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BUTLLETI DELS MUSEUS D'ART

DE BARCELONA

PUBLICACIÓ DE LA COMISSARIA GENERAL DE

NOTES SOBRE ICONOGRAFIA

POPULAR

Específicament es denomina estampa
el gravat popular relatiu al Crist, la Ver-
ge, els sants i les santes; no correspon
aquesta significació, per tant, a l'accepció
francesa, més general, del mot. Nosaltres
l'emprem en el sentit primerament indi-
cat. Hom anomena, en canvi, «sants» i
«llibres de sants», amb evident impropie-
tat, la imatgeria així d'índole religiosa
com profana, que, en forma de fulls solts
o opuscles, integra el nostre patrimoni
iconogràfic popular. És curiós de consta

-tar que a aquestes frèvoles publicacions
els és aplicada idèntica denominació a
França, Holanda i altres països.

L'aparició de la imatgeria religiosa per
a ús del poble és un fenomen comú a to-
tes les nacions de la cristiandat. Així cona
els gèneres que han anat succeint-se ací
han creat cadascun dels mots que compo-
nen la nostra llengua vernacla, heretatge
de tots, d'anàloga forma han infós vida a
cadascuna de les estampes d'un petit món
iconogràfic, per tal de satisfer les neces-
sitats religioses, sempre un xic materia-
listes, de la collectivitat.

La imatgeria religiosa pot dividir-se en
dos grans grups, és a saber: estampes d'art
pròpiament dites, les quals resten avui
fora del nostre examen, i estampes de
pietat. A aquest desdoblament correspon
en el camp literari la divisió de la poesia
en popular i erudita.

Quant a l'estampa religiosa d'art, ens
limitarem a recordar que, incloent els

gravadors mallorquins i alguns provi
-nents d'altres terres hispàniques que tre-

ballaren a Barcelona, fou conreada ací,
entre molts altres, pels Alabern, Amat

-ller, Boix, Casas, Coromina. Estruch,
Fontanals, Gazan, Jordan, Masferrer, Min

-guet, Muntaner, Pauner, Roca, Sellent,
Serdanya, Sorclló, Tramullas i Via. Són
creditors també a menció especial els
religiosos fra Albert Burguny, fra Fran-
cesc de Barcelona i fra Josep de .Torre-
dembarra.

Les estampes de pietat, com totes les
manifestacions de les arts populars, es
relacionen íntimament amb el folklore i,
en conseqüència, amb l'etnografia. Pe-
rennement freturós d'imatges, en veure's
el poble incomprès pels artistes profes-
sionals, procurà satisfer aquesta necessi-
tat substituint-los amb elements del seu
propi sí. El poder d'emoció, de què és
filla aquesta important manifestació de
la imatgeria religiosa, ve de les capes
més profundes de l'estament popular i
termina en ell; a la humilitat del grava-
dor correspon la de la persona devota
que afecciona l'estampa.

Fruit espontani com són de l'esperit
del poble, ostenten arreu un segell racial
que no es troba a les cultures refinades,
d'on la unitat que presideix totes les se-
ves manifestacions. En terres catalanes té
aquesta imatgeria una riquesa i varietat
que permeten oposar-la victoriosament a
la de qualsevol altre poble. Ultra els ele-
ments propis que marquen els seus trets
característics, ha assimilat profundament,
incorporant-los al geni de la raça, altres
elements vinguts de fora. La imatgeria ca-
talana constitueix, dones, una prova pa-
lesa de nacionalisme que no creiem que
tingui contradictors.
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Fig. 1.—Estampa molt rara de Sant Sever, patró dels teixidors, sense
pariona, per les seves característiques especials, en el camp ele la nostra

imatgeria

Acceptant com a bones les normes ge-
neralment adoptades, hem format de les
estampes catalanes de la nostra eollecció
quatre grups, corresponents als temes ico-
nogràfics abans esmentats, és a dir, rela-
tius respectivament al Crist, la Verge, els
sants i les santes, en els quals han estat
destriats els exemplars en negre i els aco-
lorits. A cadascun d'aquests grups se-
gueixen les corresponents sèries, com,
per exemple, les del Via-Crucis i la
Verge sota les seves diferents advoca-
cions. Per tal de facilitar llur examen,
en installar-les, hem adoptat únicament
dos formats.

Les altres manifestacions del nostre
gravat popular solen tenir un caràcter
accentuadament localista, fins i tot anec-
dòtic, i sovint són d'abast satíric.

En aquestes notes ens limitarem a l'es-
tudi de la iconografia dels sants i les san-
tea, que a l'esguard dels creients, formen
la cort del pare celestial, per raó d'ésser

una de les branques Inés ufanoses de la
imatgeria religiosa de rel popular i alho-
ra potser la menys estudiada.

L'infantilisme religiós ele l'ànima col-
lectiva es palesa, més que enlloc, en l'es-
tampa, perenne sostenidora de la devoció
de la gent senzilla, que no encerta a cop-
sar lié les coses que afronten amb l'ordre
sobrenatural, si no són imatjades. Són
una manifestació pintoresca d'aquesta de-
voció ingènua les mutilacions de què han
estat objecte ela saigs que actuen sinistra-
ment en les estampes dels sants màrtirs,
i les figures innobles dels victimaris exis-
tents en certs retaules, com pot veure's
en «La degollació de Sant Medir», del
mestre Alfonso, al nostre Museu.

La toponímia catalana, en els seus
aspectes orogràfic i hidrogràfic, consti

-tueix una altra prova de la religiositat
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del nostre poble. Cada contrada de Cata-
lunya tenia els seus sants predilectes, que
sovint no es troben en el breviari roncà,
ni, a vegades, en l'obra hagiogràfica bise-
cular portada a terme pels pares bollan-
distes.	 -

L'adoració del sant patró fou, sens
dubte, una de les causes que més contri-
huïren a la naixença i propagació de la
imatgeria religiosa.

El patronatge era individual o de la
collectivitat, representada aquesta per
l'església parroquial, com si des d'ella
fos emparat tot el poble. Molts barris,
places i carrers, especialment els for-
mats al redós de l'església primitiva,
adoptaren també llur patró, que plaça

-ven en petites fornícules. Àdhuc els bo
-tiguers enlairaven la seva efígie en llurs

ensenyes.
El patronatge collectiu era exercit de

vegades simultàniament per dos o més
sants; d'altres, els diferents patrons eren
adoptats successivament.

Afegirem, encara, que les confraries,
germandats, gremis i àdhuc els treballa-
dors d'un mateix ofici (fig. 1), actuaven
sota llur advocació.	 -

El factor religiós contribuí també po-
derosament a la difusió de l'estampa.
Gràcies al costum existent de trametre
el casal matriu de les grans ordes reli-
gioses a llurs filials certes estampes, ma-
jorment les dels sants de qui seguien la
regla, que a llur torn repartien aquelles
entre els fidels, esdevingué en el primer
temps del gravat popular que es propa-
garen extraordinàriament les estampes
d'origen monàstic, a semblança del que
ocorregué més tard en el camp de la talla
dolça, amb els gravats d'orfebreria pro-
cedents d'Alemanya i França, que foren
executats «en obra», com solia dir -se ales-
hores, quasi sense alteracions, pels artí-
fexs de tots els països, d'on derivà la gran
similitud que oferia llur producció.

Els grans pelegrinatges, com els de
Santiago de Compostela i Montserrat, de-
terminaren també l'aparició i difusió de
noves estampes.

D'altra banda, alguns frares, que es-
menta Mn. Gudiol en un article aparegut
a la «Pàgina Artística» de «La Veu de

Catalunya », moguts de fervor religiós,
tallaren al boix imatges de sants i santes
que ells mateixos lliuraven amorosament
a mans de les persones piadoses.

Les nostres estampes no solen portar
altra llegenda que el nom del sant, dins
o fora del cos del boix; en algunes, s'in-
dica seguidament el lloc on és venerada
la imatge. Com en les altres varietats del
gravat popular, la llegenda castellana des-
naturalitza de vegades la nostra estampa
de pietat (fig. 11). La identitat d'atributs,
com, per exemple, la palma del martiri,
en una estampa òrfena de llegenda, no
permet sovint determinar el sant a qui
correspon la imatge. En aquest cas, fem
constar en la fitxa tots els seus elements
icònics i aleshores permet fonamentar l'a-
tribució, la consulta d'obres cona la del
pare Cahier, el terrible blasmador de les
elegàncies del Renaixement, intitulada
«Iconographie des Saints», on vénen
agrupats aquests pels accessoris que els
acompanyen, cony la nau, l'espasa, el lli-

Fig. 2.— Estampa de Sant Josep, a la qual en-
quadra una orla barroca, obtinguda de diferent
clixé, que s'aplicava també a altres estampes
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bre, les abelles, etc., en molts milenars
d'estampes franceses i belgues, conscien-
ciosament examinades pel dit autor.

En general, a l'entorn de la imatge del
sant no hi ha ornamentació de cap mena,
com no sigui una orla senzilla que l'en-
quadra o, més rarament, una de barroc

vegades a mà i d'altres amb trepa; el co-
lor que més hi ressalta és un groc suma-
ment intens, obtingut de la grana d'una
planta dita vulgarment de pintar sants.
Algunes són enlletgides per un tacat ar-
bitrari (fig. 4) , talment inexplicable, mena
de ditades a l'atzar de diferents colors,

Fig. 3.—Estampa de Santa Reparada, circumdada per
representacions de diferents passatges de la seva vida

granat, composta de diverses peces, que
s'aplica indistintament a diferents estam-
pes (fig. 2). En les de la Verge, en canvi,
es prodiga potser massa. Sols, per excep-
ció, algunes porten als angles, al peu o a
l'envolt, passatges de la vida del sant o
santa (fig. 3) o les envistes del santuari
on són objecte d'adoració.

Moltes eren acolorides a l'aiguada, unes

practicat també en altres països. En al-
guns, com Itàlia, l'acoloriment, que tant
enriqueix la nostra imatgeria, és gairebé
del tot desconegut.

Molt encertadament s'ha fet notar que
en els medis populars, sota l'imperi de
l'instint, són més plaents aquestes violèn-
cies brutals de color que el bell disseny
i el feliç arranjament de la composició.
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Fig. 4. — Estampa en colors, de Santiago, patró
d'Espanya de les darreries del segle xviii, coin-
cident amb un moment fugisser de gran perfec-
ció artística en la nostra producció imatgera
popular, arbitràriament illuminada en les ondu-
lacions del terreny amb tocs, a manera de ditades

Llurs mides diverses oscilen entre les
de format inferior al 16°, tancades gene-
ralment per un filet, que es guardaven en-
tre els fulls d'un llibre de devoció, i les
que ultrapassen el 8°, que sobremuntaven
el capçal del llit o ornaven per dintre la
tapa d'una arqueta de núvia o altres mo-
bles. Avui en els murs de la cambra hu-
mil no us captiva ja l'estampa popular
polícroma, d'innegable valor decoratiu.

Rarament apareixen signades o amb
monograma. L'anonimat, degut tal ve-
gada en els seus orígens a la rivalitat del
gremi d'illuminadors, caracteritza el gra-
vat popular en totes les seves manifesta-
cions.

Ultra els noms dels gravadors-marxants,
com els Guasp i Abadal, que constituïren
veritables dinasties, apareixen de vegades
al peu de les estampes noms pagesívols
de regust català o valencià, que semblen
acusar una ascendència més habituada al
maneig de les eines de treballar la terra
que al de la gúbia, com els de Bro, Cantó,

Capó, Mages, Montos, Montada, Nogue-
ra, Pauner, Rey, Rovira, Samunta, Tala-
mantes, Tauló, Torner, Vallespir, Valls
i Vilanova.

De les estampes signades amb mono-
grama hem format els quatre grups se-
güents, segons el nombre, qualitat i dis-
posició de les lletres de què consta: d'una
sola lletra majúscula; de diverses majús-
cules soltes; de majúscules entrellaçades,
i de majúscula i minúscula.

No estan generalment datades, però al
qui està familiaritzat amb elles, no li re-
sulta difícil d'establir una seriació cro-
nològica o almenys llur filiació.

Al revés del que ocorre amb molts
goigs, tampoc solen indicar el lloc de
venda.

Primitivament tenia lloc la venda de
les estampes en l'atri de les esglésies, ma-
jorment en la diada del sant patró i en

Fig. 5.— Estampa dels Sants Cosme i Damià,
que per la seva tècnica balbuça semblant a la
que hom observa en els incunables xilogràfics,
assenyala un moment interessant en el procés

iconogràfic dels sants metges
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Fig. 6.— Estampa de Sant Jordi, en la qual
apareix el sant cavaller com un heroi antic, que
per la bellesa que conserva del disseny original,
a través de la talla rude de qui -sap-les «repeti-
cions», cal atribuir inicialment a l'època renai-

xentista

determinades festivitats; a la porteria
dels convents; als casals de les confraries;
a la sagristia de les esglésies rurals i en
els aplecs de les ermites, en els quals els
venedors, com abans els pelegrins i avui
encara els cecs que pregonen el calendari
de l'any, portaven l'estampa del sant his-
sada a la part davantera de la gorra o
capell.

De la venda forana tenien cura el mar-
xant transhumant d'imatgeria que amb
canyes i cordills improvisava les seves
parades, i el «colporteur» o venedor am-
bulant, qui, a més de les estampes, por-
tava petites manufactures útils a les acti-
ves menageres o adients a l'agençament
de les fadrines i els jocs dels infants.

Més endavant el comerç d'estampes en
les grans poblacions radicava en certs es-
tabliments que no podien en rigor ano-
menar-se estamperies, puix que produïen
i expenien alhora, principalment a l'en

-gròs, totes les . varietats del gravat popu-
lar, corn la casa Bosch del carrer del Bou

de la Plaça Nova i la de Llorenç, exis-
tent en el de la Palma de Santa Caterina.
En els llogarrets solien trobar -se a la venda
a casa l'adroguer, el vetes-i -fils o el plats

-i-olles, on hi havia un petit dipòsit d'i-
matgeria popular que, ultra les estampes,
contenia goigs, auques, paper de rengle,
romanços i ventalls. Els preus eren irri-
sòriament baixos; alguns exemplars sols
costaven un xavo, moneda de vàlua infe-
rior als tres cèntims d'ara.

La clientela era nombrosa i heterogè-
nia. En els seus rengles trobareu l'infant
ingènuament cobejós d'estampes per a
«fer capelles»; la fadrina que en enve-
llir-se esdevé beata; l'àvia que, en fer-ne
present als seus néts, rememora els dies
llunyans de la seva infantesa; el confrare,
el congregant i els qui pertanyien a gre-
mis i germandats; el devot del sant mi-
racler; el prevere que vol correspondre
el bes d'amistat de l'infant; la religiosa
enfervorida, veritable sembradora d'es-

Fig. 7.— Estampa de Sant Antoni Abat, on es
palesa la influència de l'art oriental en les faixes
horitzontals superposades en què es desenrotlla
la composició, en el caràcter hieràtic de les figu-

res i àdhuc en els animals enfrontats
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tampetes; el vicari que les esmerça en
premiar el bon comportament dels pe-
tits deixebles de la classe de doctrina i,
finalment, tots els components de la llar,
singularment la dona, que en les seves
condicions de filla, esposa i mare és sem-
pre d'una major capacitat afectiva.

No cal dir que l'edat, sexe, estat, pro-
fessió i estament dels aficionats a l'es-
tampa determinaven llurs preferències
dins cl gènere.

Remarqueu que és la iconografia del
sant, no l'hagiografia, és a dir, la seva
imatge, no els passatges de la seva vida,
el que interessa als tallistes en boix. No
acuden, per això, a una font literària
d'inspiració, com la «Llegenda daurada»,
de Voragine, tan literalment seguida pels
nostres retaulers quatre-centistes. En les
velles masies es troben encara, però, «Vi-
des de Sants», semblants a les que pu-
blicà a les darreries del segle divuitè la

Figs. 8 i 9.— Altres dues estampes de Sant Antoni Abat, de caient
accentuadament arcaic i de la més pura arrel popular

* *

La iconografia dels sants, que té el seu
origen remot en les pintures de les cata-
combes, conclogué el procés de la seva
formació, en els seus trets generals, a les
acaballes de l'Edat Mitjana. Més enda-
vant, en alguns països, com Itàlia, la in-
fluència abassegadora del Renaixement
estroncà sensiblement la producció imat-
gera i en els del Nord, a causa d'haver
estat repudiat per la Reforma el culte
dels sants, la musa popular deixà quasi
del tot d'inspirar-la.

vídua Piferrer, la lectura de les quals, que
en les vetlles llargues de l'hivern o du-
rant la maltempsada delectava la petita
comunitat agrícola, pot haver suscitat
una narració popular i consegüentment.
a través d'ella, el desvetllament de la
imaginació dels humils faedors d'imatges.

Pel que pertoca a la imatgeria catalana.
ens decantem a creure que de moltes es-
tampes gravades en ple predomini del
barroc, cal cercar llur ascendència en an-
teriors períodes del nostre art (fig. 5) . És
gairebé axiomàtic que la desproporció
entre la correcció del dibuix i la rudesa
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de la talla és indici d'antiguitat, o al-
menys de «repetició» (fig. 6) .

Algunes per llur hieratisme semblen
inspirades en una icona (fig. 7) ; en al-
tres, es descobreix, si més no, un caient
arcaitzant (figs. 8 i 9) ; d'altres encara, són
netament gotitzants.

Són molt abundoses les que no passen
d'ésser la transcripció, més o menys fidel,
d'altres estampes més antigues d'origen
nòrdic, mil vegades copiades, especial-
ment les que illustren alguns incunables

lada a nosaltres (figs. 10 i 11). La mateixa
cosa ocorregué amb les imatges encloses
dins les capçaleres, orles i caplletres dels
llibres litúrgics apareguts els segles xviè
i xvix (fig. 12) .

Les que no tenen tan enlairat origen
no són més que interpretacions, més o
menys barroeres, d'alguna imatge barroca
que era objecte de culte encara (fig. 13).
Un curt nombre d'aquestes conserva ves-
tigis de la bona tradició tècnica dimanant
dels vells tallers d'imatgeria (fig. 14) .

Fig. 10.— Efígie de Sant Sebastià, il•lustració d'una obra cine-centista
eixida a Toledo, que ha inspirat sens dubte l'estampa reproduïda en la
figura 11, si no és que ambdues imatges han estat influïdes per un

mateix model anterior

alemanys i en primer terme la Crònica
de Nuremberg, mena d'Enciclopèdia Es-
pasa del segle xv que es difongué per tot
Europa. Aquesta supervivència de la
imatgeria nòrdica sovinteja en la illus-
tració d'alguns llibres populars, com, per
exemple, les Faules d'Isop.

Semblantment, les efígies de sants que
figuren en els nostres «Flos Sanctorum»
i en certes publicacions cinc-centistes de
caràcter religiós, com les de Coci, de Sa-
ragossa, han estat plagiades, si no repro-
duïdes, o almenys han influït indirecta-
ment en la imatgeria popular més acos-

No han estat, en canvi, reproduïdes les
obres cabdals de la pintura i escultura,
situades més enllà de l'horitzó que albi-
raven els nostres imatgers, bé que algu-
nes estampes han rebut evidentment llur
influència (fig. 15) .

Agreujant les redundàncies barroques,
el rococó, sinuós i capriciosament con-
tornejat, envaí al seu entorn el camp de
la imatgeria (fig. 16) , on havia imperat
des dels seus orígens la línia recta en
talles uniformement regulars.

La litografia inicià la transformació de
l'estampa, o millor dit la seva desnatura-
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Fig. 12. —Estampa de Sant Pantaleó, inspirada
en una capçalera o orla d'un llibre litúrgic

cinc-centista

Fig. 14.— Estampa de Sant Bernat, transcripció
d'una imatge barroca, digna d'ésser allistada, per
excepció, entre les seves coetànies, quasi sempre
barroeres, amb les que millor representen la

bona tradició xilogràfica
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Fig. 11. — Estampa de Sant Sebastià, versem-	 Fig. 13. -- Estampa de Sant Julià, interpretació

blantment inspirada en la imatge cinc-centista	 d'una imatge barroca que era venerada en l'es-

d'il1lustració del llibre, reproduïda en la fig. 10	 glésia parroquial de Sant Cugat, d'aquesta ciutat
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lització, en sacrificar el valor etnogràfic
a l'artístic (fig. 17). D'aquest hibridisme
participà també la imatgeria d'Epinal.

La invenció del gravat mecànic, darrer
refugi del gravat popular, i més espe-
cialment la de la tricromia, fou decidida-
ment fatal, més encara que la descoberta

cadència llur màxima industrialització,
caracteritzada per l'adopció del paper
de fusta i els colors d'anilina.

Els comptats gravadors al boix d'avui
en cija, que no solen pas inspirar-se en els
millors models, que no són altres que les
primitives estampes, no troben tan sols

Fig. 15. — Estampa de Sant Cristòfor, evidentment
inspirada en un model aliè a la imatgeria popular

de Senefelder, per a aquesta branca de la
imatgeria, emmenant el gust del poble
vers una gamma d'entonacions llampants
i una pseudo-elegància, en contradicció
amb les essències del gènere. Aquesta des-
viació del gust culminà en les estampes
de primera comunió, de decoració dau

-rada i policromada, que certament hau-
ria "escaigut més a una litografia de Ga-
varni o Devéria, reflectidora de l'ambient
mundà parisenc. Pel que fa a les més hu-
mils, assenyala el darrer grau de la de-

en el mercat peces d'aquest arbust, aptes
per a un format regular.

En la sèrie de petits reculls de què està
composta la nostra collecció, poden veu-
re's les diferents interpretacions de ea-
dascun . dels sants i beats. Tots els qui
estan representats en la teoria, tan nom

-brosa com variada de la nostra estampa
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popular, han servit igualment al Senyor,
segons llurs condicions diverses, que na-
turalment transcendeixen al camp icono-
gràfic, com les de profetes i apòstols;
màrtirs immolats en defensa de la fe i
conversos; eremites i pelegrins; els grans
dignataris eclesiàstics, com papes, funda-
clors, cardenals i bisbes i els Inés humils,
com preveres i diaques; els qui cenyiren
corona reial i la més desvalguda de les
criatures terrenes i per damunt de tots,
si és que ací caben categories, els tauma-
turgs i els tutelars contra tota mena de
flagells (fig. 18). No cal dir que el que
podríem dir-ne veritat iconogràfica a pe-
nes entra en compte.

Certes estampes vénen a satisfer ne-
cessitats especials d'alguns estaments de
la collectivitat popular. Sobressurten,
entre aquestes, les dites de confraria
(figura 119).

La influència de la religió en els nos-
tres gremis-confraria resulta evident al
llarg de llur actuació. Una recerca en els
documents que s'han salvat dels nostres
arxius gremials, auxiliada per altres in-
vestigacions també de caràcter local, fóra
d'un gran ajut per a esclarir molts punts
obscurs, en relació a l'aparició i expandi-
ment de les estampes.

En els ventalls de palma amb sosteni-
dor de canya, que es repartien a alguns
dels assistents a la processó a honor del
sant patró del gremi, ocupava tota l'àrea
rectangular de l'enflocat estre una estam

-pa amb l'efígie d'aquell luxosament cm-
marcada.

Constitueixen altres varietats de l'es-
tampa, les de valor propiciatori destina-
des a obtenir indulgències, que porten
una oració al peu; les que es lliuren al
pelegrí com a record de la visita feta a un
santuari; l'estampa monàstica amb l'efí-
gie del fundador de L'orde, etc.

Després d'una veritable allau d'imatge
-ria de valor mediocre apareix, com a ma-

nifestació d'un art arribat per ignorats
senders a la maduresa, tot un seguit d'es-
tampes de gran format, bellament orla-
des, de les darreries del segle XVIII i co-

mençaments del xix, de cadascuna de les
quals posseïm dues proves, una en ne-
gre i l'altra acolorida. Les orles, magni-

ficentment barroques, obtingudes d'un
segon clixé, són comunes a una sèrie
d'estampes.

És realment meravellós que de la soca
centenària de la nostra imatgeria popu-
lar religiosa, sorgís, com un tany es-
ponerós, aquest esplet de belles imat-
ges, d'innegable valor artístico-etnogràfic
(figs. 4, 15 i 181), que ocupen el lloc d'ho-
nor en la secció especial del nostre De-
partament de gravats. Fóra per cert una
injustícia manifesta, no situar preferent•
ment, dins la història del gravat popular
català, els artistes gairebé desconeguts,
que en signen un reduït nombre.

Com indicació final sobre les diferents
classes d'estampes, observarem que llurs
respectives efígies són de més varietat i,
sobretot, d'una major fidelitat que les
que figuren a la capçalera dels goigs. És
sabut que la iconografia d'aquests ha es-
tat embastardida darrerament en aplicar
una mateixa imatge a sants diferents. No
és certament ben explicable la preferèn-
cia de què avui són objecte encara, en re-
lació a les altres branques de la imatge

-ria. Els colleccionistes saben de sobres

Fig. 16. — Estampa de Sant Antoni Abat, d'un
rococó inadmissible en lamentable contrast amb

la senzillesa del gravat popular primitiu
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que, tot i ésser tan nombrosos els goigs,
a l'igual del que ocorre amb les auques,
es redueixen a unes quantes dotzenes els
que marquen els punts culminants de llur
evolució.

patents de sanitat lliurades als navegants
per les autoritats marítimes dels ports de
major tràfic d'Europa i, sobretot, de les
poblacions marineres de la Mediterrània,
des de Roses a Càdiç. De Catalunya són
dignes d'esment especial les d'Altafulla,

Fig. 17.—Estampa de Sant Antoni Abat, on culmina
la desnaturalització que sofrí la imatgeria popular,
en ésser suplantat el boix per la pedra litogràfica

Una singularitat remarcable del gravat
al boix és la seva aplicació a la illustració
de documents oficials. Ocupen el primer
lloc dins aquesta varietat les patents de
sanitat marítima, que acima la imatge del
sant patró de la localitat.

Aquests documents civils són una de
les manifestacions més importants del
gravat popular. La nostra collecció conté

Badalona, Barcelona (fig. 20) , Blanes,
Cadaqués, Cambrils, Lloret, Sant Feliu
de Guíxols, Tortosa i Vilaseca. De les ba-
leàriques, les més notables són les d'Ei-
vissa, Palma de Mallorca i Sóller.

Trobem també imatges de sants, deco-
rant els opuscles i llibres de devoció, cona
a marca de llibrer, centre de portada o
colofó; presidint, bo i flanquejades de
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motius decoratius, les metrificacions dels
nostres goigs; exornant certs fulls solts,
que nosaltres hem agrupat sota el nom
de «proses religioses», com els intitulats
diplomes de fill espiritual (fig. 21), car-
tes d'esclavitud, privilegis a les confra-

com a peces soltes, s'han salvat pel fet
d'haver contribuït a la decoració d'algun
humil opuscle, generalment de caràcter
religiós, polític o jurídic.

Fora dels dominis del gravat, aparei-
xen encara les imatges de sants, de trets

de M.wt (. 5LS_Llmccdr„i au:.r,^^.ly•:. nuy ,^y.

Fig. 18. — Estampa de Sant Silvestre, tutelar contra
el flagell del goll, a la qual l'artista humil que la
signa ha aconseguit donar un to de noblesa i una
valor (le sumptuositat, gairebé desconeguts en aquesta

branca de l'art popular

ries, profecies, salutacions, súpliques, re-
cords, etc.; requadrant cona a rodolins
algunes auques i, finalment, quasi asfi-
xiant-se sota el davassall de barroc que
són les nostres tesis.

Moltes de les estampes que posseïen no
són més que proves obtingudes de boixos
destinats a estampacions alienes a la
imatgeria popular; altres, ara introbables

molt semblants, en les trepes (fig. 22) que
s'utilitzaven en els nostres tallers de ce-
ràmica per a la decoració de les rajoletes.
La nostra Biblioteca en posseeix una
nombrosa collecció, procedent del taller
Fita.

La imatge isolada del sant es troba,
també ami) semblança de trets, en molts
dels segells municipals de Catalunya (fig.
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23), dels quals posseïm en el Departa-
ment de gravats, on s'ha reunit quant es
relaciona amb els diferents procediments
de reproducció gràfica, una interessant
collecció, integrada pels pertanyents a
les nostres viles i viletes més oblidades.

La valor tècnica d'aquesta manifesta-
ció popular de les arts gràfiques és, en ge-
neral, mediocre o nulla. És un art rústic
el que ha produït les nostres estampes,
per bé que dotat d'un llenguatge propi,
que caracteritzen el tret sintètic del dis-
seny i la rudesa de la talla. L'artífex, mi-
llor diríem l'obrer manual, que poc o res
deu a l'educació artística, no ha de pre-
ocupar-se, com a dibuixant, de la compo-
sició ni tan sols de l'arranjament d'un
fons on es destaqui la imatge, ni, com a
gravador, d'aplicar la seva destresa a mar-
car les talles del clar-obscur.

Potser la incorrecció del dibuix i la

Fig. 19.— Estampa de Sant Joan Baptista, per-
tanyent al grup de les dites de confraria

talla rude expliquen, en certa manera,
l'encís especial, corn d'una bellesa sense
cànon, que produeixen, degut en bona
part també, al fet d'ésser producte de la
fe que saturava l'ambient. Tot i haver-se
de situar, però, en els dominis del folk-
lore, quasi al marge de l'art, com a do-
cuments de psicologia col-lectiva, he po-
gut veure eminents artistes vibrant d'e-
moció, davant les estampes de disseny
barroer i factura barbre que figuren en
la nostra collecció, i sentir-los -hi després
la confessió que de llur examen n'havien
deduït profitosos ensenyaments.

Pot judicar-se de llur valor estètic pe-
culiar, per via de contrast, posant-les cos-
tat per costat de les efígies existents en
els santorals gravats al hurí. Es comprèn
aleshores per què el poble sent més prop
de la seva ànima l'humil formosor, com
de flor bosquerola, de l'estampa gravada
al boix, que la bellesa rotunda de les
obres cabdals dels mestres de la talla
dolça.

Els tallers de gravat popular, si és que
el nom no resulta massa pretensiós per a
aquesta indústria familiar, estaven es-
campats per Catalunya, València i Ma-
llorca. En el peu d'estampa inframargi-
nal dels exemplars, es troben el nom i
adreça de la casa Guasp, de Palma, quasi
tan antiga com la de Plantin, a Amberes;
la de Mompié, a València; la d'Abadal,
a Moià i altres poblacions; la de Pau
Roca, a Manresa; la de Jolis, continuada
encara avui pels hereus de la vídua Pla,
i la d'Estivill, a Barcelona i moltes altres
que inundaren el mercat amb llur pro-
ducció.

La persistència de certs tipus iconogrà-
fics és deguda més que res a les tradicions
tècniques d'aquests tallers, on era enno-
blit el treball manual, en el sentit ruski-
nià del mot, és a dir, en oposició al me-
cànic .

No sempre el tiratge era fet en premsa.
Era bastant freqüent, ací i arreu, treure
les proves al bac — procediment a mà, dit
«au frotton» a França — o sigui, passant
el raspall sobre el paper de la prova po-
sat damunt el boix tintat.

Quan els nostres imatgers plegaven el
negoci, el fons de boixos gravats era tras-
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Fig. 20. — Patent de sanitat barcelonina, de començaments del segle xix,
encapçalada per les efígies dels sants patrons de la ciutat

passat a un altre taller o utilitzat com a
combustible.

Artífexs com els orfebres, establerts
bona part d'ells en les grans poblacions
de Catalunya, serien temptats alguna ve-
gada de manejar, per via d'esplai, la gú-
bia en lloc del burí. No s'oblidi que al-
gun dels nostres gravadors, com Pauner
i Valls, alternaren la talla dolça amb el
gravat en relleu. No fóra gens estrany
tampoc que en els primitius tallers de
naips s'haguessin estampat fulls d'imat-
geria. Existeix encara la possibilitat que
algun obscur artesà o un gravador de
pura afició transportessin un dia un dis-
seny rebut de mans d'un artista.

Els boixos, malgrat llur resistència al
tiratge, han anat desapareixent en caure
en desús, adés perquè el corc els mina i
acaba per anorrear-los, adés perquè pos-
seïdors incults no han vacillat en des-
truir-los, sense haver parat esment tan
sols que un bell boix pel seu aspecte, dei-
xant de banda les proves, causa la im-
pressió d'una petita obra d'art. I potser
el més lamentable és encara que, abans
de llur destrucció, no s'haguessin tret
proves de tots ells.

Abunden les proves modernes de boi-
xos antics i és, per cert, de doldre que
aquestes estampacions siguin fetes en pa-
per de poc cos i baixa qualitat. El tiratge
de proves, damunt paper de fil, d'alguns
d'aquests boixos n'ha retut de bellesa im-
pressionant.

Quan el boix s'ha clivellat o està cor-
cat, les proves que dóna són travessades
de faixes blanques o espurnejades de
punts també en blanc.

A llur torn, malgrat els llargs tiratges,
també les proves s'han anat perdent. Més
sortosos els goigs s'han salvat, en bona
part, per estar litúrgicament units a una
pràctica vivent del culte que reclama la
collaboració de la feligresia; les estam-
pes, en canvi, sols tenen un valor exclu-
sivament íntim.

Un curiós fet local, hé que no referent
a imatgeria religiosa, comprova la ràpida
desaparició dels petits fulls volandera.
Ens referim a la raritat extraordinària a
què han arribat a hores d'ara els bitllets
dels tramvies de força animal, on figurava
la testa d'un cavall sortint d'una gran
ferradura, tot i els milions que s'expen-
gueren en data no gaire llunyana.
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Ací és gairebé desconegut el colleccio-
nista del gravat anomenat clàssic, el qual
tampoc interessa als nostres artistes i es-
criptors d'art. Sols existeix el colleccio-
nista de gravat popular, sobretot el de
goigs; són molt comptats, per contra, els

Per llur raritat, fóra cosa bastant difí-
cil a hores d'ara aplegar-ne una nova col-
lecció. Esmentarem tan sols, perquè no
es cregui exagerada l'asserció, que un
nombre molt crescut de les estampes que
posseïm les estimem com exemplars
únics.

El valor de conjunt que tenen aquests

o-
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Fig. 21. —Full religiós en prosa, de caient popular,
que exornen pomposa orla i les efígies de dos sants,

intitulat «Diploma de fill espiritual»

qui entre nosaltres collcccionen estam-
pes. Recordo que en l'exposició que va
estar oberta durant el gener de l'any
1928 a les Galeries Laietanes, organitzada
per l'associació de colleccionistes, avui
desapareguda, dita dels XII, cridà molt
l'atenció un interessant arreplec fet per
una distingida dama. És realment aquest
un colleccionisme que escau a la femi-
nitat.

fulls de vida efímera, com hem dit abans
més etnogràfic que artístic, fa pensar en
la necessitat de publicar-los en facsímil
en un Corpus iconogràfic. De no ésser
això possible, podria fer -se encara una
catalogació general descriptiva, amb re-
produccions dels exemplars veritable-
ment selectes, que servaria el record dels
que en l'esdevenidor poguessin ésser ob-
jecte de pèrdua o destrucció.
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Fig. 22. — Imatges de Sant Fèlix de Cantalici i d'un sant franciscà,
inspirades en bells dissenys del segle XVIII, els trets de les quals
apareixen marcats per petits forats en una trepa per a rajoletes

de la col'lecció Fita, incorporada actualment a la Biblioteca

'•. 4• k ' ,

•fIi	
^. a	 G	 /¡ ^,	 •1

Fig. 23. — Efígies dels respectius sants patrons que figuren en els segells
municipals de les viles de Santa Fe del Penedès, Rubí, Capolat, Gironella,
Sant Martí d'Avià, Santa Creu d'Olordre, Sant Cugat Sasgarrigues

i Sant Esteve de Bas

177



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

Fig. 24. — Estampa de Sant Vicenç Ferrer, unitat
solta d'una de les seriacions establertes per a
l'adequada installació dels exemplars, en relació
a la història religiosa de Catalunya i els seus

antics dominis

Dins aquest aplegament, que hauria de
formar part integrant d'un corpus gene-
ral de la nostra imatgeria popular, l'or-
dre temàtic en l'agrupament dels exem-
plars és preferible a l'estricte ordre alfa-
bètic. Així com en les colleccions de goigs
resulta molt apropiada i interessant la
collocació segons l'ordre topogràfic, per
contrades, termes i localitats, així també
les estampes poden agrupar-se segons te-
mes de caràcter genèric, com són la icono-
grafia dels patrons barcelonins, la mont

-serratina, les de Sant Jordi, Sant Josep
Oriol, Sant Vicenç Ferrer (fig. 24) , etc.

En un termini, no pas molt llunyà,
el lloc més adequat per a les nostres es-
tampes, esguardant llur ple rendiment,
serà el projectat Museu de Folklore de
Catalunya, on tants materials avui es-
parsos podran aplegar-se.

L'OBRA DE JOAQUIM SUNYER

AL NOSTRE MUSEU

Sembla que ja fa temps que es va aca-
bar la discussió i que avui ja no és ma-
tèria de dubte per a ningú que un museu
d'art, amés del que pugui ésser — i cal
que ho sigui en la més gran amplitud pos-
sible — considerat sota el seu estricte as-
pecte de magatzem de dades i documents,
instrument d'estudi i recull de realitza-
cions, ordenat, seriat i ben endreçat, ha
d'ésser, també, una expressió vivent i pal-
pitant de tot allò de què les peces que hi
són guardades són només una mostra, tan
extensa com es vulgui, però mostra al cap
i a la fi: aquella atmosfera peculiar que
envoltava la creació de cada un dels
exemplars que guarda el museu, en la
qual collaboraven època, records, influèn-
cies, aversions, xocs i retops, pesant anib
tota la seva complexitat en l'esperit que
creava aquell exemplar, i li donava la
seva fesomia, invariable ja per sempre
més.

És aquesta convicció i el desig de fer-la

ESTEVE CLADELLAS J. Sunyer.— «Bust femení»
Bibliotecari dels Museus d'Art	 (Mzeseu d'Art de Catalunya)
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J. Sunyer. — «Place Pigalle»
(Museu d'Art de Catalunya)

J. Sunyer. — «Versalles»
(Museu d'Art de Catalunya)
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J. Sunyer. — «Deshabillé»
(Museu d'Art de Catalunya)

J. Sunyer. — «Matrimoni»
(Museu d'Art de Catalunya)
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una realitat de bo de bo, lluny de fan-
tasmagories i d'enlluernaments esceno-
gràfics, el que ha presidit la formació, la
distribució i l'arranjament del nostre ac-
tual Museu de Catalunya. Si aquesta rea-
lització era desitjable i ha arribat als
bells resultats que podem contemplar en

categoria, dins una seriació ben determi-
nada. Això no hi ha cap dubte que és el
resultat de l'abstracció que fem de mol-
tes coses, però no per aquesta causa deixa
d'ésser un fet amb el qual és ben difícil,
si no del tot impossible, que ens trobem
davant les realitzacions modernes. Del

J. Sunyer. — «Les germanes Rosa i Marguerida»
(Museu d'Art de Catalunya)

el que es refereix a l'art antic, més ho
era encara pel que toca a l'art modern.
Desitjable i difícil, però. Els temps pas-
sats se'ns mostren amb una claretat i una
exactesa que, certament, no ens ofereix
l'actual. Diríem que cada objecte, cada
exemplar, que ve a nosaltres del fons dels
anys — i com més enllà més encara —,
ens compareix dret i posat exactament al
bell lloc que li correspon, en la seva justa

compacte garbuix de personalitats i ten-
dències, escoles i maneres, amb llurs cre-
dos i doctrines, complicades interferèn-
cies i sorolloses manifestacions, no és pas
feina gaire planera, desproveïts com som
d'aquella perspectiva que ens facilita la
visió del passat i que ho situarà tot als
ulls dels venidors — eliminat per a ells
en relació a nosaltres el que per a nosal-
tres ha estat eliminat en relació a les
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J. Sunyer.— «Noia nua»
(Museu d'Art de Catalunya)

èpoques reculades — en una gradació i
en una proporció qui sap si arbitrària 

—com pot ésser-ho la que ens serveix avui

J. Sunyer.— «Grup de dues nenes»
(Museu d'Art de Catalunya)

per a veure el passat — però clara i en-
tenedora, no és pas feina planera, diem,
el discerniment de la brossa i el gra,
la tria entre allò que és anecdòtic i allò
que és substancial, separar allò que no-
més és una rauxa d'allò que quedarà ja
incorporat per a sempre al tresor de les
adquisicions de l'esperit. Ens trobem
massa prop de la picabaralla, massa inte-
ressats en un o altre sentit, massa ence-

J. Sunyer. — «Maternitat»
(Museu d'Art de Catalunya)

gats per la polseguera del moment, per a
poder veure clar, històricament i estètica

-ment considerat, el que és vertaderament
representatiu i, per tant, mereixedor d'en

-trar al museu amb tots els honors, i el
que no ho és, el que, fruint de més o
menys crit avui, té prou pes i prou
valor de cara a la perennitat o no és
res que presenti una categoria de per-
manència.

Tot amb tot, bé ens hi hem d'atrevir.
I més quan, com amb el nostre Museu
d'Art Contemporani, volem fer alguna
cosa que sigui un reflex i un testimoni de
la vida, de les nostres arts d'avui, on totes
les valors tinguin la seva representació
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i on hom pugui seguir llurs vicissituds,
llurs canvis i llurs fluctuacions. Així s'està
fent ja i, al costat de les belles colleccions
d'obres disperses de molts dels nostres
joves mestres, que esperen el seu torn
per anar completant llur representació,
comptem ja amb sales monogràfiques de
Inés d'un dels nostres artistes més relle-
vants. Tals són les de Nonell, Canals, Pi-
casso, Manolo, etc.

J. Sunyer. — «Retrat de Maria Llimona de Carles»
(Museu d'Art de Catalunya)

de totes les aventures i on no és pas pro-
hable que ens surti amb l'inesperat d'un
canvi d'actitud que trasbalsi de cap a
peus la seva concepció. No és prou vell

J. Sunyer. — «Totot»
(Museu d'Art de Catalunya)

I tal és la que motiva avui aques-
tes ratlles, dedicada al pintor Joaquim
Sunyer.

De Joaquim Sunyer compta actualment
e] nostre Museu amó una collecció prou
abundosa perquè hi puguem trobar ben
representada la personalitat del nostre
pintor.

Joaquim Sunyer es troba en un tom
-bant de la seva obra pictòrica ple de

maduresa, on el seu esperit és ja reposat
J. Sunyer.— «Retrat»

(Museu d'Art de Catalunya)
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i el seu talent és massa viu perquè ens
el puguem imaginar ficant-se en un car-
reró per anar repetint-se indefinidament
dins el conreu d'una modalitat en la qual
tan i tan belles troballes ha realitzat,
però sí ha estat portada amb prou grada-
ció, sí han anat sortint prou en una con-
seqüència espiritual a bastament lògica
cada una de les seves diverses expressions,
dins aquell séc personal que l'ha fet sem-

de cosa completa i arrodonida que, sense
haver de negar res a les seves possibilitats,
ens incita a la seva contemplació dins un
conjunt cíclic, cosa que no ens sembla
pas massa gratuita ni desencertada.

Ha pesat prou en la vida del nostre art
contemporani la personalitat de Joaquim
Sunyer, ha acumulat prou atenció, ha sus-
citat prou controvèrsies — avui, llunyanes
ja —, ha exercit prou influències damunt

J. Sunyer. — «Defores de Sitges»
(Museu d'Art de Catalunya)

pre inconfusible, fins arribar a la d'avui,
que podem mirar-nos-el ja en una visió
de conjunt sense cap por que ens surti
amb una sorpresa que desbarati totes les
nostres apreciacions.

Tot amb tot, no hem pas de donar per
tancada, ni molt menys, la representació
de Sunyer al nostre Museu; actualment
l'artista és al ple de la seva carrera i ens
pot oferir encara realitzacions tant o més
saboroses que les que ens ha donat fins
ara. Però, com diem niés amunt, del con-
junt de la seva obra i la seva culminació
en l'etapa actual es desprèn una sensació

tantes d'altres personalitats en els temps
de I l u rs primers tempteigs i recerques, i
fins més enllà i tot, que, encara que no
comptés anil) res més, n'hi hauria prou
per a fer necessari el seu ingrés, i en un
conjunt com més complet possible, al
nostre museu d'art modern. Sense la figu-
ra de Sunyer quedaria obert un trau en
el panorama de la nostra pintura contem

-porània que no hi hauria manera d'em-
plenar sense escamoteig o trampa.

Honestament, hom pot jutjar l'obra de
Joaquim Sunyer de moltes maneres, hom
pot expressar totes les reserves que vul-
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gui, hom pot fer al nostre artista més
d'un retret, que potser no seria del tot
injustificat, però el que no pot fer-se sota
cap aspecte sense violència per a la ve-
ritat i la justícia és negligir -lo, ignorar-lo
o deixar-lo de banda en voler establir un
panorama, per sumari que sigui, de l'art
català al segle XX.

món, que Sunyer féu les seves primeres
armes.

No era pas, certament, aquell Sunyer
del París d'aleshores, el personalíssim,
conscienciós i autòcton que després es
va anar perfent i definint. Els primers
anys de recerca, d'indecisió i d'estudi
d'un temperament tendre encara enfront
les influències del medi i la seducció de
la voga per ben dotat que sigui, no són

J. Sunyer. — «Paisatge mallorquí»
(Museu d'Art de Catalunya)

La vida artística de Sunyer, com es pot
dir de la de tots els pintors i escultors ca-
talans de la seva promoció, començà amb
l'acabament del segle, i a París, aquell
París centre i bressol de tot l'art modern,
per on havien passat ja tants dels nostres,
que n'havien portat tant i tant de bo per
a l'estímul, la creixença i el desenvolupa-
ment de les nostres arts. Fou en aquell
París, amb l'enlluernament del seu pres-
tigi, amb l'atracció del seu somriure, la
intensitat de la seva activitat intellectual
i artística que captava la voluntat de tots
els joves artistes i lletraferits d'arreu del

pas propis per a l'eclosió d'una indivi-
dualitat ferma i decidida, encara que,
com en el cas de Sunyer, la pesquisa, la
interrogació i el dubte fossin guiats per
un esperit agut i sensible que sabia fer-se
sentir a través de totes les influències.
Toulouse - Lautrec, Monet, Daumier, Re-
noir, de cinquanta altres mestres més tro

-bem el ressò en aquelles teles dels pri-
mers temps del pintor sitgetà. Escenes
de carrer, de suburbi, interiors, paisatges
dels voltants de París, retrats de gent de
lletres i bohemis, teles en les quals se'ns
mostra adés irisat, vague, tendre i emboi-
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Sunyer. — «Retrat d'Hortènsia Miró»
(Museu (l'Art de Catalunya)

J. Sunyer. — «Maria-Dolors»
(Museu d'Art de Catalunya)

J. Sunyer.— «Victòria, la filla de l'autor»
(Museu (l'Art de Catalunya)

Sunyer.— «Retrat de Maria Dolors Batet»
(Museu d'Art de Catalunya)
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rat, adés enèrgic, acusant fermament el
caràcter, deliqüescent i pintoresc, abrivat
i espontani.

Són d'aquells primers quinze anys pas-
sats a París pel nostre artista, bell nom

-bre d'olis, aquarel.les, litografies i aigua
-forts, destinats, molts d'aquests darrers,

a la illustració de revistes, i bastants dels
primers, al cultiu d'aquell pintoresc es-

Però no era pas allò el que havia de
conquistar a perpetuïtat l'esperit del nos-
tre pintor, ni tampoc l'havia de retenir
per gaire temps. Si per incidències cir-
cumstancials s'havia decantat cap allò
que podríem anomenar la facècia pinto-
resquista, el seu talent no se'n podia pas
sentir satisfet. El seu sentiment de pin-
tor hi trobava a faltar aquella sabor de

J. Sunyer. — «Tres donzelles al camp»
(Museu d'Art de Catalunya)

panyolista que no fou pas Sunyer el pri-
mer en explotar.

Era en aquells temps de primers de
segle que aquest pintor embadalia l'es-
pectador belga amb les seves trameses
de teles dins aquest gènere, del qual
sabia treure tot el partit a què l'anèc-
dota dels temes i l'engrescament del pú-
hlic per aquest cantó es prestaven. En
1908, la seva aportació a L'Oeuvre des
Artistes, de Lieja, de tres teles dins aques-
ta tònica, li conferia un unànime aplau-
diment.

veritat necessàries al treball de l'artista
perquè aquest pugui donar de si tot allò
ele què és capaç. Per això Sunyer va de-
cidir-se a anar a cercar per a la seva obra
un substentacle més sòlid i més real que
tota aquella anècdota epidèrmica i viro-
lada, i va tornar al seu recés pairal de
Sitges, on el repòs, la represa de contacte
amb si mateix i l'ambient asserenat d'a-
quell paisatge, li havia de permetre l'e-
closió del que portava dintre, ric de tot
el passat, havent expremut totes les ense-
nyances, havent assimilat totes les expe-
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J. Sunyer. — «En el camp»
(Museu d'Art de Catalunya)

riències, clarificat i treballat a través de
tot allò que, si podia haver estat una mar-
rada, era, també, un bon alliçonament
i el contrast que li havia servit per a en-
caminar-se cap al descobriment del que
vertaderament era i del que havia d'in-
formar la seva autèntica personalitat.

Establert ja a Sitges des d'aleshores, si
ha viatjat, encara, si ha voltat per Es-
panya i per Itàlia, i ha anat a París altres
vegades, ha estat sempre per poc temps
i per a tornar a casa. Sunyer s'havia lligat
amb la terra i és d'aquesta unió que n'han
pervingut els millors fruits.

Fou per l'abril del 1911 que, a l'inobli-
dable Faianç Català, regentat per aquell
enyorat Santiago Segura, Joaquim Sunyer
es donà a conèixer al nostre públic. Fou
una exposició que desorientà més que no
va satisfer. Barrejats amb els paisatges
del seu últim temps d'estada a París, que
queien de ple dins la concepció impres-
sionista, hi figurava ja l'inici d'aquell re-

trobament de l'artista en prendre contacte
amb la seva terra. Les eixutes estructures
de Garraf eren vistes per uns ulls esban-
dits i expressades amb una fórmula aus

-tera i precisa on desapareixia l'atmosfera
i tota vibració per assenyalar enèrgica-
ment i un xic bàrbara aquella topografia
tan llunyana de la teatralitat i de l'em-
boirament. Fou rasés d'un, però, qui sabé
veure l'artista que se'ns descobria en
aquella exposició que ens mostrava l'aca-
bament d'una tònica, per exhaurides ja
les seves possibilitats per a l'esperit que
se'n servia, i el naixement d'una de nova,
verdelosa i àcida, però plena de Arome.
tences, de realitzacions ja.

Amb els paisatges de Garraf comen-
çava una segona etapa en l'art de Joa-
quim Sunyer, una segona etapa, però,
que era la primera de la seva pròpia
personalitat, etapa el punt central de la
qual era la tela Pastoral que saludà Joan
Maragall des de la revista Museum amb
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J. Sunyer. — «Cala Forn»
(Museu d'Art de Catalunya)

aquell emocionat article que tots re-
cordem.

En aquella tongada àcida i forta, en
la qual era gairebé totalment eliminat,
qui sap si per obra d'una certa reacció
envers les anteriors preocupacions im-
pressionistes, el colorisme. Sunyer era
molt més afecte a les estructures i al rit-
me linial que no al matís i a la llum.

Temps després, barrejant-se amb aques-
ta manera, n'anava sortint una altra, més
humana, menys eixuta; no hi era aban-
donada la rigorositat formal, l'obsessió
del concret, però tot s'hi amorosia amb
un respir més cordial. Sunyer no era
pas, com no ho és tampoc avui, allò que
se'n diu un colorista, però en aquelles
teles s'hi anava introduint la sensació
del color i aquell sentit de la seva har-
monia que en la darrera — l'actual 

—etapa de l'artista arriba a la més alam-
binada subtilitat.

Una i altra d'aquelles maneres eren

exercides, especialment, en temes de pai.
satge en els quals la figura humana in-
tervenia moltes vegades com un element
més de la composició. Alternant amb
aquests paisatges, Sunyer dedicava també
la seva atenció als interiors rústecs amb
figures i al nu; el bodegó no ha estat
mai una especialitat massa cultivada pel
nostre artista. La segona etapa que hem
assenyalat en l'activitat sitgetana de Su-
nyer té la seva representació més genuïna
en la tela Cala Forn.

Hem de fer observar, però, quan asse-
nyalem aquestes etapes, no podem fer-ho
més que per aproximació i sense preten-
dre establir-les cronològicament d'una
manera absoluta; es mesclen de manera
que és impossible destriar -les, però no
gens menys, són ben patents i visibles.
Com passa amb tota cosa vivent, natural
i espontània, no es marquen pas amb una
neta solució de continuïtat, ans al con-
trari, la creixença de la nova es va fent
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mentre l'anterior s'acaba. Així, de l'una
a l'altra de moltes teles que l'artista ha
anat produint durant aquests traspassos,
notem aquestes diferències, que subsis-
teixen per un temps més o menys llarg,
fins que la segona modalitat ha ocupat
plenament el lloc de la primera en l'es-
perit de l'artista.

Tota aquesta corba que marca la pro-
ducció de Joaquim Sunyer es pot consta-
tar en el conjunt d'obres de l'artista que
són guardades en el nostre Museu d'Art
Contemporani. Des dels primers temps,
a París, fins avui, tenint el testimoni de

J. Sunyer. — «Noies amb coloms»
(Museu d'Art de Catalunya)

Després de la tongada que assenyala
Cala Forn, Sunyer entra de ple en la nova
que, cada vegada més intensa, cada ve-
gada més delicada i més sensible, va con-
tinuant fins avui. Aquesta és l'època dels
retrats i dels nus, de la qual fou un mag-
nífic anunci i començ el deliciós Retrat
de la Senyora C. D'aleshores ençà, Su-
nyer ha anat consolidant tots els seus
guanys anteriors i es troba avui en plena
producció del millor de la seva obra.

tota l'evolució de l'artista sitgetà. Atrac-
tiu i interessant en aquella modalitat, és,
però, després del seu retorn a Sitges que
el seu talent ilumina i guia plenament
la seva obra. No hem estat pas nosaltres
els primers en observar-ho i, deixant la
paraula a Josep Maria Junoy, treurem de
la monografia que va dedicar a l'artista
en les edicions Quatre coses, aquests
mots: «Deixats de banda els primers
anys de lluita i d'aprenentatge a París,
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constatem que totes les més interessants
etapes de consolidació i maturització del
seu art es descabdellen en la seva terra
natal sitgetana».

I és damunt aquesta seva terra natal
que el nostre artista s'ha trobat i ens ha
pogut donar aquesta seva pintura que
marca una empremta tan profunda en
les nostres arts actuals.

ho matisa tot en amples harmonies gro-
gues, rosa, cendra, torrat, blaves i pla-
tejades.

De vegades, Sunyer es decanta un xic
inassa cap al conceptisme i l'estilització;
aleshores, un caient convencionalista des-
virtua o enterboleix la íntima qualitat
pictòrica de les seves realitzacions. Però
força més sovint es desprèn d'aquesta

J. Sunyer.— «La meva família»
(Museu d'Art de Catalunya)

Com hem assenyalat més amunt, Su-
nyer no és pas colorista, ni tampoc no
sembla que sigui cap preocupació seva la
recerca específica del color. Però — parti-
cularment en aquesta darrera tongada —
com domina el sentiment, la comprensió i
l'emoció del color en cada una de les seves
teles! No és, en veritat la persecució del
to i l'accent exacte de cada objecte, car
usés aviat diríeu que la seva dèria és
l'exactesa de la línia, la precisió del mo-
delat, l'expressió concisa de la forma,
però és com una llum que ho envolta i

trava i el pintor es dóna tot enter. Ales-
hores, sigui quan s'obstina en l'estricta
corporeïtat, accentuant i remarcant els va-
lors fins a la duresa, sigui quan percaça
la línia, resseguint amb un traç finíssim
i exacte la turgència d'un pit, el desmai
d'un braç, la netedat d'un ull o la ten-
dresa d'uns llavis, acolorint aladament el
conjunt ara ami) pasta abundosa, adés
ami) tènues refregats, Sunyer és digne de
tota reverència.

JOAN CORTES
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L'EXPOSICIÓ D'ART MEDIEVAL

CATALÀ A PARÍS

El dijous, dia 18 del passat mes de
març, a les cinc de la tarda, va tenir lloc
la inauguració de l'Exposició d'Art Me-
dieval Català, que ha organitzat la Ge-
neralitat de Catalunya, per mitjà dels
comitès oportunament designats per ella
i a base de les obres existents al Museu
d'Art de Catalunya que, junt amb una
collecció de les pertanyents a altres loca-
litats catalanes, han estat facilitades per
la Comissaria General de Museus.

De la preparació d'aquesta exhibició
d'art ja n'hem donat compte als nostres
lectors en els números anteriors.

Ara ens cal afegir a aquestes informa-
cions la constitució del Comitè francès,
que va tenir lloc en començar-se a París
els treballs d'installació. Està format com
segueix: Jean Zay, ministre d'Educació
Nacional; Edouard Herriot, president de
la Cambra de Diputats; Lluís Araquis-
tain, ambaixador d'Espanya a París;
Georges Huisman, director general de Be-
lles Arts; Henri Verne; director dels Mu-
seus Nacionals; Paul Valéry, membre de
l'Acadèmia Francesa i president del Co-
mitè de les Lletres i les Arts de l'Insti-
tut de Cooperació Intellectual; Henri
Bonnet, director de l'Institut de Coope-
ració Intellectual; Henri Focillon, pro-
fessor d'Història de l'Art a la Sorbona;
Jean Cassou, inspector de Belles Arts i
encarregat de Missions al Gabinet d'Edu-
cació Nacional; Pierre Lavedán, profes-
sor d'Història de l'Art a la Universitat
de París; André Dezarrois, conservador
dels Museus Nacionals, com a organitza-
dor i Comissari general de l'Exposició.

Joaquim Folch i Torres, que formava
part del Comitè de l'Exposició, tingué,
a més, el càrrec de Comissari català.

El dia abans de la inauguració, l'Ex-
posició fou visitada privadament pels re-
presentants de la premsa parisenca. A
l'acte inaugural hi feren ús de la paraula
M. Dezarrois, Folch i Torres i Ventura
Gassol. Hi estaven presents diverses per-

sonalitats de gran relleu, entre elles el
Comissari General de Museus Pere Co-
romines i el Conseller de Cultura de la
Generalitat Antoni M. Sbert.

Aquest arribà a Barcelona el dia 20 i
féu als nostres diaris les següents mani-
festacions:

«És la primera vegada que el Govern
de la Generalitat organitza oficialment,
d'acord ami) el Govern de la República
Francesa, un acte que és una manifesta-
ció de l'espiritualitat de l'art català, i ha
sabut enlairar -se per sobre de totes les
lluites i partidismes. Les hores plenes
d'heroisme que viu el nostre poble han
donat a l'Exposició una emoció i un in-
terès que han atret l'atenció del poble de
Paris. Una demostració de les meves afir-
macions, són les notícies que durant tota
la setmana ha vingut publicant tota la
premsa francesa, remarcant la importàn-
cia de la nostra exposició. Hi han dedi-
cat planes senceres i, àdhuc els diaris que
políticament es mostren diametralment
oposats a la causa de Catalunya i d'Es-
panya, no han pogut per menys que re-
conèixer la transcendència de la nostra
demostració artística.

L'Exposició ha estat una prova que Ca-
talunya no oblida, ni en els moments més
difícils, els seus ideals de cultura. Una
prova també de la simpatia que la nos-
tra tasca enlairada ha despertat arreu, és
que ha posat de manifest la falsedat d'a-
quells que diuen o creuen que al nostre
poble hi ha una follia destructora, quan
en realitat hi ha un alt sentit constructiu.

Vull acabar — digué — remarcant que
he rebut vives mostres de simpatia per a
la nostra causa i per al nostre president.
Encara la meva gratitud per a la Comis-
sió Executiva de París, presidida per
l'ex-conseller Ventura Gassol; pel Comis-
sari General de Museus, Pere Coromines;
pel director dels Museus d'Art, Folch i
Torres, que han permès que l'organitza-
ció fos un èxit. Finalment a la premsa
francesa, que ha sabut superar les lluites
interiors i mirar aquesta exposició com
un esperit autèntic de la cultura ea-
i alaria.>'
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