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L'ORIGEN DEL MARXANT JOSEP DALMAU 
e 

Jaiirne Vidal i Oliveras 

El rnanresb Josep Dalmau i 
Rafe1 (1 867-1 937 , passa er 
ser el «marxant» d. art mo B ern 
i I'introductor de I'art 
d'avantguarda a Catalunya. 
Va ser qui, per exernple, va 
donar a coneixer Miró i Dali. 
El present article es una 
aproximació que hi aporta 
nous punk de vista: les etapes 
de les Galeries Dalmau, els 
criteris de prornoció, etc. Entre 
altres, hi ha una hipotesi 
especialment interessant: la 
vinculació en el treball de 
promoció de Josep Dalmau i 
el Mademisme. 

L'Obra Cultural de Caixa 
de Manresa en la 
convocatoria '88 dels «Premis 
Oms i de Prat» concedí una 
beca d'investigació a Jaume 
Vidal i Oliveras per a I'estudi 
del marxant Josep Dalmau i 
Rafael. Ens lau resentar un 
text que es R.8 uit 'aquesta 
recerca i que ve a ser una 
mena de pinzellada dlalguns 
aspectes del seu treball. 
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Em resulta diffcil parlar de Josep 
Dalmau a Mamesa. A Josep Dalmau 
(1 867-1937), se'l coneix perla seva 
tasca de promoció de I'art modem i 
la introducció de I'avantguarda a 
Catalunya. Les Galeries Dalmau 
(1906-1930) s6n referkncia obliga- 
da de qualsevol manual d' Art Catalh 
contemporani. Mereixen capftols 
especffics i s6n citades a la biblio- 
grafia estrangera sobre la difusió de 
I'avantguarda. Hi ha una conscikn- 
cia generalitzada de la transcendkn- 
cia del marxant. 1 Josep Dalmau va 
n6ixer a Manresa. Perb tamb6 va 
marxar de Manresa i per aquesta ra6 
va poder desenvolupar la seva tasca 
iformar-seespiritualment. L'itinerari 
de Josep Dalmau -i prhcticament tot 
allb que envolta les arts plhstiques a 
partir del segle XM- tan sols 6s 
possible en el marc de lacultura de la 
gran ciutat ilo cosmopolita. Man- 
resa, I'origen de JosepDalmau, sem- 
bla mes aviat una ankcdota o un límit 
que calia superar per descohrir nous 
horitzons. Josep Dalmau 6s una 
creació de Barcelona. Tot i així, un 
dels secrets que permeten explicar el 
marxant es troba a Manresa. Al 
Museu Comarcal es consewa una 
petitacol.lecci6d'olislamajoriadels 
quals s'adscriu estilfsticament al 
Modernisme. L'estudi d'aquesta 
col.lecci6 i la seva relació amb la 
tasca de promoció d'art contempo- 
rani i restaurador de Josep Dalmau 
m'ha permks situar i entendre el seu 
punt de partida: el Modemisme, que 
amb una lbgica de continui'tat es 
traduirhen la tascadepromociód'art 
modem. El Modemismecom aafany 
de modemitat i, quant a la cosa nova, 
com avoluntat de renovacióconstant 
-vinculat a mes al naixement del 
mercat artfstic-6s la clau per enten- 
dre I'itinerari com a marxant de Jo- 
sep Dalmau. Aquesta clau es troba 
en part al Museu Comarcal de 
Manresa. Complementa i dóna sen- 
tit a la tasca promocional de Josep 
Dalmau. El significat de la histbria 
de les exposicions resta sovint ambi- 
gua. Hi ha una dificultat conceptual 
i metodolbgica. La col.lecci6 del 
Museu Comarcal de Manresa, junta- 
ment amb els escassos textos del 
marxant, ofereix un marc que possi- 
bilita aproximar-se en termes 
d'hipbtesi als pressupostos de la 

promoció d'art modem del marxant. 
Com una de les conclusions d'una 
recerca sobre el marxant Josep Dal- 
mau, em plau reivindicar i donar 
sentit a lacol.lecci6 depintures allot- 
jada al Museu Comarcal de Man- 
resa. Per la seva importhncia tinc 
interks a tractar-la especfficament 
enun altre número d'aquestarevista. 

PANORAMICA DE LA HISTORIA 
DEL MERCAT DE L'ART 

Simplificant,el punt d'mencada 
de l'art modem 6s la formació d'un 
sistema d'oposició alternatiu a 
I'Acadkmia. L' Acadkmia, en els se- 
gles XVII i XVIII, va exercir el mo- 
nopoli sobre totes les competkncies 
aríístiques i a tots nivells: complia 
una funció normativa i de control 
sobre la formació, la producció i la 
difusió de I'art en un circuit tancat. 
Eraunamena d'hrbitre del gust i dels 
criteris estktics. D'una banda, era 
I'expressió i I'insbwnent de I'estat 
absolutista -centralizació cultural 
amb la qual s'assegurava el control 
de les activitats artfstiques- i, d'altra 
banda, fixava el gust i els criteris 
artfstics. La seva funció era fona- 
mentalment normativa/reglamenta- 
dora. Els seus valors esdevenien 
immutables, supraindividuals i uni- 
versals. L'Acadkmia tamb6 signifi- 
cava un sistema de difusió i promo- 
ci6 de I'art, subordinat al seucontrol 
i a la seva normativa. A Franca, fins 
prhcticament laRevolucióFrancesa, 
1' Acadkmia organitzh els anomenats 
Salons. Enconseqükncia, s'bi impe- 
dia el lliure acc6s i la concurrkncia 
d'artistes i obres eindependentsn. 
L'Acadkmia seleccionava els parti- 
cipants sota els criteris d'una estkti- 
ca rígida i dogmhtica. L'únicapossi- 
bilitat de difusió era vetada a qui no 
s'emmotllava als seus esquemes es- 
tktics, que restava indefens, sense 
cap fórmula d'oposició ni possibili- 
tat d'intervenció. 

Els Salons eren unorganisme que 
no afavoria el debat intem, ni podia 
assumir les aportacions exteriors, al 
contrari, tendia a I'immobilisme i a 
la perpetuació de fórmules. Eren la 
mateixa expressió de I'Acadkmia. 
Elspnmers sfmptomes d'oposicióal 
sistema de les acadkmies aparegue- 
ren amb la progressiva afirmacib del 

Romanticisme,que reivindichunnou 
paper de I'individu en la societai i en 
les arts plhstiques. D'altra banda, la 
noci6 d'individu es relaciona tamb6 
amb el nou ordre econbmic i social 
de la burgesia. El Romanticisme sig- 
nifica una oposició simktrica a 
I'Acadkmia: subjectivitat/objectivi- 
tat, geni individuaflregla supraindi- 
vidual, particular/universal, origi- 
nalitatlllei, etc.: <<De fet, l'animad- 
i~ersió cap a les normes d'art arade- 
miques eren vistescoma instrwnents 
absolutistes, cosa que en el marc 
liberal ja les identifeava negativa- 
ment, perd per l'altra banda, i sense 
sortirara delspardmetrespurament 
artfstics, les Acad2mies, amb la seva 
voluntat racionalitzadora de l'art, 
s'oposaven radicalment a la idea 
post-romdntica de la primacia del 
geni cnm a factor creatiu. Eren per 
definirid la negacid del paper de 
l'rndividu en llibertat en benejici 
d'una socretat organitzada iprogra- 
moda al senlei d'uns interessos su- 
praindividuals. En definitiva, Aca- 
demia i Romanticisme [...] eren con- 
ceptes que es conjuguen molt mala- 
ment, cosa que va originar el divorci 
inaudit entre art oficral i art viu, i 
1'AcadPmia ei~identment, abandera- 
ira el primer»'. 

Despr6s de la Revolució France- 
sa, els Salons de Parls deixaren de 
ser organitzats per 1'Acadkmia i ho 
foren per societats especialitzades. 
Aquests jurats no eren tan selectius 
com I'Acadkmia, perb tamb6 tin- 
gueren un cahcter restrictiu i repre- 
sentaren un cert neoacademicisme. 
És significatiu el cas de Gustave 
Coubert, a qui rebutjaren L'Estudi. 
Alegoria real dels últims set anys de 
la meva vida I'any 1855. Amb diners 
deixats per amics va organitzar una 
exhibició particular de la seva obra. 
Va ser la primera exposició indivi- 
dual de la histbria de I'art. Amb el 
pas del temps, la gran quantitat 
d'artistes exclosos o desertors dels 
Salons oficials va motivar iacreació 
dels Salons d'hdependents al marge 
de les restriccions institucionals.' 

Generalitzant, en aquest context, 
les galenes i els marxants -amb una 
operaciómolt complexa que implica 
crítics, col.leccionistes i artistes- 
apareixen com una plataforma al- 
ternativa ais circuits oficials que fins 



aleshores controlava I'Acadkmia. 
Aquesta, querepresenta un concepte 
d'art rígid, dogmatic i monopolista, 
no podia acollir manifestacions al 
marge del seu programa. 6s a dir. 
aquelles exigkncies ideolbgiques i 
culturals que sorgien de la societat 
industrial. Les galeries vehicularien 
experiknciesmarginals-I'artviu.que 
notesortidaenelsmitjans dedifusió 
institucionalitzats. enfront de I'art 
oficial-, possibilitarien un marc per 
al desenvolupament de la llibertat i 
aquelles nocions que s'hi associen: 
subjectivitat, originalitat ... Precisa- 
ment. els valors que s'identificaran 
amb I'art modern. 

Aviat s'observarh que I'art mo- 
dern no 6s solament un valor artfstic 
sin6 també econhmic, un sfmbol de 
prestigi i una possessi6 de luxe. T i c  
la convicció que Josep Dalmau se 
situaenaquest punt intermedi en quk 
I'art modern era propi d'un conjunt 
restringit d'entusiastes incondicio- 
nals, just ahans que es convertis en 
una operació especuladora: Josep 
Dalmau va ser lestimoni -i ho havia 
intuit-. en el transcurs de la seva 
vida, d'aquesta mercantilitíaci6 a 
escala internacional i a Barcelona 
mateix. perb no va tenir els mitjans 
necessaris per realitzar-la. Paul Du- 
rand-Ruel(1831-1922).quevaserel 
primer que va apostar pels impres- 
sionistes amb moltes dificultats al 
comencament. Vollard (1 865-1 939) 
o Kahnweiler (1884-1979) van pro- 

moure les avantpiardes histhriqiies 
perb van crear tamhC les condicions 
per un mercat de I'art. Josep Dalmao 
coneixia molt hé els mecanismes de 
promoció. per6 al marxant manresh 
li mancaren les possibilitats econh- 
miques i socioculturals per desen- 
volupar-les. 

El que m'interessa destacar 6s 
que el tema de la llihertat ha estat una 
constant de Josep Dalmau. Aquest 
aspecte s'ohserva didhcticament en 
els textos del marxant manresh. Al- 
p s  d'ells. articles puhlicats a la 
premsa com a protesta per la incom- 
prensió de les exposicions que or- 
ganitíava. El motiu d'aqiiests textos 
6s el de la Ilihertat-siihjectivitat com 
a essencia de I'art. com a motivadora 
de I'innovaci6 ... É el seu fonament 
tebric i legitimitzador. Val a dir que 
la llibertat en un primer moment va 
relacionada amh 1:i marginalitat: el 
preu de la ruptura amh I'Academia i 
I'art oficial. Cal afegir la vessant com 
a pintor modernista/simholista. que 
sol desconcenar. perque no s'iden- 
tiiica a primer cop d'iill amh I'art 
modern. Arrela. perh. en un univers 
post-romhntic: Ilihertat. idealisme ... 
IaUtb.6~ imprtant.perque I'idealisme 
i la presencia de la suh.jectivit.? es- 
tahleixen una relació de continuitat 
amh I'avantguarda. L'aventiira per 
I'art modern de Josep Dalmau -i tal 
vegada amh el1 tota una general¡& 
va ser possihilitada grhcies a una 
experiencia post-romhntica qiie va 

sedimentar els valors idealistes i 
suhjectivistes recuperats per I'a- 
vantguarda. En definitiva: subjecti- 
vitat. 1lihertat.novetat.modern.inici 
del mercat arthtic, etc.. ens trohem 
en un m6n que s'engloha en el Mo- 
dernisme i que com a cicle cultural 
no s'ha conclbs, 6s vigent fins a 
I'actua!itat. 

JOSEP DALMAU, UNA LEClllRA 
s imCA 

Josep Dalmau fou pintor, anti- 
quari. restaurador, perb 6s molt mes 
conegut com a promotor de I'art 
modern. Tot i aixb, 6s important 
considerar que totes aquestes ves- 
sants estan interrelacionades per 
molts motiiis. Per exemple. curiosa- 
ment, 6s el comer$ d'antiquari allb 
que d6na peu a la promoci6 d'art 
modern. En el cas del marxant 
manresh. possihlement, les antigui- 
tats suhvencionaren les activitats 
d'art contemporani ... Josep Dalmau 
Cs menciona! a la premsa com 
<<l'antiquar:n. fins a molt enlrat el 
segle.  Sospi to  qiie el comer$ 
d'antiguitats.  enfocat  envers  
I'exportaci6 i amh viatpes sovinte- 
jats a Franca. va ohriren un principi 
noves perspectives al marxanl man- 
resi. lgualment. la manca d'un mer- 
cat shlid iinplica la diversificaci6 de 
I'oferta. Josep Dalmau tambe va 
desenvolupar una important aclivi- 
tat -malpral estar molt poc docu- 
mentada- com a restaurador. Prova 
d'aixb fou I'enchrrec del 1914 per 
part de la Diputació del relentalatge 
del quadre de Fortuny ,Lo batalla de 
Trtiron. 

Josep Dalmau s'emanciph ado- 
lescent de la famflia i marxh a Barce- 
lona. on semhla que trehalli en un 
taller d'impressi6. Va tenir un inici 
com a pintor simbolista i va ser 
deixehle de Joan Brull.possihlement 
del 1896 al 1899. any en que es 
presenta al púhlic -als trenla-(os 
anys- amh la seva primera i única 
exposici6 individual a Els Quatre 
Gats. amb un exit extraordinari3. 
Tamhé participaen diferents exposi- 
cions nacionals. Posteriorment a 
I'exoosici6 d'Els Ouatre Gats,viatih 
a ~ ; a n ~ a  i sembla ser que realith 
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de les exclusives, capital, relacio- 
ns.etc.,van xuclarun sectord'artistes 
i púhlic del marxant manresh. 

Les estrategies de promoció 
s'ohsen>enclarament quan, prbxima 
la clausura de les Galeries, descriu 
&una banda un projecte de galeries 
per realitzar una societat anbnima. i 
d'al~a,enunacartadingidaaCamM, 
dibuixa un model d'aciuaci6 per 
dem'anar-li ajut4. En sfntesi s6n: ex- 
posicions individuals i col.lectives 
per les quals es cohraria un lloguer a 
mes a més d'un percentatge per ven- 
des; diversificació de I'oferta de 
I'estahliment: venda d'articles per a 
arqiiitecte. pintor. taller de fabrica- 
ci6 de marcs; utilitzaci6 de I'esta- 
bliment per aconferencies,concerts. 
etc.; edició de revistes, una en fran- 
ces pensada per a I'exterior i una 
altra en castella amb funcions pro- 
mocionals a I'interior; contractes en 
exclusiva i intercanvi d'expsicions 
amh I'estranger. Aquest sistema 6s 
prhcticament simetric -seria millor 
dir la traducció al context catala- al 

dels grans marxants que he esmentat 
ahans. Josep Dalmau no el va poder 
posar en practica. econbmicament 
frigil com era, i d'altra pan li manca, 
I'ajut econbmic i el suport social. El 
valor de Josep Dalmau 6s especial- 
ment simhblic. El marxant manresa 
nocomptava amh els mitjans econb- 
mics per a la creació d'una infras- 
tructura de mercat a diferencia dels 
grans marxants -Vollard o 
Kahnweiler- que van promoure i 
donar dimensió internacional a les 
avantguardes histbriques, o dels 
Maragall, que van dinamitzar el 
mercat catalh. L'entusiasme, el cop 
de simpatia. lapassi6-que s'ohserva 
a I'etapa de Portaferrissa- 6s el que 
fa possihle el fenomen de les Gale- 
ries Dalmau, perb tamhé el que de- 
nuncia la seva inoperativitat: 
I'absencia d'una base econbmica 
shlida que li hagués permes ser un 
factor d'estahilitzaci6 entre púhlic i 
artista. É ~ ~ u a n ~ o s e ~ ~ a l r n a u  intenta 
crear un mercat. que fracassa. 

CRONICA D'UN ORIGEN 

El 1983. el Dr. Gasol'va organit- 
zar al Museu Comarcal de M a ~ e s a  
una esplendida exposició sohre el 
marxant mames&. Practicament era 
la primera vegada que se'n parlava. i 
que es donava a coneixer Josep Dal- 
mau a la ciutat. Val a dir que el Dr. 
Francesc X. Puig Rovira%avia fet 
atenci6 al tema en els seus esiudis 
sohre pintors vilanovins que s'havien 
exhibit a Can Dalmau. En aquesta 
exposici6 del Museu Comarcal de 
Manresa, perb. es realitzava una vi- 
si6 de síntesi, s'aprofundia especial- 
menten aquells aspectesqueconfor- 
maven I'origen del marxant. A 
I'Arxiu Histhric de la Ciutat resta 
part d'aquesta informació que va ser 
la primera font que vaig consultar i 
que m'ha estat molt útil per enfocar 
la investigaci6. No crec que pugui 
aportar res mes al respecte. En sln- 
tesi 6s el segiient: Josep Dalmau i 
Rafel va néixer a Manresa -sembla 
ser-l'any 1867.enel sid'unafamflia 
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menestral. L'antecessor localitzat 
mes antic és Ignasi Dalmau, espar- 
denyer, casat amb Teresa Sena i 
Soler, domiciliat el 1824 a Mamesa. 
La famflia Dalmau va desenvolupar 
un paper polftic en el microclima 
manresh aman de la revolució del 
1868. El pare del marxant, en un 
moment en que I'estmctura gremial 
es desmantella, fou enquadernadorl 
relligador de protocols; el seu oncle, 
pnmogbnit, segui la tradició fami- 
liar. Sospito que la formació de Jo- 
sep Dalmau esdevingué, via fami- 
liar, per I'ofici d'enquadernador. 
Aquest fet 6s important per al futur 
marxant. En aquestes dates ser en- 
quadernador significa accedir a la 
cultura i un conjunt de relacions so- 
cial~. Els Ifders obrers de I'bpoca 
acostumen a ser impressors. D'altra 
part, I'enquadernació representava 
aproximar-se als oficis artfstics: la 
primera apatició pública de Josep 
Dalmau fou a Barcelona, el 1892, a 
I'Exposició Nacional d'lndústries 
Arrfstiques i Internacional de repro- 
duccionsa la secció d'indústriesar- 
tfstiques, ambuna obra descntacom 
«Cueros pintados en relieve» feta 
amb col.laboraci6 i guardonada amb 
la medalla de terceraclasse. L'enqua- 
dernacióva ser com una palanca per 
aproximar-se al món artfstic i iniciar 
la seva vessantcom a pintor, malgrat 
que amb cert retard ocniionat per 
I'aventura en solitari a Barcelona. 
Sembla que Josep Dalmau s'inde- 
penditzh de la famflia i mama a Bar- 
celona tot just adolescent, perb amb 
una formació valuosa: l'ofici 
d'enquademador. 

CRONICA DIUN SEGON 
ORIGEN 

El Modemisme va formar espiri- 
tualment Josep Dalmau. El Moder- 
nisme, amb aquells signes d'iden- 
tificaciócol.lectiva, vaestructurar la 
personalitat del futur marxant: cos- 
mopolitisme, bohbmia, culturafran- 
cesa, <(afecció per la novetatn, «l'art 
pour I'artm, neoromanticisme, Els 
Quatre Gats, etc. El marxant man- 
resh recobreix la seva etapa formati- 
va en la maduresa. He dit abans que 
Josep Dalmau fou deixeble de Joan 
Bmll (1863-1912). un dels piutors 
mes emblemhtics del Modernisme 

simbolista. qualificat irbnicament 
eom el «pintor de les nimfes tuber- 
culoses~. Joan Bmll va traspassar al 
seu deixeble no nomes un estil, sin6 
tamb6 uns continguts que esdevin- 
dran motivacions profundes de 
l'actitud com a marxant de Josep 
Dalmau. Aquestscontinguts traspuen 
en algunes de les peces conservades 
al Museu Comarcal de M a ~ e s a :  
I'idealismeneorom~tic,l'esperitde 
llibertat, etc., que permetran al mar- 
xant enfilar les avantguardes i els 
moviments d'innovació, deutors 
igualment de I'Idealisme i justificats 
amb la bandera de Ilibertat. Bmll va 
donai forma al pensament i als sen- 
timents artfstics del futur marxant. 
Va fer de Josep Dalmau un moder- 
nista.El1924elmarxantmanres~va 
organitzar una exposició homenatge 
a Bmll i va subvencionar un petit 
llibret amb un text de Joan Sacs7 que 
defineix el concepte de modemista 
que m'interessa assenyalar: doan  
Brull era el que aleshores hom ano- 
menava un modernista, aixb és: un 
home sempre disposat a rompre una 
Elanca en fai~ord'alldqueamb grans 
bocanades homanomenava isempre 
anomenard I'art nou, l'artque sesent 
cansat de la tradició o que vol 
reno~jar-la, aquel1 art nou que aviat 
es féu ve11 als dits de la generacid 
d'En Brull i que en un dir Jesús fou 
estalonat per un art més recenr art 
nou que capiranejaven els Nonell, 
Picasso, Canals, Gal f ,  Torres- 
Garcia, Ainaud [...]>. Amb altres 
parauies,s'identificael Modernisme 
amb I'art nou i I'art nou amb un 
proctts dinhic derenovacióconstant 
i inacabable. El que m'interessa 
destacar 6s que Josep Dalmau tras- 
lladarh en bloc aquestavoluntat de 
renovació constant de la tradició en 
el camp de la difusió, la qual hagu6s 
estat impossible sense I'experiencia 
i reflexió d'Els Quatre Gats i la 
practica de pintor modernista i la 
seva estada a Franca. Tamb6 m'in- 
teressa destacar que aquest proc6s de 
renovacid constant 6s paral.le1 i 
s'efectua enelmoment que I'objecte 
artfstic entra en el joc de I'oferta i la 
demanda, quan es comenca a formar 
el mercat anfstic que a casa nostra 
practicament coincideix amb el 
Modernisme. La subjectivitat i la 
llibertat creativa i tots els valors que 

impliquen s6n condicions neces- 
M e s  -i viceversa- al mercat de 
I'art. L'objecte artfstic en el marc de 
les lleis de mercat es transforma en 
una mercadeea amb un nou parbe-  
tre de valoració: la novetat i I'ongi- 
nalitat, nocions simbtriques a la de 
subjectivitat. 

Perb ser modernista a Barcelona 
a f'mals de segle significava altres 
coses. Ambel Modemisme al pafs es 
d6na una situació paradoxal. No hi 
ha un mercat artfstic consolidat i 
I'artista deslliurat de 1'Acadbmia se 
sima en una posició de confracor- 
rent: «Segons la definició vuitcen- 
tista, intel.lectua1 era I'home, dedi- 
car a les llenes o a les arts, a qui el 
seu pare havia de mantenir fins als 
quaranta anys. El concepte del nos- 
rre intel.lectua1, dones, queda ben 
precisar: honor escassfssim, profit 
nul. Una creu per a la famflia. La 
frase sembla un vestitfet a mida per 
al Nonell l...]; perb si el cas Nonell 
ha quedar com el mes típicd'aquella 
tpoca de desordre magn @c. depas- 
sió fecunda, no fou I'únic ni el dar- 
rer; noms mes il.lustres del nostre 
m6n artfstic actual, comptant L...] el 
mateix Picasso, ens podrien dir les 
cosesque elsartistesdonavenper un 
duro, i les que s'anaven a oferir, 
barrer en md, per I'honor de la pu- 
blicació simplement [...l. Aix8 no 
vol dir que no hi haguessin divos de 
la pintura. N'hi havia com sempre 
n'hi ha haguta Barcelona, ilesseves 
obres cotirzaven fort. Perb aquests 
consagrats no eren classificats com 
intel.lectuals; no eren sin6 artistesa 
la romana i amb llum zenital. Els 
intel.lectuals eren els modernistes 
de tots els estadis artfstics, els que 
situaven el seu orient a Parfs, que 
arborasen la pipa i alimentaven ca- 
belleres i barbes visigdtiques. mas- 
tegaven Simbalisme is'embriagaven 
jins al deliri d'lmpressionisme. Els 
altres, gent que rumbejava, e~re ien  
de tot aquest enrenou [...l. Per 
aquests artistes de medalles i grans 
encdrrecs, era el temps de les vaques 
grasses; per als alnes, que formi- 
guejaven per totes les cruilles de 
novetats revaluciondries, era ladura 
realitat que ladefiniciócrueldenun- 
cia, Se sol explicar que la 
manca d'un mereat artístic -si m6s 
no d'art d'innovacib a finals de 



segle, esdevi per altres interessos de 
la hurgesia ascendent sotmesa a un 
proces d'acumulaci6 de capital. 
Posteriorment, amb la creació 
d'excedents, es va formant el mer- 
cal. La hohkmia, les posicions misti- 
ficadores de I'art sbn respostes a una 
siiuació de crisi i marginalitat. Pro- 
testa i rehel.li6 de I'ariista conha la 
manca d'incidkncia social: I'art per 
I'ari. És a dir, protesta pel menys- 
preu de la hurgesia -o sigui. de la 
manca d'un mercat artfstic d'art 
d'innovació. L'ariista ha conquent 
la Ilibertat, perb al final del trajecte 
es troba amb el refús i la marginali- 
tat. Aquest context 6s el punt de 
partida i la prbpia biografia de Josep 
Dalmau. El projecte de difusi6 del 
marxant manresh no 6s estrany a la 

conscienciacií, de la dificultat i la 
marginalitat generalitzada en els 
sectors artlstics innovadors. La seva 
sensibilitat per I'artista i els sectors 
marginals. el component &tic de la 
tasca exhihidora. la voluntat de 
«donar a conPixer I'artistan. la dhia  
perla 1lihertat.etc.. s6n aspectes que 
trasllueixen en els articles i que 
provenende I'esteticisme i de laidea 
de I'art per I'art dc finals de segle. 

Hi ha un altre aspecte important 
en els orlgens de Josep Dalmau que 
pot ajudar a comprendre la seva tas- 
ca posterior: Els Qiiatre Gats. agluti- 
nant de relacions. dehat estetic. slm- 
hol del Modemisme i platafoma de 
difusi6 marginal. Aquesta 6s una ex- 
periencia valuosa en el currlculom 
de Josep Dalmau. no tan sols per 

bscp Dolmau i R a k l  c. 19M). ( A n i u  Mo.) 

haver possihilitat la seva primera i 
única exposici6 individual. sin6 
tamb6 perque Els Quaae Gats 6s un 
esdevenirnent irrepetible que se si- 
tua com una exemplaritat de difusid 
Ésunreferent simhhlic que il.lumina 
la intencibde la tasca de les Galenes 
Dalmau. 

Seguint amh aixh Marfany. en- 
tenc el Modernisme no pas com un 
estil formal sin6 com una actitud: 
~L'afecciri  a tnt alld qlic e's mo- 
dern>>'. i 6s en aquesf sentit que deíi- 
neixo I'activitat com a artista i com a 
marxant -especialment en I'etapadel 
carrer Portafemssa- de Josep Dal- 
mau. La seva lasca se situa en un 
marc ampli i en un programa de 
renovaci6 cultural: internacionalis- 
me, voluni,t ¿e renovació, etc. 
Aquest 6s el punt de partenqa que es 
desenvoluparh a les Galeries Dal- 
mau i que es prolongara fins a I'any 
trenta. no pas sense contradiccions i 
amh la consideraci6 que una galeria 
té autonomia prhpia i que a voltes 
prevaldrh sohre I'afany de modemi- 
tal. Josep Dalmau. perh. 6s moder- 
nista en aquella acceptaci6 que va 
renlitzarloan Sacs i que harenfirmat 
Marfany: «adcquacrri constant -o 
sigiri. rnnstantmcntcanidant i reno- 
izada alprcsentn. Aposta que Josep 
Dalmau realitzacom a pintor i poste- 
riorment en el terreny de la difusid 
culfural. 

NOTES 

1: FONTBONA.Francerc:Elopide~Ard~mio. 
Ralrclona.RcialAc.ldlmiaColalana&Bcllcr 
Anr  & San1 Jordi. 1989. p. I S  i 16. 

2: lnscp D~ l rnru .  vcrrl'any 1936. fou pesident 
i r r d ñ r t i ~ I r n ~ i f ~ ~ l d ~ I ' A s ~ m i a c i ~ ' A n i ~ e r  
Indcpcndcnt~. L'Awociacih va  n6ircr amh 
I'i>hjcrliu d'orgrnitznr una ciporicih a I 'rny 
n k n n  a qunlvvol a n i ~ t a  i rnanifcrtncihd'nrt. 
unsc cap tipticdc ic-tricció: .e su~pcnicncls 
jursts. rccnmpinuv i la uhicacih de k- nhms 
a I 'c~pni  cq dccidia ~r wncie. I.'Asrninció 
malii78 unalinicaexpodeióecl 1936. laconti- 
nuitrt de Ir qual fou truncada vr la Gucna 
Civil. M.A. C a ~ ~ a n y c ~  -al ca181ep- i J o v p  
Dalmau en I 'rctc d'inaupuració -di"* 
.Associacih d'Anisicr Independrntsm. ú1 
P,,hlir.idnd. 7-V- lQ1hsf imen  I'c~cmplari- 
trt &l. Salan. d ' ldeyndrn ls .  
En I ' c~mcnia lmani f r r~qucvca~runnmcna  

de te-tarnrnt del marranl manmvl -!',"y 
qcgticnt rnoiirib. r'cipmsra I'c.perii quc 
il.lumin8 d c ~  de scmpm In prnmoció d ' m  
rnidcmalcsOalcric~Dnlmru. ElpuniIinalCs 



c l  msteir que e l  de ps r t cy r .  El manifest 
acaba signif icat ivsmnt: *El  nostre lrmo 6s 
l'orr pcr I'orrn. Si Joscp Dalmau aplica un 
model & finals de ~ g l c  al 1936 61 pcrqu¿ h i  
ha - ton artlsiies marginat. & di f íc i l  scc6s 

a l  (iúhlic. fe1 que w m m  a r i  sota la Iki dc 
I'ofcrta i l a d c m a n d s h l  listema. I c n e ~ ~ c c i a l  
c l r  iovcr artirtes i aquclls que de* dc l a  wri- 
feria es v o k n  integrar al memal nrtfstic. 

3: B A S  GICH. Joaquim: eEls Quabe OrLvr. 
D'arl d'dld. Barcelona. gener del 1931. 1. 
BasOich n c n d r d c  manera particular idcta- 
llada I'erponiciódc JoscpDalmau trentados 
anys dcrpré-. e n i n  la nostalgia i la  crOnKa 
hisMrica.SiensI'hemdecreun.vasrun¿rit 
rotund. 

4: A g i ~ i r o  a l  ür. Rafael Santo. Torroella 
haver-mc f a ~ i l i t s t  I c r  copies d'aqucsts 
daumcnts. e l  projecie per a la realirzació 
d'una socieiat anonima i la carta de Josep 
DalmauaF.Cmh6.TambCvoldriaciprr~rar 
e l  mcu reconeircmentper to i  I 'ajutquc m'ha 
dispensat i wnse e l  qual. perexcmple. aqucst 
ar t ick  no hagu61 cstal possihlc. 

.5: El Dr. Josep Mana  Gasal havia advcnit. &S 

de m o l i  aham, la i m p w h c i a  del marxant 
l o e p  Di lmau.  Des &l s u  c i m c  d'arr iver i 
subdirector en funcions. v a  valorar i va posar 
a punl per a l  .=u erNd i  lacol.lecció Dalmau. 
dcpositadsiprkticamentmarginadaal Muscu 
de M a n n r a  d c l ~ d c l -  anys .m. T s m N  li cstic 
mo l l  agra'it per havci fet un reguimcnt de la 
meva invcrtigaci6. 

6: El h.FraneeaeX.PuigRoviraf~~direc~or& 
I'Escola UniverritMaPalitCcnicaaManrera, 
entre 1970 i 1978. E n  e l  capítol x1.a p r i m r a  
crpor ie i6r  (p. 28 &l k r t  P U l O  ROVIRA.  
Francew X. :  El pintor Vilnn<wi Rofnel Salo 
(1891-19271. Vilanova i La Oclvú. Centre 
d'E-Ndir B ih l i okca -Muau  Balgucr .  1975 
(2acdició)- impdr a Manresa per Orifiqucr 
Pcrrman.eamr Barcelona. I 6 ) f a u n a  hreu 
n fcdnc ia  al marrant manreri. 

7: SACS.Joan(FrliuElicr).JonnBn<ll.E~~oro<.i<l 
d'iin pintor borreloni dels rrmpr del 
Modcrnismc. Barcelona. G a l c i c .  Dalmau. 
1924. 

8: CAPDEVILA.  Carks: -El mercat artbtic 
harcclonfm. Lo Pnhli<-itnr. 23-Vl l-1927. 
Malpral la scva Ilargada. no reristcixo la 
kn iac iódc citar-i f r r p c n l i r i a m e n e u n a d c  
ks m i l l a s  dcxripcionn original. d'aqucrt 
amhicni que comc. realihada tcmps &.prCs 
pe i  un &la neus Mtimonis .  

9: MARFANY. losnLluh:  -Sobrcclmovimcn~ 
modcrnisla-. Aspcrlcr del Modrrnirme. 
Barcelona. FA. Curial. 1q87 (7aadició). 

10. A I ' A r i i u  forogrific M a l  cr ronserven tres 
fotografier de la nr taurrc i6  de la horello de 
T.-fi«an rralitrada per J o a p  Dalmau. Dues. 
krqocr6n v i r ~ r & c o n j u n ~ f o ~ n n p r o d u i & ~  
r la P ig inasnht i rsdc Lave" .  núm. 261 ( V m  
dr Cotoluny. 14-XIl-1914) que inclou un 
an ickde l  m a k i r  J o ~ p D a l m a u  s o b n  c lp io -  
c e d i m n t  de la n r u u r w i ó .  Aqucsks ducs 
fotograficsforenrrprodu'iderper JOM Ainaud 

Joiep Dalmou i R o k l  cap al 1903. (Arxiu &me Dalmou) 

de Larartc en I'anirlc *Historia de l a  res- alPalaude Rcl lc iAnscnmoi iudc I'Exporiri6 
Isuraci6a r a t a l u n y a ~ a  Ia r r~ i s l sDeMi~ re t r r .  Nacional dc 1919 (A r r i u  Muscu d'M Mo. 
núm. 2. 1989, p. 51 i 52. L a  crrsra. en que dcin). 
s'obrcrva l o v p  Dalmau cn aolitari. ns ta  T s m M  voldria aprnir al Dr. Jonn A i m a d  dc 
inedita. Adjunto aquesta fotosrafia que mai  Lisartc I'ajui i I'sniahilitat incondicional que 
fou publicada. A pan per complcmntar- la  m'hn dirp.n.ni. 
n'afcfcixo una alira <* ksduc.  que mnitrenel 
coniuntdc lare<iauraci6iqucjafoupuhlicadr 
per Joan Ainavddc Lasartc ala revista esmen- 
tada.Almarpcdc IarcrtñuraciódcI'any 1914. 

. h m e  Vidal i Olivera~ 
loscp Dalmau c í  rcsponrahilimA e l  1919 dc l  L l i cenc in t  cn Histhti.~ de I'Art 
t ra~ l ln t  del quadr. del rr.16 dc la Diputsci6- 


