
esquitxava el pinzell xop d'aiguarràs sobre els
badocs que li robaven aquella solitud, aquell
silenci, aquella intimitat amb el paisatge de
Calella, que l'havia seduït feia una bona pila
d'anys i l'arrossegava a seguir-hi anant.
La peça Aiguablava (1953) (81) ens
indica aquest canvi de la paleta: treballa la
composició en una base de taques de colors
blavosos per una banda i terrossos per 1'altra.
En aquesta tela és patent que Serra encara
no ha abandonat definitivament el camí
obert per Cézanne; simplement, els colors

s'han aclarit: corresponen a 1'atmosfera lumínica de la costa de Palafrugell i Begur. A més
de treballar a vora de mar, fixa la seva
atenció en els petits horts que els pescadors

82. Joan Serra:
El port de¡vIala Espina,
c.1960, oli sobre tela,
79 x 98 cm, signat,
col-lecció particular.
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84. Joan Serra: Calella, 1969,
oli sobre tela, 82 x 116cm,
signat a mà dreta,
colleccíó particular.
Joan Serra, arnbJosepNavarro,
clavant de la terrassa de can Batlle
en els anyscinquanta.
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tenien darrere casa seva. Entrava a les
eixides, als patis, per descriure les plantes i la
vegetació. En certa manera, aquesta mena d~
jardins de fruits substitueixen els suburbis de
Barcelona, que tantes vegades havia descrit.
És el paisatge amagat el que passa més desapercebut i un dels que més atreia el pintor.
A poc a poc anirà interioritzant l'entorn
vital dels estius . Aquest procés provoca que
les barques, les arcades i els penya-segats sorgeixin marcats per unes línies negres. La
composició es converteix en un joc d'equilibris de taques de color, com en el cas de la
tela El port de mala espina (c.1960) (82), que
ens fa sentir una atracció inevitable per
caminar per aquest carrer a prop de la petita
cala.
La Calella d'aquests darrers anys és una
Calella molt més íntima, marcada pel contrast de colors freds i calents , i per aquests
traços negres que delimiten els objectes de la
tela i que situen 1'artista envers una pintura

La construcció del paisatge equilibrat,
lluminós, dels anys quaranta i cinquanta
desembocarà finalment en la creació d'un
gran escenari qn les arcades del Port Bo esdevindran un autèntic teló de fons, com en la
peça Port Bo (1963) (83), que en certa
manera té un punt d'irrealitat per la seva
meticulosa descripció. Serra no ens amaga
els colors que s'csclivellcn de les barqu es; al
contrari, s'hi recrea, i l'ús lliure del pigment
negre ens dóna com a resultat una pi ntura
meditadament bruta, tacada de quelcom que
surt de l'ànima de l'artista.
Aquest estat d'ànim fosc dels darrers
anys s'intueix en un dels seus últims olis, que
va pintar a Calella l'estiu de 1969, en el qual
va col-laborar l'antic ajudant i amic Albert
Múñoz -amb el dibuix preliminar de l'obra-,
i que el seu estat de salut no li permet é de
realitzar amb la precisió que desitjava. Calella
(1969) (84) és 1'explosió de 1'angoixa de
Serra, el seu crit sense concessions n i al
mercat, ni al classicisme , perquè a la seva
ànima hi havia la llavo r dels Evolucionistes.
Tota aquesta obraplora: les barques i la sorra
sembla que s'hagin de desfer, i la tela aparei x
més bruta que mai pe r aquestes franges
negres que han passat de fines línies a taques
i que ens transmeten el seu cant del cigne. És
com un adéu trist i angoixant a 1'entorn vital
dels darrers trenta-cinc estius de la seva vida;
aquell paisatge tan ben realitzat i equilibrat
es fon definitivament en les mateixes mans
de qui 1'ha construït.

torets que han seguit la rnanera, en forma
indefectible. Ara -és clar - rúnic que no s'ha
repetit i amanerat és el propi Serra." (Pla , ].
Homenots , quarta sèrie, "Joan Serra, pintor" ,

1975)
Aquesta dualitat de la seva creació, corn
a gen e rado ra de tòp i cs del paisatg e de
Calella i corn a element desencadenant de la
repetició del t òpic per part d'altres pintors,
tan ben descrita per Pla , és un dels drames de
Serra. El mateix artista intuïa aquest terrible
parany, i en certs moments es va sentir
atrapat en la seva pròpia pintura, lirnitada
per una demanda .Sl' una ternatic a i d'una
estètica concretes.
Però va saber trobar la sortida en
1'expressionisme dels seus traços, en la
moment ània utilització lliure del color i en
aquells pallassos grotescs. Indiscutiblement,
la seva pintura no hauria estat mai la
mateixa sense Calella de Palafrugell, i alhora
Calella, com a fita plàstica d'una llarga llista
de paisatgistes de mitjan segle XX i final del
segle XX, no hauria estat possible sense la
pintura de Serra, que la va fer conèixer en
nombrosos cercles culturals de Barcelona i
d'altres ciutats espanyoles, on els Maragall ,
van organitzar exp osicions. És impensable
l'època daurada de Calella de Palafrugell dels
anys quaranta, cinquanta i seixanta com a
nucli d'artistes amants de la natura que es
reunien a la terrassa de can Batlle sense la
presència de l'home i l'artista Joan Serra.

marcar des de la seva faceta professional de
decorador i dissenyador, treballant al Baix
Ernpordà amb el seu cunyat, l'arquitecte Joan
Baca. Per entendre aquest procés ens hem de
remetre al 1927, a l'exposició col-Iectiva
Escolar de Belles Arts de la Sala Dalmau de
Barcelona, on presenta una de les seves pri meres obres , compartint sala , entre d'altres
artistes , amb el seu company d 'estudis
Ramon Re ig , amb qu i alhora co incidirà a
l'Escola d 'Arquitectura de Barcelona.
Aquests seran anys feliços en què compaginarà els estudis d'arquitectura i els de belles
arts, dos àmbits que rnarcaran la seva vida. El
1934 encetarà una n ova etapa com a professor de dibuix a l'Institut-Escola Pi i Margall de Barcelona, però la guerra est roncarà
aquesta faceta. El 1940 torna a Barcelona i
comença a treballar per diversos arquitectes
fins que s'associa amb el seu cunyat, Joan
Baca; ambdós marcaran un estil arreu de la
Costa Brava i sobretot a Calella.
Joan Per icot va saber defensar un concepte de casa de planta baixa, amb primer pis
i golfes, que respecta el paisatge i harmonitza
amb l'entorn. Per dins, les cases de Pericot
tenen un traç marcat pels aires mariners, que
són presents en tots els detalls de la decoració de la casa: a les raj oles, als sostres, als
punts de llum (que ens fan pensar en l'interior d'un veler) ... En l'àmbit artístic, a partir
dels anys quaranta treballarà amb la tècnica
de l'aquarella, captant vistes de Calella, en

j

Joan Pericot
Josep Martlnell.
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85. Joan Pericot:
Port Bo, 21 agost 1958,
oli sobretela, 32 x 41 cm,
signat i datat,
collecc í ó particular.

obres que presentarà en diverses exposicions
dels anys 1943 i 1944. Tot seguit, s'iniciarà
en 1'oli, tal com poden veure a Port Bo
(1958) (85), on, a través dels colors i el pigment, atraparà la llum d'aquells dies de calor.
Dels anys cinquanta són les auques que realitzarà dedicades a la seva població d'arrel
familiar, Torroella de Montgrí; es tracta de

L'auca de Santa Caterina i L'auca del Montgrí.
86. Joan Pericot:
Paisatge , c.1960,
tinta sobrepaper,
47 x 66,5cm, signat,
collecci ó particular.

102

87. Joan Pericot
Calella , c.1960,
tinta sobre paper,
.,48 x 65 crn, signat,
col-Iecció partícular.

Els anys seixanta centrarà la seva tasca pictòrica en l'ús de la tinta, tal com podem veure
a Paisatge (c.1960) (86), o a Calella ((c.1960)
(87), on ens descriu detalladament la costa
de Palafrugell, amb una base lineal, geomètrica, que ordena el paisatge. Parlant del seu
amic Serra, dirà:
"poc em pensava que, amb el temps, el
trobaria moltes vegades presoner del seu
color; com jo n'havia d'ésser també de les

seves ratlles apassionants." (Pericot. "Joan
Serra: l'home" Revista de Palafrugell, agost
1970) .
Com ell mateix confessa, es troba
atrapat pel ritme de la curiosa geometria de
les voltes del Port Bo, i de 1'estructura de la
costa Palafrugell. Cap a final dels setanta,
tornarà a utilitzar la pintura aroli, i es deixarà endur pel ( c el blau turquesa de
l'Empordà, per la intensitat de la llum, que
farà que emergeixin uns colors forts en les
seves darreres composicions.
"El 1942, Joan Gich va portar Joan Baca
i Joan Pericot a can Batlle, on un grup de
pescadors es dedicava a cantar havaneres,
d'una manera espontània, sense pràcticament espectadors i sense instruments, només
acompanyant-se de vegades amb els copets
de puny sobre la taula per marcar el ritme.

Frederic Sirés i el calellenc Ernest Morató:
Calella de Palafrugell i les havaneres, amb el
suport de Frederic Martí i Francesc Alsius. El
van presentar el 1966 a can Batlle, amb una
petita cantada d'havaneres, que es va anar
repetint any rere any, fins a arribar als nostres dies, quan l'havanera s'ha "mediatitzat" i
els que encara creuen en les seves arrels
rebutgen aquesta rnetamorfosi. Els pescadors
han desaparegut i la gent ja no es reuneix en
locals públics per passar la tarda. La televisió
ha robat la intimitat d 'aquelles tavernes,
amb olor dolça de cremat, i històries fantàstiques que s'Intercalaven amb els cants d'aquelles veus ronques, curtides per la humitat i la
fred diària del pescar al bell mig del mar;
definitivament, res ja no pot ser igual.
Molts recorden que Josep Pla admirava
la sensibilitat d'aquest polifacètic artista, i
que exclamava que Calella "pericotejava".
Realment, si passegem pel Canadell, podem
dir que Calella encara "perícoteja" per les
cases que hi ha davant la platja, i si
observem els seus dibuixos a ploma veiem
que ens planteja una idea de poble que volia
harmonitzar amb el seu entorn paisatgístic,
amb aquella natura que .provocava que els
olis prenguessin uns pigments forts, a pri mera vista cridaners, però que entenem quan
observem el poble banyat per la llum medi terrània. Ell sabia que el seu arnic Joan Serra
era qui popularitzaria la Calella plàstica;
calia, doncs, no ferir-ne el paisatge.

La Calella artística
a partir dels anys quaranta
Si tanquem els ulls i ens deixem guiar per
les descripcions que alguns dels protagonistes i
observadors feien dels vespres a la terrassa de
can Batlle als anys quaranta i cinquanta, ens
adonem de fins a quin punt aquest llogarret es
va convertir en un referent per als estiuejants
de la burgesia catalana benestant que volien
fer els seus banys de mar al bell mig d'un
Empordà de paisatge endolcit pels pins que
arribaven arran d'aigua . l, és clar, els artistes
no s'hi podien resistir, hi anaven amb la finalitat que els seus pinzells captessin un bocí
d'aquella font de vida. Per entendre-ho, farem
parlar alguns d'aquests testimonis i protagonistes que ens han ajudat a refer uns moments
màgics i irrepetibles.
Montserrat Niell conserva una collccció
de dibuixos dels anys cinquanta realitzats pels
artistes que van passar per la fonda familiar,
als quals demanava que li fessin uns esbossos
en una llibreta de petites dimensions. Joan

Roger Deulofeu Bonnín,
FrancescVidal Palmada j Ezequiel
\Torroella a la Catifa, Palamós,
estiu 1956. Arxiu Estrella Pijoan.

88. Manel Rocamora: Dibuix, 1952,
tinta sobre paper, 15x 11,5 cm,
signat i datat, colleccíó particular.
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Calella I, c.1 960,
oli sobrefusta,
53,5 x 81,5 C111 , signat,
collecci ó particular.
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Serra, Manel Rovira, Tapiola, Albert Múñoz,
Lluís Medir, Manel Rocamora són alguns dels
pintors -professionals els uns, aficionats
d'altres- que apareixen en aquest petit
àlbum. A través d'aquesta collecció de
dibuixos, sabem que Lluís Medir va freqüentar els anys cinquanta la fonda, on
també anaven Manel Rocamora (88), propietari d'una fàbrica d'espelmes, important
antiquari i home d'una gran cultura, que va
ser el fundador del Museu de la Indumentària de Barcelona. Albert Múñoz
(1925- + ) (89) va ser un dels ajudants de
Joan Serra que, juntament amb Jesús Cassaus
(1926-2002), van coincidir-hi alguns anys.
Cadascú en el seu moment va acompanyar el
pintor en les sortides pictòriques, en les quals
li preparaven el material i la tela. Amb el
temps, tant l'un com l'altre tornaran a
Calella per crear les seves pròpies composicions. Cassaus repetirà l'experiència, després
d'haver fet unes estades per Europa. Torna a
final dels anys cinquanta, als estius, i pinta
diverses vistes del poble absolutament diferents de les que havia creat el mestre Serra,
com és el cas de Paisatge l (90) i Paisatge 11
(91) , d'on emergeix una Calella inèdita, dins
una distribució constructivista dels colors i
dels volums.

És fruit d'aquestes llargues tertúlies a la
Fonda Can Batlle, una taulà dibuixada (92)
pel pintor Josep ·de Togores (1893-1970), que
feia un parell d'anys que anava a Calella a descansar. Santiago Comes, un sastre de Barcelona, també passava els estius a Calella i a
l'hostal de Can Batlle es lamentava que en els
últims temps les vendes li havien baixat.
Togores, en sentir-lo, li va dir que calia que
decorés de manera original l'aparador. Joan
Serra, justament en aquell moment, entrava
per la porta; venia de pintar. Togores li va
prendre els estris de treball i va començar a
dibuixar primer de tot els articles que el sastre
oferia als clients: camises, sabates, barrets, per
passar a retratar tots aquells que formaven part
de la vida quotidiana d'aquell estiu de 1950.
Així, en una mateixa taula tenim els rostres
del pintor Serra retratat dues vegades; el rostre
del pintor Josep Maria Prim , que en aquells
moments arribava a Calella per mar, amb el
seu vaixell, per treballar; els escultors Josep
Viladomat i Joan Rebull, que també hi estiuejaven; el pintor i publicista Antonio Rivière,
que també era a Calella pintant, i l'autoretrat
del mateix Togores. A la composició, a més, hi
apareixen tots els estiuejants d'aquell moment,
que Carles Sentís a l'article "Calella convierte
en cuadro una mesa llena de retrates " (Sentís,

Taula cie can Batlle, 1950.
tinta sobre fusta,
reproducció de l'original.
111x 78 cm, colIeccí óparticular.

C. La Vanguardia 04-01-1994) s'entreté a identificar, entre ells el mateix autor amb la seva
família, l'avi [uanola, el doctor Sherman... i
també hi és present part de la família que portava la fonda (Maria Rovira, Josep Palet , ]oan
Palet, Montserrat Niell, Tomàs Palet, Maria
Ponsatí, entre d'altres) i també el pescador i
cantant d'havaneres Pepet Gilet. Segons Jordi
Niell, en aquesta composició Togores va
afegir-hi un quadre ,del pintor Puigdengolas,
que en aquells moments començava a tenir
contacte amb aquesta zona, i que després, a
partir dels anys setanta, pintaria plenament
Calella. Entre els personatges, l'artista hi va
col-locar estratègicament elements de la seva
vida diària a prop del mar. Els signes de les
mans, que eren el seu idioma habitual, ja que
era sord i tenia problemes,amb la parla, les barques, els peixos, el porró... Aquesta taula constitueix tot un document de la Calella d'aquells
anys cinquanta, que es va salvar de la baieta de
Margarida Ponsatí quan van decidir conservarIa tal com estava i la van penjar a la paret com
a record d'uns dies inoblidables.
En aquells estius de repòs, tothom coincideix que Josep de Togores gairebé no va
agafar els pinzells. Tan sols ho féu en ocasions puntuals, com és el cas de la taula, o bé
del retrat de la nena Montserrat Niell (93)

93. Josepde Togores:

Nena net\jant mongetes,
c.1951, oli sobre tela,
signat, ubicaciódesconeguda.
Imatge extreta del fullet
d'exposició Pintores de Hoy-2,
Editat per Sala Parés, 1971.
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95. JosepGuardiola Torregrosa:
Cap Roig, 1943, oli sobre tela,
64,5 x 90 cm , signat i datat,
collecci óparticular.

netejant mongetes al pati de l'hotel. La
Montserrat recorda que va posar per Togores
diverses vegades al llarg d'un mes i que el
pintor, quan treballava, pronunciava uns
mots que ella no entenia. Llavors, ella no
podia evitar riure i Togores es veia obligat
posposar la sessió. En aquesta tela l'artista ens
transmet sentiments de tendresa i senzillesa a
través de la mirada de la Montserrat. No descartem, per altra banda, que, en aquests estius
de principi dels anys cinquanta, el pintor
arribés a pintar algun dels bodegons que es
coneixen d'aquesta època.
Hem de situar a l'estiu de 1949 l'estada
d'un altre membre dels Evolucionistes, Alfred
Sisquella (1900-1964), convidat per uns
amics. Sisquella, durant aquest sojorn a la
petita població , realitza una tela (94) de la
vista que tenia des de la "Maríneda", on apareixen la torre a primera línia i, darrere, el
cap Roig.
Cal datar el pas de Bosch Roger (18941980) per aquest indret a final dels anys quaranta, també participant en alguna de les
exposicions del grup dels Evolucionistes. La
seva estada a Calella ha estat documentada
per Ramon Reig en l'article "La Costa Brava
y sus pintores" (Revista de Cerona 1957).
Sabem per testimonis que el recorden que

a
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s'hostatjava a can Davan i que era un personatge discret. Molt probablement, la seva
estada es deu a l'estreta amistat que mantenia
amb Joan Serra.
Un altre dels artistes qu e pass en per
Calella a la recerca d'un paisatge que el complagui és Josep Amat (1901-1991), co m
sabem per l'article de Xavier Trias de Bes "El
"Calella" de Josep Amat " (Es Còdol juny
2005), que pot datar aquesta trobada del
pintor amb el poble el 1939, per una tela en
què apareix representada. En aquesta data,
Amat encara no havia localitzat el seu personal paradís a Sant Feliu de Cuíxols.
Josep Guardiola Torregrosa (1904-+) va
treballar en aquesta zona de manera continuada al llarg dels anys trenta fins a final dels
anys cinquanta. El seu primer mestr e va ser el
gran paisatgista Joan Llaverias, qu e t ambé
havia realitzat obres de la costa de Begur i
Palafrugell a principi del segle XX. Va pre sentar obres pintades entre la costa de Calella
i Begur en diverses exhibicions: el 1933 a les
Galeries Laietanes, el 1951 a les Selecciones
[aímes, el 1957 a la Sala Andreu de Barcelona, entre d'altres. A Cap Roig (1943) (95),
ens presenta aquest tros de natura alnb la
seva llum rogenca. El 1955 va pintar per a
l'Hotel Sant Roc un mural de grans dimen-

cas de Lluís Maria Güell (1909-2001),
alumne de Joaquim Mir, que va ser professor
a la Llotja i director de l'Escola Massana al
llarg de vint anys.
Un dels pintors habituals d'aquesta costa,
que sempre mirava envers les roques i el mar,
és Ricard Rotllan (1909-1985), alumne de
Lluís Medir a l'Escola d'Arts i Oficis. Les
obres de la seva primera època capten la llum
dels crepuscles, els silencis d'una Calella banyada per una llum dolça (97). El pintor va
realitzar exposicions el 1947 a les Galerias
Pons Llobet de Barcelona i el 1957 al Círculo
Catalan, entre d'altres.
Albert Ràfols (1898-+) a la tela Bahia de
Llafranc (1949) (98), ens descriu les barques
dels pescadors d'aquell moment, començant
per la dreta: Adela, la barca del Sr. Bisbe; Bailarín, del Sr. Gich, Tranquil, del mariner
Isidro, i la barca de color verd fondej ada, la
Paulina, del Sr. León. Albert Ràfols era
membre del grup Àgora , format a final dels
anys seixanta per disset artístes que treballen
per la Costa Brava, entre. ells: Guardiola
Torregrosa, Amadeu Fontanet, ].L . Florit,
Jacint Olivé i Casimir M. Tarrassó (aquest
darrer va pintar per la zona de la costa de
Begur amb una paleta de colors violents).
Aquest grup es va presentar al Baix Empordà
en una exposició organitzada per les Galerias
Tramontan de Palamós, les mateixes que van
tenir la iniciativa d'organitzar el Primer
Premi de Pintura de Palamós, el 1966, amb la

96. Josep Guarcliola Torregrosa:
Elportde can Calau , 1955 ,
pintura muralsobreparet,
signat j datat, Hotel Sant Roc.

97. RicardRotllan:
Calella, c.1940,
oli sobre fusta,

36,5x 49 cm, signat,
collecci ó particular.

98. Albert Ràfols:
Bahia de Llafranc, 1949,
oli sobre tela, 60 x 75 cm,
signat, colleccíó particular.

col·laboració de l'Ajuntament d'aquesta vila.
Els integrants d'aquesta mostra són un reflex
dels artistes que entraven i sortien de la costa
de Palamós, Palafrugell i Begur, en aquesta
segona meitat del segle XX.
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99. Josep Navarro:

Barques, 1954,
oli sobre tela,

63.4 x 48,5, cm,
signat , coll ecci óparticular.

100. Josep Navarro:
Composició, c.1955,
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oli i tècnica mixta
sobre tela, 98 x 48,5 cm,
signat, collecci óparticular.

Darrere Joan Serra es van formar una sèrie
de 'pintors que eren els seus ajudants, Aquest
és el cas de Josep Navarro (1931), que, de ben
jove, quan acaba de sortir de l'Escola Superior
de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona, es
trasllada amb Serra a Calella, on realitza les
tasques logístiques que tan pesants se li feien al
pintor de Lleida. Segons ens relata el mateix
Navarro, aquesta presa de contacte amb el seu
primer mestre va ser important com a expe riència vital, però ell sempre va tenir molt clar
que volia realitzar una obra absolutament diferent de la de Serra. En les estones lliures va
anar elaborant els camins de partida que, amb
les seves estades posteriors a París i Londres, el
conduiran envers una pintura sintètica i metafísica. Barques (1954) (99) és una de les teles
d'aquells estius d'aprenentatge, on el paisatge
ha quedat diluït en unes taques de color, i tan
sols sobresurten els bots. A Composició
(c.1955) (100) emergeix un Port Bo conceptualment oposat al de Serra i els altres paisat-

gistes que treballaven en el Baix Empor dà. La
pintura de Navarro representa un canvi gene racional , que es correspon a una sensibilitat
diferent; per l'artista la prioritat no és la llum ,
sinó la construcció de la composi ció a partir
dels volums, i amb una perspectiva que disgrega el conjunt de robra. A més, en aquesta
tela l'artista treballa amb diferents materials.
com la sorra barrejada amb el pigment. El seu
carní és l'experimentació, seguint la senda de
les avantguardes.

de treball, mentre escoltava les indicacions
d'aquell a qui considerava el seu iniciador en
la tècnica de 1'oli. Seran característics els seus
dibuixos preciosistes, rememorant una
Calella de l'any 1900 amb certa actitud
.nostàlgíca. Moret va extreure aquest domini
del dibuix del seu mestre, Lluís .Medír, a qui
anomena "l'home de la ratlla". També reme mora les sortides pictòriques amb Bonnin, un
altre dels artistes que marcaran una nova fita,
una nova sensibilitat, a l'hora ' d'enfrontar-se
amb el paisatge de Palafrugell.
Les primeres composicions de Roger
Deulofeu Bonnin (1929-1977) representen
tot el pes de la crisi de la modernitat, que
xucla al llarg de les seves estades a París.
S'inicia en el dibuix per propi instint en el
Montmatre de principi dels anys quaranta i
en els apunts que realitzarà al natural de les
cales de Palafrugell en aquesta mateix època.
Retornarà el 1952 a aquell París de la seva
infantesa que li havia robat l'ànima, després
d'acabar el servei mi li tar a Palma de
Mallorca. En aquesta etapa construirà tota la
seva obra. Ni~t±sche, Sartre, Kierkegaard,
Camús , Baudelaire seran les seves lectures
habituals, que comentarà ,amb els companys
de 1'Assosiació d 'Artistes IntelIectuals
Espanyols, entre ells Grau-Sala, Óscar
Domínguez, Pablo Picasso, amb els quals par ticipa en una exposició el 1953 en homenatge a Federico García Lorca, presentant
tllustracions del Romancera gitano. Mantindrà una amistat estreta amb el pintor

Miquel U trillo i assistirà a 1'enterrament de
madame Kiki, Ja darrera model dels impressionistes. L'obra d'aquesta època, sintetitzada
en aquest ]imy bevedor d'absenta (1953)
(102), ens aporta el decadentisme d'una
modernitat que es desfà, la recerca d'uns
- , ' ~'

~

101. TomàsMoret:

Calella en el 1900, c.1960,
tinta sobrepaper,

43,5 x 76,5 cm , signat,
coll eccí óparticular.

-~ . ~
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102. RogerDeulofeu Bonnin:
]imy bevedor d'absenta, 1953,
tinta sobrepaper, 43,5 x 31 cm,
signat i datat, col-lecció particular.
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104. Roger Deulafeu Bonnin:
Barques, c.1970,
oli i tècnica mixta
sobre paper, 39 x 54 cm,
signat, collecci ó particular.
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paradisos artificials. Però Bonnin trobarà una
sortida a aquest existencialisme obscur; la
llum de Calella i la coneixença de la serà
futura muller li canviaran el destí. El 1955
torna a Palafrugell i la naturalesa d'aquesta
costa esdevé la protagonista de les seves composicions. Els espais blancs tindran tanta
importància com els dibuixats; Llaüts a la
platja (c.1965) (103) és simplificació del paisatge' que es converteix en espai en blanc a
l'horitzó, portador de l'infinit, alhora que les
barques grosses, estàtiques, ens recorden la
pesantor de l'existència humana, que espera
realitzar el gran viatge. En els darrers anys,
Bonnin començarà a treballar amb l'oli, i el
color entrarà amb força a les seves obres -com
en el cas de Barques (c.1970) (104)- donant
un to expressionista al seu ús lliure del pigment. Estava "atrapat pel mar de Palafrugell-,

tenint al fons l'horitzó, l'espai obert. " (Lunati.
"Roger Deulofeu Bonnin- un artista que
pinta" , Revista de Palafrugell, gener de 1972)
Farà sortides pictòriques entre les cales de
Palafrugell i Palarnós , amb Francesc Vidal Palmada i Ezequiel Torroella (105), mestre i deixeble de l'anomenada Escola de Palamós , que
hi van per explo rar-hi els seus paisatges vitals ,
per plasmar la llum.
Bonnin t in drà un feeling espec ial amb
Rodolfo Candelaria (1932) , que desembarca a
Calella el 1958. Tots dos ar riben a aquest
indre t , portant a les seves espatlles unes experiències vitals amb la modernitat, que els
impulsarà a crear unes visions del seu entorn,
llunyanes de l'impressionisme.
Si a Bonnin el que l'Interessa del seu
entorn quotidià de Calella és el paisatge , el
que serà el centre de la creació de Candelaria són els homes i les dones . El trajecte
professional d 'aquest pintor ha estat
dibuixat per Xavier Febrés en el llibre El
pintor i els pescadors de Calella de Palafrugell , i
la seva experiència vital, abocada a la seva
obra, és el punt central de l'assaig de Gerard
Prohias Candelaria/Calella. La seva pintura
partirà del paisatge, tant humà com natural,
que li oferirà aquest territori. El pintor texà
rememora les seves converses amb] oan
Serra, a qui va nomenar padrí per l 'ajuda
que li va oferir: el va presentar a la societat
de Barcelona dels anys cinquanta i, concretament, el va conduir directament a la sala
Parés, on se li obriren les portes de la Sala

105.

Torroella:

Paisatge, c.1960,
oli sobre tela,
72,5 x 91,5 cm, signat
colIe ccíó particular.

106. Rodolfo Candelaría:

Autoretrat, gener 1957,
oli sobre fusta, 58 x 45 cm,
no signat, fons Rodolfo Candelaria,
Ajuntament de Palafrugell,
Museu del Suro, Palafrugell.
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Vayreda, propietat dels germans Maragall,
en la qual exposarà al llarg de deu anys a
partir de 1965. Per ell són una fita important les visites que va realitzar al Museu
Nacional d'Art de Catalunya acompanyat
per Serra i , en concret, a la sala d'art
romànic, que li va obrir una nova perspectiva a l'hora d'enfocar la figura humana,
marcada per una estructura geomètrica. Ja
en tenia un precedent en l'obra i la figura de
Henry Moore, a qui visitarà diverses vegades'
a la seva residència de Much Hadham, a
Anglaterra, i en l'estudi que realitzarà de
l'obra La crucifixió de sant Pere, de Massaccio, al gabinet del Museu Aghmoleam,
també a Anglaterra. Tots aquests referents el

porten a crear una obra marcada per aquesta
recerca lineal de les formes humanes, tal
com podem veure en el seu Autoretrat
(1957) (106), i molt probablement per això
el que I'ínteressarà, quan arriba a Calella, de
tot aquell entorn natural que el meravella
serà la presència humana, els pescadors
jugant a la botifarra, reposant asseguts a la
paret, xerrant davant d'aquelles superfícies
blanques de les seves cases; o bé les seves
dones feinejant, amb el cistell al braç ... I no
es cansarà mai de pintar-los, dibuixar-los, en
el quadern que sempre duia. Candelaria, en
la seva obra, cerca el caliu humà, i el trobarà
en aquell petit racó de món, en aquella
comunitat que esdevindrà amb el pas dels

anys part de ,la seva família, ja que hi conviurà dia a dia. Probablement, el vast coneixement de la naturalesa humana d'aquells
pescadors fa que quan li presenten]osep Pla
ambdós connectin de seguida. Rodolfo
recorda les tertúlies a can Batlle, amb Joan
Serra, el pintor Xavier Blanch (1918-1999)
i aquells cavallets plantats davant d'algunes
de les cales de Calella, de Josep Sarquella
(1928-2000), Ezequiel Torroella (19211998) o bé Bonnin i Rafa Duran (1931) ,
que anava i venia de les seves sortides pictòriques . Però no quedarà aïllat en aquest lloc;
el 1961, arran dels canvis que pateix
Calella, a causa del boom del turisme -entre
els quals trobem la construcció del mur de la

canonada de la nova xarxa de clavegueram
arran de la platja-, prendrà la determinació
de marxar cap a França, en concret a Aíxen-Provence, on s'estarà un any i mig. Després anirà a N ova York i Texas , la seva
ciutat familiar, i farà curtes estades a Mèxic i
a Califòrnia. Aquest viatge representa per
Rodolfo el contacte directe amb els hiperrealistes americans, amb el món del happening
i de la festa permanent de la Hermosa Beach
Penthouse, que es plasmarà en la seva obra
posterior, a partir de 1963, quan torna a
Calella, enyorant aquell caliu humà, (107)
que ressorgirà a les seves teles. En la seva
obra a partir dels setanta emergiran les
figures dels pescadors i les seves dones surant
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davant d'uns espais blancs (108), que poden
esdevenir un recurs per obviar els canvis que
havia sofert aquell entorn natural que tant
estimava. També en aquests anys emergiran
els seus primers collages (109), fruit d'un art
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conceptual amb el qual havia topat en la
seva estada als Estats Units, que marcaran
les pautes de la futura producció del pintor.
Però aquestaja és una altra història.

La Palafrugell artística posterior a la guerra està marcada per
de
artistes
que han de portar a terme la decoració
per la
Guillen1 Soler i Rain10n Roca. Per altra banda,
pintors aniran desenvolupant
la seva obra a l'entorn del microcosmos
corn Joan
Roig (Falet), Maria Ribot, Josep Martinell i Josep Puig. Arribaran altres artistes a
Rodolfo Candelaria: més tard,
l'Empordal1et per construir la seva obra:
Modest Cuíxart.

L

a guerra civil .va estroncar bona part de
l'activitat artística de molts pintors,
però tot tornarà a una certa normalitat
a partir de final de 1939. Molts dels
artistes que es traslladen a Calella per treballar,
passada la guerra, com és el cas de Joan Serra,
entre molts d'altres, quas i no tindran relació
directa amb la vila de Palafrugell, si no és que
s'hi desplacen per realitzar gestions molt concretes. Per tant, podem 'considerar dos móns
independents: el de Calella, amb el seu nucli
d'artistes que van a la recerca de paisatge de
costa, i el de Palafrugell, on trobarem els pintors més arrelats al poble; en la majoria dels
casos nascuts a la mateixa vila. Ara intentarem resseguir la figura d'alguns d'aquests creadors, que constitueixen la segona generació
d'aquella essència palafrugellenca que podem
degustar en els llibres de Josep Pla i que ara
cercarem pictòricament.

Esglésies de Palafrugell i pintors
A principi dels anys quaranta el pintor
Guillem Soler (1906-1971) s'Installa a
Palafrugell amb I'c ncàrr cc de decorar
l'església, una tasca difícil a la qual dedicarà
vuit anys de la seva vida. Soler va néixer a
Tarragona i es va formar a l'acadèmia Baixas
de Barcelona, amb el mestre pintor Manel
Urgellés, a qui dedicarà una part dels
murals, mitjançant una inscripció del
temple que correspon a una segona fase de
les esmentades pintures (1946) . També rep
formació al Conservatori de les Arts i el
Llibre, i més tard es trasllada amb una beca
a Madrid , on va estudiar la tècnica de
l'aiguafort. El 1927 va fer una de les seves
primeres estades a París, on va entrar en
contacte amb l'obra dels pintors prerafaelites. La guerra civil li estronca la vida artís-
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110. GuillemSoler:
Escena c1elnaixernent dejesús,
c.1 946, pintura muralsobre paret,
de Sant Martí, i ':1 1':l t r l 1()'ü l l
J
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tica, però el 1940 la torna a encarrilar participant a l'exposició Nacional a Barcelona
i a la de 1944 a Madrid.
Pintor de premisses antiimpressio nistes, tal com el defineix Josep Martinell
("Quatre paraules sobre l'altar major" ,
Revista de Palafrugell 1994), que el va
conèixer a bastament durant la seva estada
a Palafrugell, va arribar a aquesta vila a
través d'una recomanació del Dr. Josep
Cartanyà, que transmeté les seves dades a
mossèn Josep Bosch, rector de la parròquia
d'aquells moments. Molt probablement,
Soler entra en contacte amb Dr. Josep Cartanyà quan s'està a Girona, decorant el
Seminari Conciliar i el temple parroquial
de Santa Susanna del Mercadal. Datem

Costa, cremat durant la guerra civil. Quan
Soler arriba a Palafrugell, viu entre la rectoria, on fa els àpats, i el seu estudi, que
munta al carrer Pedró Gran . La primera
fase s'inicia amb les pintures de l'altar
major, on es desenvolupen escenes referents a l'Apocalipsi, la Resurrecció i
l'Assumpció. Tot el discurs iconogràfic el
marca mossèn Bosch, però molts recorden
Soler llegint passatges de la Bíblia , sens
dubte per documentar-se per a aquella gran
obra. En certa manera, al principi la seva
presència va despertar expectació i Soler va
aprofitar bona part de les visites que rebia,
empeses per la curiositat, per cercar els seus
models per caracteritzar els personatges de
la Bíblia. Si 1'obra de Soler s'ha de relacionar amb alguna línia estètica, aquesta és
la del Realisme, que el condueix fins i tot a
prendre com a model un infant del poble,
en concret el nadó Félix Mozo , per crear la
figura del nen Jesús (110) i deixar de banda
tota la iconografia precedent del Renaixement i el Barroc, per representar els personatges de la Bíblia i les seves escenes. Són
molts els homes i les dones que passen pel
seu estudi, perquè 1'artista pugui prendre
apunts, que li serviran posteriorment per la
que serà la seva obra magna, com en el cas
del Retrat de Lluïsa Martí Gich (1948),
(111), que va realitzar per crear la figura de
la Verge Maria. Hem de pensar que posar
els rostres de la gent del poble als personatges sagrats era una bona manera d' ínvo-

112. Guillem Soler:
Escena de la vida de santa Rosa,

c.1958, pintura mural,
de Llafranc.

lucrar-los en aquell projecte, però sembla
que no fou així. Pel que dcstil -Ien les seves
declaracions de 1963 a la Revista de Palafrugell, es va sentir bastant sol en aquella
gesta; només va estar acompanyat per unes
persones que el van ajudar en bona part del
desenvolupament de les pintures.
"En quant a la realització , he de
remarcar el valor inestimable dels col-laboradors de la vila, elements tan notables
com l' aparellador Daunis ,' els decoradors
Martinell i el seu oncle Bruguera, el forjador Gich i el fuster Santaló." (Martinell;
"Conversa amb el pintor Guillem Soler" ,
Revista de Palafrugell abril 1963)
I així fou, el pintor artesà Josep Martinell es va encarregar de 1'aplicació dels
daurats a 1'arquitectura -del temple; Josep
Daunís, constructor i professor de l'Escola
d'Arts i Oficis, va realitzar les bastides i va'

preparar la paret per poder aplicar- hi les
pintures; Gich s'encarregà d'altres qüestions tècniques relacionades amb el metall,
i el fuster Santaló ens imaginem que va
tenir cura dels materials lligats a la fusta.
Sabem que, al llarg d'aquests anys, va mantenir amistat amb les germanes [uanola, a
més de llargues converses amb mossèn F.
Tapiola , que li dedica un emocionant
article amb motiu de la seva mort en el
qual destaca 1'aspecte literari del pintor,
lligat en alguns moments aIa Revista de
Palafrugell ("Requiem por Guillermo
Soler", Revista de Palafrugell,. novembre de
1971). Per aquest article de Tapiola, sabem
que, al llarg d'aquests anys, Soler va realitzar un conjunt de teles del paisatge dels
voltants de Palafrugell. En aquell Palafrugell dels anys quaranta i cinquanta, va
conèixer els pintors del poble i va rela-
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motiu que les pintures no tinguessin la fi
desitjada va ser que el mossèn no va saber
popularitzar el projecte i que la gent no va
entendre la seva estètica, acostumats a altars
rococós i a imatges de sants de l'Escola Olo tina. El mateix Soler va reconèixer que a
Palafrugell tenien un temple-que:
"Per un cantó és sumptuós com una catedral mentre que per l'altre és simplement un
magatzem destinat a quedar-se així, buit, o a
omplir-se de vulgaritats." (Revista de Palafru-

gell1963)
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clonar-s'ht, tal com testimonien els retrats
que va realitzar de Lluís Medir i Maria
Massa, tots dos d'una gran precisió. A més
de la decoració de l'església de Palafrugell,
va portar a terme la del temple de Llafranc ,
dedicat a escenes de la vida de santa Rosa
(112) i la de la capella privada d'Aiguablava, propietat de l' exministre Ventosa i
Calvell. En aquestes darreres pintures
també va comptar amb l'ajuda de Josep
Martinell. Sembla que un conjunt de circumstàncies van provocar que aquell programa pictòric complex no es pogués
enllestir totalment. Per una banda, Martinell ens informa que :
"Mossèn Josep Bosch tenia al cap tota
l'església pintada, però la idea de mossèn
Bosch va restar inacabada perquè tothom
s'en va cansar. Es va repetir el cas del campanar inacabat. Les critiques mesquines

Aquestes afirmacions de l'artista posen de
relleu la polèmica que més tard es va despertar
per saber quin destí final havien de 't enir les
esmentades pintures. De fet, l'Església ha
sabut encaixar els nous temps, conservant les
pintures de Soler i obrint-se a noves sensibilitats, amb noves creacions artístiques com la
peça El naixement d'un món nou; el Crist de
l'Empordanet, de Guillem Rocas (1946),
artista que ha treballat en nombroses ocasions
amb l'entorn natural de Palafrugell, o com la
composició de l'artista Tano Písano (1947) El
mural de la pau (en procés de realització), on
es combinen diversos materials.
Altres decoracions de temples han estat
motiu de desplaçament de pintors 'catalans al
Baix Empordà. Raimon Roca (1917-+),
format a l'Escola Superior de Belles Arts de
Barcelona i deixeble i col·laborador d'Antoni
Vila Arrufat, va realitzar les pintures per a les
esglésies de Begur i Calella de Palafrugell.
Segons ens diu Miquel Esteba (Calella , de la

veure a L'escena de la pesca (113), on podem
identificar el paisatge del fons amb el de cap
Roig. El 1959 Roca, treballant a Calella, quedarà captivat per tota aquesta naturalesa, i hi
tornarà anys més tard per pintar aquell paisatge que tant el fascinava. En concret el 1977
lloga un apartament a la rodalia de Palafrugell
i vistes de Llafranc , Calella i els seus voltants
estaran presents en diverses exposicions, com
les que realitzarà a l'Hotel Llevant de Llafranc
durant la dècada dels anys vuitanta. L'església
de Calella, a més, compta amb les figures de
sant Jaume i sant Jordi del pintor A. Utrillo,
de 1944, i amb un petit vitrall, simple i
expressiu, dibuixat pel pintor palafrugellenc
Josep Puig.

Artistes a Palafrugell
a partir dels anys quaranta
Un dels antics alumnes de l'Escola d'Arts
i Oficis que ens ha deixat nombroses caricatures dels personatges de l'època és Joan Guitart (1904-1972) . Al llarg dels anys trenta i
quaranta, va realitzar exposicions dels seus
dibuixos; en concret, destaquem la de juliol de
1932 titulada "Cares conegudes", la de 1933 i
la del juliol de 1940; aquesta darrera és una
col-lectiva on hi ha obres de Marc i de Josep
Martínell. L'estiu de 1936 va participar a
l'Exposició Comarcal d'Art, portada a terme
per l'Agrupació d'Artistes de la Costa Brava.
Alguns dels personatges retratats en aquestes

impartia classes de dibuix.
U n dels artistes més enigmàtics que ha
tingut Palafrugell, per la vida hermètica que
va portar al llarg de bona part de la seva
existència, és Joan Roig Ferrer (1895-1981),
més conegut com Joan Falet, tal com signava les seves teles. Roig , des de la seva
infantesa, està marcat per l' ambient culte
que es respira a la seva família; el seu pare
era el compositor Amadeu Roig, i el seu
oncle, I'intcl-Icctual Leopold Ferrer. A partir
de 1913 es troba a Barcelona realitzant
estudis a la Facultat de Medicina, formació
que es veu estroncada entre 1916 i "1918 pel
servei militar. Molt probablement, la formació cultural que havia rebut des del seu
naixement l'impulsa envers els pinzells. Desconeixem si va assistir a classes de dibuix,
però ens imaginem que el seu principal
mestre el tenia a casa : el seu oncle Leopold
Ferrer -home d'idees avançades, la pintura
del qual havia quedat lligada a l'academicisme del segle XIX- , que el devia iniciar en
la ruta de l'art. De fet, les primeres teles que
coneixem de Falet són retrats de membres
de la seva família, que, conceptualment, es
troben molt allunyats dels del seu oncle: el
seu pare, Amadeu Roig; la seva mare, Elvira
Ferrer, i el mateix Poldu, el seu oncle. En els
retrats de Falet, els seus personatges vibren,
com si l'energia sorgís de la seva ànima. La
base d'aquestes teles és el dibuix, que després
omplirà de colors, tal com podem veure a

114. Joan Guitart:

Caricatura ElSalat, c.1933,
tinta sobrepaper,

15 x 9,5 cm,
col-lecci óparticular.
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116.Joan Roig (Falet):
Retrat de LeopoldFerrer, c.1 925,
carbósobrepaper, 48 x 31 cm,
col-lecci ó particular.
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Vell amb arengades (c.1930) (115) , on ressalten aquestes grans mans del personatge
retratat, i la seva mirada perduda, resignada
al seu destí. També realitza rà retrats del seu
oncle Leopold, de final dels anys vint, que
ens colpiran per la duresa amb què estan fets
(116), amb una vellesa que el pintor no dissimula, sinó que accentua; el contextualitzarà habitualment envoltat .de llibres, que ,
sens dubte, devien convertir-se en el seu
amagatall dels darrers anys. Totes aquestes
teles es troben sota una influència simbolista. El pintor realitzarà una anàlisi psicològica a través dels colors i els gestos de les persones properes , que plasmarà en les seves
teles; fins i tot ell mateix es farà una auto exploració a través de les seves pintures, on el
seu estat d'ànim s'exterioritza a través del

rostre, tal com veiem a Autoretrat (c.1940)
(117). Tan sols coneixem una sola exposició
de Falet , que va tenir lloc a les Galeries Laietanes del 9 al 22 de desembre de 1933.
Per altra banda, sabem per fonts orals ,
que el pintor enviava quadres de petites
dimensions a una taverna del carrer Petritxol
de Barcelona, on els hi adqui rien per tornarlos a vendre.
La mort de la seva mare, Elvira Ferrer,
el 1938 provoca que el seu aïllament
s'accentuï fins al límit que es tanca a la casa
familiar a Palafrugell, al Camp d'en Prats, i
tan sols en surt per fer les gestions impres cindibles. Moltes de les obres que realit zarà
al llarg d'aquests anys les farà de memòria o
bé a partir de fotografies , i a les composicions emergirà el seu món personal: el pai-

118. Joan Roig (Falet):
Rita amb plata de brullyols. c.1960,
tècnica mixta sobrepaper,
signat; 32 x 25,5 cm,
col-lecci ó particular.

satge de la infantesa a Calella, on la família
havia tingut una casa, i la dona que identifiquem com a Rita de Mont-ras, la seva minyona i amant, que apareix en una de les
peces amb una plata de brunyols (118). En
alguns dels dibuixos hi anotava l'hora en què
els havia realitzat, els minuts, el dia, el vent
que feia, tota una sèrie de detalls que fan
pensar a Carme Bonal , investigadora
d'aquesta família, que l'objectiu de l'artista
era produir les seves obres en sèrie per
extreure'n un rendiment. Sabem per aquesta
autora que Falet va escriure un diari, on confessava totes les malalties greus que van
arribar a deformar-li el físic, cosa que amb el
temps van esdevenir un motiu més per
quedar-se reclòs a casa, per no sortir-ne mai
més. Unes dones li duien el menjar i li feien
les gestions al banc. Definitivament, el pintor
havia renunciat a mantenir cap mena de contacte amb el món exterior. Aquell tancament
i aquelles deformacions en el rostre van pro-

vocar que es creés una mena de llegenda fantasmagòrica al voltant de I'artista i de la
família Roig Ferrer, una família marcada per
les excentricitats aparents del pintor Leopold
Ferrer, pel seu alt nivell cultural i també per
la desgràcia de la mort de la germana de Joan
Roig , Roseta Roig , el 1913, per a qui
Amadeu , el seu pare, compondrà 1'oratori,
amb lletra de mossèn Vicens Piera i una portada dibuixada per Joan Baptista Coromina.
Sens dubte, tots aquests fets van marcar
l'infant]oan Roig, i van donar com a fruit
una obra molt personal, complexa per la seva
interpretació i que es troba en la línia d'una
pintura expressionista simbolista, on el que es
posa de manifest és el món interior de
l'artista. En un futur caldrà una lectura més
acurada de l'univers xifrat de Falet.
Maria Ribot (1925-1992) va ser una de
les alumnes que van assistir a les aules de
Lluís Medir els anys quaranta. Silenciosament, va anar creant tota una obra al marge
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120.María Ribot:
Les remendadores, c.1 964,
gravat sobrepaper,

22,5 x 33 crn aparegut
a la Revista de Palafrugell
eljuliol de 1964,
collecció particular.

122

de la seva faceta professio nal , lligada al
negoci familiar relacionat amb el món tèxtil.
Els anys cinquanta inicia el seu treball com a
gravadora al boi x. Representa paisatges de
Calella , amb els pescado rs re c oll in t les
xarxes o les dones assegudes a terra arreglant
els estris dels seus mariners (120). Aquests
gravats els realitzava per decorar les felicitacions de Nadal que enviava al seu entorn
d'amistats. A l'hora de cercar símbols que
s'identifiquin amb el poble, la podem consi derar continuadora del seu mestre Lluís
Medir, que va ser el crea dor, juntament amb

vers del Baix Empordà, tan ben desc rit per
Josep Pla en molts dels seus llibres: el campanar de Sant Martí, amb el pescador de
canya al costat, amb el carrador més avall, el
músic de la te nora, el lletraferit, llegint llibres , el món de la pagesia a l'altre extrem
representat per un pagès que llaura el camp , i
més avall, la mare fregint un peix , per acabar
amb el caçador acompanyat pel seu gos.
Ribot té el do de sintetitzar la societat palafrugellenca a través dels seus gravats . També
a les seves composicions h i farà sorgir la
muralla medieval , partint del dibuix que
Medir va fer per a Peix fregit.
Paral·lelament, a les portades de les
revistes que realitzarà els anys seixanta tindrà
una faceta com a dibuixant, que desenvolupa
a tinta i a l'aquarel-la, en sortides pictòriques
amb companyes com Montserrat Medir,
neboda del pintor Medir. Portarà a terme els
dibuixos pe r a diversos calendaris els anys
vuitanta i, en concret, farà les il-lust racions
per al llibre La cuina de l'Empordanet, editat
per Joaquim Turró , amb una presentació de
Jaume Fàbrega i amb una portada del pintor
Francesc d'A. Casademont.
Malauradament, la seva ocupació professional no li va permetre dedicar-se més
àmpliament a la seva faceta artística, tan
implicada en l'univers de símbols palafrugellencs i de l'Empordanet.
Per apropar-nos a la figura de Josep Mar tinell (1912-2001), en primer lloc cal
entendre el seu concepte de l'art:

blement ho és més com a portador d'una
essència palafrugellenca, tan ben descrita per
Pla en la seva literatura. Sembla que en algun
moment l'escriptor es va inspirar en qui va ser
el seu company de sortides dels darrers anys.
Martinell esdevé l'hereu d'aquella tradició
d'artistes artesans que s'havia iniciat amb personatges com Josep Bruguera, Lluís Puntis,
Joan Baptista Coromina o bé el mateix Lluís
Medir. Per cercar les seves arrels, ens hem de
traslladar a la barraca que tenia el seu oncle
Josep Bruguera, més conegut popularment
com l'Hòstia, a Llafranc -on Martinell va
pintar les primeres aquarel·les i els primers
olis- entre d'altres ·racons paisatgístics, per
exemple, Aiguablava, tal com podem veure a
Cala (c.1930) (121). ParalIelarnent, assoliria
aprenentatges bàsics de dibuix i coneixements
de geometria amb Lluís Medir a l'Escola
d'Arts i Oficis, on es va matricular a mitjan
anys vint. Abans de la guerra es desplaçarà a
Barcelona, on treballarà amb el pintor Antoni
Clavé com a ajudant de I'oficí de cartellista,
pintant lletres en els grans plafons de la
ciutat. Els anys de la guerra civil van ser temps
difícils per al nostre pintor. Després de la
guerra, s'especialitzarà en diverses tècniques,
com ara l'aplicació del pa d'or, que va utilitzar
a l'església de Palafrugell, ajudant l'artista
Guillem Soler, i al petit temple d'Aíguablava,
propietat de l'exministre Ventosa i Calvell.
Martinell també va ser l'encarregat de
retornar el 1947 les cinc grans teles del segle
XVIII a la seva antiga ubicació, a la capella

121. josep Martinell:

Cala, c.1930,
aquarella sobre paper,

31 x 44cm signat,
col-lecció particular.

122. Josep Martinell:

Gervasi, 1948,
il-lustració en guaixdamunt
d'un exemplar del llibre de bibliòfil
Coses vistes, de JosepPla, Edicions

Montcal, 1949, FundacióJosep Pla.

de Sant Sebastià. Així doncs, podem veure
que li van encarregar les tasques més delicades, que requereixen un coneixement de
les tècniques artesanals.
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123. JosepMartínell:

Carrer de París, 1956,
aquarel-lasobrepaper, 55 x 43 cm,
signat i datat, col-lecció particular.

D'esquerraa dreta: Tomàs Cervera,
ModestCuíxart, JVlari Santpere,
Lluís Molínas. l\ baix: JosepMartinell
i Victòria Pujoldevall.
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any assenyalat per a Martínell, ja que portarà
a terme una part de les imatges que acompanyaran el llibre de Josep Pla Coses vistes, amb
un conjunt de guaixos originals sobre cada
exemplar. L'altra part de dibuixos va anar a
càrrec de Lluís Medir. Aquest llibre, que és
una reedició del text de Pla publicat el 1925,
el traurà al mercat Edicions Montcal el 1949.
Tal com argumenta l'escriptor a la introducció
de Peix fregit -també il-lustrat per Medir i
Martinell-, Coses vistes "serví perquè Martinell hi projectés tota la seva vivíssima sensibilitat d'artista. Entre tots férem -Martinell per
sobre de tothom- un document bibliogràfic
que ha estat elogiat per tothom que l'ha vist."
(Pla, Josep. Peix fregit, 1954)
El mateix Martinell ens va descriure el
procés:
"Un dia, exactament era l'any 1948, [Frederic Cích] va tenir un acudit. Editar un
llibre. Es va posar en contacte amb el seu veí,
l'impressor Palé [...]. Després va proposar a
Josep Pla que fornís un text, concretament
Coses vistes i a Lluís Medir que dibuixés uns
culs de llàntia. A mi, em va demanar si volia
fer de bastaix. Vaig fer uns 900 dibuixos al
guaix aclarit. Hi vaig tenir molta feina, però
també em vaig divertir de valent. Tot plegat,
va quedar una raresa bibliogràfica única en la
història de Palafrugell." (Martinell, J. "Recordant Frederic Gich", Escrits d'ahir, 1999)
Aquests projectes artístics van ser molt
importants per a Martinell, que s'hi implica
plenament. Cal recordar que, en el cas de

oficis lligats al món surer, el carrador, el llescador. .. i aquells pescadors tranquils, amb la
pipa entre les dents.
Tots aquests treballs al voltant dels llibres
de Pla van sorgir en les llargues tertúlies de cal
Tinyoi o del Mercantil, en companyia dels
seus companys Lluís Medir i-josep Pla. Sabem
pel mateix Martinell que hi havia projectes
futurs, però la mort de Lluís Medir va impedir
que arribessin a bona fi. Sens dubte, aquests
dos encàrrecs el van estimular per continuar
la tasca artística, alternant-la amb la faceta de
pintor de parets i d'artesà, que desenvolupava
decorant caixes de núvia, armaris d'estil
clàssic francès i alemany...
El 1951 va participar en una mostra
col-lectiva que va tenir lloc a la Caja de Ahorros Provincial de Palafrugell, amb els pintors
Maria Massa i Lluís Medir. Hi presentà personatges i escenaris d'aquell Palafrugell de
mitjan segle XX.
En aquests anys inicia els seus contactes
amb París, on segueix l'art d'avantguarda, en
concret i especialment, revolució de la pin tura de Picasso. Aquests viatges a la capital
francesa seran molt importants per al pintor,
com ell mateix confessarà a la presentació del
catàleg de l'exposició que li dedicarà la galeria
Lluís Heras, el 1992. També els aprofitarà per
pintar, com veiem a la tela Carrer de París, de

(1956) (123).
Per altra banda, també cultivarà una
faceta d'assagista, que iniciarà els anys trenta a
la publicació Clarisme, dirigida per Mercè

petits assaigs de Martinell, hem pogut
conèixer aspectes dels pintors que van fer
estada a Palafrugell i els seus entorns, com
Josep Maria Prim, Joan Serra, Maria Ribot,
Joan Pericot o bé el seu amic Raimon Roca.
Els seus textos, a més, han parlat de tots
aquells personatges autòctons de la zona, que
tenen en comú aquella personalitat tan peculiar amb què estan revestits els protagonistes
dels textos de Pla, extrets de la vida quotidiana i que la seva ploma converteix en literatura. Pla i Martinell compartien una mateixa
realitat, un mateix present; l'un i l'altre es van
auto alimentar en aquells anys seixanta i
setanta, quan el tracte era gairebé diari.
Ambdós són en part responsables d'aquesta
mitologia de l'Empordanet. Pla es va inventar
l'Empordanet i homes com Medir i Martinell,
amb les seves creacions artístiques, van donar
cara i ulls a tot aquell univers. Aquell tracte
quotidià que tenia Martínell amb Pla, a través
de les llargues tertúlies dels anys seixanta i
setanta, on també ere0 presents Frederic
Sunyer, Francesc Alsius, Jaume Isern, Josep
Quintà, i Jordi Pujol entre d'altres, va donar
com a fruit els dos llibres que va dedicar a
1'escriptor del Baix Empordà, en què ens
l'apropa d'una manera molt planera: Josep Pla
vist de prop (1972) i Josep Pla vist per un amic
de Palafrugell (1996).
Però tornem al nostre artesà, que enceta,
amb el fuster Lluís Negra, una col-laboració
que els porta a realitzar uns mobles molt especials, decorats exquisidament per Martinell i

que avui són presents en llars de Palafrugell i
rodalia. Els anys setanta treballava amb caixes
metàl·liques de galetes: les deixava al sol i després les netejava i les pintava amb motius
relacionats amb la cultura popular marinera,
com aquesta composició (124) en què el
mariner s'asseu en una banqueta amb una
sirena. D'aquests mateixos setanta són les

124. Josep Martinell:

Escenes marineres. c.1970,
pintura sobre metall,
presentada en tríptic,
26 x 68 cm,
collecc ió particular.
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125. Josep Martínell:
Conjectures sensibles, comediants,
1974, olí sobrefusta, 72 x 123,5 cm,
signat i datat, collecció particular.

126. JosepMartinell:
Bodegó amb cargols, 1991 ,
oli sobrefusta, 60 x 90 CITI,
signat j datat, col-lecció particular.

extrets de la iconografia de l'art francès dels
anys vuitanta, galls i estranys ocells dels anys
noranta i bodegons on els objectes tenen una
pàtina fetillera (126). Paral·lelament, Martinell seguirà amb una producció inspirada en
el seu present quotidià, encetada amb els
dibuixos realitzats per als clos llibres de Pla.
Crearà una mena de bodegons conceptuals,
on els objectes sorgiran del seu entorn més
habitual. Seguirà amb la seva faceta d'íl-lustrador, amb els cartells de la Festa Major de
Palafrugell dels anys setanta, i pintarà nombrosos olis de petites dimensions, d'aquell
Empordanet que tant li agradava a Pla
d'observar des del cotxe conduït per Martinell, Són els paisatges dels anys vuitanta i
noranta de Regencós, la platja de Pals, el
Montgrí (127), els rodals de cal Catalanet a
Llofriu... També, en aquests mateixos vuitanta, portarà a terme paisatges mariners destinats a les exposicions de l'Hotel Llevant de
Llafranc. Seguirà pintant aquelles escenes de
Palafrugell, aquest cop en aquarel-Ia i acrílic, a
partir dels anys noranta, i al llarg de tota la
seva traj ectòria artística dedicarà una part
d'obra als temes antillans relacionats amb el
món de l'havanera i Calella de Palafrugell i
als oficis relacionats amb el suro, com ara a la

127.JosepMartinell:
El IVlontgrJ, 1992,
oli sobretela, 38 x 55 cm,
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signat i datat col·lecció particular.

Dasa). El 1991 realitzarà les imatges per al
conte Pascualín y el extraño bosque de hayas, de
Teresa Juve (Editores Orión 93) .
Josep Martinell va saber enllaçar amb una
generació posterior d'artistes que actualment
treballen a Palafrugell o bé a fora i que han
rebut una herència del bon fer, del domini de
la tècnica, com Lluís Bruguera, Jordi Sàbat i
Eduard Bigas. Tano Pisano va formar part de
l'entorn més proper dels darrers anys del
pintor, i serà a Lluís Bruguera a qui passarà el
relleu de realitzar uns murals per al Museu del
Suro sobre els oficis de l'univers surer, assessorant-lo en tot moment en els aspectes tècnics.
La seva figura és transversal, enllaça amb
la tradició noucentista i amb aquells primers
artesans de la Palafrugell de final del segle
XIX i principi del XX, i alhora hi arrossegarà
l'essència de r univers palafrugellenc, que
encaixarà perfectament amb el món planià, i
molts cops l'alimentarà.
Malgrat que no exterioritzés ambicions
artístiques, ens quedem amb unes paraules
seves, de l'article dedicat al seu bon amic
Roca: "Si la vida és una causa perduda, l'art
almenys intenta salvar alguna cosa". (Martiriell; "Raimon Roca a Palafrugell", Revista de
Palafrugell 1977) Indubtablement, la seva vida
no va ser una causa perduda, sinó que ens va
deixar un llegat artístic i d'ofici que molts
d'altres han seguit i segueixen.
Josep Puig (1931) al llarg de la seva vida
ha conreat diverses facetes: director i escriptor
teatral, decorador, pessebrista, però amb la

premis al Festival Nacional de Cine Amateur
de la Ciudad de San Sebastian.

signat 1datat,
collecció de l'artista.
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130. Josep Puig: PltUa, c.1975, oli sobre
fusta , signat, collecció de l'artista.
131. Nicolau Matas: Gambes, c.1965,
tècnica mixta sobre paper, 49 x 31,5
ern, signat, col-leccíóparticular.

132. Modest Cuixart: La pallassa Karowa , I-Iomenatge a
Ti1leulanspiegeL 1977, tècnica mixta sobre paper, 61 x 48
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cm, signat i datat, colle ccí óparticular.

tirar endavant (flequer i decorador). De final
dels anys cinquanta són les teles que descriuen personatges que extreu de l'entorn,
com els gitanos o bé els Firaires (1956)
(129). En aquests moments és quan arrenca
la seva activitat com a pedagog de dibuix i
pintura, que comptarà amb alumnes com
Dídac García, que més tard l'ajudarà en les
seves pel-lícules, Aquesta faceta de professor
l'abandonarà al cap d'un temps , per
reprendre-la a mitjan anys setanta, i encara
la "porta a terme actualment. Els anys seixanta es llançarà a l'aventura cinèfila, amb la
collaboracíó d'un conjunt de persones properes. En aquests anys les figures de les seves
teles s'estilitzen, resseguides per unes línies
negres . Els personatges sempre estan actius:
els pescad ors venen el peix acabat de pescar,
les dones caminen carregant criatures o bé
sargeixen les xarxes (130). Cada composició
sembla correspondre a un fotograma de les
seves pel-Iícules. Però, per sobre de tot, el
que hi ha en els seus quadres és vida, la vida
d'uns personatges que emergeixen del passat,
refent el dia a dia de la gent que vivia del
mar, i que el pas dels anys i revolució de la
societat ha condemnat a una lenta difuminació. En certa manera, la seva obra ens ofereix una visió nostàlgica i poètica del passat
de Palafrugell i Calella. Josep Puig és molt
estimat pels palafrugellencs, que coneixen el
seu esperit crític i de constant discordança
amb el present, que constitueix un aspecte
d'autèntic palafrugellenc.

forma part d'un conjunt de peces on experimenta amb la tècnica, esquitxant el pigment,
deixant que degotegi, talment com feien els
expressionistes abstractes:
Per escriure sobre l'obra de Módest Cui xart (1925), cal fer-ho una nit de llum blanca,
amb una lluna bruixa que lluei xi sense núvols
gràcies a una tramuntana generosa. Probablement, aquesta mateixa lluna resplendent va
ser la que va acabar de convèncer Cuixart
perquè es traslladés definitivament a Palafrugell. Després de les trobades amb els amics ,
en aquesta vila , el 1970, no tenim cap dubte
que l'atmosfera d' aquest Empordà màgic va
deixar una empremta sinuosa en les seves
teles. Hem de tenir en compte que el pintor ja
coneixia l'energia d'aquest territori, després de
diversos contactes amb l'Alt Empordà i amb
el seu màxim druida, Salvador Dalí, a qui realitza una de les primeresvísites el 1950, tra -:
vessant des del Port de la Selva fins a Portlligat en una barca, acompanyat pel guia del
viatge, el poeta ].V. Foix , i pels companys de
Dau al Set: Joan josep Tharrats, Joan Ponç i
Antoni Tàpies. Sens dubte , quan es pongué el
sol, devia sorgir una lluna rodona i plena.
Hi ha una extensa bibliografia sobre el
reconegut artista que nosaltres no esmentarem per les seves dimensions, però volem
fer referència a algunes de les teles on experimentem aquesta fetilleria empordanesa: La
pallassa Karowa , (132) L'arbre del bé i el mal
1971 (133), Molière 1971, (134)

133. ModestCuíxart:
L'arbre del bé i del nial, 1971 ,
oli sobretela, signat,
col-lecci óparticular.

134 . ModestCuixart:
!v1oIière, 1971 ,
oli sobre tela,

54 x 65

cm ,

signat i datat,
collecció particular.

Cuixa rt segueix pintant des de la seva
llar de Palafrugell i caldrà, en un futur, fer
u na v alor ac ió detallada de la influència
d'aquest paisatge , de la seva atmosfera, dels
seus colo rs en les teles, una influència que va
molt més enllà d'una simple assimilació de
formes; parlem d'una atracció telIúrica de
1'entorn que 1'acull.
Per acabar aquest capítol -difícil de
tancar perquè són molts els artistes que
segueixen treballant en aquest espai del Baix
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Empordà-, parlarem de dos esdeveniments.
L'un, l'Exposició Collectiva de Pintors i
Artistes Locals, que va tenir lloc a la Sala
d'Art Empordà el 1976 i que és un bon reflex
dels pintors que realitzaven la seva obra des de
la zona de Palafrugell: Bonnin, Candelaria,
Costa Sobrepera, Cuixart, Dídac, Fontanet,
Harwood, Iglesias, Maldonado, Martinell,
Moret, Pericot, Puig, Ribot, Rocas i Turró.
D'alguns n'hem parlat en aquest capítol o bé
en l'anterior, però l'espai no ens ha permès
desenvolupar el que seria un tractat més aprofundit del que ha donat l'art en aquest final
del segle XX a Palafrugell. L'altre esdeveni-
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ment, que es repetia setmana darrere setmana,
a principi dels noranta, i que avui encara es
segueix celebrant, són les tertúlies del Restaurant L'Arc, regentat per Joan Abellí, que ha
acollit i encara acull pintors , bohemis i
amants de art com Manel Bea, Lluís Heras,
Josep Calí, Kim Soler, Josep Puig , Floreal
Radresa, Enric Ribot, Josep Martinell, Modest
Cuixart, Rodolfo Candelaria, Rosa Aguiló i
Lluís Bruguera, entre molts d'altres.
Deixem, doncs, aquesta porta oberta,
perquè els qui vinguin darrere nostre puguin
seguir aquesta història ara j a convertida en
l'Art Contemporani Palafrugellenc.

r

Pla és un eix vertebrador del paisatge i la pintura de l'Empordanet des de principi
del segle XX. L'escriptor immediatament es va adonar de la importància de Francesc Gimeno com a constructor pictòric del paisatge de l'Empordà Petit en aquell
1917. Aquest apropament íntim amb el seu entorn natural, que comparteix amb
Coromina i Medir, a principi del segle XX, i restada a Barcelona, on contactarà
amb el nucli artístic de la ciutat, esdevindran la base de la seva literatura dedicada
als temes artístics, a través de la qual anirà teixint una fina xarxa que lligarà els
artistes que expressaran plàsticament l'essència d'aquest Baix Empordà, COIn Lluís
Medir, Josep Martinell, Maria Massa, Ignasi Genover, Joan Serra, Josep Maria Prim
i també de l'Alt Empordà, com Salvador Dalí o bé Marià Llavanera.

P

la ha estat una ajuda importantíssima
al llarg del nostre recorregut, per
dibuixar la història moderna de la
pintura a l'Empordanet, que nosaltres
hem acotat a l'entorn de Palafrugell, centre
neuràlgic del paisatge de l'escriptor del Baix
Empordà. En el nostre llibre, les seves paraules
han entrat i sortit constantment per aproparnos a molts d'aquests artistes que treballen per
aquesta zona, i per assenyalar el fil conductor
del nostre estudi: el paisatge com a element
canalitzador de l'art del Baix Empordà.
Una de les bases de l'obra de Pla és també
el paisatge vital que ha marcat bona part dels
seus llibres, com les guies que escriu sobre la
Costa Brava, entre molts 'd 'altres, i els articles
que presenta, entre altres publicacions a Desríno, sobre aspectes de l'Empordà i del seu

entorn natural , que, en un cert moment, popularitzen l'Empordanet per tot Catalunya i part
de la Península. Pla, per nosaltres, ha estat un
principi de viatge i ara és el punt final. Però, per
cercar l'arrencada d'aquest idil-lí entre el paisatge i l'escriptor, hem d'anar a El quadern gris;
"Sobre la ratlla de l'horitzó, queixalajada
pels borralls d'escuma, hi veieu flotar unes
pampallugues com una forma incerta flotant
en el mar. La costa de Garbí -els Farcats, cap
Roig , cap de Planes- se us esfuma en una
imatge que la bonior interna esfilagarsa i desdibuixa. Hi ha un moment que deixeu de
veure els rocs de Formigues... La tarda ha
anat passant, l'ombra s'ha eixamplat, i el
vent, ara més fort , l'ha refredada amb un
retoc humit. Toqueu la sorra i teniu la sensació de tocar un drap mullat. Després de la
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JosepPla, el pintor Dornènec Carles,
amb Albert Puig, al l'nas Castell
al juny de 1944, amb motiu
de la presentació de les memòries
del pint.or Domènec Carles.
a,"
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Amb Joan Baptista Coromina,
l'escriptor mantindrà una relació d'amistat i
d'admiració. Serà una presència habitual en
Elquadern gris, i li dedicarà un Retrat de passaport, on ens descriurà la lluita personal del
pintor de la Bisbal entre l'ofici de ceramista,
que a poc a poc s'anirà industrialitzant, i la
seva vocació d'artista, i ens el definirà:
"I així, si ell fou el primer artista que
vaig conèixer, fou també el primer artista que
vaig conèixer penjar els hàbits per dedicar-se
incandescència del color, els colors s'han
a la indústria [...l i el primer artista que vaig
fixat i precisat -i el dibuix és més fred,
veure morir [...l. (Pla, ]. Retrats de Passaport,
estàtic." (Pla, ]. El quadern gris, 2 d'agost de
"Joan B.Coromina, professor i artista", Ed.
1918, edicions Destino, 1966, pàg.240)
En aquesta obra de joventut, l'escriptor , Destino, 1970).
És mítica i divertida la imatge que apautilitza constantment un llenguatge pictòric,
reix a El quadern gris del director de l'Escola
com si estigués darrere una tela i tingués el
d'Arts i Oficis amb la seva moto:
repte de plasmar matèricament aquell entorn
"Coromina s'ha comprat una motocinatural que envolta la seva vida. Ho fa a
cleta, una de les primeres que han circulat
través de la seva ploma i d'un llenguatge on
pel país. Està radiant i -com és de suposars'uneixen les preocupacions artístiques dels
ha esdevingut un propagandista arborat de
seus amics i les seves com a escriptor a l'hora
les motocicletes . S'ha comprat una gorra,
d'expressar el paisatge.
unes ulleres i uns guants aparatosos. Fa mitja
"M'he mirat sovint aquest paisatge amb
por. Hem fet el circuit la Bisbal-Pals-BegurJoan B. Coromina, que el troba, com jo, intensament suggeridor." (Pla, ]. El quadern gris, 26 Palafrugell. Carreteres infernals, que Coromina ha enfilat alegrament." (Pla, J. El quade juny 1918, edicions Destino, pàg. 207)
derngris, 5 de novembre 1918, pàg. 397)
El paisatge és repte artístic i element
Aquest era el territori natural de Pla, el del
d'unió per a aquella petita comunitat de Palaseu "Empordà Petit", que explora amb els seus
frugell, que es troba en contacte amb el grup
amics, aquest cop amb la moto de Coromina.
Noucentista gironí. Joan Baptista Coromina,
Assolir plasmar un tros d'aquell paisatge,
Lluís Medir i també Àngel Ferran seran alguns
amb tota la seva intensitat, fins al punt
dels components d'aquell grup amb ànima
d'experimentar vertigen, és el motiu que
d'artista, del qual formava part el mateix Josep

n'ha trobat mai cap rastre. Hem fet un buidatge de la premsa de l' època i no n'hem
detectat cap senyal, ni hem pogut localitzar
en els arxius de la zona el famós fullet de
l'esmentada mostra, que anava , segons
l'escriptor, amb una presentació a càrrec seu.
Hem t robat , però, dos te xtos escrits amb
motiu de l'exhibició del pintor a Begur en la
publicació Baix Empordà de 191 7 signats amb
una "P". Hi ha diversos motius que ens condueixen a afirmar que aquests dos articles ,
publicats en dues tongades i independents
entre si, pe rò complementaris, que formen
part d'un mateix assaig (reproduïts íntegrament en el nostre llibre), són atribuïbles a
l'escriptor. En primer lloc, pel seu alt nivell de
coneixement de pintura (se' ns hi esmenta
Joaquim Mi r i Darío de Regoyos) . Per altra
banda, l'autor desenvolupa la idea de paisatge
de l'Empordà, que esdevindrà una de les bases
de l'obra lite rària de Pla. Aquí se'ns parla del
"paisatge empordanès de la plana" i del "paisatge empordanès del mar", dos aspectes d'un
mateix Ernpordanet arnb la seva llum i color.
Finalment , hi ha una expressió que utilitza
r escriptor i que automà t icament ens ha fet
pensar en el títol d'un dibuix de Joan Baptista
Coromina. En l'apartat en què es fa referència
al franciscanisme s'esmenta "aquelles paraules
del Pob ret d'Asts ". Joan Baptista Coromina,
íntim amic de Pla, presentarà una obra titulada El pobrissó d'Assissi , a l'Exposició
d'Artistes Gironins de les Galeries Laietanes,

que tindrà lloc de 1'1 al 15 de juny de 1918 a
Barcelona. Sabem que Coromina treballava
amb molta antelació les seves obres i, molt
probablement, quan el cronista esmenta al
"Pobret d'Asts" està pensant en el dibuix de
Coromina, del qual coneixem un apunt
(135); 'sant Francesc d'Assís i una visió panteista de la naturalesa -que veuen més present que mai a les teles de Gimeno- devien
ser temes presents a les seves converses.
Molt probablement estem davant del
text que Pla, en l' Homenot de Gimeno ,
recorda amb cert rubor:
"Jo llavors devia tenir disset o divuit
anys . No recordo pas, ara, el que deia aquell
escrit. Si només hagués contingut candideses
i puerilitats, encara hauria pogut passar, però
sospito que en alguns punts estigué tocat de

135. Joan Baptista Corornina:

El pobret d'Assisi, c.1917,
llapis i tinta sobre cartró,
25,7 x 33,5 e111 , signat,
col-lecció particular.
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136. Francesc Gimeno: Fornells, 1917.
oli sobre tela, 65 x 98,5 crn, signat,
Museu de Montserrat.
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les ínfules de 1'adolescència i 'de la falta del
sentit del ridícul, que són les fruites d'aquell
temps." (Pla, J. Homenots, tercera sèrie,
"Francesc Gimeno", 1972, pàg. 90)
Però, probablement, aquest text no va
aparèixer en el fullet de la mostra del pintor a
Palafrugell, sinó que el va publicar amb motiu
de l'exhibició de Gimeno a Begur en el Baix
Empordà, on es coneixen nombroses col-laboracions seves d'aquests anys, signades de
vegades com a Pla i d'altres amb una "P". A
més, Josep Pla, en aquells moments, era una
de les poques persones properes al pintor, juntament amb Joan Baptista Coromina. Tots dos
van organitzar l'exposició de Begur per ajudarlo. Aquests dos textos -La llum i Aflnitats electíves-, expressen detalladament la importància
de Gimeno en l'art català, no només com a
pintor sinó com a referent per copsar plàsticament la costa de Begur, aquest bocí d'Empordanet que més tard serà objectiu de molts
altres pinzells i de l'obra planiana. En aquest
sentit, la valoració del text atribuïble a Pla

altres artistes, de generacions posteriors, continuaran creant la construcció pictòrica del
paisatge de l'Empordanet, a partir de l'observació directa de la Natura que els envolta.
Al llarg de tota la seva vida, l'escriptor de
Palafrugell mantindrà amistat amb diversos
pintors, alguns dels quals realitzaran part de la
seva obra inspirada en el paisatge vital de
1'escriptor. Pla, en certa manera, se sentia
implicat en les seves creacions artístiques, i
sempre que podia els dedicava un text. La seva
relació amb pintors que s'origina a Palafrugell
en l'adolescència, té continuïtat a Barcelona,
quan s'hi instal-la per estudiar. Allà entrarà en
contacte amb el nucli cultural català barceloní, format entre d'altres per Francesc Pujols,
Eugeni d'Ors, Enric Jardí, Josep M. de Sagarra,
Marius Aguilar, Pere Rahola. En concret,
coneixerà alguns dels artistes que en aquells
moments treballaven amb el que serà conegut
més tard com el grup dels Evolucionistes: Joan
Serra, Antoni Viladamat, Alfred Sísquella i el
seu mestre, Labarta. Alguns d'aquests pintors
anys més tard treballaran amb el paisatge de la
costa de Palafrugell, com el mateix Joan Serra,
a qui dedicarà més endavant un Homenot. És
ara, a final dels anys deu i a principi dels vint,
vivint entre Palafrugell i Barcelona, quan
posarà les bases de la seva futura obra dedicada
als temes artístics i paisatgístics. Aquest és el
punt de partida de molts dels seus Homenots i
de Retrats de passaport.
El seu univers literari està format per
una sèrie de textos (alguns dins la seva obra

Prim i Salvador Dalí, entre d'altres.
Quan Pla s'està a París, es relaciona amb
els artistes catalans que treballen a la capital
francesa, i no pot evitar experimentar una
certa enyorança, tal com declara a la revista
D'Ací i d'Allà:
"Un dia tornaré a Palafrugeil, a viure
amb la família, amb els amics i amb les persones de la meva coneixença. " (Soldevila, C.
"Conversa París-Barcelona", D'Ací i d'Allà,
juny 1925)
El món planià és el de Palafrugell i el de la
seva gent, fins i tot quan es troba lluny. A
París coneixerà Josep Maria Sert, i més endavant serà un dels convidats habituals del mas
Juny, tal com hem esmentat en el capítol
dedicat al pintor. Fruit de totes aquestes experiències, li dedicarà un dels seus Homenots, en
què descriu de manera nostàlgica aquella separació traumàtica de Sert del seu paisatge de la
platja de Castell. També és resultat d'aquests
anys de París el Retrat de Josep Pla (c.1925)
(137), de l'escultor Josep Dunyach, que presentarà en una exposició a la Sala Dalmau el
1925 i que té molt a veure amb l'home empordanès i el Realisme, tal com exposarà Folch i
Torres amb les paraules següents:
"El de l'escriptor Josep Pla és d'una veritat
tan esqueixada, d'una realitat tan espolçada de
"romanços" com un bon paràgraf de l'autor de
"Coses Vistes". Crec que en aquest retrat del
famós cronista de la "Publicitat" hi tenim una
de les mostres més crues i més fortes del rea-

lisme escultòric, que mai s'hagi donat a Catalunya." (Folch i Torres, J. "L'escultor
Dunaych" , Gaseta de les Arts 15-01-1926)
El pintor Domènec Carles, amb qui mantindrà una relació d'amistat, esdevindrà company de nombroses passejades pel Baix
Empordà; l'escriptor li presentarà les seves
memòries , amb un text dins el mateix llibre,
publicat per Barna Editorial (propietat d'Albert
Puig Palau) i presentat al mas Castell eljuny de
1944. Posteriorment, li dedicarà un Retrat de
passaport, fruit del tracte de tots aquells anys.
També establirà contactes amb Rafael
Benet (1885-1979), pintor i crític d 'art,
membre dels Evolucionistes, que tindrà una
estreta amistat amb la família Pla, per rela cions de parentesc, tal com ho testimonia el
retrat que realitzà Benet de la seva germana,
Rosa Pla (138).

135

136

Pel que fa a Josep Ma~ia Prim, no resseguirà fil per randa la seva evolució pictòrica,
però intueix que la seva obra és important pel
seu tractament del paisatge de l'Empordà. En
un article a Destino reclama que la Fontana
d'Or de Girona li dediqui una antològica ben
merescuda, encara pendent. (Pla, J. "José
María Prim", Destino 5-01-1974)
"Si Dalí ha sintetitzat Portlligat, Josep
Maria Prim l'ha analitzat realísticament i l'ha
comprès d'una manera admirable. Ambd ós
pintors viuen fascinats per la mar, i això és
potser indispensable per a entendre aquest
paisatge." (Pla,]. "Portlligat, Tres guies, Edicions Destino, 1976)
Pla, en la seva obra, uneix artísticament
l'Alt i el Baix , com ell anomena" I'Alt
Empordà " i "l'Empordà petit", dos micro cosmos diferents que tenen molts punts
d'intersecció, entre ells la pintura de Josep
Maria Prim.

Florència, per les descripcions minucioses de
la ciutat italiana que l'escriptor li havia fet i
que foren les causants que agafés les maletes i
se n'anés cap a Itàlia a conèixer tot l'art renai xentista.
Carles Sentís, un altre testimoni d'aquelles llargues xerrades a can Batlle, rememora
que es reunien fàcilment catorze o setze persones a la terrassa de la fonda, per participar en
unes converses que se sabia quan començaven
però mai quan s'acabaven. Sentís fa referència
al "depurat" gust artístic de Pla, que admirava
els pintors renaixentistes italians i els alemanys, gràcies a la cultura pràctica i visual que
havia adquirit al llarg dels seus viatges. Però
qui ens descriu detalladament els criteris per
entendre el gust estètic de l'escriptor del Baix
Empordà és el seu contertulià inseparable dels
darrers anys, Josep Martinell.
"Ell s'aferrava a les seves idees d'equilibri
i d'ordre. l el plaer visual que li proporcionava
una pintura de Sisley o un hort pintat per Pissarro és molt superior a totes les sensacions
que li puguin donar els tremendismes, fantasismes i decorativismes, per originals que
siguin, de l'art que ha vingut darrera d'ells."
(Martinell, ]. "Josep Pla i la pintura", Revista
de Palafrugell, maig 1971)
Probablement, Josep Pla per aquesta tradició classicista que duia a les espatlles i per la
seva concepció "realist a" de 1'estètica, va
oposar-se en nombroses ocasions a les avantguardes, ridiculitzant-les, i va dedicar bona part
de la seva trajectòria literària a escriure sobre

en la imaginació, un retrat de dona obra de
Salvador Dalí, ornat amb la fauna i la flora del
mar [...]. Dalí ha dibuixat aquestes subtilitats
amb un ardor de miniaturista, amb una finor
de realisme obsessionant i amb la seva mestria
habitual. El resultat és prodigiós, la novetat de
la pintura excepcional i la seva elegància
indesc riptible. El verisme de la tela, emanat
directament de la vida còsmica i de la fantasia
de formes i colors dels protozous, ens ha fet
sentir aquella olor forta i lleugerament amarga
de les algues que ens impregnà a Portlligat
una nit inoblidable." (Pla, ]. "Portlligat", Tres
guies, Edicions Destíno, 1976)
L'escriptor, alhora que repudia el surrealisme, interpretant-lo com un divertimento,
està fascinat per aquell "realisme" que practicava Dalí, que ens transporta directament més
enllà de la realitat, a un món màgic -on
moltes vegades la prosa descriptiva de Pla
també ens condueix-, a un univers parallel al
del present de 1'escriptor, perquè el seu entorn
quotidià no deixava d'ésser una font d'inspiració per crear literatura.
Hi ha una bíblíograña important que
parla dels encontres i dels distanciaments
entre Pla i Dalí, entre la qual podem citar
l'exposició "Coincidències" que va tenir lloc
el 2004 a la Fundació Josep Pla.
Hem d'esmentar també els dos llibres que
van ser il-Iustrats pels pintors de Palafrugell
Lluís Medir i Josep Martinell , Coses vistes i
Peix fregit, i que ja hem tractat en els capítols

embriagadora , amb un esquitx d'escepticisme,
que hom encara pot intuir amb el tracte amb
alguns palafrugellencs. .
La tasca de Pla com a crític d'art en molts
moments és discutible pel seu punt de vista
tan lligat a un art clàssic i "realista", però, més
enllà del mite de 1'escriptor, en els seus darrers
anys, assegut al menjador del mas, auster, tan
sols decorat amb una làmina d'una obra de
Vermeer, existeix un escriptor amb una sensibilitat estètica d'arrels realistes que podríem
dir que gairebé va aprendre a escriure a
mesura que aprenia a veure el seu món exterior des de l'òptica d'un pintor, tal com ho
demostra en molts passatges d'El quadern gris.
L'obra i la figura de Josep Pla esdevé, a
més d'un fil conductor de l'art de l'Empordanet, un pont entre l'Alt i el Baix Empordà.
"Brunet [... ] nos habla de la existencia de
una escuela ampurdanesa de pintura, por las
características comunes que observa en la
obra de tres pintores principalmente ; Dalí ,
Ramón Reig y Baig. Los tres son prodigiosos
dibujantes. Los tres son realistas de una deliberada pulcritud. Los tres han tenido el
mismo maestro y estan sujetos al peso fatal de
un medio ambiente inescamoteable y tangible. En una nota que me manda Ramon
Reig sobre estos asuntos, me dice que si de
alguna manera hubiera de calificarse la pintura de este grupo, habría de decirse que esta
es una pintura de precisión, añadiendo [... ]
que esta tendencia de la precisión era debida
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D'esquerra a dreta: Josep Quintà,
Josep Pla, CamíloJosé Cela,
Nestor Lujan, [aume Ïsern
i Lluís Medír, restaurant Reig,
Palafrugell, 8.1.1957.
Col-lecci ójaume lsern Deulofeu,
fons d'imatge FundacióJosepPla.
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al hecho de vivir los artistas en un país de una
claridad estatica nítida, con una atmósfera
perpetuamente limpiada por golpes de la tramontana, que permite distinguir los objetos
mas lejanos con una perfección absoluta [...].
Que así es el Ampurdan no cabe la menor
duda. Que el Alto Ampurdan, sobre todo esté
bajo la influencia constante de un inmenso
cielo barrido, bruñido y cristalino, lo he dicho
siempre." (Pla, ]. "La Escuela de Figueras",
Destino , núm. 306, 29-5-1943)
Si a l'Alt va existir una mena d'escola , a
través de la qual volien captar amb precisió el
seu entorn natural, al Baix Empordà això no
succeeix en forma de mestre i deixebles, sinó
que existeix un grup d'intel-lectuals que es
reuneixen a Palafrugell a principi de segle ,
bona part de les creacions dels quals giren al
voltant del seu paisatge vital. Són, entre
d'altres, Joan Baptista Coromina, Lluís Medir
i Josep Pla, que també admiraran l 'obra
creada a l'entorn d'aquell mateix paisatge de
Francesc Gimeno. Pla esdevindrà, amb els
seus textos, lligam entre diferents pintors que

es formarà un conjunt d'artesans, que en un
moment o altre treballaran amb el paisatge
natural i humà , com Ricard Rotllan, Joan
Guitart, Maria Ribot, i Josep Martinell;
aquest darrer també rebrà les seves primeres
lliçons de la mà del seu oncle, l'artesà i pintor
Josep Bruguera.
Medir, Martinell i la ploma de Pla, amb
els llibres Coses vistes i Peix fregit , materialitzaran tot el microcosmos palafrugellenc. pesprés vindran els artistes que s'abocaran
sobretot a la costa de Palafrugell a la recerca
de paisatge: Josep Mompou, Josep Palau, Joan
Pericot, Bonnin, Jesús Cassaus, Josep Navarro,
Albert Múñoz, Josep Guardiola. Joan Serra
construirà bona part de la seva obra a Calella,
i Josep Maria Prim esdevindrà un lligam més
entre l'Alt i el Baix Empordà. Rodolfo Candelaria actualitzarà la línia encetada per Massa,
treballant amb aquells pescadors condemnats
a una lenta desaparició, així com també Josep
Puig. Les obres de tots ells tenen en comú el
paisatge de I'Empordanet, que les marca amb
unes formes definidores procedents del seu
paisatge: de l'Empordà del pla, les alzines
sureres recargolades , amb els campanars de
Mont-ras, Esclanyà o Vullpellac , el cel blau i
una llum translúcida, el pla de Santa Margarida amb el Montgrí al fons, el campanar
escapçat de Palafrugell; de l'Empordà del mar,
l'atmosfera a cops humida de Calella, aquelles
cales rocoses i dures de Begur, la llum intensa,
els colors forts i, quan l'atmosfera és neta,
l'horitzó de Calella amb les illes Formigues, les

Exposició Gimeno, a Bagur
La Llum
Baudelaire, deia , que en la vida s'ha d'estar sempre ubl'iac
de quelcom: de vi , d'amor d'ideal. En Gimeno, camina la
vida , perennement ubriac de color. Les coses del mon, en tan
existeixen, per ell, en quan vibran, en quan li sosmouen la
retina vigorosament. Els objectes, la Natura, se i resolen totalment en color i llum.
Es tanta la seva passió per lo cromàtic, que a voltes prescindeix de l'estructu ra , de la forma de les coses. Gairebé
sempre, el dibuix no es més que un soport del color. Les coses
hi son en efecte, pero difuminades, lleugerament borroses. El
color, fuig de les coses tocades per ell, com un parfum. l es que
en Gimeno s'abandona al color per el color mateix.
En la successió de la seva obra, veiem sempre aquesta idea
central: exaltació del cromatisme, devegades, a despeses de
l'estructura. l anotem alhora això: la Natura, acariciada per la
paleta vigorosa d'ell, es excel-lída, idealitzada sempre.
Aquest fluir impetuós del color, en algunes teles d'ell ,
triomfa sobretot en el contrast, en la gradació, aspra. l encar
que sembli paradoxa, aquest tumult de cromatisme, es tothora
armoniós, delicat, suau.
L'obra en Gimeno, · gravita per mi, cap a la decoració
pura , precisament en quant sintetitza aquestes dos notes: oblit
del caràcter estructural del paisatje , oblit de la anécdota, en
una paraula, i deliciosa simfonia de colors.
Esguardeu un instant aquestes roques de Fornells i el
color hi es amb màgica exuberància. Es un apoteosis de vida
triomfant. L'aigua i les roques, resoltes en unitat perfecta, en
un ritme de lirisme ubriagant. Suaus pastositats de tapiç; les
transparències del esmalt; rojos enèrgics; blancs lleugerament
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iritzats, blaus fompos; verds àcids i ments.... Els colors més
vigorosos s'emmariden amb la boira d'aram que els grans mestres posaren entorn les testes de benventurança..... Nosaltres
pensem que aquest roquiser serà clàssic.
Aturem nos un segón, devant d'aquest esparrec geològic
que en diem Sa Platja Fonda. L'aigua, encuadrada entre el
mur fosc de l'esllavissament, devé misteriosa. En Gimeno la
resolt sense estridencies, sense carregar la paleta de negre, de
faiçó blana i sóbria, dintre de la seua grandiositat.
¿I aquest Pi agegut i aquest Port de ses orats? El color reverbera puixant a les pedres, al cel, al caseriu, als pins. Aqui el pinzell den Gimeno, es una alenada de vida ardenta i feconda ....
¿Per que citar més teles, si aixó es una lletania d'estrofes
espléndides a nostra Dona la Llum?
Però deixem aquestes modestes ratlles en peu; infinitat
d'idees ens venen a la punta de la ploma. En Gimeno, es un
dels artistes que obra avui a la contemplació espiritual, mes
nous horitzons. - P.
Baix Empordà , 23-09-1 917

A propòsit de l'Exposició Gimeno a Begur,
encara-Afinitats Electives
Els paisatges tenen una ànima. Els bons pintors, assimilen en les seves teles l'ànima dels paisatges. Els altres , es
limiten a copíal-s'he més o menys fidelment .
Hi ha qui treballa inconscientment per els fabricants de
xocolata.
Aquest esperit de la Natura, és distint en cada poble. Hi
ha un paisatge català, com un paisatge vasc, com un paisatge
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minça fumera com xopes. Cap gradació agre. Aire dens, ple
de sentors de terra molla. El sol brilla esmortuit al marensabonat - i a les maresmes i arroçals .... Calitxa grassa.
Hi ha una idea central en el paisatge empordanès del
mar: la llum reverberant sobre un troç de mon fet a cops de
puny de gegant. De faiçó, que el color es aquí, fre de la fortitut. D'aquí sorgeix, aquesta feminitat de les platjes de
Bagur, posades al bell mig de la Costa Brava. En aquest respecte hi ha una assimilació tant completa en aquestes teles,
que par ques cridin, la obra del artista i la Natura pintada.
Tot afinitat electiva.
Mireu "Sa Tuna" tan boja de color; i Aigua Blava puríssima, i el cap de Bagur tan agresiu, i Fornells i sobretot
aquesta" Cargalada", Un amic devant d'aquesta tela, digué
espontantarncnt , ço que diuen els mariners devant del
gargal; "¡Arria i per terra!" Tan justa es la nota d'ambient.
La bona economia d'aquestes ratlles, ens obliga a deixar
embastades aquestes Indicacions. Amb pler, desenrotllaríem
aquestes idees. No sabem de ningú- llevant algunes paraules
iccidentals d'Anca Marcio- que ens hagi parlat del nostre
paisatge. Seríen aspectes interessantíssims que estan per fer.
Diguem però que el paisatje de Bagur sembla fet perque
en Gimeno el pinti i que tota l'obra den Gimeno, par de
BagUL En Gimeno l'hi ha copsat l'ànima. En Gimeno
s'emporta un troç de Catalunya.

El franciscanisme
En Gimeno com Darius de Regoyos, com Joaquim Mir,
és un pintor franciscà. El franciscanisme podria sintetitzarse
aíxís; excel.Iír la Natura sempre. Són aquelles paraules del
Pobret d'Asts; "¡Germana aigua germanes roques, germans
pins! Ben garbellat, és el vigorós panteisme, el sa.
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¡Estimeu-la i estimareu la vida! ¿No esguardeu els raigs de
sol com juguen amb 1'aire i el mar i els pins, com criatures,
damunt d'aquelles roques?
I nosaltres, que com ell i com tothom, patim el mal
d'ara, el pessimisme i el mon corre junyit a una vida bruta i
fastigosa em d'agrair-li aquests moments de tranquil.la
efusió.

La tècnica
En Gimeno artista instintiu, necessariament ha de tenir
una tècnica espontània, personal. ¡Quina lliçó, avui que tot
son escoles de pintura i corra per aquests mons de Déu el
Manual del perfecte pintor!.
A mi em reventen els apriorismes en Art. Diu que
Ignaci Zuloaga, pinta amb els dits. Això vol dir que pinta
com sap i pot.
Devegades en Gimeno emplea la tècnica impressionista: çó es: supresió del to local pr yuxtaposició dels colors
primordials i complementaris.

Bagur - EI·logi
Altrament es una joia de vila de Bagur. Es fortament
interessant seguir pas a pas el seu desentrotllament cultural,
vigorós ja. Que s'aguditza ara, amb aquesta manifestació
d'art esplèndida.
.
El saló modest, però traspuant ansies de fer quelcom.
Les paraules liminars del catàleg, justíssimes. I l'amabilitat
incomparable de la gent.
Aquí contínua 1'empatx de suro i de vulgaritat. - P

Baix Empordà, 30-09-1917.

Relació d'obres
catalogades
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1.

Baldomer Gili Roig: Calella de Palafrugell,
1913, oli sobre tela, signat i datat, 59 x 45 cm ,
col-leccíó família Gili .

4. Baldomer Cili Roíg: Calella , c.1920,
oli sobre tela, no signat, 61x96 cm,
collecc íófamília Cili .

7. Baldomer Cili Roig: Apunt, c.1924, oli sobre
te la, 22,5 x 29,5 cm, signat i amb inscripció,
collecci ó família Gili.

2.

5.

Baldomer Cili Roig: Calella , 1914, oli sobre
tela, signat i datat , 93 x 120 cm, collecci ó
família Cili.

3. Baldomer Cili Roig: Barques, c.1912, llapis

Baldomer Cili Roig: CapRoig, c.1923, oli
sobre tela, signat, 93,5 x 135 cm, col..lecció
família Cili.

6.

Baldomer Cili Roig: Pinos seculares (pineda de
Llafranch) , c.1924, oli sobre tela, signat, 98 x
126 cm, collecció família CnL

9.

Jaume Ferrer: Retrat de lV[ariano Ferrer,
c.1890, oli sobre tela, signat, 51 x 45 cm,
collecc íó particular.

8. Jaume Ferrer: FotografIa
de Baldomer Cili pintant, c.1914,
fons jaume Ferrer, ANIP.

sobre paper, no signat, 11,2 x 15,5 cm,
colleccl ó família Cili.
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10. jaume Ferrer: Autoretrat, c.1900,
oli sobre tela, 38 x 30 cm, signat.
colleccí ó particular.

13. jaume Ferrer: Salí de Tamariu. c.1920 ,
oli sobre tela , 69,5 x 84 cm, signat,
col-lecció particular .

16. [aume Ferrer: Dues barques, c.1920,
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oli sobre tela, 43 x 66 cm, signat,
col·lecció particular.

11. Jaume Ferrer: Composició, c.1910,
oli sobre tela, 52 x 68 cm, signat,
colleccí ó particular.

12. jaume Ferrer: Tamariu, 1919, oli sobre
fusta, 40 x 27 cm, signat i datat,
col-lecció particular.

14. jaume Ferrer: Apunt amb barques, c.1920, oli
sobre fusta, 40 x 27 cm, no signat, colleccíó
particular.

15. jaume Ferrer: Calella, c.1920,
oli sobre tela, 57,5 x 71 cm, signat ,

17. jaume Ferrer: Calella, c. 1920,
oli sobre tela, 55 x 65 cm, signat,

18. Jaume Ferrer: Retrat de Lluís Ferrer, c.1917,
oli sobre tela, 4l x 32 cm, no signat,
collecció particular.

col·lecció particular.

colleccí óparticular.

19. Francesc Clm eno: La Pineda , 1897,
oli sobre tela , 42 x 53,5 cm, signat
i datat , collecci ó particular.

20. Francesc Gimeno: Sa Tuna, 1916,
oli sobre tela, 23 x 38 cm, signat i datat ,
col-lecci ó particular .

21. Francesc Gimeno: Sa Tuna, c.1916, llapis
sobre paper, no signat, amb inscripció, 11,5 x
20,5 cm, coll ecci óparticular.

22. Francesc Gimeno: Aiguafreda , c.1916, llapis
sobre paper, no signat, amb inscripció , 11,5 x
20,5 crn , collecció particular.

23. Francesc Güneno: Fornells, c.1916, llapis
sobre paper, 22,5 x 20,5 cm, no signat,
col-leccí óparticular.

24. Francesc Gimeno: Pescadors . c.1916, llapis
sobre paper, 11,5 x 20,5 cm, no signat,
colleccí óparticular.

25. Francesc Gimeno: Begur, 1917, oli sobre
tela, 85 x 100 cm, signat j datat, collecci ó
particular.

26. Francesc Gimeno: Autoretrat, c.1917,
tinta sobre paper, 36 x 26 CD1, no signat,
colIeccí óparticular.

27. Francesc Gimeno: Autoretrat, c.1923,
tinta sobre paper, 17,6 x 13,5 cm, no signat,
collecci ó particular.
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28. Leopold Ferrer: Retrat de Torres ]onama ,
c.1915, oli sobre tela, 58 x 45,5 cm. signat,
collecci ó Museu del Suro, Palafrugell.

29. Leopold Ferrer: Retrat de !'v1artí Cama, c.1910,
oli sobre tela, 135 x 85 cm, signat, collecci ó
particular.

30. Leopold Ferrer: Retratde Dorotea cle Chopitea,
c.1890, oli sobre tela, 66 x 48,5 cm, signat,
collecció esglésiade Calella de PalafrugelL

31. Leopol Ferrer: Retrat de joan Ferrer,
oli sobre tela, 58,5 x 35 cm, signat ,
col-lecci ó particular.

32. [osep Bruguera: Llafranc, 1915, oli sobre
tela, 73,5 x 48 cm, signat i datat
col-lecció particular.

33. josep Bruguera: Barques, 1916, oli sobre
tela, 50 x 86 on , signat i datat ,
col-leccíó particular.

34. Josep Bruguera: Laprocessó, 1916,
oli sobre tela, 18 x 25 cm, signat i datat ,
colleccí ó particular.

35. Lluís Puntis: Paisatge, c.1899,
pintures murals de la casa familiar
Roig Ferrer, Palafrugell.

36. Lluís Pun tis: Nimfa. c.1885,
pintura mural de la casa familiar Plaja,
Palafrugell.

37. [aume Ferrer: Fotografia del Club 3x4,
amb pintures atribuïdes a Lluís Puntis.
Fons Jaume Ferrer, AMP.

38. Joan BaptistaCoromina: Paisatge de Mallorca,
1906,dibuixsobrepaper, 16,5x 25,5 cm, signat i
datat, collecc í ó particular.

39. Joan Baptista Coromina: Autoretrat, 1907,
sanguínia sobre paper, 25,5 x 16,5 cm, signat i
datat, col-lecci ó particular.

40. Joan Baptista Coromina: Retrat de Rafael
Jvlasó, 1908, oli sobre tela, 64 x 54 cm,
colIecci óparticular.

41. Joan Baptista Coromina: Apunt de Peratallada ,
1908, tinta sobre paper, inclòs en una carta
clel pintor dirigida a Rafael Masó.

42. Joan Baptista Coromina; Paisatge,
c.1908, oli sobre tela, 70,5 x 75 cm,
Ajuntament de la Bisbal.

43. [oan Baptista Coromina: Adoració, 1913,
tècnica mixta sobre paper, 33,5 x 33,5 cm,
signat i datat , collecci ó particular.

44. Joan BaptistaCoromina: Escola .tv1enor d'Arts i
Indtístries de Palahugel1, c. 1917, tinta sobre
paper, 14 x 13,8 cm, signat, col-lecci ó particular.

45. Mart í Gimeno: Paisatge, c.1908,
oli sobre paper, 28 x 66,5 cm,
signat , col-lecci ó particular.
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46. Martí Gimeno: Retrat de dona, c.1909, tinta
sobre paper, 26 x 21,5 cm, signat i dedicat
en el 1947, colleccío particular.

Joan BaptistaCoromina: Esbós per a rellotge de
sol, 1914, llapis i aquarel- la sobre paper, 30 x 61
cm, signat i datat, col-lecci óparticular.

48. Joan Baptista Coromina : Composició.
c.1918, oli sobre cartró, 30 x 39 cm, signat,
collecci ó particular .
I
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49. Lluís Medir: Camídesa Riera , 1925,
oli sobre tela, 76 x 83 cm, signat i datat ,
collecci ó particular.

50. Lluís Medir: Paisa tge, c.1925,
oli sobre tela, 42 x 53,5 ern, signat,
cal-leccíó particular.

51. Lluís Medir: Composició, c.1927,
oli sobre tela, 43,5 x 53,5 cm, signat
col-lecció particular.

52. Lluís Medir: Autoretrat c.1925.
oli sobre tela, 40 x 34 cm, no signat,
col·lecció particular.

53. Lluís Medir: Interior, c.1925,
tint a sobre paper, 31,5 x 25,5 cm,
signat, col-lecci ó particular.

54. LluísMedir: Les estovalles, c.1927,
oli sobre tela, 44,5 x 55,5 cm, signat,
colleccíó particular.

55. Lluís Medír: Figura, 1926, impressió sobrepaper,
portada d'un concert de música de I'Assocíació
de Músicade Palafrugell. 16,5 x 21 cm.

58. Lluís Medir: Tamariu , c.1928, aquarella
i tècnica mixta sobre paper, 31 x 39 cm
signat, colleccí ó Lluís Molínas .

61. Ignasi Genover: Paisatge, c.1923,
oli sobre tela, 69x 79cm, no signat,
colleccío particular.

56. Molses Giralt: Mas de can Pagès , Regencós,
c.1930, oli sobre tela , 43 x 69 cm, signat,
collecció particular.

57. Lluís M edir: ','¡d /", ( . 1~ )~ ) () , aquarella

59. Lluís Medir: A/Iu ralla de Palafrugell, 1953, illustració del llibre de bibliòfil Peíx fregit de Josep
Pla. Ed. de la Punta d'Es IVlut, 1954.

60. Lluís Medir: Paisatge, c.1950, aquan-l-la
sobre paper, 29 x 41 cm, signat, colk-rr to

62. Ignasi Genov er: Paisatge , 1925,
oli sobre tela, 69x 79 cm, signat j datat.

63. Ignasi Genover: Calella . c.1927,

col lecció particular.

sobre paper, 11 'l ,~ 1 (i I
col-lecci ó p:lr l Í! 111.11 .

l ' II I ,

'iP" 8t,

particular.

oli sobre tela, 49 x 64 cm, no signat,
colleccí óparticular.

14

64. Ignasi Genover: Paisatge, c.1930,
oli sobre tela, 48,5 x 60 C1l1, signat,
col-lecci ó particular.

65. JosepIVIaria Sert: Larepüblica dels pescadors (La
barca de Catalunya), c.l 935, transparència a l'oli
sobre basedaurada, 283 x 275 cm.

66. Domèn ec Carles: Retrat del'v1argarita Gabarró,
e.1925, oli sobre tela, 62 x 50 cm, signat,

67. Josep Mompou: Barques de Calella, 1922, Llapis
plom i aquarel-la sobre cartolína.Sl.d x 43,8 cm,

68. Josep Palau: Paisatge de J'Ernpordà, 1934,
oli sobre tela , 47 x 57 cm, signat col-lecc íó
FunclacióPalau.

69. Josep PaJau: Platja, 1935, oli sobre
tela, 47 x 57 cm, signat, colleccl ó
Fundaci ó Palau.

71. Maria Massa: Retrat de Pep Gilet.. 30-09-1932,

72. IVIaria Massa: Retrat d'en Xicu Lluch ,
c. 1932, oli sobre tela, 83,5 x 63,5 cm,

signada i datada, col-lecció FundacióPalau.

70. Josep Palau: Noi deCalella, c.1935, llapis bru
sobre cartolina, 34 x 27,2 cm, no signat,

150

col-leccíó Fundació Palau.

llapis sobre paper, 31,5 x 22,5 cm, datat i
signat, collecci ó particular.

collecci ó parti cular.

signat, col lecci ó particular.

73. Joaquim Mornbrú: Dona j barca, 1935,
oli sobre tela, 71,5 x 58,5 cm, signat,
colleccí óLluís Molínas.

74. Nicolas Woevodski: Retrat, c.1930, tinta
i aquarel-la sobre paper, 63 x 50 CIn , no signat,
collecc íó particular.

75. Josep María Prim:Paisatge, c.1930,
olisobrefusta,
col-lecciópartícular.

76. Josep Maria Prim: El port del Crit, c.1925,
oli sobre tela, 49 x 60 cm, signat, col-lecci ó
particular.

77. ]. IvI. Prim: En Xicu Lluc (pare de la Custòdia)
tornant de pescar del port de lVlala Espina, c.1937,
oli sobre tela, 53 x 65 cm, signat, col. particular.

78. Josep María Prim: Calella, c.1945,
oli sobre tela, 56 x 67 C111, signat,
col-leccí óparticular.

79. Josep Maria Prinl: Composició, c.1971,
guaix sobre paper, 48 x 64 C111, signat,
colIecció particular.

80. Joan Serra: Racó de la platja de Calella
de Palafi'ugel1, 1936, oli sobre tela, 60 x 73 cm,

81. Joan Serra: Aiguablava, 1953, oli sobre
tela, 64 x 80 CITI, signat i datat,
colleccí ó particular.

IvINAC.
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82. Joan Serra: Elport de !v1ala Espina . c.1960.
oli sobre tela, 79 x 98 cm, signat, colIecci ó
particular.

83. Joan Serra: ElPort Bo, 1963,
oli sobre tela, 60x 130 cm, signat,

85. Joan Pericot: P01't Bo, 21 agost 1958,

86. Joan Pericot: Paisatge, c.1960,
tinta sobre paper, 47 x 66,5 cm,

oli sobre tela, 32 x 41 cm, signat i datat ,
collecció part icular.

88. Manel Rocamora: Dibuix, 1952,
tinta sobre paper, 15x 11,5 cm, signat
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i datat , col-lecció particular.

colleccíó particular.

signat , colleccl ó particular.

89. Albert tv1ÚÍ10Z: Paisatge, c.1965,
tinta i aquarel-la sobre paper, 11,5 x 15 cm,
signat i dedicat, col-leccíó particular.

84. Joan Serra: Calella , 1969, oli
sobre tela, 82 x 116 cm, signat,
col-lecció particular.

87. Joan Pericot: Calella , c.1960,
tinta sobre paper, 48 x 65 cm,
signat, colleccíó particular.

90. je s úús Cassaus: Calella T. e.I 960 ,
oli sobre fusta, 53,5 x 81,5cm, signat,
col-lecció particular.

91. Jesús Cassaus: Calella lI, c.1960,
oli sobre tela, 58 x 79 cm, signat,
collecció particular.

92. Josep de Togores: Taula de can Batlle, 1950.
tinta sobre fusta, reproducció de l'original ,
111 x 78 cm, collecció particular.

93. Josepde Togores: Nena netejant mOl1getes,
c.1951, olí sobre tela, signat,
ubicaciódesconeguda.

94. Alfred Sísquella: Cornposició, agost 1949,
oli sobre fusta, 18,5 x 23 cm, signat,
collecció particular,

95. Josep Cuardíola Torregrosa: Cap Roig, 1943,
oli sobre tela, 64,5 x 90 cm, signat i datat,
col-lecci óparticular.

96. Josep Guardiola Torregrosa: El port de can
Calau, 1955. pintura mural sobre paret,
signat i datat, Hotel Sant Roc.

97. Ricard Rotl1an: Calella, c.1940,
oli sobre fusta, 36,5 x 49 cm, signat,
colIecció particular.

98. Albert Ràfols: Bahia de LlafI'anc , 1949,
oli sobre tela, 60 x 75 cm, signat,
collecc í óparticular.

99. Josep Navarro: Barques, oli sobre tela ,
1954,63,4 x 48.5, cm, signat,
col-lecció particular .
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100. Josep Navarro: Composició, c.1955,
oli j tècnica mixta sobre teJa, 98 x 48,5 cm ,
signat, colleccíó particular.

101.Tomàs Moret: Calella en el 1900, c.1960, tint a
sobre paper, 43,S x 76,5 cm, signat, collecció
particular.

102.Roger Deulofeu Bonnin: }imy bevedor
d'absenta , 1953, tinta sobre paper, 43.5 x 31
cm, signat i datat, collecc ió particular.

103.Roger Deulofeu Bonnin: Llaüts a la pla~ja ,
c.1965 , tinta sobre paper, 46,5 x 61,5 cm,
signat, col-Iecció particular.

104.Roger Deulofeu Bonnin : Barques, c.1970,
oli i tècnica mixta sobre paper, 39 x 54 cm,
signat, collecci óparticular.

105.Ezequiel Torroella: Paisatge.. c.1960,
oli sobre tela, 72,5 x 91,5 cm, signat ,
col-lecció particular.
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106.R.odolfoCandelaria: Autoretrat, gener 1957,
oli sobre fusta, 58 x 45 cm, no signat,
fons Rodolfo·Candelaria.
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107.Rodofo Candelaría: 4 pescadors, 4 gavines , 4
savis , 4 vells, 4 contes, setembre 1966, oli sobre
tela, 96 x 130 CITI, fons Rodolfo Candelaria.

I
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108.Rodolfo Candelaría: Figures, novembre
1994, oli sobre tela, 81 x 100 cm, signat ,
fons Rodolfo Candelarí.

109. RodolfoCandelaria: Pescadors cie Calella mirant el
mar, sèrie CapRoig, c. 1970, collage i tècnica
mixta, 39 x 54cm, signat, fons Rodo1f'o Candelaria.

110.Guillem Soler: Escena del naixement deJesús,
c.1946, pintura mural sobre paret,
esglésiade Sant Mart í, F ':ll ':l h' llíl(:, ll

111.Guillem Soler: Retrat ele Lluïsa Jv1arIJ
Gich, 22-05-1948, llapis sobre paper,
39 x 29 cm., col-lecció particular.

112.Guillem Soler: Escenade la vida
desanta Rosa, c.1958, pintura mural,
esglésiade Llafranc.

113. Raimon Roca: Escena dela pesca delavida de sant
Pere, c.1945, oli sobretela, pintura de l'interior
de l'església de Calellade Palafrugell.

114.Joan Guitart: Caricatura El Salat,
c.1933, tinta sobre paper, 15 x 9,5 CITI,
col-leccíó particular.

115.Joan Roig (Falet): Vell amb arengades,
c.1930, oli sobre tela, signat, 97,5 x 69.5 cm,
co lIeccí ó particular.

116.Joan Roig (Falet): Retrat de Leopold Ferrer,
c.1925, carbó sobre paper, 48 x 31 cm,
collecció particular.

117.Joan Roig (Faler): Autoretrat,
c.1940, oli sobre tela,
ubicació desconeguda.

1

119.Maria Ribot: Portada
de la Revista de Palahugell,
gener 1962.

120. María Ribot: Les remendacJores, c.1964, gravat:
sobrepaper, 22,5 x 33 crnaparegut a la [~evista de
Palafrugelleljulio! de 1964, coll eccíó particular.

l Zl .josep Martinell : Cala, c.1930,
aquarel -la sobre paper, 31 x 44 cm signat ,
col-lccció particular.

122.josep Martínell: GelvasÍ, 1948, ll-lustraci óen
guaixdamunt d'un exemplar del llibre de bibliòfil
Coses vistes, cie josep Pla, Edicions Montcal, 1949,

123.]osep Mart ínelí: Carrerde París, 1956,
aquarelI a sobre paper, 55 x 43 cm, signat
i datat , collecci ó particular.

124.Josep Mart ínell: Escenes marineres, c.1970,
pintura sobre metall, presentada en tríptic , 26
x 68 cm, collecció particular.

125.josep Martinell: Conjectures sensibles, cornediants, 1974, oli sobre fusta, 72 x 123,5 cm,
signat i datat, col-Iecció particular.

126. josep Martin ell: Bodegó ambcargols, 1991, oli
sobre fusta, 60 x 90 cm, signat j datat,
collecció particular.

118.Joan

(Falet]: Rita amb plata debrl/nyo]s,

c.1960, tèc nica mixta sobre paper, 32 x 25,5
cnt , collecci ó particular.
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Martínell: El l\!1ontgrí, 1992,
oli sobre tela, 38 x 55 cm, signat
i datat col-lecci ó par ticular.

c.1975 .
oli sobre fusta , signat,
col-lecci ó de l'artista.

133.l\Ilodest Cuixart: L'arbre del bé
del Inal, 1971 , oli sobre tela , signat,
colleccí ó particular.

i

Martínell : Llescadors, 1992, oli sobre
fusta , 75 x 230 cm , sign at i datat , coll eccí ó
particular.

Firaires, 1956 , oli sobre tela .
80 x 100 cm, signat i datat ,
col-lecc íó de l'artista.

131. Nicolau Matas : Gambes, c.196 5, tècnica
mixta sobre paper, 49 x 31,5 cm , sign at,
collecció particular.

132. Ivlodest Cuixart: Lapallassa Karowa, nUHlI..-:jrldL,1~e d
illell1anspll:'gel, 1977, tècni ca mixta sobre paper ,
61 x 48 Cl11, signat i datat , col-Ieccióparticular.

134. Modest Cu ixart: IVIolière, 1971,
oli sobre tela , 54 65 on, signat
i datat, col-Ieccí o particular.

Co1'01111na: El pobret d'AssisÍ,
135 .Joan
c.1917, llapis i tinta sobre cartró, 25,7 x 33 ,5
cm, sign at, col-lecció pa rticu lar.

1

136.Francesc Gimeno : Fornells, 1917 ,
oli sobre tela, 65 x 98,5 cm, signat,
Museu de Montserrat .
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137.Josep Dunyach: Retra t de Josep Pla,
c.1925, bronze, 30 x 17,5 x 18,5 cm,
Fundació
Pla.

138.Rafael Benet: Retra t de RosaPla, c.1940. oli
sobre tela, 91 x 72 e111 , signat i dedicat,
collecci ó particular.

AGU ILÓ ANNA, ALTAIÓ VICENÇ l
SABATER ENRIC ; Salvador Dalí, Josep
Pla. Coincidències, exposició de la Fundació
Josep Pla, 2004.
ANÒNIM; "Exposició Gimeno ", Diario de
Cerona, 25-03-1917.
ANÒNIM; "De Palafrugell: Exposició Interessant", ElAutonomista, 12-10-1922.
ANÒNIM; "José María Prim, treinta años de
actividad artística en la Costa Brava" Los
Sitios de Cerona, estiu 1971.
BONAL CARME; "L~ destrucció com a
mesura del temps, El pintor Ignasi Genover
1893-1967". Nou Palafrugell, núm. 126, setmana del 6 al 20 de novembre de 1998.
BONAL CARME ; El receptari de l'Elvira
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IRA N C ES C ; "L'e xposició
Ara, 18-07- 1936 , núm .

l 'art ",

"Correu", la cuina d'una familia del 1900 a
Palafrugell. Edita Arxiu Municipal de Palafrugell, 2000.
BRUGADA MARTIRIÀ; "Notes històriques
de la capella de Sant Sebastià de la Guarda
i la seva devoció a Palafrugell " a Sant
Sebastià de la Cuarda, 2000.
BRUGAROL JOSEP; "Un altre Palafrugell.
El mestre de dibuix", Revista de Palafrugell,
núm. 9, 1962.
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FEBRÉS XAVIER; Grans hores de la Costa
Brava, Quaderns de Palafrugell, 1994.
FEBRÉS XAVIER; Cap Roig, el llegat d'un
somni, Fundació Caixa de Girona, 2000.
FEBRÉS XAVIER; El pintor i els pescadors de
Calella de Palafrugell , editorial Columna,
1991.
FOLCH l TORRES, J: "L'escultor Dunyach" ,
Gaseta de les Arts 15-01 -1926.
FONTBONA FRANCESC, MANENT
RAMON; Elpaisatgisme a Catalunya , editorial Destino, 1979.
FONTBONA FRANCESC; Josep Mompou,
editorial Mediterrània, 2000.
GARCIA
JOSEP MIQUEL; Els
Evolucionistes, Edicions Parsifal, 2004.
GILI ROIG BALDOMER; "Disquisiciones
artístícas". EIPueblo, 23-VII-1925.
GILI MOROS JOAQUIM; "Baldomer Gi1i
Roig". Exposició Baldomer Gili Roig, Institut
d'Estudis I1erdencs, 1980.
GONZALEZ-RUANO CESAR; "Port-Lligat:
Dalí y Prim", Destino, 1944.
GONZALEZ LLÀCER JORDI; Joan Serra,
editorial Ausa, 2003.
GRAU DOLORS; Els artesans de la imatge,
Fotografla i cinema amateur a Palafrugell .
Quaderns de Palafrugell, 1997.
jUNOY JOSEP MARIA; "Pinturas del Bajo
Ampurdan, Ignasi Cenover", Baix Empordà,
6-4-1922.
LUNATI MONTSERRAT; "Roger Deulofeu
Bonnin - un artista que pinta" Revista de,
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MARTINELL JOSEP; "El pintor josep Maria
Prim" Revista de Palafrugell, febrer 1974.
MATINELL JOSEP; "Quatre paraules sobre
l'altar major de l'església" Revista de Palafrugell, juliol-agost 1994.
MARTINELL JOSEP; Escrits d'ahir. Edicions
Baix Empordà, Palafrugell.rl Sê'I
MARTINELL JOSEP; Josep Pla vist per un
amic de Palafrugell , edicions Destino,
1996.
MARTINELL JOSEP; "Raimon Roca a Palafrugell", Revista de Palafrugell, 1977.
MARTINELL, JOSEP; "josep Pla i la pintura", Revista de Palafrugell, maig 1971.
MARTINELL JOSEP; "josep PI~ i Salvador
Dalí- coincidències entre dos empordanesos" , Revista de Palafrugell, núm. 105,
octubre 1970.
MATES JOAN; El pintor Francesc Gimeno,
Edicions la màtrencada, 1935.
MOLINAS LLUÍS; "Dalí a Castell, Dalí
enfangat pels corriols de Castell" , Revista del
Baix Empordà , núm. 6, abril, maig, juny
2004.
MONTSALVATGE XAVIER l PLA JOAQUIM; Girona, terra de gestes i de beutat,
Tipografies Dalmau Carles i Pla, Girona,
01 -08-1918.
.
NADAL l MALLOL; "Martí Gimeno ens
parla de la vida i l'obra del seu pare", Ressorgiment, gener 1936, núm. 234, Buenos Aires.
PAGAMO jOSE LEON; "Habla D. B. GILI
ROIG" LaNacion , 9-VIII-1925.

PERICOT JOAN; "El pintor G im n i 'f rro..
ella", Festa Major de Sant Genís, 1 , dita
Centre d'estudis i arxiu, Ajunt' n l l
Torroella de Montgrí, 1983.
P; "A propòsit de l'Exposició G imen a g ir,
encara.. Afinitats Electives", Baix EmJor la,
30,.09.. 1917.
P; "Exposició Gimeno, a Bagur; La Llum, aix
Empordà, 23,.09.. 1917.
PLA JOSEP; "El pintor Ignasi Genover", Baix
Empordà, nÚ1TI. 649, 9.-4.-1922.
PLA JOSEP; "La Escuela de Figueras", Des,.
tino , núm. 306,29.. 5.-1943.
PLA JOSEP; Peix Fregit, Edicions de la Punta
d'Es mut, 1954.
-PLA JOSEP; Homenots ( tercera sèrie), edit orialSelecta, Obres completes XVI, 1959.
PLA JOSEP; El Quadern gris. Edicions Des.tina, Obracompleta Vol I, 1966.
PLA JOSEP; El meu país. Edicions Destino,
Obracompleta Vol. VII, 1974.
PLA JOSEP; Prosperitat i rauxa de Catalunya,
Edicions Destino, Vol. III, 1977.
PLA JOSEP; "José María Prim", Destino 5,.01.1974.
PLA JOSEP; Homenots ( quarta sèrie), Edicions
Destino, Obra completa Vol. XXIX, 1975.
PLA JOSEP; "Portlligat", Tres guies, Edicions
Destino, Obracompleta Vol. XXX, 1976.
PLA JOSEP; Prosperitat i rauxa de Catalunya,
. Edicions Destin o, Obra completa Vol.
XXXII, 1977.
PLA JOSEP.. CATALA ROCA; La Costa
Brava, Edicions Destino 1978.'

161

L'ensenyament a Palafrugell. 1993.
Història de les diferents institucions pedagògiques de la vila i dels seus protagonistes
més destacats des del segle XVII fins als nostres dies, amb una especial atenció al marc
econòmic i social de la vila i la seva incidència en l'ensenyament durant aquests anys.

[2] FEBRÉS, Xavier
Grans hores de la Costa Brava
Les finques d'Aiguablava, Cap Roig i Mas Juny. 1994.
Presentació d'exemples destacats del "primer turisme cosmopolita en aquest sector de la
Costa Brava: Bonaventura Sabater i Joan Ventosa a Aiguablava, el matrimoni Woevodsky a Cap Roig, Josep M. Sert i els Puig Palau al mas Juny.

[3] BAGuÉ, Enric
El Palafrugell popular
Tavernes, cafès, fondes, hostals, casinos, colles i cinemes. 1995.
Estudi del Palafrugell popular al final del segle XIX i al començament del XX. És un
record d'una manera de viure amb mancances materials, però plàcida i tranquil· la, on
l'esbarjo col-lectiu era fonamental per a la vida del poble.

[4] UNLAND, Annie
Llafranc entre la tradició i la modernitat. 1996.
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Visió històrica de Llafranc des de rera Neolítica fins als nostres dies que inclou l'estudi
demogràfic i urbanístic de la població actual i l'anàlisi de la seva capacitat per conservar
l'originalitat i l'autenticitat en el moment dels grans moviments turístics del nostre segle.

Els artesans de la Imatge
Fotografia i cinema amateur a Palafrugell (1860-1985). 1997.
Treball de recerca que reconstrueix la història dels pioners de la fotografia a Palafrugell
des dels inicis de la nova professió de retratista fins als anys seixanta. A més, 1'autora
dedica un capítol a la recuperació de la història gràfica de la vila, i analitza les onze
edicions del Concurs de Cinema Amateur de Palafrugell (1964-1985).

[6] NOGUER, Jaume; ALCOBERRO, Agustí
Pirates, corsaris i torres de moros.
Passat i present de les torres de Palafrugell i de Mont-ras. 1998.
Inventari exhaustiu de les torres de moros i reconstrucció de la història de 1'amenaça
corsària al nostre litoral, particularment intensa del segle XIV al XVIII, i dels esforços
de la gent d'aleshores per construir un sistema de defensa.

[7] XARGAY, Xavier
Escriptors a Palafrugell
o ruta planera per les seves vides, obres i miracles, de 1880 a 1936. 1999 .
Guia de viatge per la riquesa cultural de Palafrugell durant uns cinquanta anys: textos
populars, casinos, ateneus, publicacions periòdiques, festes literàries, lectors i lletraferits. La guia és complementada amb una antologia de textos.

[8] MASSAGUER, Santi
20 anys de democràcia a can Becll
Crònica política de Palafrugell (1979-1999) . 1999.
Relat en clau periodística 'dels fets polítics esdevinguts a Palafrugell d'ençà de la mort
del general Franco fins al final del segle XX: la transició i la crònica d'aquests vint anys
de consistoris sortits de la voluntat popular.
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L'Escola Torres ]onaula i el seu temps
75 anys d'escola pública. 2000.
Història de l'escola durant els seus setanta-cinc anys d'existència, des del moment en
què el filantrop Josep Torres jonama va obsequiar amb una nova escola la seva vila
natal fins a l'actualitat. Els testimonis del darrer capítol ens aporten el record de temps
passats i una visió del moment present.

[10] ESTEBA, Miquel
Calella
de la pesca al turisme. 2001.
Recorregut per la història petita del poble, des dels temps de la màxima prosperitat de
la indústria pesquera fins als anys del turisme. El llibre es completa ambles aportacions
de Daniel Pereira a l'estudi de l'arquitectura i l'urbanisme calellencs. :, ~ . "
,."

[11] HERNÀNDEZ, SANTIAGO
Palafrugell í el suro
Feina i gent dels inicis de la indústria a la postguerra. 2002.
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Història de la indústria, de les institucions empresarials, de la tecnologia i de la
societat surera; basada fonamentalment en materials inèdits. Inclou els lligams familiars i empresarials que es van establir entre les nissagues sureres.

V '11 . gl XX. 2003.

[13] BARTI, Amèrica; PLANA, Rosa;
TREMOLEDA, Joaquim
Llafranc romà. 2004.
Recorregut en el temps des del descobriment d'aquest jaciment arqu

XVIII fins als nostres dies, i reconstrucció del Llafranc d'època roman a.

[14] LLEDÓ, Diana; ROQuÉ, Carles
El medi n atura.1 de Palafrugell. 2005.

o escr ípc í ó de
I
I

les característiques més rellevants del medi g 1<l'
unicipi i de la interacció que des de temps molt reculats s'I
a ' Ira i l'activitat humana.
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Serra i Josep Maria Prim. Més endavant, aquest Empordà Petit esdevindrà font de creació
per a altres artistes, corri Josep Martinell, Rodolfo Candelaria i Modest Cuixart.
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