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PRESENTACIO

En la h is to ria  d e  la H um an itä t cal q ue  t in g u e m  p re se n t el p a p e r fo n a m e n ta l q ue  

la dona  ha e xe rc it I e xe rce ix  en el m on  d e  l'e d u c a c ió , de l tre b a ll, d e  la re lig ió , de  la 

p o lit ic a , la m e d ic ina  o d e  q ua lsevo i a ltre  cam p  d e  la g e s tió  i de l p e n sa m e n t socia l. 

N o  hi ha a c tiv ita t d e  l'h o m e  on la d o n a  no s igu i p resen t, tre b a lla n t en e q u ip , fe n t 

d e  s u p o rt o a m b  p a p e r s in g u la ritza t. I, m a lg ra t to t  a ixò  q u e  die, com  a base real, el 

ce rt és q ue  el p a p e r d e  la dona  no  es v isua litza . N o  ha es tâ t fins fa p o q u e s  dé ca de s  

— corn m atisa  A n to n io  S a lcedo  en la ¡n tro d u cc ió  d 'a q u e s t Ilib re—  q u e  la h is to ria  

m o d e rn a  ha p o sâ t una fa lca  en els e s tu d is  I l'anà lis i d e  la c o m p o s ic ió  i re a lita t socia l, 

i ha fe t  a p a ré ixe r el m ón  d e  la fe m in ita t.

En aquesta  nova i m o d e rn a  v isua litzac ió  de l p a p e r real d e  la d o n a  en el nostre  

pa isa tge , des d e  casa nostra  s 'han  d u t a te rm e , des d e  fa anys, em preses  i a c tiv ita ts  

d 'u n  re lleu  espec ia l, en les qua ls  vu li posa r ém fasi, encara  q u e  s igu i d e  m anera  suc

c in ta . A ix í, p o d e m  p a rla r de is  p ro je c te s  p ro m o g u ts  des d e  la U n ive rs itä t Revira i V ir

g ili, a m b  so lid s  e s tud is  d 'an à lis i i recerca, com  els rea litza ts  p e r M arta  A lo n so , C ora l 

C u ad rada , M o n ts e rra t D uch, N eus Baena i M o n ts e rra t S orone lles , ta n t des d e l p u n t 

de  vista h is tb ric  com  des d e l vessant d e m o g rá fic  i s o c io lo g ie . D es taco  ig u a lm e n t les 

in ic ia tives  a sso c ia d on is te s  de  Sant Pere i Sant Pau a Tarragona  i de  la Cava, am b 

tre n ta  anys d 'h is tò r ia  d 'e n çà  de  la re c u p e ra d o  d e m o c rà tic a . A  més, no pu c  d e ixa r 

d 'e s m e n ta r em preses s o rg id e s  des d e  la D ip u ta d ó  d e  Tarragona  com  les jo rn a d e s  i 

p o s te r io r  p u b lic a c ió  d e  les actes Paraula d e  dona. D ones  i lite ra tu ra  (1997), l 'e d id ó  

d e  C o n te m p o rá n ie s . A n to lo g ia  d e  p o e te s  de is  Pa'isos C ata lans  (1999), i p e n so  ta m 

bé  en la m o d e s ta  p e rò  e fec tiva  a p o rta c ió  de  la c o N e c d ó  d e  Ilib res  d 'a r t  Tam arit, on 

han t in g u t  p resénc ia  s in g u la r fins ara tres  a rtis tes; Sefa Ferré, Teresa L lácer i M ag d a  

Folch.

I ara, en aques ta  o b ra  q u e  p re se n te m , A n to n io  S a lcedo  M ilia n i ens o fe re ix  un 

e s tu d i r ig o ro s , d e ta lia t i a m p li so b re  les d o nes  d 'a q u í qu e  han tre b a lia t les arts, des 

de  la p in tu ra  fins  a l'e scu itu ra , passan t pe l d isseny de  jo ie s  o la ceràm ica . D 'e n tra d a , 

I en re lac iô  a m b  el qu e  he c o m e n ta t a l'in ic i de l p rò le g , la inse rc ió  d e  la d o n a  en 

qua lsevo i a c tiv ita t no  és nova, p e rò  ha es tâ t so v in t e x e rd d a  d e  m anera  anò n im a , en
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la in t im ita t d e  la llar. I a q u e s t Ilib re  és un e le m e n t d e  reve lac ib  d e  tô t  a q u es t m ón  i 

en un à m b it fo rça  ex tens  d e  la nostra  geo gra fía .

Si c lass ifiquem  la p ro c e d é n c ia  o  Hoc d e  res idénc ia  d e  les d o n e s  q u e  se c ite n  

en el Ilib re, veu re m  qu e  la seva p resénc ia  és fo rça  re p a rtid a , a lm enys e n tre  eis se- 

g les  XIX I XX, q u e  és la c ro n o lo g ía  q u e  abasta  l'e s tu d i d e  S a lcedo. D e ls tre n ta  nom s 

p ro p is  fe m e n in s  q u e  hi a p a re ixen , d eu  sbn d e  Valls, nou d e  T arragona, c inc  d e  Reus, 

d os d e  T ortosa  i un p e r a cadascuna d e  les se g ü en ts  p o b la c io n s : A lfo r ja , A m p o s ta , 

M o n t- ro ig  I Santa C o lo m a  d e  Q u e ra lt. Si d e s taco  a q u e s t m apa d e  re fe rénc ies  loca ls 

és p e r fe r e v id e n t, una a ltra  ve g a da , q u e  la v ita lita t  cu ltu ra l de l país no se cen tra , 

ú n ica m e n t, en les g rans c iu ta ts , s inó q u e  traça  una ben  n o d rid a  i espessa xarxa arreu 

d e  C ata lunya.

Es trac ta  d 'u n a  nova i in té ressan t a p o rta c ió  d e  S a lcedo  M ilia n i a l'e s tu d i de  

l'a rt, en g e n e ra l i en p a rtic u la r  al tre b a ll i la b io g ra fía  d e  d o n es  q u e  han d e se nvo - 

lu p a t el seu tre b a ll a rtis tic  a les nostres com arques , b é  p e r na ixença, p e r e n a m o ra - 

m e n t de l seu p a isa tg e  o p e r q ua lsevo i a ltra  c ircum stànc ia . En tô t  cas, han e xe rc it 

d 'a u to re s  c réa tives  des d e  la seva c o n d ic iô  fe m e n in a , i ens han d e ix a t una o b ra  q ue  

avui p o d e m  gaud ir, estim ar, va lo ra r i posa r en re lac ió  am b  nostre  te m p s  i espai.

Jo se p  P o b le t i Tous 
President de la D ipu tadó  de Tarragona
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Pròleg

Ha estât a les darreres décades del segle passai que l'art p rodu it per les dones 

ha començat a ten ir el Hoc que II pertoca a la histdria de l'art. Si bé és cert que des 

del Renaixement han estât reconegudes algunes artistes, corn Sofonisba Anguissola 

o Artemisia Gentileschi, aquests han estât casos excepcionals. Am b l'aparicib de la 

crítica feminista, ais anys seixanta, van començar els primers estudis i investigacions 

sobre el paper I la importància de les dones a la història de l'art.

A  partir d 'aquest m om ent s'ha générât una extensa b ib liografia  en l'àm bit in

ternacional. Pel que fa a l'Estat espanyol, en canvi, s'han desenvolupat destacats es

tudis de carácter genéric sobre la dona en el camp de l'art, però no espedficam ent 

sobre les nostres dones artistes, a excepció d'a lguns articles i de diverses exposici- 

ons que demostren l'interés i la preocupaciò per aquest camp.

Am b to t, no hem d 'ob lida r que si revisem les histbries de l'art, tant les generals 

corn les territorials, ens adonem que la preséncia femenina és gairebé inexistant, 

m algrat la importància i la qualita t de moites de les obres produïdes per dones.

Si ens referim concretam ent a Catalunya, a més d 'aquest bu it hem d 'a feg ir la 

poca importància que eIs historiadors de l'art català han donat a l'art que es fa fora 

de Barcelona. Traballar per ocupar aquest espai a les comarques de Tarragona ha 

estât un deis nostres principals objectius.

Així dones, aquest és un prim er estudi sobre una part significativa de la nostra 

història recent, a la qual generalm ent no s'ha donat la rellevància que mereix. Ja 

fa anys que ens ded iquem  a historiar l'art p rodu it des de finals del segle xix a les 

nostres comarques i hem pogu t constatar que to ts eis que hem escrit sobre l'art al 

te rrito ri en general hem deixat de banda bona part de les dones artistes i que, en 

to t cas, només n'hem fe t una petita mencio.'

Com hem assenyalat, no és un estudi exhaustiu; el considerem una primera 

aproximacib a la major part de les artistes del te rrito ri. No sempre hem pogu t acon

seguir la docum entació necessària per a ten ir una idea clara del treball realitzat per 

aqüestes creadores. Les hem pogudes entrevistar gairebé totes, i això ens ha per- 

mès treballar amb informació de primera mà, però tam bé hem pogu t constatar que 

moites d'e lles gairebé no tenien docum entació de la tasca que havien fet. Algunes 

encara pensen que el que han fe t no és im portant, i d 'altres no han tin gu t un interés
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0 una preocupaciò, per raons diverses, per exposar i donar a conèixer el seu treball. 

Les situacions són m olt diverses, i aquest és un dels motius pels quals l'estudi que 

presentem de cadascuna d'e lles és diferent, I no es tracta d 'aplicar un esquema si

m ilar a totes, sinó d 'in ten tar donar una visió al més objectiva possible del seu treball

1 de les circumstàncies en qué fou créât.

A  través de les pàgines següents es podrà veure en part la tasca desenvolupa- 

da per aqüestes dones. Hi ha moites variants a causa de l'època, del tem peram ent 

de cadascuna d'e lles o de la seva situació personal. Hi ha tam bé força interrogants 

que caldrà resoldre més endavant. Pensem que aquest treball es po t entendre corn 

un punt de partida per a realitzat estudis posteriors i que po t servir de motivacib 

per tal que altres investigadors trob in en l'obra i la trajectôria d'aquestes creadores 

el material necessari per a futures investigacions. Cal d ir que ens hauria agradat 

incorporar en aquest treball altres creadores, sobre les quals per motius diversos no 

hem pogu t trobar la docum entació necessària per elaborar un text amb un minim 

de rigor.

El nostre p lantejam ent ha estât fer un recorregut de carácter cronològic basat 

en la data de naixement de l'artista o en el période en qué va començar a exposar a 

les nostres comarques. En aquest seguiment, en el qual per raons m etodo lòg iques 

cada artista tindrà el seu apartat, es podrà anar veient, en paral-lel, part del desen- 

vo lupam ent artistic local.

Per últim , només ens queda agrair a totes les artistes, i ais seus familiars quan 

ha estât el cas, la coHaboració i l'ajuda que ens han prestai, i les atencions que hem 

rebut. Al personal del Museu d 'A rt M odern de Tarragona, que com sempre ha posât 

to t el material que hem necessitai a la nostra disposició, i tam bé al del Museu de 

Valls i del Centre de Lectura de Reus. I a la D ipu tadó  de Tarragona, que ha patro 

cinai la present investigació i ha ed ita i aquesta publicació sobre les nostres dones 

artistes.
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Els inicis N C I O S  Y  S C I S O R . ,

-Pfiaa-gja;-!

Breus informacions ens parlen del que podem  

considerar les primeres evidències de I'activitat de 

les dones artistes a les comarques de Tarragona. Ens 

referim a una mostra organitzada pel Centre de Lec

tura de Reus al ju lio l de 1902, en la quai, ai costat 

d 'obres d'artistes corn Maria Fortuny, Baldomero Ca- 

lofre, Josep Llovera, Josep Tapiro, Joaquim  Mir, Hor

tens! Cüell, Tomàs Bergadà, etc., es presenta tam bé 

"[...] un precioso cuadro al óleo, de la Virgen deb ido  

al pincel de doña Dolores Morros, una linda Marina, 

de la señorita Maria Prunera", tal com ho ressenyava 

el Diario de Reus.^ De Maria Prunera, no n'hem po 

gu t trobar cap altra informació, però de Dolores M or

ros Orfila tenim  les dades de naixement i m ort (Reus, 

1852-1905), a més d'un altre comentar! pub lica t a la 

Revista del Centre de Lectura en el qual M iquel Ven

tura i Balanyà ens diu: "Lo quadro de La Verge de la 

senyora Morros, és de factura achromada I llisa, de 

linles m olt retallados que demostren traça de dits, i 

recorden altres verges d'Acadèm Ia, en ells s'hi veu 

I'ignoscencia semblant a quelcom pre-rafaelita."^ 

Segurament es tractava d 'obres de pintores aficiona

dos, però les hem volgudes fer constar per la seva 

sign ificado com les primeres presèndes femenines 

en el món de l'art al territori.

bón.

Diari de Reus, Reus, 
15 de ju lio l de 1902

—  1..1.1.UU eacannaio parla*
m entarlo fran cés  b a  sido, en rea
lid a d , un <oriatÍD60> m ás m o ri ' 
d o que e l q u e  a q u í proaenciamos 
h ace aiiCH y  acom pa&ado de u n a 
b atalla  gen eral e n tre  loa d iputa* 
dos de d iferentes m a tices.

E íto  snceso, que n o  puede sor
prender uiás q u e por su m a gn i
tud, pues las  colisiones en tre  d i
putados y  los escándalos en el 
salón do sesiones se repiten con 
b asta n te  frecuen cia en la  Cám a
r a  francesa y  en otras Cám aras 
do N aciones diferentes, siendo en 
0 8 » p u n to  la s  nuestras de las 
sosegadas y  tra n q u ilas que se co
nocen en  Europa, ofrece ocasión 
p a ra  p ro testar co n tra  ese sofisma 
con que ta n  frecuen tem ento se 
argu m en ta e n tre  nosotros d e  que 
la a g itac ió n  y  el c a lo r  d e  las  p a
siones son síntom as d e  v id a , y  la 
quietud y  el sosiego indicios de 
caim iento y  muerte- 

A  ju z g a r  por lo que dicen Ies 
apologistas de la a g ita c ió n , un 
pueblo p ara a lc a n za r paten te de 
v ita lid a d , ten dría que estar con
tin u a m en te  dando salto s y  h a 
cien do contorsiones, com o un de
m ento ó  u n  epiléptico. N i en los 
individuos, n i en la s  c o le ctiv id a 
des, es sed a l de sa lu d  cate  oxcoso 
do movilidaxl, y  todo lo  fecundo, 
todo lo progresivo, todo lo  sèrio 
q u e en los pueblos sq b aca por 
vifts p acificas, as ordenado, tra n 
quilo, hasta silencioso.

C ierto que on todas partes son 
frecuoTites las ag itacion es, los 
conflictos y  h asta  los desórdenes; 
pero no os esto lo  que hace prós- 
pcro.s á  los pueblo.s n i lo que de- 
boinos envidiarles. E n  la  m a yo
r ía  do los casos, osas agitacion es 
n o  son señ al do un oxeeden to do 
salu d  y  i'uovKa qv\o so transform a 
ou  buÍHciosc Dsoviniionto, com o 
en oí niflo ó  o n  e l adoleaccnto, 
sino producto de la  irr itab ilid ad  
do los intereses y  do las paaionas
«lo líAnrloi-ÍQ. ríwíduoa du GTIlOna
en la  paz- ¡C uántos progresos no 
80 h a n  realizado on osta esfera 
p a ra  U ogar a l orden rolativam on- 
to  norm al do la  épo ca presento! 
P o rqu e  al ca b o  n uestra época, 
con  su  v id a  a g ita d a , au a c tiv id a d  
feb ril c  in cesan te err e l  tra b a jo  y  
eu  la  in dustria, en  m a te ria  d e  
p a z  y  do ordon m a teria l, uo obs
ta n te  las huelgas y  los motines 
cullojoros, M una balsa de aceito, 
com parada con los tiempos de in
cesantes guerras, nacion ales y  
religiosas, de b.and¡dajo d isfraza
do con cío» pretextos, do guerras 
particularc-s entre  los barones, 
do con tin ua ap olación  á  la  
fu erza.

E l  progreso tiendo á  la  p az , á  
la  v id a  ju ríd ica , y  os falso  q u e la  
a g itac ió n  sea  siem pre, n i en  la  
m a yoría de los casos, sín tom a do 
vid a y  do labor fecunda- Ni el 
in cesante m ovim iento do la  a rd i
lla  acusa laboriosidad, ni salud 
la  convulsión del epiléptico- Si 
todo se redujese á  m overse m u 
cho y  m eter ruido, pocos pueblos 
podrían disputarnos la  palm a del 
progreso á  nosotros, que nos he
mos pasado e l s ig lo  X I X  en co n 
vulsión, con stante, cuan do on 
guerras civiles , ouando en. revo
luciones, siempre e n  asonadas y  
m otines. Y  nuestiris progresos d a 
ta n  precisam ente de los periodos 
de p az, do los momentos do c a l
m a que en esa época a g ita d a  he
mos conseguido.

oaiauieciüs, y sobre todo 
Mlio donde los efectos de iez hubie- 

J contribuido al mayor reslea de las 
»m«i.ca8produce.oDes<jueeD ]» E*po
tlcióo figuraof 

Mutbo y TOny boeno olrece la modeste 
eihibieidn de coadroa que coa ocups; 
m¿a ai como admic&'íart» del arte, nos 
cautiva aquella msoiteatación continué 
que la belleza prearnia, como i  reuaea- 
a«e. nos piace también eckietaaneTS 1» 
obaemción de que le grsn toayorla de 
lia obras eipusaies, llevas la firma de 
díBlitiguidoe b jos de esta tiwdad.

Logar aobaladisimo, eotre las obras 
cxhihidaa, merece ocupar uo oua'lto al 
óleo, origiaal de aquel coloso del aneen- 
ye memoria ea inoivideble; del iosigna 
pintor reuaeoíe Uarieoo Fotlotij. Le fili
grana que nos ocupa, estadio da au cua
dro »Bereeguer 151 eo al asslto de Bar- 
celonaa, cuyo original guai-la la Dipu
tación de aquel!« ciudad, es una obra de 
verdadero mérito y  uno de loa oonia- 
doa originales qus guarda Teus del 
geaia! artUta, debiéndoee t  la gsianierla 
de su poseedor don Juan Ssrdé, el que 
haya podido figurar en la exposición 
abierta.

De otro mslogrado artista reusenee, et 
pintor don José Llover», estén expuestos 
trea iospiraiios trabajos; un cuadro al 
óleo, iiutabiilaímo; uii trabsjo al Ispir. 
conteniendo au conocida producción iR í- 
tta rn un patios, y  una acuarela, repre 
eentando une victima do la guerra, tra
zada cou maestría perfecta.

i;e Baldomero Oslofre ion la acuarela 
fUn arrieroj, un trabajo k la pluma, re
presentativo de un arriero lambían y  una 
ífCabeza ile estadios, deJ cadísimo traba
jo al carbón; loa tros «■lO conocidos de 
nuestro pób ico, por íisher sido regala
dos por au autor al Excmo. Ayunlsniien. 
to y  figurar en el salón de la Alceldia.

Llaman tembíen la atenciin del viai- 
lacie na magnifico paisaje, debido al 
pincel del malogrado artista doiio Ouascb; 
una reprudiicclóo notable de un coadro 
do Fortuny, obra da don Alejo Olepée; 
un paisaje muy bien presentado de don 
A. Pnatur, earioa euadrus del vetereno 
pintor rouseosa don fomlogo Soliera,m, 
un precioso cuadro al óleo, de I» Virgin, 
debido a! pincel de dona Dolorea Morrea, 
uua linda «Marine», de la safiorita María 
Prunera; una produccíóu inspirad» dei 
malogrado pintor retiBense Escudé y llsr- 
tull; un estudio, del pintor también di 
fuuto don Hortenaio G üelf una wcena 
cempeatre tomada del natural por don 
Tumba i3ergadi¡ un cuadro del inteligen
te aficionado don M. Auqué; cuatro mag
níficos plaionw, teprcaenutivoe de las 
«Cuatro estaciouM» de Uuclit; una obra 

Uir, no exenta de belleza; ucae fiore»

drr

Expoalolón do ouBdroe
y  oarU lo s eplísllco »

III V ÓLTJMO 
Si resulta ya notable la actual exposi

ción abierU en el «Centro de Lectura» 
por lo que aleóla í  la secci o destinada i  
loa caclelea artísticos, no deamcrece ciar- 
«ámenle aquellaimporiancia, en lo que 
concierne i  la exhibición de cuadros, 
jLílslima que la laiíma no haya podido

.  '’«um  ce belleza; unaa llores
•6c,oo.do,eflorCa«prubl,UrgeIléa

U - a  fehz reproducción de un cuadro de
Voezquoz.debide.ipiaceldeBrulL
 ̂ ralea aon, é grandes raag-oa descritas, 

as principales que la exposición de 
cuadros ofrece, mereciendo también ae- 
uaUrse dos trabajos .!  yeso, originale, 
reapectivamente de los dístin^uidoa anís
ía.raussnseaseúoreaMar.lyHocamora.

mamemaree nuo» apreciables lectores una
Wea de I . importancia que rev,a,e le ex- 
poeicón abierta en el «Centro de Leciu- 
«», exposición que merece loa phcemea 

taés entuaiastaa exieoairoa â cuantos han
comrihaidoaUrillante éxito alcanla o
nr1 a Je ahora marque ,1

el « e l  o » ! A P»-
efecioíe

blic

f e n o v i a r ia  v a s c c -c a í te lU n i
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M aria Freser (Vilassar de Mar, 1874  - Valls, 1964)

Encetem aquest estudi per ordre cronològic amb Maria Freser. Per raons de 

vincle conjugal I cultural va estar estretament relacionada amb la ciutat de Valls. Va 

partic ipar en moites de les seves activitats culturáis fins arribar a ser considerada 

com una veritable vallenca; així ho va ser i així ho sent el món de la cultura i l'art 

d 'aquesta població.

El seu nom original era Maria Ferrés Puig. Nascuda a Vilassar de Mar, pertanyia 

a una de les familles més riques de la població. L'any 1899 es casa amb Lluis Homs 

Moncusi, un arquitecte vallenc amie i company de carrera del seu germà Eduard 

Ferrés, destacat arquitecte modernista. A  partir d 'aquí comença la seva relaciô amb 

Valls, ja que repartía eis seus estiueigs entre Vilassar i la capital de l'A lt Camp. A  més 

de les vacances d'estiu, hi feia estades llargues a causa del treball del seu marit; te 

nien un pis al Pati, al bell m ig de la c iutat i, a més, la coneguda masia Homs.

M olt poca informació hem trobat sobre els seus inicis en el món de l'art. Co

mença a p intar des de m olt jove, quan copiava a l'aquareHa obres de la p intora rus

sa Catharina Klein (1861-1929) reproduïdes en targetes postais, i tam bé consultava 

dos petits ilibres que havia pub lica t sobre corn p in tar flors I fruités. Segons explica el 

seu fill Anton! Homs, fou el seu germà, l'arquitecte Eduard Ferré, qui li va aconsellar 

que deixés de copiar i p intés sense m odeló  També ens diu Núria Plus que cap al 

1920, a l'edat de quaranta-sis anys. Maria Ferrés i el seu fill Anton van començar a 

rebre classes del p in to r i gravador mataroní Rafel Estrany. La seva trajectôria expo

sitiva s'inicia al costat del seu mestre, amb qui farà diverses mostres. La primera de 

què tenim  noticia és de 1922, a la Sala Parés, en la quai ambdbs artistes presenten 

aquare lles i aiguaforts; l'any següent hi tornen. A  La Vanguardia trobem  una petita 

informació en què comenten: "Tocante a la señorita Freser, exhibe acuarelas, agua

fuertes y d ibujos al lápiz, estas a nuestro juicio, lo m ejor de entre sus obras.

A  final de novembre de 1924 torna a la Sala Parés amb Rafael Estrany. Fou una 

mostra m olt comentada en publicacions com La Gaceta de les Arts, l'Esquella de la 

Torratxa, o Joventut Catalana. En aquest darrer mitjá apuntaven el següent: "Maria 

Freser, que tam bé exhibeix uns ensopegats apunts de platja a l'aquareNa, i unes 

flors a l'o li que no hi ha res a dir-ne, se'ns ha présentât tam bé com una aiguafortista 

discreta m olt apredable, sobreto t en algunes de les seves composicions i glosses
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El tres de set. Colla velia de Valls, d ibu íx  a llapis ¡ aquarel la, 
24,1 X 20,7 cm, Museu de Valls -  D onació  A n ton i Homs Ferrés

Medianoche, a igua fort, 28,5 x 23 cm, 
M useu de Valls -  D onació  de l'a rtis ta

sobre el poema de Fages de Climent, «Les Bruixes de Llers»." Es referien al Ilibre de 

poemes del poeta empordanés, iMustrat per Salvador Dalí, éd itâ t aquell mateix any, 

Al mes de juny de 1926 exposa a la Galería Dalmau, i la Caseta de les Arts es 

refereix a la seva obra amb el comentar! següent: "Les seves aquarel-les de flors 

més que els seus dibuixos plauen ais ulls; una pintora, aquarel-lista i aiguafortista 

distingida, la senyora Maria Freser. Els seus aiguaforts a la manera de Goya demos- 

tren un dom in i del p roced im ent a la punta seca."* Desconeixem a quines obres en 

concret es referia, però podem  constatar que el Museu de Valls té una coMecció de 

gravats que form alm ent són m olt propers a l'obra de Goya, amb representacions de 

personatges deformata relacionats, també, amb les pintures negres del gran p in to r 

de Fuendetodos.^ Al mes de maig de 1927, de nou, la trobem  a la Galeria Dalmau. 

L'article que publica La Crònica de Valls és particularm ent intéressant, d 'una banda 

perqué constata que presenta una selecció de la majoria dels temes que tractava, 

i d 'a ltra banda, perqué es veu el rerefons que tenien molts dels comentaris que es 

feien de dones artistes que destacaven. En aquest sentit citem l'observacib següent: 

"D iu un critic m olt autoritzat que la senyora Freser «sap copsar els moviments amb 

un sol cop de llapis i tocar les flors a l'aquareMa d'una falsò ben mascle que molts 

que ho sbn de naixença no poden assolir«." El critic es feia ressò del que molts
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Mercat, aquarel-la, 17,4 x 24,6 cm, M useu de Valls -  D onació  A n to n i Hom s Ferrés

•  i

. 1

pensaven, que p intar bé era un art exclusiu d'homes, i que si una dona ho sabia fer 

tenia un dom in i gairebé masculí. A  més exposa aiguaforts d "'in fluéncia  goyesca" 

amb relació ais quals tam bé s'apunta que "[...] sorprén en una dona la seva visió de 

la gent de l'hampa i els seus apunts de bruixes". També mostra bailarines, pagesos 

de Valls, per acabar d ient el critic que: "En fi, es reuneixen en la p intora qualitats que
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semblen contradictories: la seva visió 

és delicadam ent femenina, però és 

mascle en el procediment."® Indub- 

tab lem ent s'havia de considerar com 

un gran elogi, i com a tal era recollit 

per la premsa vallenca.

Maria Preserva com ençartarda- 

nament a exposar, però una vegada 

encetat aquest carni el treball fou 

constant, amb mostres que alternava 

entre Barcelona i Valls. A  la capital de 

l'A lt Camp se seguía amb atenció la 

seva carrera i els articles que es publi- 

caven sobre l'artista. A  Valls sempre 

participé en exposicions col-lectives.

Al mes d 'abril de 1929 mostra les se

ves obres a les Galeries Laietanes. De 

nou la m ajor part de la premsa es va 

ocupar del seu treball, del quai feien 

ressaltar el dom ini en el tractam ent 

de les flors a l'aquarel-ia, corn tam 

bé dels seus aiguaforts en els quais 

el critic trobava que arribava fins i to t 

a l'expressib monstruosa dels estats 

de l'ànima pel seu tractam ent psi- 

colbgic. Indubtab lem ent es referia a 

la coMecció de gravats d 'influència 

goyesca dels quais ja hem fe t mencio.’

La primera vegada que Maria Freser exhibeix la seva obra a Valls és en una 

exposidó  coMectiva patrocinada per l'A juntam ent de la ciutat al Casino de Valls 

al desembre de 1929, en què participen els artistes més im portants del moment: 

Ramon BIgas, Paquita Bonifàs, Emilia Coranty, Bonaventura Casas, Eduard Castells, 

Maria Freser, O ller Galofré, Francese Guasch i Homs, Elvira Homs, Jaume Mercadé, 

Manuel Nogués, César M artinell i Anseim Nogués. Convé destacar que en aquesta

Lucha, a igua fort, 28,5 x 23 cm, Museu de  Valls -  
D onació de l'artista
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exposició, a més de Maria Freser hi trobem  tres dones més, una coincidència gai

rebé excepcional en aquells anys, no solament per tractar-se de dones, sinó tam bé 

pel fe t de considerar-les com a artistes importants. A  la vallenca Paquita Bonifàs II 

ded iquem  un apartat. Emilia Coranty Llurià (Barcelona, 1862 - 1944) és reconeguda 

com la primera dona que va estudiar a la Llotja, on després seria professera auxili

ar. Pintava flors i feia projectes per a blondes, brodats i puntes. Elvira Homs Ferrés 

(Vilassar de Mar, 1905 - Barcelona, 1954), filia de Maria Freser i relacionada amb el 

grup de Rafael Barradas és considerada una pintora de l'avantguarda.'° A la mostra. 

Maria Freser exposa set obres entre flors, bailarines, temes de gènere de Valls i Les 

bruixes de Llers.

L'any 1933 participa en tres exposicions coMectives, i tam bé exhibeix la seva 

obra amb l'Associaciô d'Aquarel-listes de Catalunya de la quai ella formava part.

Després de la Guerra Civil les seves exposicions s'alenteixen, i el 1944 fa la 

primera presentació a la Llibreria M editerrània de Barcelona. L'any següent partic i

pa en la Mostra de Tardor de Barcelona, I tam bé en una exposició de ta rdor a Valls 

en la quai prenen part els més reconeguts artistes vallencs: Jaume Mercadé, Pau 

Mercadé, Eduard Castells i l'escultor Josep Busquets. A  Juventud es critica que els 

artistes no hagin fe t una bona selecció de les obres que presenten, i es comenta 

que sembla que mostrin el que tenien més a mà; l'au to r justifica el seu comentari 

i, a més, ens diu que l'obra de Maria Freser és el m illor del con jun t." Sens dubte, 

una crítica m olt més objectiva que algunes que es feien a Barcelona, i sense rastre 

de masclisme.

L'any 1952, amb motiu de la ce lebrado del desè aniversari de les Festes de Na

dal, Maria és convidada a participar-hi jun tam ent amb el mateix grup d'artistes que 

havien form at part de la mostra de 1945, és a dir, els més significatius de la ciutat: 

Eduard Castells, Jaume Mercadé, Josep Busquets i Pau Mercadé. Una clara mostra 

del reconeixem ent que tenia la ciutat vers el seu treball, valorat corn el d 'un dels 

seus creadors més destacats.

Posteriorm ent participa dues vegades més en les tradicionals mostres de Na

dal, la de 1959, i la de 1963, que fou la darrera abans de la seva mort. En aqüestes 

dues exposicions tam bé exhibeixen la seva obra dues artistes que esdevenen p io- 

neres en el camp de l'art a la ciutat: Maria Teresa Sanromà i Sefi Giraldo.

Ella, corn altres dones que presentem en aquest text, van tenir les d ificultats 

própies del seu gènere i de la seva condiciô  social.'^ En el cas de Maria Freser crida
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l'a tenció la diversitat temàtica de la seva obra. Assoli l'èxit sobreto t amb les pintures 

de flors I amb les de bailarines. En el Ilibre Apunts del L/ceuó® es presenta una se

lecció de les seves obres relacionados amb la música, la dansa, l'ópera i els ballets 

russos al Gran Teatre del Liceu, que ens parla de les seves aficions, própies, a més, 

de la seva condició social. Tanmateix, es va interessar per molts altres temes com 

els pagesos de Valls, els castellers i la Setmana Santa. També durant la Guerra Civil 

va captar diferents tipo log ies de personatges: els soldats, els brigadistes, les dones 

milicianes i les diferents tropes; sense oblidar els gravats relacionats amb Goya, dels 

quals ja hem parlat.

Es necessari dir, però, que tal com ho assenyalen els tres autors dels textos 

citats més amunt, la qua lita t del seu d ibuix no suporta la comparacib amb els grans 

dibuixants del m om ent com sbn Casas, Nonell, Gargallo, Gris, Opisso, Junceda, 

Gossé, Nogués o Penagós, entre altres. Però el que és valuós en la seva obra és 

la manera com Maria Preserva saber captar la vida de la seva época i els diferents 

estaments socials. Va actuar com una veritable cronista gràfica, que copsava la vida 

diària, el que passava per davant deis seus ulls en to ts els ámbits.

Es particularm ent intéressant tam bé veure com, essent una dona de quaranta- 

sis anys, decideix prendre classes de d ibu ix i pintura, i encetar una vida artística, 

sobreto t si tenim  present la seva procedéncia social. No va voler aprendre a pintar 

com a passatemps, fe t habitual en el seu entorn, sinó que s'hi va dedicar amb amor i 

passió com ho evidencia la ingent quantita t de dibuixos i aquarel-les que va realitzar. 

Naturalment, les seves relacions li van obrir portes, però sense el seu treball creatiu 

i constant no estaríem parlant i escrivint sobre ella.

Per a ella p intar era una nécessitât i ho va fer fins al final. La pintora Agnès Pa

dró ens deia que malgrat que Maria Freser ja era m olt gran quan ella la va conèixer, 

encomanava el seu optim ism e i les ganes de viure. Justement, i tal com ho contem 

en l'apartat dedicat a Agnès Padró, d 'e lla va rebre la primera lliçb de pintura. A  ella 

li agradava m olt estar en contacte amb la gent jove; així ho fa constar el seu fill quan 

explica: "Les seves amigues eren aquelles noietes a les quals, quan ja era m olt gran, 

II agradava ensenyar-los gratis et amore  a treballar llapis en mà o amb els pinzells i 

els colors de l'aquarel-la."'^

DONES ARTISTES A LES COMARQUES DE TARRAGONA 19



Teresa Vidal Nolla (Reus, 1897  - Barcelona, 1988)

Dins d'aquesta relació de dones artistes hi ha m olt poques escultores, i la p ri

mera és la reusenca Teresa Vidal Nolla. Com en el cas d'altres creadores, la infor

mació que hem trobat sobre ella és m olt escassa. Bàsicament tenim  tres fonts: el 

d iccionari Ràfols,'® el D iccionari biografie de reusencs, de Josep O lesti Trilles'* i, 

més recentment, un esbós b iogràfic realitzat per i'h istoriador Dom ènec Solé Gasull, 

pub lica t el 1998'T Es tracta d'una artista que apareix en el món de l'art de forma 

sobtada, amb una obra que podem  considerar definitiva, i que uns anys després 

desapareix tam bé sobtadam ent sense que, de moment, hàgim pogu t esbrinar què 

li va succeir.

Teresa era filia de Josep Vidal LIort, un comerciant de Tàrrega, i de Teresa Nolla 

Aguadé, de Reus. La seva familia es trasilada a Barcelona on inicia estudis de p in tu 

ra, que abandona per dedicar-se a l'escuitura. Els tres autors consultats assenyalen 

que era deixebla de l'escultor Jaume Duran (Barcelona, 1891 - 1983), professor a 

l'Escola de Bells Oficis de la M ancom unitat i a l'Escola del Treball de la D iputacib 

de Barcelona. No sabem si assisti a un d'aquests centres o anava al seu taller. Jau

me Duran, fo rm at a l'Escola de Llotja, era deixeble del seu oncle, l'im atger M iquel 

Castellanos, i d'Esteve Monegal. D 'estil clàssic, és autor de diverses escultures pú- 

bliques de Barcelona, i de retrats de personatges de la política i la cultura catalana.

Jaume Duran, que havia am pliat els seus estudis a Italia, segurament recomanà 

a la seva alumna que anés tam bé a aquest pais; per a aquesta estada, segons Solé 

Gasull, Teresa Vidal disposé d'una "substanciosa beca".'®

L'any 1922 es casa amb Manuel Condeminas Mascaró, fill d 'una familia de con- 

signataris, fundadora el 1928 de la Companyia Espanyola de Turisme i d 'una linia 

aèria entre Barcelona i Gènova; passa, per tant, a form ar part d 'una familia de la bur- 

gesia catalana àm pliam ent reconeguda en el món de la nàutica. Malauradam ent el 

seu marit fou assassinat a l'inici de la Guerra Civil, el 27 de ju lio l de 1936.'’  Segons es 

po t lleg ir a l'esquela m ortuòria de Manuel Condeminas, el m atrimoni no va ten irfills .

Set anys després d'enviduar, Teresa Vidal fa la seva primera exposició a la Ga

leria Pictórica de Barcelona. Resulta sorprenent lleg ir en les critiques sobre aquesta 

exposició, la valoració que fan de la seva obra, perqué no s'hi refereixen com a prin- 

cipiant, sinó com a artista coneguda amb una obra consolidada. És cert, Teresa Vidal
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té quaranta-sis anys quan presenta aquesta primera 

exposició, to t i que des de m olt jove s'havia dedicat 

al món de l'art.

El poeta Joan Teixidor, considérât un dels p rin 

cipals critics que han existit a Catalunya, deia que 

en la seva obra es poden veure dues linies d iferen- 

dades. És una apreciació m olt adient, concretament, 

per a l'obra de què hem fe t mencio. Familia de pa

gesos. En aquesta escultura es presenta una parella 

jove que sembla tornar de les feines del camp; l'ho- 

me porta a l'espatlla una aixada i recolza el braç dret 

sobre l'espatlla de la seva companya; ella, que porta 

el seu fill en braços, el mira amb molta tendresa però 

ell, en canvi, va m irant pensaros per on camina. Una 

típica imatge de l'a rt del segle xix, de la representa

d o  de gent treballadora, amb una concepció re lig io 

sa que havia encetat el p in to r francés Jean-Erançois 

M illet. Però d'a ltra banda, és una obra amb un m inim 

de details que dona importància al volum, al fe t ne- 

tam ent escultòric.

Aquesta mostra tam bé palesa que era una ar

tista m olt ben relacionada socialment, bé per la seva 

familia, bé pels seus propis mèrits; la presentació del 

catàleg la va fer l'escriptor Joan Bautista Solervicens, 

tal com conta Joan Teixidor a Destino. En el seu escrit,

Teixidor es mostra d'acord amb les categories d'inno- 

cència forana i bondat que es manifesten en les seves 

escultures, i afirma que amb aqüestes figures Teresa:

"[...] alude certeramente a ese trasmundo que consti

tuye el prim er encanto de sus grupos, tan discretamente alusivos no solo a unas for

mas, sino también a unas vidas con todas sus dulces o tristes complejidades. En esta 

dirección expresiva, Teresa Vidal Nolla demuestra una sensibilidad poco común

Tristán la Rosa a La Vanguardia ens parla del dom in i que té deis materials i s'hi 

refereix en aquests termes: "[...] señora de la materia ha sabido modelarla y escul-

Campesinos, bronze, 36 x 17 x 15 , no localitza t
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Santa Marina, ta lla  de fusta 
po lic rom ada, Santuari de  la Verge de la 
M isericòrd ia  de  Reus

Jesús a la columna, ta lla  de fusta po licrom ada, 
Prioral de Sant Rere de Reus

pirla dejando en ella el suave ritm o de su profunda hum anidad." 

L'escultora presentava grups, retrats i imatges religiöses, i en refe- 

réncia a aqüestes fa un comentari m olt interessant: "Las imágenes 

religiosas de Teresa Vidal no son realistas, — realistas en el sentido 

clásico español— tam poco guardan relación con aquel m isticismo 

barroco exaltado y sensual propio  de un Bernini por ejem plo. Es el 

suyo un m isticismo maternal, hogareño."^'

L'any següent participa en l'Exposició Nacional de Belles Arts de Barcelona 

amb dues obres, Nen i neu i Maternitat, que Tristán de la Rosa qualifica de réalistes, 

"[...] aunque tam poco con un sentido uniform e y estricto".®^

Tot i que no s'ha troba t informació sobre l'artista a la premsa local, l'escultora 

era ben coneguda a la ciutat. De Reus va rebre dos encárrecs i to ts dos están docu- 

mentats a la revista Destino, que tenia un especial interés en la seva trajectôria i, en

22 PLURAL FEMENÍ



particular, en les seves imatges religiöses, "Una bella ima

gen en Reus"®® és el títo l d 'un article que aquesta revista 

publica sobre una escultura de santa Marina, destinada 

al santuari de la Verge de la M isericòrdia de Reus, L'autor 

diu que el problema que té l'art religiös del m om ent és la 

seva desorientació, mancança de bon gust i Sensibilität, 

i no religiositat, a diferéncia de l'obra creada per Teresa 

Vidal, en la qual el critic veu to ts els valors formais que 

ha de ten ir una obra d 'a rt religiös, Iliure dels tòpics que 

caracteritzaven aquesta tipo log ia  artística.

Dos anys més tard l'escultora fa un pas de Setmana 

Santa, Jesús en la Flagel-laclà, una talla policromada. De 

nou, llegim a la seccib d 'art de la revista Destino: "[...] un 

sentido escultórico sobrio, por el que se atiende con agu

dísima y exacta parquedad, el patetismo que es debido 

a la imagen representada, tratando los planos con ampli

tud, la anatomía con mesura, los estigmas del torm ento 

con sobriedad."®'' Com podem  veure, la revista Destino, un 

deis mitjans més importants de Barcelona, mostrava molt 

interés en el seu treball. Teresa Vidal va realitzar més ¡mat- 

ges religiöses, entre les quals h¡ ha dos passos de Setmana 

Santa per a la població de Tàrrega, la ciutat del seu pare.

Destaquem, d 'entre  el conjunt de la seva obra, el seu autoretrat en qué po

dem veure una noia jove i bonica de faccions definidas i llarga cabellera; tam bé una 

m aternitat en la mateixa línia que la familia de pagesos abans esmentada. Només 

coneixem una petita  part de la seva trajectôria, sens dubte  digna de ser estudiada a 

fons. Teresa Vidal Nolla moria el 1988, i la darrera noticia que en tenim  com a artista 

és de 1955, any en qué participa en una exposició sobre art religiös a Barcelona 

organitzada pel FAD (Foment de les Arts i el Disseny). En veure aqüestes dates sor- 

geix un interrogant: si el 1955 tenia cinquanta-vuit anys i estava en plena capacitat 

creativa, per qué desapareix del panorama artistic?

A FI Periódico de 19 de febrer de 1988 trobem  la informació proporcionada 

pel Tanatori de Sancho de Ávila, de Barcelona, sobre la m ort de Teresa, a l'eda t de 

90 anys.

Autoretrat, bronze, no localitza t
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M agda Folch Solé (Reus, 1903 - Tarragona, 1981)

Poques vegades hom troba en el camp de l'a rt una persona de la qual to thom  

que l'ha coneguda parli m olt bé, amb entusiasme, respecte i admiració, com és el 

cas de Magda Folch. Fou una personalitat entranyable, mestra de molts dels artistes 

de les comarques de Tarragona i una de les creadores més reconegudes.

Ais vuit anys comença els seus estudis a l'Escola Municipal de Dibuix de la seva 

ciutat, on va ser alumna de Tomás Bergadà fins als setze anys. Magda tenia un oncle, 

germà de la seva mare, que era artista i m olt bohemi; quan ella va manifestar el desig 

d 'aprendre a pintar, el seu pare no ho va veure amb bons ulls, per por que es tornés 

com el seu oncle. Gràcies a l'arquitecte Caselles, en aquell m oment director de l'Esco- 

la d 'A rt I Oficis, que la va animar, el seu pare va permetre que anés a l'Escola de Tomàs 

Bergadà. Magda Folch estudia el batxillerat i posteriorm ent magisteri; l'any 1922 opta 

a una plaça com a professore auxiliar de dibuix a l'Escola Municipal d 'A rt I Oficis on 

treballa com a auxiliar de Tomàs Bergadà. Pere Calderó, p in tor i mestre a la vegada 

de molts artistes de Reus, recordava com Tomàs Bergadà i Magda Folch foren els que 

l'estimularen a continuar endavant. Així ho expressa l'artista: "Va ser una experiènda 

m olt im portant per a mi, car al mateix temps que ensenyava, n'aprenia molt, de pintar 

[...] en aquest aspecte puc dir que vaig tenir una bona escola."®*

El 1926 participa en la I Exposició d'Artistes Reusencs organitzada per la Secció 

d 'A rt del Centre de Lectura. César Ferrater destaca, en prim er Hoc, les obres del seu 

mestre Tomàs Bergadà, i en referir-se a la nostra p intora diu el següent: "H i ha dues 

artistes en aquesta exposició, el nom de les quais cal saludar, sinó per la qua lita t ac

tual de Hur pintura, al menys per dem ostrar en les obres que aporten. Hur empenta 

voluntariosa. No dubtem  que afinant llur Sensibilität i Hur retina, les mans no trigaran 

a savoir faire ço que ara deuen Huitar horrib lem ent per aconseguir. Ço que trobem  

més espontani en la senyoreta M. Folch és la nevada del 14 de gener a la plaça 

d'Hèrcules, subtitulada Hivern [...]."®*

Aquest mateix any obté  el nomenament de professera titu lar de dibuix de l'Esco

la Municipal d'Aprenents i de Comerç, que posteriorm ent seria l'Escola del Treball.®® 

El 1927 es Hicencia en filosofia i Hetres per la Universität de Saragossa en l'es- 

pecialitat d'història, i compagina aquests estudis amb els d'arxius, bib lioteconom ia i 

museologia. Durant aquests anys continua pintant i al mateix temps assisteix a classe.
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La nena del bastidor, olí sobre te la , 46 x 38 cm, col. A. M artínez Subías
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El curs 1927-1928 ing ressa  com  a a ju d a n t in te rin a  d 'id io m e s  i Hetres a l'In s 

t i tu t  S ecundar! d e  Reus, el m a te ix  any q u e  ho  fa ta m b é , a la se cc ib  d e  Hetres, el 

q u e  seria  el seu espds, E m ili D o n a to  P runera. El 1930 p a rtic ip a  en la III E xp o s ic ió  

d 'A r t  T a rrag o n i. El D ia r i d e  Tarragona  ressenya l'e x p o s ic iô , i s o b re  l'a rtis ta  d iu  el 

s e g ü e n t: "H e  aqu í to d a  una g ran  p ro m e sa  d e  m u je r  a rtis ta . Es d e f ic ie n te  qu izá , 

en a lg u n o s  a sp e c to s  d e  la té c n ic a  d e l co lo r, p e ro  t ie n e  una a d m ira b le  m aestría  en 

a d u eñ a rse  d e l ca rá c te r y e s p íritu  de l te m a . En su o b ra  a d v ié rta se  una esp e c ia l a p 

t i tu d  para  el re tra to . En es te  g é n e ro  a m e d id a  q u e  se p e rfe c c io n e , no  só lo  lo g ra rá  

e s p lé n d id o s  p a re c id o s , s ino , e s e n c ia lm e n te , re fle jo s  e xa c to s  d e  la p s ic o lo g ía  de  

los sujetos."®® Un c o m e n ta r i a m b  uH c lin ic , com  es p o t  c o m p ro v a r a m b  el pas d e ls  

anys.

D esprés d 'a ca b a r la carrera, al g e n e r de  1931 p resen ta  una e xpos ic ió  al C en tre  

de  Lectura, a Reus, q ue  fo u  m o lt im p o rta n t en la seva tra je c tô ria . A l d ia ri C ircum stàn 

cies  Hegim: "La im press ió  q u e  ens han causat les ob res qu e  M ag d a le n a  Folch té  ex- 

posades  al C en tre  de  Lectura és de  sorpresa i a l'ensem s d 'a d m ira c ió  p e r la gran  fo rça  

de  vo lu n ta t esm erçada [...]. D es itg e m  qu e  en fu tu res  m an ifes tac ions M ag d a  Folch 

aconsegue ix i fe r-nos sen tir el m o m e n t em o c io n a l q u e  am b  tan ta  va len tia  cerca."®’

A  causa a l'è x it  o b t in g u t,  l'A ju n ta m e n t d e  la c iu ta t li va a to rg a r una borsa  de  

v ia tg e  p e r c o n tin u a r els seus e s tud is  artís tics. Per c e le b ra r la m ostra  i el p re m i, els 

seus am ics i a d m ira d o rs  la van o b s e q u ia r  a m b  un á p a t l'H o te l d e  Londres.®®

Figueres

La m insa d o ta c ió  d e  la bo rsa  d e  v ia tg e  fa q ue  f in a lm e n t no vag i a París. A  l'a b ril 

de  1933 es casa am b  Em ili D o n a to  i es tras llada  a F igueres. A  la cap ita l d e  l 'A lt  

E m p o rd à , Em ili D o n a to  exe rce ix , des de l curs an te rio r, d e  c a te d rá tic  d e  filo so fia  de  

l'ln s t itu t  d 'E n se n ya m e n t S ecundar! i l'any se g ü e n t en será el d ire c to r ; M ag d a  Folch 

exe rce ix  co m  a p ro fesso re  a ju d a n t d e  lle tres.

En aquesta  c iu ta t va e n tra r en co n ta c te  am b S a lvador Dalí. Tal com  ella m ate ixa  

ho exp lica , la re lac ió  am b el p in to r  e m p o rd a n é s  fa q u e  de ix i de  ba n da  la in fluénc ia  

im p ress ion is ta  q u e  havia re b u t d e  M ir i de  C abanyes, i es d e ca n ti p e r una p in tu ra  m és 

e la b o ra d a  d e  pe rfiis  m és definits.® ' El 1934 ne ix el seu p r im e r fill, Jo se p  Em ili, actu - 

a lm e n t un re c o n e g u t a rq u ite c te ; un any desp rés rea litza  una e xp o s ic ió  a F igueres.
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F ern a n do  Aísa M ilà , a la seva a p ro x im a c ió  a la v ida  de l f ig u e re n c  A n to n i Ca- 

sa d e m o n t, q u e  fo u  a lu m n e  d 'E m ili D o n a to , ens d iu  q u e  aquest, a m és d e  ser am ie 

pe rsona l d e  B e rtra n d  Russell, d e  P iage t, de  Jo se p  Pallach i d 'A le x a n d re  D e u lo fe u , 

fo u  un p ro fe sso r m o lt avançat q u e  te n ia  en a lta  es tim a  els seus a lum nes, als qua is 

p e rm e tia  assistir a les te rtù lie s  In teM ectua ls  q u e  es fe ie n  a casa seva. Tam bé escriu  

q u e  l'any 1932 quan era d ire c to r  d e  l 'In s titu t va su p rim ir  l'a ss igna tu ra  d e  re lig ió  i la 

va s u b s titu ir  p e r h is tò ria  d e  les re lig io ns . A nys després, a l'in ic i de l p é r io d e  fra n q u is 

ta , fo u  d e n u n d a t pe l s a c e rd o t q u e  donava  l'a ss igna tu ra  de  religió.®®

Ella, corn  a ltres d o n es  de s taca d e s  de  l'època,®® fo u  p ro fesso ra , a l'In s titu t O b re r 

de  S abade ll, on  im p a rtia  classes d e  lle n g u a  i literatura.® '' Però la s itu a c ió  v iscuda  pe l 

seu m arit i p e r  ella m a te ixa  va fe r q u e  a m b d ó s  foss in  rep resa lia ts  pe l règ im  fra n q u is 

ta  I im p o s s ib ilita ts  p e r  a tre b a lla r  co rn  a p ro fesso rs . A  p a rt ir  d 'a q u e s t m o m e n t i fins 

q u e  van p o d e r  to rn a r  a exe rc ir la seva p ro fe ss ib , M ag d a  Folch es d e d ica  in tensa- 

m e n t a p in ta r, q ue  és el m itjà  q ue  te n e n  p e r a m a n te n ir  la fam ilia .

Barcelona

A ca b a d a  la gue rra , l'any  1940 la fa m ilia  es tras llada  

a Barcelona.®* Dos anys desp ré s  M a g d a  Folch p a rtic ip a  

en l'E x p o s ic ió  N ac iona l d e  Belles A rts  i exposa  a la Sala 

Barcino. Era la seva p rim e ra  m ostra  a la C iu ta t C o m ta l. 

Des d 'u n  b o n  co m e n ç a m e n t les c r it iq u e s  fo re n  p o s itive s  

encara q u e  II re tre ie n  la m ancança  d 'u n  to c  pe rsona l: "Si 

en d e fin it iv a  sus ó le o s  nos dan casi s ie m pre  la im p re s ió n  

de  resue ltos  e in te lig e n te s , e cham os d e  m enos en e llos  la 

p resenc ia  d e  una no ta  pe rsona l e in c o n fu n d ib le , t ie n d e n  

al a n o n im a to  d e  la a c a d e m ia ."  I el q u e  será una cons tan t, 

les lloances p e r les seves flo rs : "D o n d e  de  m o m e n to  res

p la n d e ce n  m e jo r  las cu a lid a d es  de  M a g d a  Folch es en los 

tem as d e  las flores."®*

F lors i re tra ts  co n s titu e ix e n  els dos g rans te m e s  en 

els qua ls  ins is te ix  una i a ltra  ve g a da  al lla rg  d e  la seva tra - 

je c tb ria , i són els q u e  II d o n e n  una m erescuda  fam a pe r
R e tra t d e l Dr. J o a q u im  A ve llá , o li s o b re  te la , 
92 X  73 cm . C o l. IES A n to n i M a rtí i F ranqués
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l'a lt nivell assoli! en el seu tractam ent; tam bé  va p in ta r natures mortes, paisatges i 

figures nues, però  les critiques es van centrar bàsicam ent en les tem àtiques abans 

esmentades. Cal pensar tam bé que en els anys en què més necessitava vendre, 

aqüestes són les obres més sol-licitades.

La nostra p in to ra  va fe r m olts retrats per encàrrec, però  tam bé  en va fe r d 'a ltres 

perqué  la figura  o el personatge  li cridava l'a tenció, com  quan va p in ta r g itanos o al

tres persones anònim es, m oites vegades persones m arginades, realitzats en general 

en la década dels quaranta.

Al febrer de 1944 torna a la Sala Barcino. Un conegu t period ista  que tam bé  feia 

crítica d 'a rt va fe r un com entari que és un bon exem ple de la concepció  més que 

masclista que es tenia de les dones, i encara més si es dedicaven al món de l'art: 

"N o  acostum bro a sentirm e de licado  con las damas cuando p in tan. Para mí son p in 

tores, ni más ni menos. M agda Folch p in ta  y b ien. Figura, bodegón , interior, paisaje. 

Todos los tem as y todos con conoc im ien to . Le falta experiencia, que después de 

to d o  no es gran fa lta. En la ingenuidad  de algún fa llo  radica a veces dar con la ver

dad de una p in tura  sincera y M agda Folch a pesar de ser m ujer busca la p in tu ra  sin 

tram pa, com o debe  ser; en fin, las argucias fe m e n in a s .U n  com entari despectiu  i 

con trad ic to ri que cree que no necessita cap altra al-lusió.

La revista Destino  va segu ir duran t uns quants anys la seva tra jectôria . En una 

m ostra a la Sala Rovira de Barcelona, l'any 1949, el critic  deia: "N o  d iré  que M agda 

Folch no acierte en la figura, pues bastaría a desm entirm e el ro tundo  desnudo que 

preside la exposición. Pero es que la carne fem enina tiene  unas m atizaciones que 

recuerdan las de las rosas y en la p in tura de estas nadie es más d iestro  que M agda 

Folch. Sus rosas y sus camelias com o trozos de luz g irando  sobre sí mismos, con 

cuerpo  pero sin preciso con to rno , d ifíc ilm en te  serán superadas."^®

Al mes de feb re r de 1952 exposa al Centre de Lectura de Reus, Carolus, i el c ri

tic  del Diario de Tarragona li ded ica un extens i e log ios com entari. En particular, ala

ba els seus dots com a retratista i la seva capacita t per a tractar tem es nous, com 

en el cas de les p intures d 'in terio r, alhora que destaca el seu dom in i en el d ibuix. 

Nom és quan parla de les flors, com enta que ha p e rdu t força expressiva, perqué  li 

sem blen desd ibuixades, quan hauria de ser to t al contrari.^^

L'any següent a la prim avera exposa a la Sala M acarrón de M adrid . Corn era ha

b itua i, l'è x it de crítica fou gairebé to ta l , l le v a t  del com entari fe t pel conegu t h is tori

ador i critic  Cam ón Aznar. M algra t ocupar-se de la mostra, el tito l del seu com entari
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és prou explicatiu : "M agda  Folch y sus temas m o

destos en versión sencilla [...]. La coloración es b lan 

da, con los tonos com o desteñ idos y enguatados. El 

toque  es algo opaco y em pastado y esto favorece a 

esta p in tura  de amables y contenidas entonaciones 

[...]. A rte , en suma, de discreta contención  en sus 

pos ib ilidades p ic tó ricas." Fou l'ùnica mostra que la 

p in to ra  va fer a la capita l de l'Estat.

Eivissa

A finals dels anys cinquanta, réhab ilitâ t el seu 

marit, es traslladen a Eivissa on to ts  dos treballen 

com  a professors. Fou per ella l'època més fe liç  de 

la seva vida. Ja no havia de viure deis encárrecs. Pin

tava el que volia. Aquesta fé lic itâ t es nota en les seves obres, en els seus paisatges 

plens de Hums que contrastaven am b els colors foscos de les seves obres de la 

im m ediata  postguerra . També s'intéressa pel món que la voreja, p in ta  retrats deis 

pagesos com  tam bé  deis h ippies que s'havien estab lert a l'illa. Exposa de nou a la 

Galeria Syra d'Eivissa. Retrats, flors, figures i un in te rio r in tegraven la mostra. Juan 

Cortés escrivia a La Vanguardia: "Sus buenas cualidades com o p in to ra , patentes a 

través de las exigencias del retrato, se ratifican p lenam ente  cuando trabaja s igu i

endo su propia  inspiración, com o se dem uestra en los otros tem as que expone.

Marítima deí p o rt d'Eivissa, olí sobre 
paper, 46 x 55 cm, C ol. M asip  B one t

Tarragona

A  l'in ic i del curs 1961-1962 la fam ilia  es trasllada a Tarragona i el seu espós, Emi

li D onato, és nom enat ca tedrá tic  de filosofía de l'ln s titu t M arti i Franqués. S 'estable i- 

xen de form a defin itiva  en aquesta c iutat. M agda Folch treballa  com  a professora de 

d ibu ix  i h istòria de l'a rt a l'Escola d 'A r t de Tarragona.

Al juny de 1962 realitza una exposic ió  a la Sala Guardias de Tarragona. Retrats, 

flors i figures in tegren la mostra, però  tam bé uns d ibu ixos i esbossos que perm eten
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veure la seva manera de treballar. 

"La señora Folch le ha dado  a 

cada re tra to  lo que le co rrespon

de. La exposición [...] es una lec

ción de bien pintar, y lo es entre 

otras razones p o r el dom in io  del 

d ibu jo . Las más recónditas cua

lidades de la artista se muestran 

vivas con e llo  y así, parte de este 

pun to  hasta alcanzar una calidad 

extraord inaria.'"'^

A m b m otiu  d 'aquesta  ex

posic ió  li fan una entrevista en la 

qual em et alguns conceptes que 

cree intéressant ressenyar. Les 

preguntes als artistes, com  en 

m oites de les entrevistes que rea- 

litzava aquest period ista, no eren 

gaire in te l-ligents, i el caire mas

clista hi és de nou present. Quan 

li p regunta  si p in ta  per nécessitât 

o per satisfer una possible  vani- 

ta t fem enina, l'artista li respon 

que pinta i ha p in ta t per néces

sitât, natura lm ent económ ica, i 

com p le ta  la resposta d ie n t que, 

a més, ho feia per una satisfacció 

irreprim ib le  que no tenia res a veure amb la vanita t fem enina.

M agda Folch és una dona d 'idees clares. Seguram ent a causa l'èx it assolit se 

li retreia que ten ia  una excessiva fac ilitâ t per a pintar, i la seva resposta era que per 

a arribar a aquesta facilitâ t, un fe t que, segons ella, coneixen to ts  els p in tors, cal 

recorrer un llarg cami. A ixí m ate ix sabia m o lt bé el tipus d 'ob ra  que feia. Deia que 

es pod ia  seguir fe n t p in tura  figurativa, ja que la rea lita t és tan rica que perm e t seguir 

fen t noves versions.

Cinc roses sobre fons verd, oli sobre tela, 61 x 50 cm, col. privada
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C ontinua amb els paisatges d 'A lfo rja , Reus; en general el te rrito ri del Baix 

Cam p es converte ix en un espai preuat per la p in tora . De nou els encárrecs de 

retrats es m u ltip liquen , el seu p restig i en aquest cam p era ind iscutib le . Treballa in- 

cansablem ent, són nom broses les obres que realitza en aquells anys, entre les quals 

els retrats d 'a lguns deis d irectors de l'ln s titu t M artí i Franqués de Tarragona. Són 

tam bé  els anys deis seus d ibu ixos de pura línia en els quals mostra l'excel-len t d o m i

ni que té  en aquest camp. Fn una de les seves darreres exposicions a la Galeria Syra 

a Barcelona, el critic  de Destino  escriu: "La obra de esta p in to ra  y d ibu jan te  respira 

frescura y juventud  a pesar de que su autora está en activo en el m undo de las artes 

desde 1931 cuando expuso en el Centre de Lectura de Reus, su ciudad natal [...]" . 

Incideix tam bé  en el pes que ha assolit en el cam p del d ibu ix: "D o nd e  el armazón 

de sus obras encuentra más ap lom o y rigorism o es en sus d ibu jos nacidos del d o m i

nio del lápiz y la p lum a, sin vacilaciones que le perm iten  dem ostra r su virtuosism o y 

veterana práctica.'"'''

La seva labor docent

L'any 1962 és nom enada professora de p in tura  i d ibu ix  de l'Fscola d 'A rt de 

Tarragona. Torna així a una de les seves prim eres feines, a la qual tenia una especial 

estim ació. Fn una entrevista, ja citada, diu: "He tin g u t des de sempre una gran vo- 

cació per a ensenyar, per a com unicar als alumnes experiéncies noves que els poden 

ser profitoses, d 'a judar-los no de d irig ir-los. Procuro ob rir camins, aplanar d ificu lta ts  i 

so b re to t descobrir artistes que és una cosa si més no, em ocionant.'"'^

Q uan t a la seva tasca docen t em perm e to  c ita r records d 'a ltres artistes que van 

ser els seus deixeb les. Josepa Filella ens parla de la seva cultura, de la seva erudició; 

com enta que quan sortien  de visita cultural els impressionava pels amplis coneixe- 

ments que ten ia  sobre el Hoc o el museu que visitaven. Recorda que en un viatge 

a Italia van visitar Roma i ella explicava la história de la c iu ta t i els seus m onum ents 

com si hagués viscut allí en tem ps dels romans.

FI p in to r Josep Maria Reselló sempre com enta que va te n ir dos professors: 

G uillem  Bergnes i M agda Folch. Sobre ella ha pub lica t un article t itu ia t "M agda  

Folch, el bon m estra tge " en qué, entre altres aspectes, reafirma les paraules de 

Josepa Filella: "La recordo am able, culta, amb una paciéncia infin ita i un cert aire
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aristocràtic [...]. Li vaig d ir que volia veure-la pintar, i ella i el seu m arit, l'encantador 

ca tedrá tic  de filosofia  de l'ln s titu t Martí i Franqués, Fmili D onato, em van o b rir  les 

portes de casa seva, a l'av inguda C atalunya." Es a dir, d isposada a com partir amb 

els seus alumnes els seus coneixem ents, la seva manera de pintar, com  ante rio rm ent 

ja ho havia fe t am b els alumnes de Figueres. També recorda que és ella la prim era 

persona que els va parlar de Picasso, de M iró, de les avantguardes históriques, i que 

aixó els va o b rir  les portes a un món m o lt d ife ren t del que ten ien  al centre.''^

Núria Pié, una de les céram istes més reconegudes al nostre país, tam bé  en 

fou alumna; recorda la seva d iscip lina i la seva exigéncia en el treba ll, el dom in i que 

ten ia  del d ibu ix  i la p in tura, i com insistía en un tem a fins aconseguir el que volia.

C inc anys després de la seva m ort, al m aig de 1986, s'inaugura a la Sala de la 

Caixa de Pensions a Tarragona, una mostra retrospectiva, la més im p orta n t que  s'ha 

fe t fins al m om en t sobre l'artista; tam bé es pub lica  un catáleg am b un te x t au tob io - 

g ráfic i un recull de critiques.

M agda Folch és, sens dub te , una bona artista; la prim era p in to ra  professional 

del te rrito ri, am b un excel-lent dom in i del fe t p ic tóric , que segueix el seu p rop i carni 

amb independéncia  deis m ovim ents que es donen a la seva época i que coneix 

m o lt bé. Ella escull la seva opc ió  encara que p o t estar cond ic ionada per la situació 

fam ilia r i económ ica de la qual hem fe t m encio. Després de la Guerra Civil i duran t 

uns anys, com  hem vist, ella és el suport económ ic de la fam ilia i, natura lm ent, fa el 

que li ex ige ix el mercat; flors i retrats, els tem es que la donen a conèixer. Quan ella 

es troba  a lliberada d 'aquesta  pressió i, sobreto t, de les represálies po litiques, és a 

pun t de com p lir seixanta anys. No podem  saber si li hauria agradat fe r una p in tura  

menys convencional, peró  ja ten ia  una eda t en la qual és difícil canviar, sob re to t en 

un ofici com la p intura. Com  a cloenda, cal destacar la seva tasca d ocen t i l'in terés i 

l'am or que va saber desperta r en els seus alumnes vers el món de l'art."^
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Paquita Bonifàs Aubareda (Valls, 1906 - 2000)

N e ix  el 6 d e  n o v e m b re  d e  1906 a Valls, f ilia  d e  Lluís Bon ifàs O liva r i d e  Francisca 

A u b a re d a  D o m in g o , a m b d ó s  na tu ra ls  d e  Valls. El seu pa re  era d e s c e n d e n t d ire c te  

d e  la n issaga d 'e s c u lto rs  Bon ifàs i M assd.

Des d e  p e tita  ja  p in ta va  i d ib u ixa va  fo rça , i quan  va ser m és gran  l'a rq u ite c te  

va lle n c  C ésar M artin e ll va c o n è ix e r el seu tre b a ll i la va an im a r a fe r els e s tu d is  de 

Belles A rts . Els conse ils  d e  C ésar M a rtin e ll t in g u e re n  e fe c te  i P aqu ita  p o g u é  anar a 

B arce lona  a e s tu d ia r a l'E sco la  d 'A rts , O fic is  i B e lles A rts . Va fa c ilita r  el seu tra s ila t 

a B arce lona  el fe t q u e  una tie ta  seva q u e  no te n ia  fills , A n g e lin a  A u b a re d a , vivia a 

Sant C u g a t i la va a c o llir  a casa seva. Va esta r e s tu d ia n t des d e  l'any  1926 fins al 1930. 

S e g u ra m e n t fo u  la p rim e ra  d o n a  d e  les nostres co m a rq u e s  q u e  va fe r els e s tud is  de 

be lle s  arts a Barce lona.

M e n tre  era e s tu d ia n t va p a rt ic ip a r  en una m ostra  coM ectiva  q ue  es va fe r a 

la seva c iu ta t al m es d e  d e s e m b re  d e  1928 en la qua l van p a rtic ip a r els p in to rs  se

güen ts : Ram on Bigas, A n to n  Badia, Em ilia  C oran ty, B o naven tu ra  Cases, E duard  C as

te lls , Pere C ata là , A u re li Esteve, M aria  Freser, Jo se p  Folch, Francese G a lo fré  O ller, 

Francese G a lo fré  Subis, Francese G uasch H om s, Elvira H om s Ferrés, Ja u m e  M erca 

der, M anue l N o g u é s , A. de  Torner, Lluis Pié, Joan  R oig i A n to n  B orre ll. T am bé  hi van 

p re n d re  p a rt els escu lto rs  A n se lm  N og u é s , M acià  Pallarès, i F rancisco Icart, a ix i corn 

l'a rtesà  F rancisco Ferrer i l 'a rq u ite c te  C ésar Martinell.'*® P o d rie m  d ir  q u e  hi eren  re- 

p re se n ta ts  to ts  els a rtis tes  de  la c iu ta t. F ina lm en t, cal d e s taca r la p resénc ia  de  q u a tre  

d ones : P aqu ita  Bonifàs, Em ilia  C oran ty, M aria  Freser i Elvira Hom s.

El d ia  12 d e  n o ve m b re  d e  1929 al D ia ri d e  Tarragona  apa re ix ia  una p e tita  no ta  

en la qua i s 'in fo rm a va  q u e  eren esp e ra d e s  a la c iu ta t les se n yo re tes  Francisca B o n i

fàs A u b a re d a  d e  Valls i M ag d a le n a  Folch Solé d e  Reus. Les dues  asp iraven a la beca 

d e  p in tu ra  p e r anar a a m p lia r  e s tud is  a l'es tranger.^ ’

Per o b te n ir  la beca  havien de  su p e ra r una sèrie  de  p roves  en dos d ies, am b 

un tr ib u n a l in té g râ t pe ls  p in to rs  Francese G a lo fré  i ignasi M a lic i, ju n ta m e n t am b 

pe rsona l d e  la D ip u ta c ib . A  m és d e  les dues  p in to re s  es van p re se n ta r tres  a rtis tes  

més: G u ille rm o  So le r i F rancisco  C a rreño , a m b d ó s  d e  T arragona, i Juan E. Espuny, 

d e  Tortosa . Una ve g a da  acabades  les p roves, el tr ib u n a l n o tif ic à  a m b  sa tis facc ió  qu e  

to ts  els o p o s ito rs  havien  su p e ra t les e xp e c ta tive s , p e rò  q u e  e n tre  ells so b re so rtia

DONES ARTISTES A  LES COMARQUES DE TARRAGONA 33



G uille rm o Soler, a qui fou a torgada la beca.*® És de suposar que la in form ació  que 

va donar el d iari al vo ltan t de les dues joves p in to res es devia al fe t, excepciona l en 

aquells anys, que les artistes eren dones.

En fina litzar els seus estudis fa una exposic ió  ind iv idua l a la B ib lio teca Popular 

de Valls, inaugurada l ' l  de novem bre de 1931, on m ostra bàsicam ent paisatges i 

tam bé  d ibu ixos de tem es de la C iu ta t C om ta l. El Diari de  Tarragona en fa un com en

tan m o lt e log iós  ¡ parla en particu la r de  la grata sorpresa que significa trobar-se am b 

les seves obres i de l'entusiasta rebuda del púb lic: "La senyoreta Bonifàs se'ns ha 

reveiat insosp itadam ent, ja que com a artista era ga irebé  desconeguda a la nostra 

c iu ta t. El seu d e b u t no p o t ser èsser més falaguer. Tots els visitants de l'exposic ió , en 

nom bre  m o lt nom brós, han co in c id it a e log ia r-la ."

El com entarista  no recorda la seva p a rtid p a d ó  en la m ostra coMectiva que 

hem esm entat, però  si que assenyala que pertany la nissaga deis Bonifàs, a la qual 

havia fe t honor. Per les referéncies que ten im , va vendre una bona pa rt de les obres 

exposades.*'

L'assagista Josep M ique l i Macaya, en referir-se a aquesta mostra valorava el 

fe t que cada dia era més gran el nom bre d 'artis tes que sortien de com arques. Des- 

tacava que era im p o rta n t que  les artistes no es deixessin en lluernar per Barcelona. 

Considerava que era im p o rta n t que l'a rtis ta  tingués lligam s a la C iu ta t C om tal, però  

el p intor, com  l'escrip tor, han de  d ir coses de la seva terra. Per tant, fe lic itava Fran

cesca Bonifàs, tan t pel seu ta le n t com per l'encert de vo le r exposar els seus prim ers 

treba lls  a la seva ciutat.*®

El retorn a Valls

Seguram ent gràcies a l'è x it o b tin gu t, dec ide ix  to rna r a residir a la seva c iu ta t 

i obre  una acadèm ia al carrer de Baldrich, 41, segon pis (actual carrer de la Cort).

L'any 1933, l'Escola del Treball, institució que havia estât creada l'any 1924, ar

riba a ten ir la matricula més alta de la seva tra jectôria ; s 'am plien els ensenyaments 

am b classes de d ibu ix  industriai, d ibu ix  artistic, m ode la tge , legislació obrera, com erç 

i classes per a dones**. A m b aquest m otiu  es convoquen oposicions publiques. A  la 

de d ibu ix  artistic s'hi presenta Paquita Bonifàs, el 20 de setem bre de 1933, jun tam en t 

am b altres tres candidats: Francisca Bonifàs, Pere Espanyol Pia i Josep M. Gatell.
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Mas Miquel, o li sobre te la , 8 1 x 1 1 0  cm, col. LIuis Fabregat Bonifàs

En la carta de sol-llcitud de la feina podem  veure que era una dona decidida I 

segura de si mateixa. Argum enta de forma clara la seva capacitació: "[...] ja que es 

creu la recurrent amb mèrits i aptituds suficients per desempeñar d it carree [...]", i 

entre els mèrits assenyala: "[...] haver cursat quatre anys consecutius a l'Escola d'Arts 

i Oficis Artístics i Belles Arts de Barcelona, haver fe t una exposició a la Biblioteca 

Popular i ten ir una acadèmia de pintura a la ciutat de Valls." Es escollida i esdevé 

la primera dona professora a l'Escola del Treball de Valls. Tenia vint-i-quatre anys i
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Les roses de la masia, o li sobre tela, 52 x 68 cm, 
col. Ester Fabregat Moiné

h¡ exercí durant dos cursos, el 1933-1934 

i el 1934-1935. Canvis sobtats a l'Ajunta- 

ment de Valls, l'any 1935, amb l'ascensió 

del Front Popular, produeixen moviments 

a l'Escola i Paquita perd la seva plaça de 

professora de dibuix artistic, amb l'argu

ment que era dona i, a més, jove. El seu 

lioc és ocupat per un membre del par

tit. Segons les informacions que tenim, 

aquest professor era conegut pel renom 

de tauro. Tenim còpia d'un poema búr

lese que li van fer dos alumnes, en el qual 

deixen constáncia de la ineptitud del 

professor nou.

Per la seva gracia i pel moment en 

què van ser escrits, volem deixar constáncia d'aquesta protesta a favor de la seva 

professora, amb dos deis seus versos:

Disposât a triomfar

un enxufe va agafar

cap a l'Escola mena els passos

i al dibuix fica els nassos

Dóna conseils suats a desdir 

Per no tindre de corretgir,

Puig el d ib u ix  no el cone ix  

Ja que está del to t  pe ix

En quedar-se sense la feina de l'Escola del Treball va continuar amb l'académia 

del carrer de la Cort. Les classes que impartia les organitzava d'acord amb el nivell 

deis seus alumnes, i amb horaris de matí i de tarda. Una de les seves alumnes fou la 

pintora Maria Teresa Sanromá, que té un lloc destacat en aqüestes pagines.

No coneixem cap altra exposició seva, ni tan sois hem trobat que participés en 

les tradicionals exposicions de Nadal de la ciutat, en les quals prenien part gairebé
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Ester, oli sobre tela, 58 x 49 cm, 
col. Ester Fabregat MoIné

La caça, o li sobre tela, 42 x 55 cm, col. Lluis Fabregat Bonifàs

tots els artistes residents a Valls. El que si sabem és que no va deixar de pintar mai, i 

que la major part de les seves obres les venia a persones procedents de Barcelona.

La seva obra s'ubica dins dels générés tradicionals: paisatges, natures mortes 

i retrats. Fou una artista amb un bon domini tècnic i amb un tipus de pintura agra

dable, paisatges plens de Hum, rams de flors, natures mortes en general sobre fons 

neutres, amb pinzellades més amples. Obres que, corn hem comentat, tenien un 

mercat, i que per la seva temàtica eren apropiadas per a decorar qualsevoi llar.

Dues artistes tarragonines: Maria Teresa Ripoll i Claustre Panadés

Per poder parlar de l'escultora Maria Teresa RipoH com també de la seva com

panya Claustre Panadés és necessari presentar de forma molt sintètica el centre on 

es van formar: el Taller Escola de Pintura i Escultura de Tarragona. Cal que tinguem 

consciéncia del que va ser i significar aquest centre en el terreny de l'ensenyament de 

l'art, i en el cas que ens interessa, en la incorporadó de pie dret de les dones en la vida 

académica i naturalment en la vida en general, com va succeir durant la II República.
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El Taller Escola de Pintura i Escultura de Tarragona

La idea de crear una escola d 'a rt a Tarragona és concebuda pel p in to r Ignasi 

Mallol*^ que, amb el suport de l'alcalde de la ciutat, Pere Lloret, realitza to tes les 

gestions iniciáis per dur a term e el projecte i presentar un estudi en condicions al 

Govern de la Generalität. La proposta troba un especial receptor en la figura del 

conseller de Cultura, Ventura Gassol.

Una vegada aprovada la seva creado es decideix ubicar-la al carrer de Rafael 

de Casanovas, avui carrer del Gasómetre. Les obres comencen al setembre de 1934 

i acaben al novembre del mateix any; el curs s'inaugura el 7 de gener de 1935.

L 'important éxit assolit pel Taller Escola fa necessária, ai final del prim er curs, 

I'am pliadd dels seus espais per poder-hi enquib ir l'alumnat. El projecte, obra de 

l'arquitecte tarragoní Josep Maria Pujol, consta de quatre pavellons deis quals se'n 

van arribar a construir dos. Les dues memories que es coneixen del projecte están 

fetes amb un gran entusiasme i amb la ferma consciéncia que s'està dissenyant un 

projecte que ha de ser m odel en la seva espedalita t. Está estructurat en pavellons 

aïllats i especialitzats per les seves fundons, i disposa d'una sala de conferéndes i 

un espai per a instal-lar un museu d 'a rt comparât; segurament el més avançat de 

l'Estat espanyol.

Taller-Escola de  Pintura i Escultura de  Tarragona en construcció, 1932, A rxiu Fo tog rá fic  Museu d 'A r t 
M o de rn  de la D ip u ta d ó  de Tarragona
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G rup d 'a lum nes del Taller-Escola de v ia tge  
cu ltu ra l a M adrid , 1936, A rxiu  Fo tografie  
Museu d 'A r t M odern  de  la D ip u ta d ó  de 
Tarragona

L'ensenyament es basa en el treball de ta lle r i té una du

rada de tres anys. El centre està régit per dos caps de taller, 

el de pintura, Ignasi Mallol, i el d'escultura, Joan Rebull. Com 

a professors hi ha Josep Maria Capdevila i Balanzó, secretar!, 

professor de cultura generai; Salvador Martorell i Oller, aju

dant d'escultura, i Enric C ristòfor Ricart i Nin, ajudants de p in 

tura, Aquest grup d'artistes constituïren un excel-lent equip 

pedagòg ic a l'hora de portar endavant el Taller Escola.

Maurici Serrahima, que visita el Taller Escola al juny de 

1937 per donar-hi una conferència, ens deixa unes notes pre- 

cioses sobre la manera de treballar de Joan Rebull, que volem 

transcriure:

"Vaig visitar tam bé els locals de l'Escola, simpàtics i clars.

Recordo sobreto t les classes d'escultura. En Rebull, que les 

dirigía, em va explicar que havia prescindit de la tradicional 

etapa inicial en la qual eis deixebles imitaven amb fang els 

models de guix, i com a primera feina els posava a les mans 

un bloc de pedra, i els Instruments per treballar-la, és a dir, els 

ensenyava les d ificultats de la Iluita directa amb la matèria, pel carni de l'ofici, diri- 

em dels picapedrers. Els résultats que els deixebles aconseguien feien pensar poc 

o m olt en unes certes escultures prim itives i prenien un aire d 'au ten tic ita t que els 

treballs fets amb fang no tenen mai."**

Corn a com plem ent, a fi d 'a rrodon ir el contingut de la form acid, peridd icam ent 

el Taller convida conferenciants perqué parlin sobre ternes diversos, estiguin o no 

relacionats d irectam ent amb les arts plàstiques.

Durant la Cuerra Civil, quan els bom bardeigs assolen la ciutat, Mallol i Rebull 

decideixen fer una estada a Cornudella amb els deixebles més avançats: Josefina 

Corraliza, Claustre Panadés, Jaume Batlle, Josep de Recasens, Conzalo Lindin, M. 

Àngels M irambell, Maria Rosa Mallol, Enric Pinet i Enric Bruii. Com a residéncia lle

guen la casa d'Esteve Roig, un dels alumnes del centre. Encara que i'experiència és 

curta a causa de les circumstàncies, corn sempre, posen to ta  la iMusió per no inter

rompre la tasca engegada. A  les nits, abans d'anar a dorm ir escolten música clàssica 

en una velia pianola. La docum entació que hem consultât ens perm et saber que 

l'estada va ser d 'unes tres setmanes.
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L'any 1938 el projecte es va truncar: el Taller Escola és destruït pels bom bar

deigs sobre la ciutat, que causen la m ort de les alumnes Josefina Corraliza i Àngels 

M irambell.

M algrat el poc temps que dura, I'experiència deixa la seva empremta en l'art 

i la cultura de les nostres comarques, com ho demostren les trajectories artistiques 

d 'a lguns dels alumnes que s'inicien en aquest centre i que sempre reconeixen que 

fou fonamental en la seva formació. Ens referim a creadors com Sadurní Cardan- 

guera, Conzalo Lindín, Enric Pinet, Josep Busquets i M. Teresa Ripoll, entre d'altres.

Per tant, tal com hem explicat, l'arribada de la II República és clarament pos iti

va per al món de l'art i de la cultura en general, com tam bé per a la incorporadó de 

la dona al món del treball i de la cultura. Com assenyala Raquel Barrionuevo Pérez: 

"En ese contexto, un nuevo m odelo de m ujer se va a incorporar a los ambientes 

profesionales y artísticos. Esta artista, arriesgada y luchadora, cuadrará con el per

fil de lo m oderno, de lo que se concebía como de vanguardia, ya que supone un 

enfrentam iento con los valores establecidos y una lucha por la independencia y la 

libertad."**

De manera similar el Taller Escola de Pintura i Escultura de la Cenera lita t de Ca

talunya a Tarragona, no posa cap objecció a l'entrada de dones als seus estudis. No 

es disposa d'una relació de to ts els alumnes que estaven inscrits en el Taller Escola, 

però sabem que del grup de nou alumnes avançats que van a Cornudella, quatre 

eren noies, i encara manca l'alumna més destacada i que va ten ir una projecció més 

gran. Maria Teresa Ripoll.

Mallol i Rebull no volen renunciar a continuar amb I'activitat docent, i habiliten 

unes dependéncies del Paiau Arquebisbal, en aquell m om ent convertit en Museu 

Arqueològic, i hi porten molts materials que eren p rop ie ta t d'alumnes i professors. 

Entre els alumnes que es troben en aquest nou espai hi ha: Maria Teresa Ripoll, Ma

ná Bofarull, Claustre Panadés, Ramon Vives, Rosa Llauradó, Josep Busquets, Josep 

Calaf Cenovés i Josep Sarobé Castellò.

Aquesta breu presentació del Taller Escola de Pintura voi palesar la im portàn

cia que assoleix el centre, així com la práctica que seguía, de valorar i acceptar nois i 

noies en peu d 'igualta t. Maria Teresa Ripoll i Claustre Panadés, per la seva formació, 

están íntimam ent unides a aquest Taller Escola.
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M . Teresa Ripoll Sahagún (Tarragona, 1914  - 1987)

És una avantatjada alumna que m olt ràpidam ent es converteix en una escultora 

reconeguda a la ciutat. Cai ten ir en com pte que en el période que estem treballant 

hi ha m olt poques dones escultores, fins i to t avui dia la proporció  de pintores en 

relaciô amb la d'escultores és m olt gran.

Raquel Barrionuevo Pérez, en el seu estudi sobre les escultores espanyoles en 

la II República, només recull cinc dones: les catalanes Maria Pérez Peix (1879-1972), 

que signará amb el pseudbnim  Télur, i Eulàlia Fàbrega (1901-1992); Eva Aggerho lm  

(1882-1959), nascuda a Dinamarca; la valenciana Helena Scrolla (1895-1975) i la ma- 

drilenya Marga Cil Roésset (Madrid 1908-1932), però no fa m endó de M. Teresa 

Ripoll. Tot i que és més jove que les escultores citades, la seva obra va néixer i es va 

form ar durant aquest période. Totes elles, per diferents raons, són artistes m olt poc 

conegudes però de Maria Teresa Ripoll en tenim  un bon catàleg éd itâ t pel Museu 

d 'A rt M odern de la D ipu tadó  de Tarragona.*®

Noies, bronze, 12ó x 72 x 11 cm, col. Museu d 'A rt Modern de la D iputadó de Tarragona
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Nicodemus, 1937, bronze, 131 x 37 x 20 cm, col. 
M useu d 'A r t M odern  de la D ip u ta d ó  de  Tarragona

Maria Teresa Ripoll és filia de Salvador Ripoll i 

Tusquellas, professor de d ibu ix a l'Escola Municipal de 

D ibuix i del Patronat Obrer. Tal corn ens diu F. Xavier 

Ricomà: "[...] segurament l'am bient que es vivia a casa 

seva fou un estimul per a dedicar-se al camp de la crea- 

ció, corn tam bé va succeir amb els seus germans, Salva

dor, arquitecte, i Josep M., aparellador".*®

Quan comença els seus estudis al Taller Escola té 

vint-i-un anys. M. Teresa Oliva Ras, que en va ser alumna, 

la recorda "[...] senzilla, callada i gentil, fisicament m olt 

bonica. La seva forma d'ensenyar no era dogmàtica, sinó 

intuitiva; no manava res, feia observacions curtes i ple- 

nes de sentit que ensenyaven un cami, més que unes 

normes Observacions que ens parlen d'una ma

nera d'ensenyar m olt propera a la que ella aprèn del seu 

mestre Joan Rebull i que, per altra part, són principis 

propis del Taller Escola.

L'any 1937 el centre convoca beques per ais alum

nes de les seccions d'escultura I de pintura. El Butlleti 

Oficial de la Generalität de 28 d 'octubre  de 1937 pub li

ca el nom dels alumnes seleccionats per a la concessió 

de les beques, que corresponen en la secció d'escultura 

als alumnes Maria Bofarull i Ferrer i M. Teresa Ripoll i 

Sahagún, amb subsidis mensuais de 200 i 150 pessetes 

respectivament. Am b iguais condicions són atorgades 

les beques de pintura a Maria del Claustre Panadés i 

Barberà i a Josep Samper i Cortada. Un fe t que ens par

la del bon rendim ent dels alumnes, i entre ells, Ripoll i 

Panadés.

Una bona part de les obres que coneixem tant de 

M. Teresa Ripoll com de Claustre Panadés són dibuixos. 

En aquest sentit és interessant el que va escriure Lluis de 

Salvador sobre el procès d 'aprenenta tge del dibuix: "[...] 

apunts, dibuixos del naturai, treballs de còpia sobre la
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tècnica dels grans mestres, etc., com la fulla n.1, la de l'Ingrés de l'alumne, jovenis- 

sim, mostra el d ibuix infantil, clàssico-intuïtiu; gairebé el vulgar «ninot» dre t i rigid 

com un fus. Veuria després en els dibuixos de les fulles successives fins al n.10 com 

la linia rigida pren una mena de vibració; com Iluita per adquirir plasticitat, docilitat; 

com es fa més elàstica. Després fins arribar al n.25, observaren com, mentre el tre t se 

simplifica i es fa suau i dòcii, la forma pren qualitats pregones, i « l'objecte» transpa

rente la «vida» interna [...]. I a la m eita t de l'expedient, sobre el full n.50, veieu ja com 

la mà de l'alumne es revesteix de la tendresa i gosadia alhora de la mà de l'artista; i 

linia i forma i Hum i ombra, es com plem enten, s'harmonitzen i es fonen en un vestigi 

potser Ilunyà, però cert, de pròpia personalitat [...]."*°

Finalitzada la Guerra Civil, Josep Busquets, l'escultor vallenc que ha estât com

pany de Maria Teresa RipoH, organitza una exposició de pintura i escultura al Club 

Deportivo Valls en la qual prenen part Antoni Centellas, Josep Sarobé i Maria Tere

sa RipoH, to ts ells exalumnes del Taller Escola, al costat d 'un dels seus professors, 

Salvador Martorell. M. Teresa Ripoll hi participa amb dues escultures i tres dibuixos.

A l'octubre de 1942, l'escultora es casa amb Abelard Paul Moragas. Un home 

de gran cultura, que va ser m olt im portant en la seva curta trajectôria artística. Abans 

de casar-se. Maria Teresa va dir al que seria el seu marit: "M ira, has de saber que 

jo, abans que res, sóc escultora, si un dia no tindré temps de fer-te el dinar, per 

haver d 'estar treballant o alguna cosa per l'estil, recorda-ho."*' I així va ser, si tenim  

en com pte que un any després ja té obres venudes i nombrosos encárrecs, tal com 

es po t lleg ir en un extens article que publica José Cusidb al Diario Español, on co

menta que és una jove artista que comença, una artista que té ámplies possibilitats. 

També parla de la seva preferéncia per l'execudó de relleus i de la d ificu lta t que su- 

posa per a l'artista se rfide l a l'orig inal, atés que el relleu només té dues dimensions. 

Són relleus de pedra; l'escultora té un bon coneixem ent del material: "La piedra, 

tratándola, se va ablandando hasta llegar a parecer una masa pastosa."*® Era l'any 

1943 i l'artista ja havia realitzat nombroses obres per a particulars, com el relleu de la 

fon t del Fiorito, el de la Casa del Instituto Nacional de la Vivienda muntada a la fira 

de Reus, i d iferents estudis de caps. A  través d 'aquest article, en el qual a més po

dem veure una fotografia  de l'escultora acabant un relleu, ens adonem de l'èxit que 

ja tenia quan to t just estava encetant la seva carrera. Cal destacar que tots els seus 

encárrecs eren de particulars, quan el normal a l'època era treballar per a l'església 

en la reposició i restauració d 'im atges religiöses destruïdes o malmeses durant la
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Guerra Civil. Segons explica Enric Baixeras, només se li atribueix un encàrrec per a 

l'església de la Riera, uns grups de putt i  per a la decoració escultórica.**

El 1944 comença el concurs de les medalles Tapiró de pintura i Julio Antonio  

d'escultura, creats per la D ipu tadó  provincial. Entre el grup d'artistes concursants 

tant a la medalla de pintura com a la d'escultura, M. Teresa Ripoll és Túnica dona. 

Presenta tres obres i obté  una mencio honorífica per Nu de nena (1944). La medalla 

la guanya Salvador Martorell. A  Nu de nena, la jove escultora es mostra com una 

fidel alumna de Joan Rebull. Una obra figurativa amb una volumetria clarament de

finida i línies pures, sense cap element anecdòtic. L'any següent Salvador M artorell 

torna a guanyar la Medalla Julio Antonio, un premi que li atorguen de nou perqué, 

segons deia Manel del Arco, no havien aparegut nous valors.*"*

Tal com ho comentem  al Ilibre Art dei 5. XX a les Comarques de Tarragona, els 

nous valors es fan presents el 1946 en el III Concurs Exposició, on A n ton io  Gonzalo 

Lindín obté  la Medalla Tapiró per Paisatge de Castellvell; la Medalla Julio Antonio  

és per a Teresa Ripoll per Nu. Tots dos eren exalumnes del desaparegut Taller Escola 

de Pintura i Escultura de Tarragona. Ripoll hi presenta dues obres: un retrat i Testudi 

pel qual guanya la medalla. Manuel del Arco, membre del jurat escriu: "Estudio  de 

María Teresa Ripoll, ha sido una sorpresa. La primera impresión, visto el conjunto de 

lo aportado por los escultores, fue que lo traído por esta expositora superaba a lo 

de los otros. Estimo que estamos ante una sensible artista que lleva muchas cosas 

dentro. La emoción brota en una obra cuando hay genio creador. Aquí lo hay [...] 

en la obra premiada con la medalla Julio Antonio, dem ostró su gracia en la pose 

magnifica de ritm o y de línea [...] rep ito  nos ha sorprendido, María T. Ripoll puede 

ser una revelación."**

Midas de F. (pseudónim d'E. Baixeras), com és el seu costum, en fa un comen- 

tari critic: per una banda explica les caractéristiques de les obres de Rebull, per 

entendre m illor el treball que ha présentât M. Teresa Ripoll; per Taltra, comenta 

la depurado  formal de les obres del mestre reusenc i afegeix que és la fide lita t al 

Taller Escola la que li ha proporcionat el guardó. Però tam bé assenyala que dins de 

les obres presentados és la més rigorosa escultóricament parlant. L'article conti

nua: "Ante  una diferencia tan sustancial, es imposible usando de la misma balanza 

aquilatar rivalidades. No es de extrañar, pues, que la escultura haya sorprendido al 

m ismo jurado, porque en la bien deslavazada producción actual de escultura no es 

frecuente encontrar un concepto  como el suyo, tan puro y universal."** Mesos més
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Retrat d ‘Abelard Paul, (detail), c. 1946, sanguina, 
56 X 76,5 cm, col. Museu d 'A r t M odern  d e  la 

D ipu tac ió  de  Tarragona

N ena asseguda, 1938, llapis, 38 x 
24,8 cm col. Museu d 'A r t M odern 
de  la D ipu tac ió  de  Tarragona

tard, el Diario Español es fa ressò d 'un article publicat per Manuel del Arco a Misión 

y Arte  y Letras de M adrid en el qual es queixa de la poca importancia donada a Tes- 

cultura, sobreto t quan es tracta de Catalunya, la terra de Ciará. En paraules textuals 

del critic: "[...] y para más extraño, resulta que los pocos valores nuevos que surgen, 

pertenecen al sexo débil, Luisa Granero y Maria Teresa Ripoll, auténtica revelación 

en Tarragona." Del Arco, d'una part és conscient del valor de Tobra escultórica de 

Ripoll, però de Taltra, li costa entendre que sigui una dona.*® Es tracta del mateix 

critic que dos anys abans feia un comentari similar sobre Magda Folch i la seva obra.

El concurs exposició de Tarragona és Túnica palestra que fa servir per donar a 

conèixer la seva obra; no tenim  informació de cap altra exposició individual, a banda 

de la seva partic ipació en la coMectiva que organitza Josep Busquets a Valls.

El 1947 es presenta de nou a la Medalla Julio A n ton io  amb tres obres: Retrat, 

Livia i Reposo. Midas de F. es rendeix davant de la seva obra: "María Teresa Ripoll 

tiene en sus manos una clave que no tiene precio. Y no porque la esgrima con sen

cillez hemos de perm itir que pase el acontecim iento ante nuestros ojos sin señalarlo 

en la corta m edida de nuestras facultades." Valora sobreto t el retrat d 'A n ton i Cen

tellas Tomas, que pertany a la coTlecció del Museu d 'A rt M odern de la D iputació de
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Tarragona: "[...] la forma desnuda de toda afectación y de to do  resabio no conserva 

otros valores que los que le dan leg itim idad de obra maestra. En pocas ocasiones 

una lección de arte escultórico se nos da en forma tan d irecta." Tenim una fotografia  

de Lívia al costat de la dona retratada, en la qual podem  apreciar la sim ilitud entre 

el retrat i la model, com tam bé la forma compacta i precisa que caracteritza la seva 

obra.*®

També participa en Tedició de 1948, però el jurat decideix declarar desert el 

concurs. Midas de F. comenta que en presentar-se dos escultors q ue ja  havien o b tin 

gu t aquest guardó, com són Soriano M ontagut i Maria Teresa Ripoll, segurament el 

jurat va demanar un nivell superior al de les obres anteriorm ent premiades.*’

L'escultora segueix insistint i l'any 1949 de nou obté  la Medalla Tapiró per la 

seva obra. Figura de nena. Una altra obra en la qual la filiació amb el seu mestre 

Rebull és evident. El tractam ent de la figura, Tactitud, el gest, la delicadesa en el 

m odelatge, més que d'una nena, d'una noia que comença Tadolescència. Una obra 

d 'un réalisme elemental com el que practicava el seu mestre. També és cert que en 

aquesta edició  només es presenten quatre escultors, a més de Maria Teresa, Pedro 

Sebastià i V icente Llibreria Grau, i la p intora i escultora reusenca Mercé Vallverdú 

Borràs. És intéressant destacar, a més, que a poc a poc augmenta el nombre de d o 

nes participants. A  més de les dues escultores, figuren en Tapartat de pintura: M. Te

resa Sanromà, Isabel Mas i M. Teresa Oliva Ras. Am b motiu d 'aquest premi els seus 

amics i admiradors li reten hom enatge al C lub Nàutic, el prim er dia dei mes de maig 

de 1949. És segurament un dels darrers actes relacionats amb la seva carrera artística 

a la ciutat de Tarragona. Al mes de desembre el seu marit és nom enat d irector de 

TOfidna Espanyola de Turisme a Roma; més endavant els traslladen a THavana fins 

al 1961, en què retornen a la seva ciutat.

Dels anys a Roma i a THavana es conserven una sèrie de dibuixos, tant de 

paisatges de la capital italiana corn de models que ella dibuixa a Tacadèmia de San 

A lejandro de la capital cubana. No sabem per quina raó deixa de fer escultura. Hi 

ha quelcom que no coneixem. Podem entendre que no en faci a Roma pel curt pé

riode de tem ps que s'hi està, però no a THavana, on ella, a més, va a dibuixar amb 

m odel del natural a TAcadèmia. No podem  oblidar el que diu al seu marit abans 

de casar-se, l'èxit que assoleix a la seva ciutat i als concursos, així com en la crítica i 

entre el public, que compra i li encarrega obres.
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Claustre Panadés (Tarragona, 1914  - 2006)

Companya i amiga de Maria Teresa Ripoll, és una dona plena de vita lita t que, 

en una entrevista m antinguda to t préparant el Ilibre L'art del segle xx a les comar

ques de Tarragona, parla amb entusiasme del Taller Escola, del que és aquest centre 

que li ha llegat un gran amor per Tart en general, aixi com per la literatura i la música.

Tal com més amunt hem esmentat. Claustre és una de les alumnes que rep 

una de les dues beques assignades als estudiants de pintura. Al Taller Escola, a 

més d 'aprendre a d ibuixar i pintar, s'hi im parte ix una form ació com plem entária de 

música i literatura. Ella recorda com un m om ent m olt im portant de la seva vida les 

setmanes que Testiu del 1936 va passar a Cornudella. Professors i alumnes compar- 

teixen durant aquests dies el treball; les sortides al camp per d ibuixar i pintar, i el 

fe t recrear-se en la visió d 'un te rrito ri esdevenen experiéncies m olt preuades per a 

molts dels artistes del nostre pais.

El grup està in tégrât per Josefina Corraliza, Jaume Batlle, Josep de Recasens, 

Gonzalo Lindin, M. Àngels M irambell, Maria Rosa Malloi, Enric Pinet i Enric Bruii; els 

professors Ignasi Mallol i Joan Rebull, i les seves esposes.®® De dia treballen i de nit 

escolten música clàssica. Segurament d 'aqu i procedeix Tamor que Claustre va tenir 

to ta  la vida per Topera i la literatura, i que voi transmetre als seus filis.

Durant la guerra la seva familia es trasllada a Constanti, on ella aprofita el temps 

per continuar aprenent; fa nombrosos dibuixos deis nens del poblé.

Deis seus anys al Taller Escola es conserven molts treballs en els quals Claustre 

Panadés mostra el dom ini assolit en el camp del d ibuix; d ibuixos que tenen una gran 

afinitat amb els de la seva amiga Maria Teresa Ripoll, ja que comparteixen professors 

i models. Justement hi ha dues académies del mateix model: el nu frontal, obra de 

M. Teresa, i la visió posterior, obra de Claustre. També existeixen molts apunts de 

nens i nenes en postures diverses, rostres, còpies d 'altres obres, etc.

En dos foils manuscrits, particularm ent intéressants perqué són un testimoni 

directe. Claustre Panadés recorda la seva experiènda al Taller Escola. En transcri- 

vim un fragm ent: "El Sr. Capdevila, critic d 'art, ens llegia l'Odissea comentada per 

eli. Cada tarda tenien models del natural, en déiem académies. Maurici Serrahima, 

trossos de Guerra i Pau llegits. Els gitanets ens feien de models, els professors esta

ven sempre al costat deis alumnes, a Tescorxador hi anaven a fer apunts, al mercat
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Flors, 1980, o li sobre te la , 46,5 x 55, 5 cm, col. privada

tam bé. Mallol, ens portava a Ciurana, perqué li agradava m olt la Hum. Quan van co

mençar els bom bardeigs van anar a Cornudella a casa d 'un company, es deia Roig, 

i alii van seguir les classes. Teniem una pianola."

Com podem  veure, rep una form ació que abraça molts aspectes. Era un centre 

de pintura i escultura, però on la literatura, la música i la cultura en general tam bé 

eren fonamentals. Aquesta form ació la marca per a la resta de la seva vida.
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C laustre Panadés al ta lle r de p in tura , pub licada a la revista Nova Iberia, núm. 3 i 4, Barcelona 1937.
A rxiu  Fo tográ fic  Museu d 'A rt M odern  de la D ipu ta c ió  de Tarragona

Posteriorm ent es casa, té dues filles i un fill i, com és habitual en aquells anys, 

es dedica amb exclusivitat a tenir-ne cura. Abandona la seva professió o la seva 

vocació, per bé que, de tant en tant, dibuixa i pinta en les seves estones Iliures, 

però no participa en cap exposició ni en cap concurs. Quan els filis són grans, pren 

la decisió de tornar a estudiar. L'any 1970, quan en té cinquanta-sis, es matricula a 

l'Escola Taller d 'A rt de la D iputació de Tarragona. El centre, que ha començat amb 

els mobles i els objectes que havien quedat del desaparegut Taller Escola, té com a 

primers professors dos dels seus antics companys (Antonio Gonzalo Lindín i Sadurní 

Garcia Anquera), i un altre dels seus docents és Salvador Martorell. A llí assoleix el 

desig de finalitzar els estudis que havia deixat pendents.

El seu esperit inqu ie t la porta, jun tam ent amb unes amigues, a buscar un estudi 

per a començar a rebre classes de la p intora Magda Eolch; es tracta d'una petita 

habitació, cedida pel Museu d 'A rt M odern de Tarragona, abans de la seva rehabili- 

tació, al carrer de Santa Anna. Treballen amb la reconeguda artista fins que ella es 

retira de la docéncia a finals dels anys setanta. Einalment el grup organitza l'exposi

ciô "Colectiva 80", que es presenta l'any 1981 a la Galeria d 'A rt de Caixa Tarragona.
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Claustre hi presenta natures mortes, flors 

i paisatges. Podria haver estât el final de 

' '  la seva trajectôria artistica, però per a ella

^  és fonamental poder seguir treballant,

\  estar en un am bient de creacid. Aixi,

‘ jjj dones, la primavera de 1982 es fa sòcia

'i?’*'' i  ’ del Cercle Artistic de Sant Lluc, a Barce-

À " y . f  lona, on acudeix un cop per setmana a

y  •' dibuixar. A lli disposa de model nu, que

/
considera indispensable per continuar 

avançant en el dom in i del dibuix. La seva 

darrera etapa culmina amb una exposició 

al Casino de Tarragona l'any 1998, i dues 

de coMectives el 2001: una a la Sala de 

^  Jovent de l'A juntam ent de Guissona, i

■ - Taltra a Cal Xuhguera, a Palouet (la Se-

garra).

La seva obra p ictórica es mou dins 

dels canons tradicionals: natures mortes, 

flors i paisatges amb una factura correcta,

I • I pròpia de qui dom ina Tofici i la tècnica.Tres nenes (deta/y, llapis, 48,5 X 34 cm, col. privada K K M

Els seus dibuixos dels anys trenta són el 

millors; són obra d'una dona jove que té facilitâ t i que disposa de bons mestres. 

A ixò ho demostra, sobretot, en els dibuixos de nens i nenes que va fer a Constanti, 

en la manera corn en capta Texpressió, Tactitud, la gestualitat i la mirada; la majoria 

sbn m olt bons retrats, malgrat que només eren exercicis que feia per mantenir viu el 

seu art en una època tan difícil.

Dues artistes, dues amigues i companyes, dues histbries, dues trajectòries d i

ferents, que en altres circumstàncies haurien pogu t convertir-se en creadores reco

negudes.
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M anuela  Delsors M angrané  (Tortosa, 1 9 1 8  - 2 001 )

És una artista que sobresurt per l'è x it aconseguit duran t la década deis qua

ranta i com ençam ent dels cinquanta, però que pos te rio rm en t desapareix de form a 

sobtada. La in form ació  que es presenta és una prim era aproxim ació, sem pre te n in t 

en com pte  que un dels ob jectius  de la present pub licac ió  és servir d 'es tim u l per a 

continuar investigant.

La prim era notic ia  que hem aconseguit sobre M anolita  Delsors és la seva par

tic ipac ió  en l'expos ic ió  d 'artis tes to rtos ins a l'abril de 1941, en hom enatge  a A n to 

nio C erveto i Agustín  Baiges, assassinats duran t la Guerra Civil; sembla que Baiges 

fou un dels seus professors a Tortosa. En aquesta mostra destaca la partic ipac ió  de 

Ferran Arasa i se celebra la revelaciô que constitue ix  la presentació de les obres 

d 'aquesta  jove  artista que es dóna a conèixer amb els seus retrats, d ibu ixos i natures 

mortes. D iuen que d 'e lla  se n'esperen triom fs, corn tam bé  dels seus com panys del 

m om ent: Ricardo Cerveto, Ferran Arasa i Agustín  Fortuno.^’'

Un any després, al mes d 'oc tub re , l'esperança s'ha fe t realitat. M anolita  Delsors 

presenta una mostra ind iv idua l a la sala de la B ib lio teca Popular de Tortosa: quadres 

a l'o li i d ibu ixos, entre els quais sobresurten un retra t de la seva mare, una manóla 

i una altra obra titu lada  Nostalgia; una mostra m o lt ben rebuda a la seva ciutat. 

Al se tem bre  de 1943 se celebra una exposic ió  de Ferran Arasa, i el com entarista 

dem ana a l'A jun tam en t de Tortosa que s 'organitz in  m ostres com aquesta amb més 

freqüència  i recorda "[...] M anolita  Delsors cuyo arte avanza por cam inos seguros 

i tam bé  advoca per una altra artista: "[...] Maruja Martí, escultora de gran te m 

peram ento , cuyos bustos de líneas clásicas deben admirarse.

La valoració de l'obra  de Delsors augm enta, per bé que cal reconéixer que la 

seva p in tura  se situa fora de les tendències del m om ent. De vegades li critiquen  que 

faci una obra massa clàssica, en una linia m o lt académ ica; però  justam en t és el que li 

valoren, sob re to t perqué era una dona m olt jove  i mostrava un excel-lent dom in i tèc 

nic. L'any 1945 José Maria Junoy presenta el catàleg de la seva prim era exposic ió  a 

Barcelona, i assenyala que ell no parla de la seva breu i aplicada carrera artística, sinó 

dels grans do ts  de retratista i de les seves aprofitades visites al Museu del Prado. 

La com para amb els grans retratistes anglesos de final del segle xix i com ençam ent 

del xx, corn tam bé dels mestres espanyols. La seva va loració és m o lt ferm a quan
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Retrat de senyora, o li sobre  te la , 84 x 72 cm, F un dado  C inca Piqué
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C atà leg de l'expos ic ió  a la G aleria Gaspar, Barcelona, 1945 Retrat al catà leg de l'expos ic ió  de la G aleria Argos, 
Barcelona, 1948

diu: "[...] Manuela Delsors Mangrané un nombre que cuenta, que se sitúa ya desde 

ahora, por derecho propio  en nuestro m undo del arte para el cultivo de la noble y 

ardua especialidad retratistica."®* Un comentari a ten ir en com pte venint de qui ve. 

En to ta l exposa trenta obres: els retrats de la seva mare i la seva germana, natures 

mortes i figures.

Al mes de gener de 1946 presenta una mostra individual a la Sala Gaspar de 

Barcelona, ben rebuda, to t i que la critica n'assenyala algunes deficiéncies técniques. 

Malgrat to t, davant de Telegáncia que caracteritza, en particular, els seus retrats, es 

considera que aquelles mancances no tenen gaire importància. A  Tabril de 1948 

presenta a la Galería Argos de Barcelona una exposició en la qual mostra nom bro- 

sos retrats i que té una forta repercussió; en particular es destaca Taita cotització de 

la seva obra. Els retrats reproduits al tríp tic  corresponen a dones de Taita societat,
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Natura morta, o li sobre tela, 58,5 x 74 F undado  Cinca Piqué

fe t que s'aprecia en la manera com vesteixen i en el seu posât. Les imatges de les 

seves obres ens parlen d'una artista amb un bon dom in i tècnic, especialitzada en re

trats, dins d'una concepció classicists que li proporciona una bona clientela entre les 

classes socials altes. És m olt difícil fer una apreciació perqué les imatges que tenim  

són petites; n'hem trobat dues en una casa de subhastes per Internet, un retrat i un 

pom de roses. Només tenim  una obra documentada que pertany a la col-lecció de 

la Fundació Cinca-Piqué de Tortosa, concretament, un retrat de senyora. La darrera 

informació que tenim  d'aquesta pintora és del mes de maig de 1951, quan exposa 

al Círculo Catalán de Madrid.

Ens preguntem  qué va passar amb aquesta artista, perqué després d'un debut 

i uns primers anys amb m olt d 'éx it va desaparéixer, sense cap explicació.
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Beryl Victoria Teresa Davies 

(Southport, A nglaterra, 1916  - Tarragona, 1997)

Al mes d 'octubre  de 1962 es presenta a la sala del Sindicat d 'Iniciativa i Turisme 

de Tarragona una mostra d 'o lis I aquareTles amb temes diversos, molts dels quals 

están relacionats amb les comarques de Tarragona. Concretament, el claustre i jardi 

de la catedral, la plaça Pallol i el Port de Tarragona, Salou, Poblet, Santes Creus, TEs- 

pluga de Erancoli, etc., que alterna amb retrats i altres obres realitzades a Anglaterra 

I Alemanya.®'* L'autora és una artista anglesa. Beryl Victoria Teresa Davies, que des 

de fa un any i m ig resideix a Tarragona, casada amb el tarragoní Javier Rendé, més 

coneguda com B. V. T. Davies. Estudia a l'Escola d 'A rt de la seva ciutat, de la qual

després serà professora. Treballa com a ifiustradora de Ilibres, i durant la Segona

Cuerra Mundial està a primera linia prenent apunts per iMustrar les entrevistes que 

fan a politics importants.

Un mes després inaugura la tem porada de la Sala del 

Centre de Lectura de Reus. Com en la mostra anterior, la 

seva obra fou m olt ben rebuda. A  la revista del Centre es 

comenta que presenta un im portant conjunt d 'obres ben 

elaborades dins del concepte tradicional;®* temes similars als 

que presenta a Tarragona, més dues obres própies de Reus.

Al Diari de Tarragona, José Banùs Sans comenta aques

ta exposició i assenyala: "N o  es cosa muy frecuente que po 

damos hablar de una exposición presentada por una pintora, 

cuyos cuadros no tienen nada de femeninos. Son vigorosos 

de pintura y valientes de color." Comentaris que, com veu

rem al llarg d'aquestes pàgines, són freqüents a l'época i en 

general emesos com a elogis; es valoren els seus retrats, que 

demostren el dom ini que tenia en aquest camp.

B. V. T. Davies es fa un Hoc en el món artistic de la ciutat 

m olt ràpidament. No solament perqué es converteix en una 

artista que sol exposar cada any ¡ que, a més, ven, sinó tam 

bé perqué varia gradualm ent la seva manera de pintar. Ella, 

que prové deis ceis boirosos d'Anglaterra, de paisatges de Autoretrat, aquarel-la, 90 x 64 cm , col. privada
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Mercat de Tarragona, aquarel la, 50 x 65 cm, col. privada

tonalitats grisoses, comenta que a Anglaterra quan es pinta a TaquareTIa és habitual 

usar un paper gris o beix. Ara, al M editerrani, veu la nécessitât de canviar i de donar 

més importancia a la Hum pròpia del te rrito ri. Aquest canvi és ràpidam ent apreciadle 

en les mostres posteriors.
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Pòsit del Serrallo de Tarragona, aquarel-la, 72 x 53 cm, col. privada

Pilar baixant les escales de la catedral de Tarragona, 
o li sobre te la , 95 x 62 cm, col. privada

A la ta rdor de 1964 torna a inaugurar la tem porada ai Centre de Lectura, i pre

senta trenta-quatre obres entre paisatges i retrats. El critic del Centre comenta que 

als seus paisatges urbans, els carrers i les places están poblades de figures m olt ben 

integrados a Tambient. Sobre les aquareTles destaca els retrats, en els quals a més 

de la semblança física sobresurt Tacurada elaboració deis details dels vestits de les 

dones retratados. D 'entre aquests, fa ressaltar el de l'escultor Salvador Martorell, 

una obra "[...] que nos da la m edida de las posibilidades de la artista".®*

El 1964 es crea TAssociació d'Aquarel-listes de la provincia de Tarragona, se- 

guint el costum de les velles associacions de M adrid i Barcelona creados el 1866 per 

tal d 'estim ular i prom ocionar aquest proced im ent artistic.

A Tarragona la premsa local rep amb satisfacció aquesta iniciativa. Tres deis 

artistes que en form en part tenen un bon reconeixem ent en aquest camp: Ceferí 

Olivé, Josep Cusiné i Joan Antó; el prim er es considera un mestre d'aquesta tècnica. 

El seu objectiu  és la ce lebrado d 'un saló anual que, inaugural a Tarragona, itineri 

posteriorm ent a Reus, Tortosa i Valls, per acabar a Barcelona. El grup està integra l
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per: Josep Burdeus, B. V. T. Davies i Joan B. Plana, de Tarragona; Pere Calderó i Ce

ferí Olivé, de Reus; Joan Antó, Joan Josep Carbó i Francisco Santiago, de Tortosa, 

i Lluís Fontmunté, de M ont-ro ig . És quasi natural que en una associació d 'aquarel

listes hi sigui present B. V. T. Davies, que ja és coneguda a Tarragona i a Reus pel seu 

dom in i en aquesta tècnica que aprèn a Anglaterra.

Ouan exposen a Tortosa, Francese Conzález Cirer, el conegut critic local, troba 

m olt intéressant la idea, "[...] el sentim iento de solidaridad entre unos hombres y 

em peño en mostrar a todos cómo siente cada uno su tierra, principal tema de estas 

obras y de su arte." El comentari podria ser encertat, però el critic pensa que tots 

els integrants són homes, ja que el nom artistic de Davies no perm et desxifrar-ho. El 

critic fa una petita  reflexib sobre cada artista i referint-se a ella afirma: "B. V. T. Davies 

exhibe un buen paisaje, dentro  del estilo de Ceferino Olivé, que nos gusta por el 

tono  graciosamente delicado de color."®® Probablem ent no pensa que en aquest 

grup de pintors hi ha tam bé una dona.

Ouan se celebra el V Saló, el 1969, al diari ABC  apareix el comentari següent en 

qué el periodista voi destacar que entre el grup hi ha una dona casada: "Forman el 

salón doce artistas, entre los cuales se encuentra una mujer, B. V. T. Davies, súbdita 

inglesa que lleva muchos años de residencia en esa ciudad, casada con un tarraconen

se."®® Pel que es veu, la seva participació constitueix un element que crida l'atenció.

Cal d ir que to ts aquests artistes fan un art del to t tradicional, que té el seu 

públic i rep el suport d 'alguns critics, sobreto t a la premsa local, que aprofiten qual

sevoi ocasió per a malparlar de Tart contem porani. L'Associació té el patrocini de la 

D iputació de Tarragona i deis ajuntaments per on itinera; les inauguracions esdeve

nen vertaders actes socials. El IX Saló té lloc al Centre de Lectura de Reus, al febrer 

de 1970.1 el següent el presenten a Madrid, al Patio de Cristal de l'A juntam ent. Tam

bé són m olt ben rebuts a la capital de l'Estat, on consideren que les seves obres són 

bon art, com generalm ent passava amb qualsevoi altra mostra de figu rado  trad ic i

onal. Alguns critics aprofiten Tocasió per expressar la seva opin id  vers Tart en auge 

en aquell moment, Tinformalista. Es veu m olt clara Texistència, d 'una banda, d 'un 

art tradicional afavorit per les institudons oficiáis, i d 'a ltra banda Tart d'avantguarda. 

Coexistien to ts dos corrents, i ambdós tenen el seu mercat.

Dins d'aquesta situació, que és normal arreu de TEstat, tant al centre com a la 

perifèria, B. V. T. Davies, a més de les mostres anuais dels aquareMistes, continua 

fen t les seves exposicions individuals. El seu radi d 'acció es va fent més ampli, amb
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Davies en tre  els seus com panys de l XV Saló d 'A quare l-lis tes de 
Tarragoan, 16 de  marp de 1979. D 'esquerra  a dreta: F. Román, J. 
Juncosa Roselló, X. Rendé, (?), B.V.T.Davies, L. Fontm unté, A. Carbó, 
J.B. Plana , I. Garola, A rx iu  Fo tográ fic  M useu d 'A rt M odern  de la 
D ipu ta c ió  de  Tarragona

exposicions a Lleida, Saragossa, Valèn- 

cia, Vitdria, Castellò, Sabadell i Madrid.

Durant els anys setanta forma part 

d 'un grup de quatre artistes que fan d i

verses exposicions sota el tito l "Cuatro 

Estilos" intégrât, a més, per Federico Ga

lindo, Ceferi Olivé i Joan Baptista Plana.

A l'exposició que fan a la Sala Arimany el 

1979, veiem que Guillem Fresquet subs- 

titue ix  Federico Galindo; aixi, dones, un 

grup d'artistes que representa una època 

de la ciutat i de les comarques de Tar

ragona en general. La pintora, amb sei- 

xanta-tres anys, segueix en plena activât.

Quan al mes de febrer de 1983 la Caixa

d'Estalvis Provincial de Tarragona inaugura la seva sala d'exposicions, ho fa amb una 

mostra d'artistes de la ciutat, i alli està B. V. T. Davies que, des de fa molts anys, és 

considerada una artista tarragonina, malgrat que en to ts els textos que s'escriuen 

sobre ella sempre es fa referéncia al seu origen anglés. A ixi consta en una mostra 

pòstuma que li organitza la Galería Odena's al juny de 1998: "[...] B. V. T. Davies, afin

cada en nuestra Ciudad, realizó su obra pictórica com o experta acuarelista haciendo 

honor a su procedencia británica donde tantos artistas dom inaron esta técnica."®’

La seva pintura es mou sempre dins de linies tip iques i tdp iques quant als te 

mes que treballa; són habituais les imatges de pobles veils, amb ambients que ens 

fan retrocedir a final del segle xix o començament del xx, a més de llocs característics 

de la ciutat o del port. Ella gaudeix p in tant aquest món i crea obres àm pliam ent 

acceptades.

Resulta particularm ent intéressant una fotografia  en la qual l'artista apareix 

p in tant al port amb els seus companys Olivé, Fresquet i Plana; ella es mou amb na- 

tu ra lita t en un am bient masculí, en el qual aconsegueix imposar el seu art ¡ la seva 

experiènda.
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M aria Teresa Sanromà (Valls, 1922)

Inicia la seva vida artistica en piena postguerra i la seva form ació està lligada en 

bona mesura a l'Escola del Treball de Valls, el centre en el qual s'origina el ressorgi- 

m ent de la vida artistica de la ciutat. En realitat podem  d ir que Maria Teresa Sanromà 

és part essencial de la vida artistica de Valls i la seva trajectôria, tal com veurem, aixi 

ho evidencia.

És una dona i una artista exemplar. Als seus noranta anys continua treballant, 

feliç de tenir el seu taller, de crear, de mantenir encara una consciéncia critica davant 

de la societat i de poder observar els estels amb el seu telescopi. Viu a la casa on es 

funda el grup Un Nus, un dels grups més intéressants i significatius que s'han creat a 

Catalunya en els anys de la transido democràtica (1971-1984), del qual ella fou una de 

les integrants i Túnica dona.

Maria Teresa és filia dels vallencs Ramon Sanromà Llenas i Teresa Llenas Monné. 

Des de petita se sent atreta pel món de la pintura. A  Tescola, quan necessiten una 

imatge per iTlustrar qualsevoi matèria, és ella qui la fa. Comença a aprendre a d ibu i

xar als Caputxins de LIadó. Té com a professora una monja que, segons ens explica, 

sap ensenyar m olt bé. A  casa seva mai té cap problem a per desenvolupar aquesta 

afició. El seu pare és un bon artesà, ella conserva objectes de coure elaborats per eli, 

i la mare sempre l'anima. Quan comença a p intar les primeres aquareTles, la mare 

li diu que ha de fer obres més grans; l'artista conserva algunes d'aquestes primeres 

obres, en general petits paisatges o racons rurals. En acabar Tescola, estudia teni- 

doria de Ilibres als Caputxins de Valls i se n'examina a Barcelona; finalitza els estudis 

perd no exerceix mai.

Maria Teresa és m olt amiga de Montserrat Mercadé, filia del p in tor Pau Merca

dé. Quan va a casa seva ho aprofita per a ensenyar al pare de la seva amiga les seves 

petites obres i eli les hi corregeix i li dóna indicacions. A  Valls, Túnic lloc on es donen 

classes d 'art és a la recuperada Escola del Treball, però ella no po t assistir-hi pel fe t de 

ser dona, ja que un capellà hi ha prohib it Tentrada a les dones. Molts dels alumnes són 

els seus amics, com Daniel Ventura Solé, Josep Maria Tort, Josep Pons, etc., i amb ells 

es reuneix per estar al cas del que van fent.

L'oportunitat sorgeix en començar els cursets que dicta a Valls el p in tor Eduard 

Castells, fill de Timpressor Castells, que té una impremía a la ciutat. L'Eduard viu a
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Paisatge, 1945, aquarel la, 25 x 30 cm, col. privada

Barcelona però cada divendres va a Valls per ajudar el seu pare si té algún problema 

per resoldre.

L'Escola del Treball ha muntat, al desembre de 1945, la II Exposició CoMectiva 

d 'A rt de TAssociació d'Alumnes i Ex-alumnes, que presenta Eduard Castells. El d i

rector de TEscola li demana si po t donar un curs de tècnica pictórica als alumnes, els 

vespres de divendres i dissabtes, i els diumenges al mati. Aquest curs ha de durar dos 

anys, però en realitat es manté fins a la m ort del p in tor l'any 1976, i esdevé una tradició 

de la qual sorgeix Tanomenat Grup del Divendres, que encara és actiu. La idea d'Edu- 

ard Castells és, com ens explica l'artista, obrir els ulls deis alumnes i ensenyar-los les 

noves maneres de veure i d 'entendre Tart.

Així comencen aqüestes classes, però allí tam poc no hi volen dones; malgrat 

to t. Maria Teresa troba la manera de participar-hi: demana al seu xicot, Anton Vallvey 

Sanromá, que després será el seu marit, que Tacompanyi per poder-hi assistir. Ella
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Flors, 1995, acrílic i esm ait, 65 x 50 cm, 
col. privada

Paisatge, 1998, acrílic i esm ait, 63 x 52 cm, 
col. privada

només va a les classes dels divendres, que comencen a les deu de la nit. Fan classes 

amb model; els mateixos alumnes posen. Més tard s'hi incorporen altres noies, com 

Sefi G iraldo i Mercè Siurana. Maria Teresa Sanromà i Josefina Giraldo, a qui també 

dediquem  un apartat en aquest treball, són les dues uniques dones de Valls d'una 

mateixa generació que pinten al llarg de tota la seva vida.

A  la III Exposició de Nadal trobem  Maria Teresa; és la primera pintora de Valls 

que forma part del grup d'expositors. Des de llavors l'artista és present en la major 

part de les activitats i en els grups de la seva ciutat.

L'any 1950 participa en l'Exposició d'Artistes de Valls, organitzada per Eduard 

Castells al Sindicat d'Iniciativa de Tarragona, com a única représentât femenina. Es im

portant destacar que la presentació del grup la va fer Sebastià Gasch, que va escriure: 

"Cada uno de estos pintores o escultores adscritos a este grupo de Valls posee una 

personalidad muy marcada. La personalidad del artista es en definitiva lo que cuenta. 

Pero hay un común denom inador que los relaciona estrechamente entre sí: la orga

nización del cuadro. Estos pintores no pretenden copiar con sumisión los episodios 

del natural, sino crear." La creació d'aquest grup i d'altres en els quals també participa 

Maria Teresa possibÜiten la realització d'exposicions fora de Valls.

62 PLURAL FEMENÍ



La importància d'aquesta mostra la deixa ben clara Enric Baixeras quan afirma: 

"L'exposició dels vallencs fou una ambaixada de cordialitat, una de les primeres fites 

de la modernitzacid a les nostres comarques i un cant a la esperança."®° Creiem que 

la seva formació és m olt important, corn ho és tam bé el fe t de formar part d'aquests 

grups artístics, que propicien una manera de mantenir viu l'interés pel món de Tart i la 

possibilitat de sobreviure, artisticament parlant, a TEspanya de l'època.

Al mes de febrer de 1951 se celebren a Valls les Festes Decennals de la Candela. 

Am b aquest motiu s'inaugura una mostra coTlectiva en la qual estan representats tots 

els artistes significatius de la ciutat: Eduard Castells, Anton Dalmau, Francese Dom in

go, Maria Freser, Elvira Eloms, Rosa Màndoli, Joan Maria Dalmau, Jordi Mercadé, Pau 

Mercader, Josep Pons, Pere Queralt, Joan Rafi, Joan Serafini, Marc Trilla, Daniel Ventu

ra, Jaume Mercadé, Josep Maria Tost, Estanisiau Ribas, Josep Busquets, Ignasi Ferré i 

Bonaventura Casas; naturalment. Maria Teresa Sanromà està entre ells.

L'any 1955 pren part al II Concurs Exposició Provincial d 'A rt que organitza el Cen

tre de Lectura de Reus i obté un accèssit. També forma part del grup Cercle Jaume 

Huguet, intégrât pels artistes més destacats de la ciutat: Castells, Mercadé, Catell, 

Manresa, Pons, Queralt, Ribas, Tost, Ventura, Busquets, Sanromà i Serafini. El grup es 

va presentar l'any 1958 a la Sala del Sindicat d'Iniciativa de Tarragona, i el 1960, a la 

Llibreria Cuàrdias de la mateixa ciutat.

El 1967 exposa a la Caleria Syra de Barcelona form ant part del grup 7 pintors de 

Valls, p rom ogut per Eduard Castells. El grup està intégrât pel propi Eduard Castells, 

Josefina Ciraido, Pere Queralt, Jaume Solé, Josep M. Tost, Joan Vallverdú i Daniel 

Ventura. El diari Joventud  es feia ressò a les seves pàgines de Téxit ob tingu t a la Ciutat 

Comtal i oferia extractes deis comentaris publicats a El Correo Catalán, El Noticiero 

Universal, Tele/Estel, i El Mundo Deportivo.^'

El grup Un Ñus (1971-1984)

Una etapa m olt im portant en la vida de la nostra pintora és la creacid i el desen- 

volupam ent del grup Un Nus. Aquest es pot entendre, en part, corn una escissió del 

Crup de Nadal. Durant un temps, a la sastrería de Pere Queralt es reuneixen Maria 

Teresa, Joan Cunillera i eli mateix, i a la tertùlia comencen a parlar de la necessitai 

de cercar nous camins. Fan una crida als companys de Valls, però solament responen
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Joan Serafini i Jaume Solé, els cinc artistes integrants del grup: quatre pintors i un es

cultor. Tots cinc són creadors amb una reconeguda trajectôria en Támbit local; gairebé 

tots han participât en altres grups, però s'adonen que és fonamental renovar-se, anar 

cap endavant i no viure de Tart d 'époques passades com succeeix a la ciutat.

És a casa de Maria Teresa Sanromá on es funda el grup i on fan les reunions 

abans de la seva presentació oficial, a cárrec de Daniel Ventura i César Martinell, a 

Tabril de 1973 al claustre de Tabat del monestir de Santes Creus. En aquest primer 

catàleg ja apareixen unes petites frases que defineixen el grup: "una nécessitât - èsser 

d'avui - inquietud viva - comunicació - deixar constáncia". El grup té un programa de 

treball i una sèrie d'activitats planificades que abasten deu anys, al llarg deis quals 

realitzen mostres en nombroses ciutats: Conca, Eivissa, Barcelona, Lleida, Tarragona, 

i una exposició final a Pórttschach, Austria. El sistema de treball escollit afavoreix tots 

els seus integrants: intenten estar al dia a través de les revistes d'art, cadascú fa la seva 

obra, però opinen sobre la deis altres. És un ambient de continua confrontació que els 

nodreix a tots. Aquest no és Tespai per a parlar a fons del grup, però volem referir-nos 

naturalment a Tobra de la nostra pintora en el seu marc.®®

Les primeres obres de Maria Teresa es mouen entre Tabstracció i la figurado, 

amb un contingut social i po litic  que, per altra banda, caracteritza gairebé tota la 

producció del grup. La pintora cerca en el procès creatiu una franca experimentació. 

Jaume Solé, el més jove, els ensenya noves técniques que ella aprofita, com Tús de la 

pasta de fusta per a crear relleus. Fa servir materials com fideus i arrds, barrejats amb 

el que ella anomena pintura bufada, per aconseguir particulars efectes de color i de 

Hum. Assumpta Rosés en el catàleg més amunt esmentat i referint-se a l'exposició de 

Conca sintetitza m olt bé el seu treball i el fe t de ser dona: "L'artista havia fe t un llarg 

carni en aquells tres anys ¡ continuarla en els anys següents; cal recordar que era ja una 

dona gran, amb obligacions familiars i una vida feta. Però va seguir els seus companys 

amb gran energía i apHcá en profunditat les intencions de renovació i perfecciona- 

ment del Henguatge propi [...]. L'humanisme, la justicia, Talienació i l'ecologia serien 

els seus temes j...]."®*

Una vegada dispersât el grup, cadascú continua amb la seva trajectôria personal. 

Maria Teresa Sanromá no es prodiga en exposicions individuals, però la seva activitat 

artística i de recerca està en progressió constant.

El 1991 exposa a la Sala de Caixa Tarragona, a Tarragona, presentada per Joan 

Ventura i Solé, que ens diu: "[...] En Hoc de fer carni delerós per aconseguir un rècord
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de presències, ella prefereix acan- 

tonar-se moites hores davant del 

cavallet, perseguint el m illorament 

constant del propi estil, amb l'estudi 

i Tadaptacib de técniques que Tallu- 

nyen de Tamanerament. Aquí és on 

po t evidenciar-se i valorar la rique- 

sa de la seva obra, sempre actual, 

orlada amb la m illor frescor juvenil, 

distanciada de qualsevoi conjectu

ra arqueológica."®“* Anys després, 

aqüestes paraules encara es poden 

aplicar a l'artista, que segueix ferma 

als seus objectius, als seus Interes- 

sos. Al seu taller dóna classes a un 

grup d'alumnes amb els quais com- 

parteix els seus coneixements.

La natura continua essent el 

seu punt de referència, una natura 

que ella interpreta amb tota l lliber- 

tat, entre Tabstracció i la figuració, 

en unes obres en les quais la ima- 

ginacib de la pintora té un pes im

portant. Daniel Ventura I Solé ho 

expressa m olt bé: "Sbn paisatges 

que porten una extraordinaria càrre- 

ga inventiva que fan una transcripció 

de la natura, de la qual Thome n'és 

expressament exciôs. Són paisatges 

nascuts del résultat d'una intima co- 

munió entre l'artista i el cant profund 

de la naturalesa."®* Dins d'aquesta 

linia hi ha tam bé un conjunt d'obres 

que ens remeten a consteTlacions, vi-

Mans, 1980, anilines, 60 x 41 cm, col. privada
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sions sidérais, espumes de Hums i color en un fons atmosfèric, que ens fan pensar que 

poden tenir la seva font en l'aficiô de l'artista a escrutar el firmament. Una observado 

que també apunta Joan Ventura i Solé.®*

L'any 2000 Maria Teresa exposa a la Sala JuHá de Valls una mostra que va titu lar 

"Proposta Estètica"; al full de presentado l'artista escriu un petit text en qué sintetitza 

els objectius de les darreres obres i de la seva professió; "Aquesta activitat apassio- 

nant per a mi, a més de constatar la meva realitat vital, la professo a semblança d 'ho- 

menatge a la natura: dura i poètica alhora, tendrá i d'exultació en el seu fer repetit, i 

im pertorbable en la seva via cap a les eternitats de cada dia, per les quals m'expres- 

so."®® Parla una artista que en aquell m om ent fa cinquanta-dnc anys que mostra el seu 

treball, les seves pintures, que manté la iMusió i l'entusiasme de sempre. El mateix que 

té encara ara, que està créant unes obres abstractes en qué el color és més que mai 

protagonista, amb tito ls suggeridors, però també de carácter social i politic com: La 

Hum hi és, troba-ia (2010), Eis indignats (2011), Espérant (2012), i L'entorn (2013). A  la 

pregunta de quin objectiu tenia per a ella pintar, va ser m olt sincera en la seva respos

ta: "Jo només he vo lgut om plir la meva vida, perqué gaudeixo m olt p intant."

Maria Teresa Sanromà, dissenyadora de joies

L'artista no ha previst en cap cas fer un treball d 'aquest tipus. És l'any 1971 quan 

una coneguda casa de joies posa un anund en un diari de Barcelona per cercar dis- 

senyadors; el seu marit l'hi ensenya i Maria Teresa imm ediatam ent pensa que s'hi ha 

de presentar. Mai no ha fe t disseny de joies, perd ai cap i a la fi és dibuixar i creu que 

ho po t fer, amb la mateixa decisió i constáncia que manté en la seva trajectôria a llarg 

de la seva vida.

Es presenta a Barcelona amb una carpeta amb els seus dibuixos; la persona que 

l'atén, en veure el seu treball, imm ediatam ent li fa el prim er encàrrec. Li demanen dis- 

senys inspirats en l'estil gótic i li paguen una estada a Vic a fi que estudiï les pintures 

del Museu Episcopal de la ciutat per a fer els seus dissenys. És l'inici d'un treball que 

realitza fins al 1994. Fa, també, altres coMecdons inspirades en Àfrica, Egipte, etc. És 

una feina que l'artista realitza gairebé de forma anònima, malgrat el seu èxit. Fa molt 

poc que H coneixem aquesta faceta; recentment, una bona selecció dels seus dissenys 

han estât donats al museu de Valls.
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Josefina G iraldo (Cieza, Múrcia, 1924)

La primera inform ació que tenim  d'e lla en el camp artistic és la seva partic i

pació en la coneguda i tradicional Exposició de Nadal que se celebra a la ciutat de 

Valls al desembre de 1956. Am b Maria Teresa Sanromá són, durant unes quantes 

edidons, les dues uniques dones que hi participen; cal ten ir present que en aquesta 

mostra hi són representats els artistes més significatius de Valls.

A  partir d 'aqu i és una de les principals participants dels grups artistics que 

s'orig inen a Valls. El 1957 a l'Exposició de Primavera participen de nou gairebé tots 

els artistes destacats de la ciutat: Maria Teresa Sanromá, Sefi G iraldo, Josep Pons, 

Josep M. Tost, Daniel Ventura, Estanisiau Ribas, Juan Maria Manresa, Ignacio Ferré i 

Joan Serafini. Aquest mateix any assisteix al curs de pintura d ic tâ t pei p in to r Eduard 

Castells, segurament el p in to r que més la influeix i Túnic mestre que té.

Eduard Castells és un personatge fonamental en el desenvolupam ent artistic 

de la ciutat de Valls. A ixi ho reconeixen les seves deixebles Sefi G iraldo i Maria Tere

sa Sanromá; amb la seva partic ipació es va iniciar el que seria conegut a Valls com el 

Grup deis Divendres, perqué im parteix les classes aquest dia de la setmana: "Ja fa 

molts anys que pintem, i to t gràcies a la prom oció de Tart que va fer en el seu temps 

el vallenc Eduard Castells, ag lutinant la part artistica de Valls. Eli ens va fer veure el 

que era Tart i ens va motivar a continuar p in tant sense marcar-nos mai un estil con

cret a seguir. Per a nosaltres Eduard Castells va ser una gran ajuda inteTlectual."®®

Al mes d 'abril de l'any 1960 es presenta a la llibreria Guàrdias de Tarragona 

amb el grup de pintors de Valls Cercle Jaume Eluguet. El grup està in tégrât per: 

Eduard Castells, Pau Mercadé, Josep Gatell, Joan M. Manresa, Josep Pons, Pere 

Queralt, Estanisiau Ribas, M. Teresa Sanromà, Josep M. Tost, Daniel Ventura, Josep 

Busquets, Joan Sanromà i Joan Serafini.®’

L'any 1967, es crea el grup anomenat 7 pintors de Valls sota Timpuis d'Eduard 

Castells, i es donen a conèixer a la Galeria Syra de Barcelona, on es presenten al mes 

d 'abril, amb una introducció de Castells. Al grup tam bé hi pertanyen Maria Teresa 

Sanromà, Jaume Solé, José M. Tost, Daniel Ventura, Pere Queralt i Joan Vallverdú. ’ ® 

L'any 1968 realitza la seva primera exposició individuai al Sindicat d 'Iniciativa i 

Turisme de Tarragona. Aquesta exposició marca Tinici d'una extensa trajectôria que 

la porta a Reus, Salou, M adrid, Girona, Lleida, Palma de Mallorca, Menorca València,
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Pahs, 1992, o li sobre te la , 46 x 38 cm, col. privada Caqui, o li sobre tab lex, c. 1960,103 x 60 cm, col. privada

Sabadell, Salamanca, Zamora, Vigo, Eivissa, i tam bé a Testranger: Grenoble, París i 

Perpinyà (Franga), i Lucca i Roma (Itàlia).

Des d'un bon com ençament to ts  els critics coincideixen en els diversos aspec

tes que caracteritzen la seva producció: les seves arrels postimpressionistes, m olt 

properes al m ovim ent fauvista. També remarquen la seva forma de treballar i la lli- 

bertat en Tús i com binació dels colors. També és una constant Talegria i Tentusiasme 

que comunica la seva pintura, aconseguida per la seva frescor, el seu cromatisme, la 

varietat de matisos, i la vibració que palpita en els seus treballs.
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Valls sempre segueix amb m olt d 'interès la seva trajectôria, com ho demostren 

els comentaris que es publicaven a la premsa local; tam bé a la nacional, de la qual 

presentem alguns exemples.

Al mes de març de 1971 exposa per primera vegada a Reus, a la Sala de TObra 

Cultural de la Caixa d'Estalvis Provincial. Presenta vint-i-nou obres entre paisatges, 

figures, marines i flors. Un mes més tard és a Saragossa, a la Sala Gambrinus; el cri

tic Aragay escriu al diari Aragon Express: "[...] posee una calidad en el em pleo del 

color que me ha agradado sumamente, deb ido  quizá a la alegría lírica patente en 

su m odo de pintar, servido por un sentido del color muy notable que le lleva a crear 

armonías de gran fuerza cromática. Com o es de suponer este p redom in io  del color 

exige un sacrificio de la forma, y por ello los retratos, con lo que exigen de d ibujo  

para precisar el parecido, bajan algo de tono, pero entonces surge el maravilloso 

rojo que eclipsa el rostro del personaje re tra tado."”

Am b la Galeria Lázaro de M adrid, Sefi G iraldo hi té una especial relació. A Toc- 

tubre de 1984 hi realitza una exposició. El critic de TA6C escriu: "Cerca de treinta 

años lleva exponiendo en la capital y las provincias, la catalana Josefina Giraldo. Y 

fiel a la Galería Lázaro, vuelve este año con su pintura (28 cuadros) colorista, fauve 

y naif a la vez, enriquecida con esas materias que confieren un sabor personal a sus 

figuras, flores y paisajes de siempre [...]. Es el «alma» de las cosas lo que G iraldo per

sigue, em belleciendo y fantaseando una realidad prosaica j...]".’ ® En aquesta galería 

va exposar en diferents ocasions, i seu propietari, el p in to r extremeny José Maria 

Lázaro, li és m olt im portant per establir contactes i relacions amb altres galeristes 

d'arreu de l'Estat.

A  l'octubre  del mateix any exposa a la Sala Vayreda de Barcelona, presentada 

per Daniel Ventura Solé. Santos Torroella escriu a Ei Noticiero Universai: "Josefina 

G iraldo es ya bien conocida entre otros motivos por sus exposiciones individuales 

en Valls, Reus y Tarragona, así como por las colectivas del grupo 7 pintors de Valls, 

al cual pertenece. Presentaba figuras, paisajes, marinas, flores [...]" . El critic en des

taca les flors "[...] dentro  de una tónica, postimpresionista de coloraciones un tanto 

fauves, pero no exentas de delicadeza."’ *

A  la revista Cuitura de Valls, Davensol ressenya Texposició que Josefa fa al mes 

d 'octubre  de 1986 a la Galería Nazionale de Lucca, Itàlia: "La nostra inquieta artista 

repeteix les seves sortides a horitzons internacionals i es converteix en ambaixadora 

del paisatge vallenc en els més distints escenaris."’ '*
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Paisatge de tarda, o li sobre te la , 118 x 83, col. privada

La seva trajectôria internacional va creixent i aquest mateix any és seleccionada 

conjuntam ent amb el pintor, tam bé vallenc, Joan Creus, per a partic ipar en el Primer 

Saló d 'A rt Europeu présentât per l'Académ ie Européenne des Arts de Paris amb 

motiu del seu 20è aniversari. Cada artista hi participa amb dues obres, una de les 

quais es reprodueix al catàleg. Josefina és presentada com "La plus parisienne des 

artistes espagnoles". La seva participació és un èxit to ta l, i li és concedida la Medalla 

d 'O rd e  l'Académ ie.’ *
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Sefi G iraldo i M, T, Sanromá, les dues pin

tores deganes de Valls, dos exemples de les 

dones artistes de les comarques de Tarragona 

amb una trajectôria professional compartida 

durant molts anys, presenten al gener de 1995 

una mostra conjunta a la Sala Sant Roe de 

l'lns titu t d'Estudis Vallencs. Josep Pons i Pena 

recorda Torigen artistic de les pintores a les ex

posicions de Nadal i com ambdues continúen 

treballant, i cercant sempre d 'evolucionar dins 

de la línia pictórica que ha caracteritzat les se

ves obres. En referir-se a Tobra de la primera, 

assenyala: "Així, la Sefi s'afirma més i més en 

la dosificació de les gammes deis cadmis es- 

clatants amb Tharmonia deis fons grisos (amb 

preferéncia blavencs), en contrastos tamisats, 

esfumats, en un joc visual p laent i, cada vega

da més acusat en les mostres que ens va ofe- 

rint, cada cop més segura de les possibilitats 

de la seva amplia paleta crom ática."’ *

Iniciat el segle xxi, Josefina G iraldo con

tinua en plena activitat. Al mes d 'abril de 2001 

exposa a la Galería de A rte  Reyes Católicos 

de Madrid. Maria Dolores Arroyo defineix la

seva obra de manera m olt precisa: "Pintora ingenuista que elabora sus cuadros con 

la sencillez de un niño y la maestría de una profesional de los pinceles. Josefina 

G iraldo es una pintora fauvista que reproduce la naturaleza con toda serenidad. Su 

acierto se halla en la búsqueda de los valores pictóricos, los cromáticos y form a

les, aunque sin hacer alarde de efectos sorpresa [...]. Sus imágenes son to do  color, 

manchas que ofrecen la forma de un paisaje o de una figura, siempre con esa d ispo

sición tan natural en ella hacia la franqueza."’ ®

L'any 2003 la nostra p intora i tres artistes més decideixen organitzar una mostra 

conjunta amb un únic tema: el paisatge. La ¡dea i el comissariat corresponen a Pere 

Queralt, un altre deis artistes degans de la ciutat conjuntam ent amb Maria Teresa

Floral,1985, olí sobre tela, 60 x 45 cm, col. privada

DONES ARTISTES A  LES COMARQUES DE TARRAGONA 71



Sanromà i Joan Cunillera. La invitació a fer-ne la presentació recau en nosaltres ma

teixos, motiu pel qual vam eschure.- "Josefina G iraldo ens transporta a un paisatge 

que representa com una simfonia en la qual el color actual, com les notes d'una par

titura, to t aconseguint un ritme quasi musical. Fons i forma s'integren un to t on Tes

pai està déterm inât per les diferents tonalitats que utilitza, que ens apropen o ens 

allunyen to t créant espais que ens recorden ambients ideals d'arrels rom àntiques."’ ®

Sefi G iraldo continua treballant, si bé ara menys per raons d 'edat, i viu vorejada 

de les seves obres, que continúen comunicant Talegria que sempre les ha caracterit- 

zades. Els seus paisatges, bé que inspirats en la natura, gràcies a les notes que ella 

pren pels voltants de Valls o en els seus viatges, són solament un punt de partida. 

A partir d'anotacions, inicia Tobra i la resta és producte  de la seva im aginadó. Els 

seus arbres, com els seus camps, tenen to ta  la gamma de colors imaginable, arbres 

i camps blaus, groes, taronges, liles, blancs, etc. Passa el mateix amb les seves figu 

res; tal com deia un critic de i'ABC: "[...] están vestidas con los más fastuosos colores 

de una rica pa le ta ."”  Arbres, camps, figures, flors, creats amb una eclosió cromàtica 

i amb una rica textura, amb la Ilibertat que caracteritza to ta  la seva trajectôria. Com 

ella diu: "[...] mai vaig ten ir cap regla, sempre he p in ta t el que jo  he volgut, el que jo  

he im aginât."*“  Una manera de treballar, una forma de pintar fora de les modes i les 

tendències. Sempre deixant-se portar pei que ella ha sentit i ha desitjat.

Aqüestes dues artistes són un exemple im portant. Am bdues nascudes al p ri

mer quart del segle xx, comencen en el món de Tart en un période particularm ent 

difícil de la nostra histôria recent. Mai pensen que pel fe t de ser dones tindran més 

dificultats que els seus companys. En realitat, crec que tenen les mateixes lim ita- 

cions que, en qualsevoi altre camp, hagi pogut ten ir una dona en el seu m om ent 

per la seva condiciô femenina. Les dues artistes tenen la co m p lid ta t dels respectius 

marits, fe t fonamental en la seva trajectôria i un aspecte indispensable en l'època, 

sobreto t quan parlem de dues dones que desenvoluparen la seva obra un cop ja 

estan casades.
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Katia Acín (Osca, 1923  - Pamplona, 2004)

Filia de l'artista i pedagog oscense Ramón Acin i de Conchita Monrás, ambdós 

assassinats per les tropes insurrectes la n it del 18 de ju lio l de 1936, quan Katia tenia 

tretze anys. Katia i la seva germana Sol, que esdevindrá una reconeguda poetessa, 

són dues dones valentes que mantenen els principis i els valors que els han inculcat 

a casa seva, una casa inundada per Thonestedat, Tart, la música i la cultura. "M i 

madre y mi padre nos educaron a mi hermana y a m i en los valores sociales y en los 

derechos humanos. Mi padre nos estimulaba la imaginación y nos abrió las puertas 

al m undo de la contem plación y la creación artistica."*®’

Després de Tassassinat deis seus pares les dues germanes van a viure amb 

Santos Acín, germà del pare, i la seva dona, Rosa Solano. Al finalitzar el batxillerat 

a Osea, Katia es matricula a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universität de Sa

ragossa.

El 1946 acaba la Ilicendatura en història medieval i es casa amb Tadvocat Fede

rico García-Bragado amb qui té cinc filis.

El 1963 guanya les oposidons com a professora d 'institu t, i exerceix a Binéfar, 

Saragossa i Osea. L'any 1977 m or el seu marit i company després d'una llarga malal- 

tia. El 1988 ocupa la cátedra que havia guanyat tem ps enrere, Túltim curs abans de 

la seva jub ilació  a Las Palmas de Gran Canària.

Katia Acin dibuixa des que era una nena, hab ilita i estimulada pel seu pare, i un 

cop jubilada decideix donar pas a la seva vocació frustrada i mal deixa de dibuixar; 

en referir-se als seus anys de batxillerat i Universität diu: "N o  tuve, durante aquellos 

años más relaciones artísticas que las que mi memoria recuperaba de mi infancia, y 

que plasmaba en dibujos sobre soportes como libros de texto, cuadernos de apun

tes, fo lios desechadles... Este hábito indiscip linado y espontáneo lo he m antenido 

a lo largo de mi v ida ." ’®®

Així dones, el 1988 es matricula a la Facultat de Belles Arts de Barcelona on 

s'especialitza en gravat. És interessant, i alhora ens parla de la seva personalitat, sa

ber com aconsegueix plaça al coMegi major universitari Penyafort-Montserrat. Quan 

s'entrevista amb la d irectora li explica per què ara, després de la seva jub ilac ió  com 

a professora d 'institu t, voi entrar a la facultat de Belles Arts. És un desig que sempre 

ha tingut, i d 'a lguna manera és com retrobar-se amb la vida que tenia abans de
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la d e s a p a ric ió  de ls  seus pares. Tornar al m ón  de  la creac ió , a q u e ll m ón  q ue  ta n t li 

reco rdava  en p a rtic u la r  al seu pare. In d u b ta b le m e n t la d ire c to ra  de l ce n tre  es tro b a  

a m b  una d o n a  m o lt  espec ia l a m b  una h is tò ria  p a rtic u la r  q u e  p ro p ic ia  la seva accep- 

ta c ió . ’®*

F ina litza ts  els seus es tu d is  el 1994 es tras llad a  a A lta fu lla  a m b  la seva filia  C on- 

x ita . A llí  o rg a n itza  el seu ta lle r  i ence ta  la seva v ida  com  a a rtis ta ; m és e n d ava n t 

co m e n ça  a anar p e r Iliure a l'E sco la  d 'A r t  d e  Tarragona.

L'any 1998, c o n ju n ta m e n t am b Toni A lcàsser, p ro fe sso r de  g ra va t d e  la d ita  

Escola i dues co m p a n ye s  més, A na  d e  Q u iro g a  i C ris tina  Plaza, ins ta l-len  un ta lle r  de  

g ra va t al ca rre r M ajor, 11 d e  T arragona. La d ife ré n c ia  d 'e d a t no és un p ro b le m a , i les 

m és jo ve s  s 'en tu s ia sm e n  a m b  el d in a m ism e , l'e n e rg ia  i la m anera  d e  ser d e  Katia, 

una dona  avançada al seu te m p s ; les desg ra c ie s  v iscudes  i I 'e xp e riè n c ia  la fan m és 

Iliu re. Segons ens ce m e n ta va  A na  d e  Q u iro g a , l'e n ca rre g a d a  d e  fe r  la im p re ss ió  de 

les seves p lanxes, m ai no  c riticava  n ingú , sem p re  pensava qu e  cada pe rsona  era qu i 

de c id ía  el q u e  havia de  fer. El tra c te  a m b  els com p a n ys  és de  tu , i a ixò  fa qu e  to ts  

es tro b in  en franca  c o m p a n yo n ia , com  q uan  a les ta rdes , s o rt in t d e  l'Esco la , van a 

p re n d re  una cervesa p ie g a ts .

M ai es q ue ixa  de l q u e  ha v iscut, és una dona  a leg re , i el q u e  la fa m és fe liç  és 

te n ir  to ta  la fa m ilia  reu n id a  a casa. Si ve iem  els te m e s  q u e  tra c ta  en la seva ob ra , 

co p se m  q ue  no es re lac ion e n  a m b  la seva m anera  d e  ser, p e rò  sí am b  el seu passat, 

q u e  és la seva fo n t  d 'in s p ira c ió . A lg u n a  ve g a da  fa co m e n ta ris  so b re  els g rava ts  p e r 

als qua ls  e lla  va posa r com  a m o d e l, n om és p e r d ir  q u e  és com  e lla  es veu.

A m b  els seus am ics té  ta lle rs  en tres  llocs d ife re n ts : al ca rre r M ajor, a la Ram bla 

N ova  i ai ca rre r d e  Talavera. Q uan  com e n ça  a e m m a la lt ir  d iu  a A na  i a C ris tina  q ue  

el tò rc u l és p e r a e lles; s e g u ra m e n t ja  p ressen tie  q u e  el te m p s  se li acabava. A ixò  

ta m b é  p o t e x p lic a r la nécess itâ t q u e  té  d e  tre b a lla r  i treba lla r. Són uns anys d e  g ran  

In te n s itä t crea tiva  en els qua is  p a rtic ip a  en d iverses e xp o s ic io n s  c o n ju n te s  am b  els 

seus com p a n ys  i a ltres  a lum nes d e  l'E sco la  d 'A r t  d e  Tarragona.

La seva obra

En q u in ze  anys, a p ro x im a d a m e n t, Katia  A c in  crea una o b ra  d e  gran  q u a lita t, 

q u e  trasp u a  a u te n tic ita t. Q b s e rv a n t el seu tre b a ll hom  s 'a do n a  una ve g a da  m és q ue
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Gran Mujer I, 1995, linò leum , 76 x 56 cm, Col. Museu d 'A rt 
M odern  de la D ipu tac ió  de Tarragona

Gran Mujer II, 1995, linò leum , 56 x 38 cm, Col. Museu d 'A rt 
M odern  de la D ipu tac ió  de  Tarragona

l'art no ha d 'estar necessàriament en relaciô amb les tendències del m om ent per a 

ser bo, sinó que el que li dóna el seu valor és la capacitat per a transmetre, la força 

que comunica la imatge creada; aquest és el seu cas. L'artista té moites coses a dir, 

molts records guardats, moites vivències que ha de treure fora i compartir, i ho fa de 

la m illor manera que sap. Ja hem com entat que ella no deixa mai de dibuixar, però 

quan decideix estudiar belles arts acom pleix el desig de ten ir una m illor preparadd 

per a poder expressar-se.

Per tant, la seva obra pivota sobre uns ternes que estan estretament relacionats 

amb les seves vivències, amb el record dels seus pares, i ho fa amb I'experiència que 

li han donat els anys, amb el dom in i tècnic necessari i amb la seguretat de la dona 

que sap què és viure i sobreviure.
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Cuerda de presos, 1995, 
linò leum , 33,5 x 25 cm. 
Col. Fundación Ramón y 
Katia Acin

Davant del mirali

Un dels ternes de la seva producció que té un carácter especial és el de la 

dona, i dins d'aquesta temàtica hi ha uns singulars autoretrats. Només són cinc gra

vats al linòleum, però són cinc peces excel-lents en to ts els sentits, tan t form alm ent 

com semànticament. En la seva vellesa, no té cap problem a a mostrar els seu cos nu 

i els efectes del pas del temps, un cos que ella ensenya amb la naturalitat I Tespon- 

tané ita t que la caracteritza. És com si volgués dir, aqui em teniu, amb els meus anys, 

les meves vivències, però sobreto t amb una Ilibertat guanyada a pois, i ho fa amb un 

d ibu ix ferm, amb linies blanques que ens mostren uns volums tous, però clarament 

definits, ressaltats pel contrast del negre i el blanc.

Observant aquests gravats no puc deixar de relacionar-los amb algunes de 

les fotografíes de John Coplans. L'artista anglès fa una sèrie d 'autoretrats que són 

fotografíes del seu cos envellit, un cos que té el seu equivalent fem eni en el que ens 

representa Katia Acin. Am bdues obres es converteixen en simbols del cos mostrant 

les evidències del temps.
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Se persiguen, 1999, x ilogra fia , 30 x 45 cm, Col, Fundación Ramón y Katia Acín

En cap de les obres es veu el rostre, segons John Coplans, perqué d'aquesta 

manera mostra un cos semblant al de qualsevol altre, alhora que així elim ina Tes- 

pecific itat del temps; podria ser de qualsevol época, sense classe, sense pàtria... 

Crec que són afirmacions que bé podria signar Katia Acín. Tots dos són persones 

valentes i deddides, i com tam bé ho apunta Coplans, una cosa és Tenvelliment del 

cos, que to thom  pot veure i una altra és la ment, en la qual de manera secreta es 

barregen moites c o s e s ,D 'a q u e s ta  opin ió  i en relació amb Katia Acín podem  de- 

duir dues coses: Katia és jove fins al final, però amb una vida plena d'experiéncies 

i de coneixem ent que li permeten, més que mai, ser ella en els darrers anys de la 

seva trajectôria.
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Altres dones

Indubtab lem ent la dona té una preséncia fonamental en la seva trajectôria; 

dones nues, dones en Ilibertat, dones embarassades, dones treballadores, dones 

anònimes. Es po t d ir que to tes són ella, i com ella, to tes les dones que han patit, 

que han Iluitat, que han sobreviscut, que han aconseguit sortir-se'n, criar una familia 

i, com deia ella, sense rancúnies peró sense oblidar, perqué to t el que havia viscut 

ha conform ât la seva identitat. I és a Tépoca en qué molts pensem que arriba el m o

m ent de descansar quan ella decideix fer el que sempre havia vo lgut: esdevenir una 

artista i, per assolir el nivell desitjat, treballar de valent, i ho aconsegueix.

Altres temes

En realitat la producció de Katia Acin té un únic tema, un gran tema que és 

Texistència i els seus protagonistes: la dona i Thome, en referéncia a uns anys que la 

marquen per sempre; i través d 'e ll po t treure fora to t allò que ha viscut i que li han 

robat: essencialment, la seva llar, els anys que viu amb els seus pares, el do lo r de sa

ber que els han assassinat, la soledat; m olt de dolor, molta tristesa per a unes nenes 

que to t just comencen a viure. Però ella és forta i afirma: "[...] nadie me vio llorar por 

mis padres[...]"'°*, les llàgrimes se les guarda per a quan està sola.

Alicia Vela i Antonia Vila, en una excel-lent anàlisi han classificat la seva obra 

en quatre séries o temàtiques: 1. Dona, maternitat, parelles i abraçades; 2. Treball, 

massa i m ultitud; 3. Mite, tragèdia, i 4. Tristos esdeveniments. Podriem d ir que són 

com subtemes dins del tema marc, la seva pròpia vida, i les interrelacions que va 

establir. A llí està la tortura, la repressió, el dolor, Tangoixa, però tam bé Tamor, la 

m aternitat, les abraçades, les parelles, el món clàssic a través dels mites; una manera 

de sintetitzar la seva trajectôria vital i d'alliberar-se. Tal com Texplica Anton Castro: 

"Katia Acín solía decir que con los ácidos, en el o toño  de su existencia, se quitaba 

una espina clavada en el corazón y en la memoria. Y ella se asomaba a las ventanas 

de la calle del aire."
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Josepa Miró Turmo (Valls, 1928 - Tarragona, 2005)

Jo se p a  M iró  T urm o  és una a rtis ta  s o rp re n e n t en el n o s tre  e n to rn , una a rtis ta  

avançada al seu te m p s . T in g u é  una a m p lia  i re c o n e g u d a  tra je c tô r ia  a m b  e xp o s ic io n s  

arreu d e  TEstat espanyo l i en d ife re n ts  c iu ta ts  franceses, i en canvi a casa nostra  és 

una gran  d e s co n e g u d a .

Josepa  va e s tu d ia r a l'E sco la  Taller d 'A r t  d e  la D ip u ta c ió  d e  Tarragona  d u ra n t 

els anys 1946 a 1949, si b é  les p rim e re s  o b re s  q u e  c o n e ixe m  d 'e lla  són d 'a b a n s  d 'e n 

tra r  a l'E sco la  d 'A r t.  Es tra c ta  d e  p a isa tge s  tra d ic io n a ls  en els qua ls  d e m o s tra  q u e  ja  

te n ia  un g ran  d o m in i tè cn ic ; aques ta  és una te m à tic a  q ue  co n tin u a rá  a l'E sco la  i que  

anirà a p a re ix e n t al lla rg  de l seu re c o rre g u t. Però no  és fins l'any  1961 q ue  com e n ça  a 

p a rt ic ip a r  en m ostres  coT lec tives  i en concursos. A l m es d 'a b r il s 'in a ug u ra  T expos ic ió  

"T a rragona  vista pe l C e rc le  Pere J o h a n " . La p re se n ta c ió  és a càrrec d 'E n ric  Baixeras 

i hi m ostren  les seves o b re s  M aria  Teresa O liva , Jose fa  M iró , G o n za lo  L ind ín , G arc i- 

a ngue ra . A m a te , Ramos, Sentis, Secali, P orqueras, D uran t, Fort, C en te llas , B urdeos, 

P inet, O livar, M o n ta g u t i Forteza. Fou una m ostra  qu e  va g e n e ra r p o lè m ica , p e rq u é  

es p resen ta ve n  o b re s  que , ta l co m  de ia  García Luna, el p ú b lic  no entenia.*®* Enric 

B aixeras escriv ia ; "E l C e rc le  «Pere Johan»  va a p a rè ixe r en anys d e  canvi. L 'obra  q ue  

els seus c o m p o n e n ts  van m o s tra r al p ú b lic  és d e  q u a lita t i, co m  s 'ha d it, be n  va riada  i 

re p re s e n ta tiv a ." ’®® A q u e s t m a te ix  any es p resen ta  a la IV B ienna l d 'A r t  d e  M o n tb la n c  

on o b té  la se g o na  m e n c ió  ho n o rífica  en la secc ió  d e  p in tu ra .

L'any 1962 es c o n v o q u e n  la X IV M ed a lla  T ap iró  d e  P in tura , i la XIII M ed a lla  Ju lio  

A n to n io  d 'e scu ltu ra . S 'h i van p re se n ta r tre n ta -u n a  p in tu re s  i sis escu ltu res. El ju râ t  va 

p re n d re  la d e c is ió  d e  d e c la ra r d e se rte s  les dues m e d a lle s  i c o n c e d ir  dos accèssits 

de  p in tu ra , un a J o rd i Ram os p e r la seva N a tu ra  m orta , i un a ltre  a Jose fa  M iró  p e r 

C o m p o s ic ió .

És in té ressan t d e s ta ca r q ue  en el co m e n ta r i so b re  les m e d a lle s  p u b lic a t al D ia ri 

de  Tarragona, en p a rla r d e  la seva o b ra , el p r im e r q u e  tro b e m  so b re  la p in to ra  ja  as

senyala a lg u n es  d e  les ca ra c té r is tiq u e s  q ue  d e fin irá n  la seva o b ra  i q u e  són aspectes 

q u e  m o lts  a ltres  c ritics  a p u n ta ra n  al lla rg  de l seu re c o rre g u t p ic tb r ic : "D o m in a  en sus 

te las  una p o te n c ia  d e  te m p e ra m e n to  p u es ta  al s e rv id o  d e  una p in tu ra  m uy e s p a ñ o 

la, qu e  recue rda  la p in tu ra  neg ra  de  G oya y c ie rto s  a spec tos  d e  una d e  las escuelas 

m o d e rn a s  m ad rileñas . A ñádase  a es to  un se g u ro  t in o  en tra ta r  el co lor, la luz, una
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composición que siempre se equilibra en su desgarro 

y un sabroso trato  de la m ate ria ."’“

Quatre anys més tard realitza la seva primera 

exposició individual a la Galeria Arte luz de Madrid. 

L'any següent, al mes d 'agost, fa la seva primera 

mostra individual a Tarragona, a la Galeria Crecelius. 

Una mostra segurament difícil d 'entendre  en aquesta 

ciutat pel tipus d 'obra que es presentava. Cercant in

form ació a la premsa local, trobem  un article al Diari 

de Tarragonad^  El c itâ t article no està signât, segura

ment perqué reprodueix in tegram ent la presentació 

que hi va fer l'Enric Baixeras, i tam bé perqué la perso

na que Thavia de signar no devia saber qué d ir sobre 

una obra que al medi local li costaria m olt d'acceptar.

Observant les obres que coneixem d'aquests 

anys seixanta, veiem la potènda expressiva que la 

caracteritza, la seva agressivitat i el tractam ent apa- 

rentment descuidat dels seus traços. Podem d ir que 

aqüestes obres constitueixen un dar precedent del 

moviment neoexpressionista que va néixer a Alema- 

nya a finals dels anys setanta, que es va estendre posteriorm ent a la resta d'Europa i 

també al continent americà, però que també entronca amb el que es va denominar la 

neofiguració espanyola.

Si tenim  en com pte Tàmbit de l'Estat espanyol, aniriem a Tobra d 'A n ton io  Sau

ra, amb el qual trobem  més d 'un punt d 'a fin ita t, en particular en aqüestes primeres 

obres dels anys seixanta, tant per Tús del blanc i el negre, com per les seves figures 

de persones degradades, i darrere de Saura, indubtablem ent, Goya.

Tornant a Tarticle citat, en les linies introductòries ens diu que l'artista ta rrago

nina Josepa M iró Turmo presenta una varietat d 'obres, però deixa que sigui Enric 

Baixeras qui presenti la mostra, per a la qual cosa reprodueix in tegram ent el text del 

fu lle tó  éditât.

Baixeras, per la seva part, contextualitza Tobra de M iró Turmo ¡ ens parla de 

com la dència ens ha m ostrat que el món no po t ser identifica t amb les nostres 

percepcions, que la manera de veure'l ha canviat: "[...] El artista ya no ve en la natu-

Autoretrat, o li sobre te la , 65 x 54 cm, col. privada
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Fragmento espacial, n° 2 (Lección de vuelo), o li sobre te la , 75 x 118 cm, col. privada

raleza aquella Fuente de inspiración de la que manaba el orden [...], ahora le parece 

un magma. La forma maltratada, el color violentado, traen presencias absurdas [...]. 

Para Josefa Miró, del paraiso perd ido  solo quedan reminiscencias, las imágenes que 

engañosamente excitaron los sentidos. Lunas, celajes, animales, figuras humanas, 

apenas asoman, lejanos. No, no podem os reprocharle su lucidez. Con mayor razón 

si, como ocurre aqui, el artista abom inando de la realidad exterior, se aferra — gran

deza del arte—  a una realidad última

L'ambient de la ciutat no era el més propici per a una obra com la seva, però 

m algrat aixó el 1964 s'inaugura la Galeria Fort, dedicada a Tart contem porani. En 

aquesta sala, creada i d irig ida  per l'artista Pascual Fort, es van exposar obres de pri

meres figures de Tart del segle xx, entre les quals volem destacar: Georges Rouault, 

Antoni Clavé i An tonio  Saura. Josepa va poder veure aqüestes obres, que nosaltres 

subratliem  per Tafinitat formal i conceptual de les seves propostes.

Al mes d 'abril de 1967 exposa a la Sala Rovira de Barcelona, en una mostra que 

fou m olt ben rebuda, com ho demostren els comentaris critics i les ressenyes de la 

majoria de diaris i revistes de la C iutat Comtal.

Asunción Doménech ens diu a la revista Destino: "Su pintura es arrebatada, 

impulsiva, rebosante de un vigor plástico prim itivo  que se concreta en un aluvión
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casi m onocrom ático de manchas — negras, rojizas o terrosas—  encubridoras de un 

diseño esquem ático simple, hecho de trazos sumarios, amplios en ocasiones, capa

ces de conferir a la composición una sencillez e lem enta l."’ ”

Com es po t veure en altres critiques, la força i la poténcia de la seva pintura fan 

que hom pensi que és obra d 'un home. A lberto  del Castillo escrivia: "Nos hallamos 

ante un p in to r tem peram ental, de d ibu jo  nervioso y paleta con tierras negras y ro

jas, que pinta generalm ente con plástico sobre papel o yeso, pero también al óleo 

sobre te la ."” ® Per la seva part Juan Cortés s'estranyava que fos una dona; ens diu el 

critic: "[...] arrumbados los antiguos modismos y convenciones, las artistas actuales, 

pintan las mismas truculencias que los hombres y a ser tanto o más revolucionarios 

que ellos, lo que ha generado, una mayor confusión." En referir-se a la seva obra 

comenta: "[...] pinturas bravias y enérgicas, arrebatadas en su trazo, descompuestas 

en su forma, virulentas y arbitrarias en sus coloraciones [...] y bien poco concordes 

con el pacato descriptivisme del color loca l."” *

Creiem que ja en aqüestes primeres mostres quedava m olt definida la per

sonalitat de Tobra de Josepa M iró Turmo. Una obra essencialment figurativa però 

sempre dins d'una gran Ilibertat, tal com ella expressava en resposta a una revista 

francesa: "La forma mía de p intar es muy variable, del estado de ánimo en que me 

encuentro en el m om ento de concebir una obra, depende el resultado de la misma,

0 sea que igual puedo p in tar un cuadro abstracto, o expresionista o figurativo, etc. 

Sin embargo, yo diría que es mucho más frecuente en mi, desfigurar las formas para 

obtener mayor fuerza expresiva."” '’

D 'igual manera, a la seva producció trobem  una gran varietat: temes trad ido - 

nals com els paisatges i els retrats, peró tam bé animals com els cavalls, els gossos

1 els coloms, així com representacions de parelles, de mares i filis, d 'esportistes, de 

m ultituds, etc. A ixó no obstant, en conjunt dom ina la figura humana. Un dels temes 

més preuats per ella fou el dels músics, que té una gran importància a la seva obra.

Continua amb exposicions a Sitges, Figueres i Mataró. Al mes de febrer de 

1969 exposa al Casino Mercantil de Saragossa. El conegut critic Luis Torres no sabia 

com classificar la seva obra. Comentava que no sabia res d 'ell, que no sabia ni d 'on 

era ni tenia la seva filiació, que la pintura osciTlava entre Tabstracció i la figuració, 

peró que estava segur que la mostra era intéressant i que valia la pena recoma-

82 PLURAL FEMENI



Café, o li sobre te la , 54 x 65 cm, col. privada
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A més de la seva obra pictórica, Josepa tenia un gran interés pel gravat. Durant 

el curs 1967-1968 fou alumna d 'un dels gravadors més coneguts que hem tingu t a 

les nostres comarques, Ramón Ferran. Li agradava alternar la pintura i el gravat. El 

1968 havia pres part a la I Mostra Internacional de Gravat i Litografía de Barcelona, 

que va tenir lloc a l'antic Hospital de la Santa Creu i en la qual van partic ipar vint-i- 

vuit paisos. L'any següent obté  el prim er premi de d ibuix i gravat en el XIV Concurs 

d 'A rt de la D iputació Provincial de Girona per la seva obra Conjunto Musical. Una 

atapeïda com posició  amb cinc figures que ocupen to t Tespai. Els rostres d 'aques

tes figures, a penes insinuats o desfigurats, emmarquen la figura central que toca 

un llaüt. Tot el conjunt denota una sensació de tristesa i de melangia pel carácter 

entotso lat dels personatges, una característica que será present en moites de les 

seves obres.

Els anys 1970 i 1971 es presenta al Concurs Internacional de Dibuix Inglada 

G u illo t a Barcelona. Al mes de març de 1971 retorna a la Sala Rovira, on exposa 

dibuixos i gravats, obres de carácter expressionista que foren avalades per la critica 

per la seva exceTlent qua lita t."* També exposa a la Sala Fort, dibuixos, pintures i 

gravats. La recepció crítica a la seva ciutat ja és diferent: "[...] Su estilo vanguardista 

es de una gran originalidad. Juegos de luz y sombras, figuras atormentadas, otras 

más simples de trazos breves y grises variados; juegos en blanco y negro y formas 

sugerentes que rozan la abstracción [...]"."®

De nou participa en mostres coTlectives com el Certamen Nacional Artístico 

A rtesport 72, o el Concurso Nacional de Pintura a Ponferrada el 1973. Aquest darrer 

any fa una mostra individual a la Sala de TObra Cultural. A  partir d 'aquí s'estableix 

un llarg paréntesi de sis anys m otivat per un serios problem a familiar, fins a Tany 

1979 que la trobem  exposant a la Torre Vella de Salou.

Al setembre de 1983 inaugura la tem porada d'exposicions a TAtelier Saint Do

mènec de Perpinyá. G. H. C ourier fa un comentari critic que sintetitza m olt bé el seu 

treball: "C e tte  artiste possède un tem péram ent indiscutable que prend ses racines 

aux singularités de Tart espagnol telles une certaine emphase dram atique dans l'ex

pression graphique et une palette  vo lontairem ent réduite, axée sur des tonalités 

froides comme les noirs, les ocres et les bleus sourds. Avec une belle économ ie 

de moyens, l'esthétique de M iró Turmo gravite autour de variations sur quelques 

thèmes comme des musiciens ou des scènes de gener dans lesquelles les person

nages prennent un relief expressionniste te in té  d 'austérité; ils paraissent incarner au
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Orquestra, o li sobre te la , 54 x 65 cm, col. privada

quotid ien le sentim ent trag ique de la vie que l'on 

retrouve aussi dans les paysages âpres de la terre 

espagnole.""®

En aquesta mostra ja estava plenam ent défin it 

l'estil de Josepa M iró Turmo. Les tonalitats fosques, 

concretam ent el color negre, continuava sent m olt 

im portant en la seva obra, però hi havia anat gua- 

nyant preséncia una riquesa cromàtica més gran 

que donava al color un protagonism e indiscutible.

Q uant a la temàtica, la mùsica ocupa el p ri

mer lloc. Creiem que d 'alguna manera ella sublima 

un altre dels seus interessos artístics que per la raó 

que fos no havia pogu t desenvolupar. Sabem que 

tocava el vio li des de jove. i aquest instrument és un deis que més sovintegen en 

les obres amb temes musicals. Trobem grups, orquestras i intèrprets en solitari en 

moites composicions. En aqüestes pintures les figures sovint estan representadas 

amb un m inim  d'e lem ents i moites vegades els seus rostres sbn només un cercle, 

una taca de color sense cap tre t fisonòmic; d'altres, només estan insinuats. Com en 

altres ternes, en els seus oils l'artista crea una atmosfera que envolta els personatges 

i difum ina els contorns, de manera que aconsegueix una integració entre les figures 

i el seu entorn que potencia la sonorita t musical d'aquestes obres.

Un altre assumpte que l'interessa és el de les m ultituds i les escenes de car

rer, a Tinterior del m etro o a les andanes d'una estacid de tren. Escenes de la vida 

quotidiana, de les quais no li preocupa la narrativitat ni els détails, sinó donar una 

sensació d'im m ediatesa, de moviment, d 'expressivitat. Com deia Conzález Cirer, la 

seva pintura: "[...] atrae más por lo que insinua, que por el deta lle  acumulado, como 

si quisiera la autora darnos la materia necesaria para que los espectadores de su 

obra ayudáramos a completarla, en un d ia logo pleno de in te ré s ."" ’

Que iluny queden els seus paisatges dels primers que va pintar! Podem dir 

que, més que representar un entorn o un lloc especific, fa evocacions en les quais 

la figuració i Tabstracció van plegades. Composicions que semblen la representació 

d'un somni en el qual la realitat i la im aginadó es confonen. En alguns dels seus pai

satges urbans es po t precisar el lloc que els ha inspirât, com una escena que tenim  

d'un carrer de Paris i les escales que baixen al Sena.
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Un dels assumptes en què el carácter expressionista té més força és ei de les 

parelles. De vegades, figures deform ades tractades amb grans pinzellades; d'altres, 

només unes taques que semblen sortir de denses atmosferes que omplen la com 

posició. En unes ocasions dom ina la critica social i en d'a ltres veiem parelles enamo

rados que gaudeixen de la seva relaciô. En les figures que representen la mare i el 

fill l'artista tam bé demostra molta tendresa.

Als anys noranta la p intora continua amb la seva projecció internacional. El 

1991 participa en el Salon d 'Au tom ne du Cercle Artistique, a Luneville; el 1992 expo

sa a la Calerla Pelile, a Clairac, i el 1992 participa en el 36è Saló Internacional d 'Arts 

Plàstiques organitzat per la vila de Besiers on obté la Copa de la Cambra de Comerç 

per la seva obra Soirée. El 1996 és nomenada Accademica Associata (Sezione Arte), 

de l'Accademia Internazionale Creci-M arino, Accademia del Verbano, di Lettere, 

Arti, Scienze.

L'any 1998 exposa a la Calerla Arte Imagen d 'A  Coruña; hi tornará en altres 

ocasions. En una entrevista que li van fer amb motiu de la segona mostra en aquesta 

galeria, en referir-se a la seva manera de pintar, l'artista deia; "Si, el resultado del 

trabajo plástico es consecuencia de la vida. Tengo que luchar y lo que sale, sale. Las 

fuentes están en la vida misma, sales a la calle y está to do  ahí. Por ejem plo, hoy me 

hospedo en un hotel que me encanta por eso, porque puedo observar a las gentes 

jugando a las cartas, con esas caras labradas por el tie m p o ." ’®®

I així va ser, deixant de banda la predilecció que tenia pel món de la música, 

com hem vist, li van interessar temes m olt diversos. Tanmateix, fou la figura humana 

el motiu principal de la seva producció pictórica, preocupada pel que passava dia a 

dia, que com ella assenyalava li proporcionava els temes. Representava personatges 

anònims, envoltats en una boira que els dotava d 'un particular misteri, i aconseguia 

una pintura m olt personal, fidel a la tendéncia expressionista que caracteñtzá la seva 

obra des que va començar a mostrar públicam ent els seus treballs. De vegades feia 

l'u lle t a grans artistes, com el pianista que recorda el Pertusato de Picasso tocant el 

piano, de la sèrie de Las Meninas, o la seva obra dels jugadors de cartes que remet 

a Cézanne; m algrat to t, sempre fou m olt Iliure. El que volia aconseguir amb les seves 

obres era despertar l'interés de qui les observava i ho va aconseguir, tal com queda 

evidenciat als nombrosos comentaris critics que li van fer i dels quals donem fe en 

aquesta primera aproximació a la seva obra.
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ParaTlelament a la seva obra pictórica. Aurora i el seu marit, Agusti Ballester, 

comencen a realitzar dissenys per a teixits. L'èxit que obtenen amb aquesta nova 

faceta fa que es converteixi en la seva professió fins a la jub ilació. L'any 1957 Aurora 

es presenta al V Saló Nacional de Dibuix per a Alta Costura, on obté  el prim er premi 

en la m odalita t de teixits.

Els seus dissenys es venen a les cases de teixits, un sector en el qual són m olt 

reconeguts i respectáis. Un dels darrers concursos en qué participa a les comarques 

de Tarragona és la Medalla Tapiró, en Tedició de 1958, en la qual obté  un accèssit, 

igual que Pere Calderó, Pere Q ueralt i Isabel Mas.

Però Aurora Gassò no oblida el món del teatre, i Tany 1961 actúa al Candilejas 

de Barcelona amb José Maria Doménech, en un hom enatge a Rabindranath Tagore 

amb una obra d irig ida pel seu marit, Agustí Ballester. L'any 1962 pren part en Tes-
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Aurora Gassò (Santa Coloma de Q ueralt, 1928)

Neix a Santa Coloma de Queralt el 1930, i als sis mesos els seus pares es traslla

den a Reus, on creix i comença la seva vida artística; és per aixó que ella es considera 

reusenca.

Comença els seus estudis artístics a l'académia del p intor Ferré Revascall, a Reus, 

i quan aquest centre va tancar va anar al Círculo Artístico. Al llarg de la seva formació té 

com a companys Ramon Ferran i Juli Garola, entre d'altres. Ella recorda que al Círculo, 

aprenien a dibuixar amb models del natural; és un del pocs llocs on es po t dibuixar 

amb model, i es requereix un permis especial per a fer-ho. També assisteix a l'Escola 

d 'A rt del Centre de Lectura on té com a professors M odest Gené i Pere Calderó.

Al gener de 1951 inaugura la seva primera mostra individual al Centre de Lectura 

i uns dies més tard ho fa al Casino de Tarragona acompanyada d'una lectura de poe

sies; presenta Texposició el catedrátic de literatura de l'lnstitut de Reus, Pedro Guirao.

Un tem ps després la familia es trasllada a Barcelona. Les possibilitats que li 

aporta la gran ciutat Tentusiasmen; allí es matricula a l'Escola de Belles Arts de Sant 

Jordi i tam bé a l'lns titu t del Teatre. Dues vessants creatives que Aurora Gassò con

rea, a les quals cal sumar tam bé la composició poètica. Quan finalitza els estudis a 

l'lnstitu t del Teatre és seleccionada per a partic ipar en una obra de la companyia 

d 'A do lfo  Marsillach, però en quedar embarassada no va poder continuar les seves 

actuacions; més endavant té l'opo rtun ita t de partic ipar en altres muntatges teatrals.

Un dels seus primers actes a Barcelona té lloc al febrer de 1954 al Saló d'Actes 

de TAssociació de la Premsa, on es presenta el tercer numero de la Revista orai de 

poesia Musa, amb les intervencions de Joan Perucho, D iego de Segarra i Aurora 

Gassò. Aquesta revista era concebuda com un espai per a d ifondre tan t els valors 

literaris consagrats com els em ergents.’®’

En els tres anys següents participará en diferents concursos; és una manera de 

donar-se a conèixer i de prom ocionar la seva obra. Els résultats són positius. El 1955 

guanya la Medalla Fortuny amb Tobra Ei Fiii, amb un jurat in tégrât per Ferré Revas

call, Enric Barberà Voltes, César Ferrater i Juli Garola. L'any següent pren part al III 

Concurs Provincial d 'A rt que es fa al Centre de Lectura de Reus, un concurs en què, 

curiosament, resulten guanyadores tres dones: el prim er premi és atorgat a Maria 

Teresa Oliva, i els accèssits a Aurora Gassò i Maria Teresa Sanromà.
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trena de Tobra de Joan Brossa Aquí al bosc. Tal com ella explica, fa teatre indepen

dent i les representacions són puntuáis, ja que no po t form ar part d 'una companyia 

estable i criar cinc filis.

Els anys setanta

A començament de la década la p intora torna amb força al camp de la creació 

p ictórica encetant un cicle d'exposicions que li donen projecció internacional; en 

realitat no deixa mai de pintar. Així, Tany 1965 ob té  el prim er Premi de Pintura que 

organitzaven els Hogares M undet atorgat per la D iputació de Barcelona i el 1969 

guanya la Medalla de Bronze en TExposición Nacional de Valladolid.

La primera mostra im portant d 'aquest nou période és "Hom es i Xarxes", a la 

Galeria Matisse de Barcelona, inaugurada el 9 de juny de 1972. Les obres que pre

senta tenen un denom inador comú: la seva preocupaciò i interés per Thome, la seva 

opressió i la manca de Ilibertat, la soledat i les angoixes; així com per Texplotació 

sexual de la dona, i la del treballador, però tam bé per Tamor de la mare i el fill, i per 

la relació de parella.

José Corredor-M atheos en la seva presentació diu: "Todos estos personajes 

son antiguos conocidos nuestros. Han ido apareciendo hasta ahora en exposiciones 

colectivas y certámenes, pero si nos resultan familiares no es por razones anecdóti

cas. ¿Dónde hemos visto, a parte en los cuadros de Aurora Gassò, estos rostros de 

ojos atónitos, absortos, sino en esa suma de tristezas, alegrías y hechos sin s ign ifi

cación aparente de la vida cotidiana? Imaginamos a la autora — nos imaginamos a 

nosotros mismos—  con el m ismo asombro en los ojos, la misma indecisión entre la 

risa y el llanto de sus personajes, porque no es, en verdad, para menos. No es el in

d ividuo, es la especie, que trabaja d ifíc ilm ente por lo que, en mom entos de especial 

euforia, se nos antoja progreso. Y es preciso arrastrar un pesado fardo invisible, más 

repartido entre todos de lo que parece."’®®

Unes obres i un text compromesos. No cal recordar que encara és viu el d ic

tador i la censura continua actuant. Obres que neixen del seu interior, de la seva 

manera de ser i de pensar.

La mostra té  m olt bona crítica en la major part de diaris de Barcelona. Santos 

Torroella diu: "[...] de un intim ismo expresionista, [...] no predom inan en estas obras
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la gesticulación dramatizante y efectista sino un recogim iento y una sobriedad que 

las hacen mucho más profundas. Pintura, pues, muy hacia adentro y, como tal, no 

exenta de ese doliente  lirismo que acompaña siempre a lo que parte de una lenta y 

callada soledad [...]."’®*

Quan observem les obres d'aquests anys ens adonem de la personalitat del 

seu treball, d'una obra que va a contracorrent, amb una figuració m olt particular, una 

obra silenciosa que paradoxalm ent deixa sortir el seu crit. És un treball que parla 

de Texistència de Thome i del seu transcórrer, fe t per una dona que ha viscut to t el 

procès de la guerra i la postguerra, i aquesta és la seva manera d'expressar totes 

aqüestes vivències.

Francese Xavier Puig Rovira, en un text de presentació a la Galeria Prisma de 

Vilanova, escriu: "[...] Aurora Gassò pinta d'una manera m olt pròpia. La seva obra es 

diferencia ben bé de la d'altres artistes del seu temps. [...] en to ts els personatges 

es veu una expressió de tristesa, de recolliment, de malenconia. En el fons, deixen 

veure els sentiments que han inspirât l'artista. Aurora Gassò treballa d 'una manera 

sòbria, sense estridéndes, amb colors ténues i pàTIids (grisos, vermellosos, morats) 

però amb varietat de matisos cromátics."
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Neus Segrià (Tarragona, 1931)

Reconeguda com una de les céramistes més im portants de Catalunya, és to ta  

espontaneïtat i parla de la seva tra jectôria  com a creadora, de les seves relacions 

amb céramistes im portants d'arreu del món com el fe t més natural, sense donar-se 

més im portància que haver realitzat una obra ben feta, amb to t Tamor i la d ed i

cado  que ella h¡ ha posât. En paraules seves: "Per fe r una feina ben feta, te Thas 

d 'estim ar."

Neus Segriá viu vorejada d 'art, amb moites obres dels seus amics i companys 

de professió, i tam bé de destacats artistes, la gran majoria dels quals ella coneix. 

En aquest sentit, ens parla del seu marit i de l'in terés que com parte ixen pel món 

de Tart.

Neus Segriá neix a Tarragona Tany 1931. Un any després la seva familia es 

trasllada a Reus. Mentre estudia el batx illerat a l'lns titu t de Reus, a les classes que 

rebia de l'escultor Pere Vidiella descobreix el seu interés pel d ibu ix i la pintura. Als 

matins va a l'lns titu t i a les tardes va una hora al ta lle r de l'escultor un pareil de dies 

per setmana. Com ella bé diu, "[...] per ser ceramista s'ha de saber d ibuixar m olt 

bé." Posteriorment assisteix a l'académia de d ibuix de M iquel Pámies i a Testudi del 

p in to r Ramon Viñas.

La seva familia veu el seu interés per la vessant artistica — ĵa de petita  feia 

tassetes i plats de fang que decorava amb una ploma estilográfica que li feia de 

gúbia—  però pensen que cal que estudiï ¡ es ded iqui a una professió per aconseguir 

més seguretat. Va a Barcelona a estudiar a TEscuela de A ltos Estudios Mercantiles, 

estudis que, d 'acord amb les seus pares, compagina amb Tassisténcia a cursos de 

dibuix, pintura i ceràmica a l'Escola Massana, encara que el que ella voi és fer estudis 

de belles arts. A  l'Escola Massana hi va poc temps ja que es casa amb Josep Vila 

amb qui té cinc fills. Viuen a Reus i quan la nena gran té uns deu anys, Neus Segrià 

decideix que és Thora de tornar a la seva vocació, a cercar de nou un cami que ha 

deixat aparcat tem pora lm ent, però que ara necessita recuperar.

Neus i la seva familia tenen el costum d'anar al m onestir de Montserrat. Alli, en 

un dels restaurants veuen unes peces de ceràmica que li agraden m olt per la seva 

elegáncia; pregunta al maître sobre la seva procedéncia, i li respon que provenen 

del ta ller Sedó d'Esparreguera. Es posa en contacte amb aquest taller, i és llavors

92 PLURAL FEMENÍ



O na ,1998, fo rm ac ió  tè rm ica  de  d ife ren ts fangs; diverses 
enga lbes a gran foc, 10 x 18,5 cm, col. privada

Paó, 2003, esm ait d 'escla ts pe r veladores, 18,5 x 21,5 cm, 
col. privada

quan comença realment el seu aprenentatge en el món de la ceràmica. Un ta lle r ac

tiu des de 1940 que s'ha convertit en una institució a la pob lado . Durant cinc anys hi 

va dos cops per setmana i estableix una relació no solament professional sino tam 

bé d 'am istat que encara perdura amb els descendents del seu mestre, Enric Sedó, 

fundador del taller. A lli aprèn sobreto t el dom in i del torn. A  Esparreguera coneix 

un dels céramistes més internacionals del nostre pais, LIorens Artigas, amb qui la 

familia Sedó treballa en diverses ocasions.

Més tard, gràcies al seu cosi Josep Laporte, entra en contacte amb Antoni 

Cumella i inicien una bona amistat que li és m olt im portant tan t personalm ent com 

professionalment. Am b eli coneix m olt bé la tècnica de Tesmalt, tal com recorda: 

"Vaig ten ir un bon mestre, Antoni Cumella, que no em va ensenyar a fer ceràmica 

em va ensenyar a estimar-la." Una estimació pel seu treball, per les seves peces que, 

com ja hem comentat, es converteix en quelcom indispensable en la seva trajectôria 

com a creadora.

La primera exposició personal la fa Tany 1984 a la Galeria Anquin's de Reus, 

presentada pel propi Cumella. Un tex t fe t amb molta estimació envers l'artista i el 

seu treball, en el qual veiem la sintonia existent entre ambdós creadors. Diu Antoni 

Cumella que moites persones s'enamoren de la ceràmica, però els manquen les
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caractéristiques que té  Neus: entusias

me, voluntat i constancia, que són carac

téristiques que continua m antenint i que, 

segons Cumella, l'artista transm et quan 

parles amb ella, quan veus el seu treball 

o visites el seu taller.

Continua d ient el reconegut cera

mista: "[...] ha après a tornejar m olt bé 

[...]. Després es posa a buscar i estudi

ar («investigar» en diuen ara!) esmaits i 

cobertes més complexes. I sense usar 

esmaits comerciáis s'ha fe t una paleta 

pròpia l...]."’'®'’ Aquest és un dels orgulls 

de la nostra ceramista, perqué és un ele

ment indispensable per arribar a crear un 

llenguatge personal. L'esmalt és el vestii 

que recobreix la forma, és Taltre e lem ent 

essencial, tal com ens comenta l'artista. 

La creació d'esmaits propis és una tasca 

que necessita temps i dedicació. Es trac

ta de crear formules exclusives, un procès 

d 'e laboració com plica i tant en la seva 

creació com en la seva aplicació. Ella 

esmalta per veladuras, una capa darrere 

l'altra, capes que acaben fonent-se, bar- 

rejant-se, donant lloc a la transparència 

que presenten les seves obres, a d iferén

cia de Tesmalt orientai, que es fon però 

no es barreja.

Per perfeccionar la tècnica de Tes

malt viatja al Japó, al ta lle r dels germans 

Nazzary a Tokio; tam bé realitza cursos 

im partits per céramistes de renom inter

nacional com David Leach, Alan Caiger,
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Andrew Schuster i Judy Trim, sempre amb Tobjectiu de continuar aprenent i m illo- 

rant els seus coneixements.

Tornant al text d 'A n ton i Cumella, acaba d ient: "Aquesta primera exposició 

personal és com un resum de Tesforç per la «passantia gremial» de la Neus, que és 

persona senzilla i sense pretensions, però que sap m olt bé que el carni de Tart és 

llarg, ample variai i sense fi, i, sobretot, m olt d i f í c i l . A q ü e s t e s  paraules es poden 

entendre com Tacceptació oficial, la consagració de la seva tasca creadora, i el reco

neixem ent de Neus Segriá com una artista de la ceràmica.

Dos anys després es presenta a la Caleria Kreisler de Barcelona. Al diari La 

Vanguardia llegim  que Támplia selecció d 'obres que es presenta no sembla d'una 

princip iant sinó el fru it d'anys d 'experiénda, tant pel dom ini del torn com pels seus 

esmaits. I és veritat, Neus Segriá no és una princip iant; fa m olt poc tem ps que expo

sa individualment, però ja fa gairebé vint anys que treballa de valent i, parafrasejant 

el comentari critic, to t això sense presses, m oguda només per la vo luntat d'aconse- 

guir la perfecció.’®* Podem d ir que aqüestes dues exposicions assoleixen un alt nivell 

i suposen el reconeixement, des d 'un bon començament, a la seva obra.

Veiem que ja la relacionen amb els grans céramistes catalans del segle XX per 

la puresa de les seves formes i la qua lita t dels seus esmalts. Ô bviam ent es refereixen 

a LIorens Artigas i An toni Cumella. Aquest vincle és una constant al llarg de la seva 

trajectôria, fe t que ella considera to t un honor, i destaca concretam ent Testreta rela

ció que, com hem comentat, va m antenir amb Cumella.

L'artista guarda un record especial de la mostra "Ceràmica Pinzellada", en la 

qual exposa conjuntam ent amb deu pintors que treballen sobre cent peces cerámi- 

ques, to tes diferents, que ella crea. És una experiènda que recorda amb entusiasme 

per la convivénda generada i el résultat ob tingut. Els pintors són: A rtu r A ldom á 

Puig, Sefa Eerré, Joan Marti, Manuel Mayoral, Josep Maria M orato Aragonés, Ceferi 

Olivé, Jaume Queralt, Francese Roman, M. Jesús Roselló i Josep Sala.

És un treball m olt laboríos per part de Neus, tal com ho explica al catàleg Maria 

Dolors Cirait, directora aleshores del Museu de Ceràmica de Barcelona: "[...] Neus 

ha estudiat a fons cada cas i ha fe t dotzenes de proves a fi d 'adaptar la paleta parti

cular de cada artista les possibilitats técniques de la ceràmica. És aquesta una feina 

de titans, com sap aquell que coneix les d ificultats de les técniques ceràmiques [...]. 

Pels pintors tam bé ha estât un repte ja que no és fàcil adaptar la pròpia concepció 

a una superficie com plè tem ent d iferent de Thabitual
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Pel seu ta lle r han passat molts altres artistes, entre ells Joan Rebull. Recent

ment l'escultor A n ton io  Oteiza, germà de Jorge Oteiza, s'hi ha estât prop de tres 

mesos i ha realitzat vint-i-cinc plafons ceràmics sobre la vida d 'A n ton i Gaudi.

La nostra ceramista fa m últiples exposicions, tant a Catalunya i l'Estat espanyol 

com a Testranger: Erança, Suïssa, Alemanya, Corea, etc. Nosaltres només volem fer 

menció d'a igunes en particular. Concretament, no podem  oblidar la mostra anto lò 

gica comissariada per Carme Pujol al març de 2007, que va redactar un text i va ca

ta logar tota la seva producció en el treball més com ple t que s'ha fe t sobre aquesta 

artista.’“

El seu taller

Neus Segriá té el seu ta lle r al centre de Reus, en un espai que hereta de Tem- 

presa del seu marit. Norm alm ent treballa per séries i només munta una exposició 

quan està segura de la coheréncia que té el conjunt de peces que mostra. Troba 

que hi ha una relació íntima entre l'artista i el material, que explica m olt bé quan 

diu: "Q uan treballes i estás enfadat la peça surt agressiva [...]", és a dir, comunica 

les seves emocions, els seus sentiments per mitjá del m odelât i del color. L'artista es 

prepara m entalm ent i inicia el procès fent proves, generalm ent moites, per aconse

guir el résultat que vol.

Una de les principals caractéristiques de la seva obra, a més de la puresa de 

les formes, és la importància que té el co lor de les peces. Aquest és un elem ent 

essencial del seu llenguatge; com ja hem com entat els seus esmalts són exclusius, 

són el segell de la casa.

G eneralm ent cada série, aixi com algunes de les obres soltes, tenen motius 

concrets d'inspiració, referents que ella troba en la natura, en els seus viatges o en 

algun esdeveniment. A  tall d 'exem ple, en tornar d 'un viatge a Egipte fa una expo- 

s idb  que anomena "Emprem tes del N il", prenent com a fon t d 'inspiració el que li 

ha suggerii Testada. Quan esclata la guerra de l'Iran fa una exposició a Barcelona 

en què totes les peces són vermelles. A ltres vegades és una branca d'un arbre o un 

m om ent especific el que la inspira, com va succeir, per exemple, un dia que baixant 

de Ciurana va veure un cel ennuvolat amb uns llampecs immensos i no es va poder 

estar de quedar-se al ta lle r per aconseguir reflectir aquesta impressió en una peça.
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La seva relació amb la natura queda palesa en 

aqüestes paraules: "[...] el ceramista no fa res 

més que copiar la natura. El ceramista precipita 

en poques hores el que la naturalesa tarda mili- 

ons d'anys a fer. No podem  fer res més de nou.

N 'hi ha prou que anem pel món amb els ulls 

ben obe rts ."’®’

Té m olt d a r que el torn i el forn són ele

ments que el ceramista ha de dom inar a fons, 

de manera que aquests elements han de fer el 

que el ceramista voi. Per ella, si la peça no surt 

tal com ha cercat, es p o t considerar que no està 

feta pel ceramista, sinó pel torn o pel forn. Tam

bé té m olt dar que si Tobra no la satisfà, Tha 

de destruir. Ella recorda que quan muntava el 

ta lle r i ja tenia to t el necessari per a començar 

a treballar rebé la visita d 'Anton i Cumella que 

li portava un regai: un martell, que encara con

serva, per a trencar les peces que al final del 

procès no són del seu gust. És una manera, a 

més, de mantenir una actitud crítica davant del 

propi treball.

El prim er que fa a Thora de realitzar una 

peça és dibuixar-la: norm alm ent en fa la m ei

tat, i Taltra part, segons ens explica, la fa el p rop i torn. Igualment, quan està es- 

m altant, to t i que els colors no es veuen, ella sap m olt bé quin co lo r i quins matisos 

tindrà Tobra acabada. És el résultat de molts anys d 'expe riénda  i dedicació. Neus 

Segrià tam bé ens parla del so de la ceràmica: una ceràmica canta com un cristall 

quan es toca. A ixò es p o t aconseguir quan s'ha arribat al lim it de la cristaTlització, 

és a dir, quan s'arriba a to t el que el fang p o t donar. Per a atènyer aquest punt cal 

un gran cone ixem ent del material amb què es treballa, i s'ha de ten ir en com pte 

que arribar als lim its sempre és un rise. Però aquesta és la form a de treba lla r de 

Neus Segrià, que Tha portâ t a ser una de les céramistes més reconegudes del 

nostre pais.

Subtileses, 2004, transparències d 'esm alts alcalins, 
48 X 24 cm, col. privada
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Preséncia de l'artista a la seva ciutat

Neus Segrià és fonam entalm ent una artista del to rn  i dels esmalts, però gràcies 

a la vàlua i al prestigi que assoleix, té diversos encárrecs que deixen empremta a la 

seva ciutat, Reus, tan t en espais públics com religiosos.

L'artista ha estât l'encarregada de dissenyar i e laborar les peces del revesti- 

m ent de la fon t de la plaça de les Aigües de Reus. Una fon t estructurada en bases, 

que decora amb trencadis de color blanc i blau. A  les piscines municipals de la ciutat 

ha creat el mural Moviments d'a igua  (1999).

Am b relaciô a les obres religiöses tenim  el mural de La Pregària (1996) al san

tuari de la Mare de Déu de la M isericòrdia, el mural de la parrdquia de Sant Joan 

(2002), i el mural Doneu bons fruits, de la parrbquia de Sant Josep O brer (2004).

La tasca docent

Neus Segrià, a més dels seminaris i cursos per a céramistes que ha d ic tâ t tant 

a nivell nacional com internacional, els primers dimecres de cada mes rep al seu 

ta lle r grups de nens que vénen de les escoles de la ciutat per visitar aquest espai. 

Ella els apropa al món de la ceràmica i els n'ensenya el procès. Permet que els nens 

toqu in  algunes peces, un aspecte que per a ella és im prescindible per poder gaudir 

d 'aquest art, i fins i to t deixa que torneg in  una peça amb la seva ajuda; els nois se 

sorprenen de veure com del fang va sorg int la forma. Quan acaben la visita, la m ajo

ria volen ser céramistes, però com ella ens diu: "Segur que ningú será ceramista, o 

a lo m illor aigú, però el que si que passerà és que estimaran la ceràmica." I té to ta  la 

raó: estimar, com tots sabem, és sobreto t una qüestió de coneixement. Una faceta 

més del seu treball, del treball d'una artista que continua en plena activitat creadora, 

to t i que ens diu: "Ara ja sóc gran però qualsevol deixa el ta ller [...]."
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Teresa Llácer (M ont-ro ig  del Cam p, 1932)

És una de les artistes nascudes a les comarques de Tarragona amb una extensa 

i reconeguda trajectôria com a creadora i com a docent a la Facultat de Belles Arts 

de la Universität de Barcelona,

Teresa neix a M ont-ro ig  del Camp, filia i néta de mestres, i creix en Tambient 

docent que es respira casa seva, que p o t haver estât un dels estímuis que la porten 

anys després cap a Tensenyança.

Durant els anys d'escola ja li agrada d ibuixar i, a més, que els seus dibuixos 

siguin reconeguts com els millors. És una llavor que al final fecunda; abans, però, 

es casa i té quatre fills. Als deu anys de casada se separa, to t just quan inicia els 

estudis a l'Escola de Belles Arts. Es manifesta com una alumna brillant, fe t que li 

perm et aconseguir una beca de postgraduat i començar a treballar com a ajudant 

del catedrátic Arm and Miravalls, considérât un dels més ferms représentants de la 

pintura académica catalana del segle xx. És el començament de la seva carrera aca

démica, que durant varies décades com parteix amb la creació. Finalitza els estudis 

Tany 1969.

Dels seus anys de form ació ella recorda amb especial estimació el professor 

Ramon Sanvisens, que té una significació m olt im portant en la seva trajectôria p ic

tórica i amb qui treballa durant molts anys. Sanvisens té la seva pròpia escola d'art, 

fundada el 1949, de la qual Teresa Llàcer és professora, primer, i directora, posterior

ment; el centre és conegut actualment com Escola d 'A rt Llàcer - Sanvisens.

El 1969 fa la seva primera exposició individuai a la Galeria Independenza de 

Bolonya, i aixi enceta un llarg carni de mostres coTlectives i individuals. L'any se

güent ingressa com a professora a la Facultat de Belles A rt de la Universität de Bar

celona, on dóna classes de pintura i d ibu ix durant trenta-tres anys.

Els seus anys de docència a la Universität i a Tesmentada Escola d 'A rt són m olt 

im portants per a ella: "He aprendido mucho enseñando. Sobre to do  a respetar y 

anteponer la personalidad del alumno a todo , y a potenciarla. Me ha servido para 

aplicármelo a mí m ism a."’“  Una opin ió  m olt interessant atesa Testreta relació que la 

seva obra té, durant els primers anys, amb la de Sanvisens.

En aquest breu estudi segueixo la classificació de la seva obra en périodes feta 

al catàleg de Texposició retrospectiva "Teresa Llácer, olis 1969-2009", realitzada el
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olivares i ermita, 2011, o li sobre te la , 65 x 81 cm, col. privada

2010 al T ing lado 4 del Moll de Costa del Port de Tarragona, presentada per Joan 

Martí i Castell.

1970-1982. Són els anys en qué treballa al costat del seu adm irat p in to r Ramon 

Sanvisens, i aquest fe t explica la relació formal que existeix entre Tobra d 'am bdós 

artistes. Paisatges propers als fauvistes per la seva expressivitat i per la Ilibertat en 

Tús del color, que d 'altra banda caracteritza tota la seva trajectôria. Ja trobem , tam 

bé, ñus femenins amb una visió intim ista que ens recorden Bonnard i els colors de 

Gauguin. Am b Sanvisens recorre Catalunya cercant motius per als seus paisatges, 

encara que el centre és Canyelles, prop de Sitges, on Tany 1969 compra una casa i 

es fa construir un estudi que li perm et treballar amb to ta  tranquiTlitat.

1982-1987. En aquests anys munta un nou ta lle r a prop del pare Güell a Bar

celona. La seva pintura canvia; les obres es tornen més expressionistes, amb traços
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El pare Güell, 1985, oli sobre te la , 97 x 130 cm, col. privada
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Dança de diablesses, 1995, oli sobre te la , 130 x 162 cm, 
col. privada

més forts i obres que ens recorden els pintors del 

grup alemany Die Brücke, àmplies zones de color 

i primers plans que gairebé arriben a Tabstracció. 

En alguns dels seus paisatges el tema escollit és 

un mitjà no pas un fi; per exemple, a Tobra El Parc 

Güell (1985), d ific ilm ent es reconeix el lloc si no 

és pel tito l. L'artista crea una com posició on els 

elements que conformen el paisatge to t just es

tan esbossats, els arbres I la vegetació són taques 

de color, és a dir, el veritable protagonism e el té 

la riquesa cromàtica. Un altre exemple: a Mont-  

roig, el meu poble, el perfil urbà de la població es 

dibuixa al fons, però el prim er pia i Tentremig són 

gairebé abstractes, gruixudes pinzellades confor

men àmplies zones de color que remeten a pai

satges dels expressionistes alemanys.

1987-2010. És Tetapa de la seva reafirmacid. L'any 1987 m or Sanvisens, un fe t 

que ajuda a entendre el notable canvi que s'observa en la seva producció. El paisatge 

cedeix pas a les figures femenines. Les dones no solament tenen una major presèn- 

cia, sinó que a més viuen en un univers m olt personal. Observant amb detenim ent 

aqüestes obres hom s'adona que l'artista s'ha decantat per un món m olt propi, feme- 

ni i intimista. Les seves dones no són pas figures idealitzades, són dones normals en 

posicions i actituds quotidianes, però nues. Aquest detall és fonamental, el cos nu ja 

apareix en obres dels anys setanta, però ara el reprén amb una gran força. A  la seva 

producció pictórica podem  trobar diversos referents de la història de Tart, sobretot 

de començament de segle xx. Segurament el p in tor amb el qual té una major relaciô 

és Matisse, però tam bé amb Susanne Valadon. Am b la pintora francesa té en comú la 

relació formal; amb artistes com Matisse i Degas, la particular manera de representar 

les dones: pentinant-se, descansant, lleg int un diari, fumant un cigarret, amb els seus 

filis, menjant un tros de sindria, pensant, conversant entre elles. En resum, un món 

de dones entre dones. Figures amb marcades linies de contorn, amb la riquesa cro

màtica característica de la pintora, figures sòlidam ent construïdes; nues però que es 

com porten com si anessin vestides, amb una total naturalitat, tant en espais interiors 

com exteriors. Fins i to t en una obra com La núvia (1995), trobem  un nu frontal, amb
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Vanitas, 2010, o li sobre tela , 97 x 130 cm. Col. M useu d 'A rt M odern  de la D ipu ta c ió  de Tarragona

Túnic detall de la corona de flors blanques que porta al cap, fora de qualsevol este- 

reotip. Figures tranquiTles que donen la impressió d'estar pensant, o parlant de les 

seves coses. En aquest sentit sorprèn una obra de gran format. Dansa de Diablesses 

(1995), un quadre que remet a Matisse pel tractam ent formai de les dones, si bé la 

"vio lència" del ball ens porta a Emil Nolde. El tito l de Tobra explica Tactitud d 'aques

tes dones nues que dansen desenfrenadament i que trenca amb la resta de les obres 

en les quais les dones tenen el protagonisme.

La m ort de Sanvisens propicié aquest canvi. Segurament el fe t de perdre el 

professor, el company, la persona amb qui, com assenyala Julio Trenas, treballa m olt 

de temps, amb qui investiga sobre el color i la llum, resol problèmes tècnics i Tenco- 

ratja en Tenlairament de la seva propia personalitat.’*’ Teresa Llàcer decideix crear 

un univers més personal, més propi, en què el fe t de ser dona incideix a nivell temà- 

tic  en la seva producció pictórica. Taller d'artista (1998), una obra que pertany al Reial 

Cercle A rtistic de Barcelona, és una obra significativa d 'aquest période, que també
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es podria anomenar La pintora i la seva model. En aquesta pintura veiem dues fi

gures femenines nues: d'una banda, l'artista asseguda en un tam boret, que sembla 

que barreja els colors a la paleta; d 'altra banda, la m odel, amb un tocat blanc, està 

dem peus amb el sexe cobert amb un drap tam bé blanc. En prim er pla, una taula 

amb un gerro de flors, que tam bé podria ser el motiu que està pintant. Crida Taten- 

cib el fo rt contrast cromàtic: el fons m olt obscur, gairebé negre, i les vermelles linies 

de contorn de les figures i els punts de llum, els tocs blancs estratègicament situats. 

Una obra que podem  entendre en plena maduresa com una reafirmacid de la seva 

professió, de la seva condiciô  de dona i de pintora.

Un elem ent im portant en aqüestes obres, i que ens ajuda a argumentar la nos

tra opin ió, és que les seves dones vestides o nues, llevat d 'aigunes excepcions, no 

miren mai fora del quadre, sempre estan en el seu espai, alienes al que les envolta. 

Són les seves coses, els seus problèmes, els seus pensaments, les seves converses, 

el que les preocupa. En els espais que l'artista ha creat elles s'hi troben m olt bé, 

estan en el seu món. En aquest univers de dones on la vida diària i quotid ians té una 

gran importància, tam bé es fa present la mort. L'artista va a la gran trad ic ió  espanyo

la i crea una Vanitas (2010), on canvia el significat especific de Tobra i ens parla de 

la mort, i tam bé d 'un concepte relacionat sempre amb les dones, la bellesa. Vida i 

bellesa fugisseres que igual com han vingut se'n van. Una obra que en un comentari 

sintétic resumeix Joan Marti: "La vida i la m ort s'encontren. Mirar-se al mirall és vida; 

la m ort no s'hi reflecteix, la bellesa no h¡ perdu ra ."’*®

Els paisatges i les natures mortes continúen essent part im portant del seu tre 

ball. La pintora recorre la geografía catalana i en dóna la seva particular visió. Les 

marines guanyen en preséncia: els ports de Tarragona, Cambriis, Arenys, etc., tenen 

diverses representacions, des de dins del mar o des de fora, amb les barques de 

pesca al fons o en prim er pla. Un mar M editerrani de mil colors amb grans pinzella

des, que ens recorden alguns paisatges d'Em il Nolde, un artista a qui tam bé agra

dava pintar flors i jardins, dos dels temes més preuats per la nostra pintora sobreto t 

en la darrera década. Jardins i natures mortes, rams de flors, obres plenes de color, 

d 'una gran varietat de plantes, en les quais Van Gogh i Matisse tornen a fer acte de 

preséncia, concretam ent en els seus gira-sols, en la linia de contorn i en Tarabesc de 

la decoració dels gerros. Obres que representen un cant a la vida, a Tharmonia, a la 

natura, són el résultat del treball d'una dona que ha ded icat la seva vida professional 

a la pintura i a la seva ensenyança, tan t a la Universität com a la seva escola.

704 PLURAL FLMLNI



M ercè M òdoI (Terrassa, 1934)

Nascuda a Terrassa però vallenca des dels deu anys, és ceramista i pintora, 

però tam bé galerista i gestora cultural. Casada amb el poeta Gabriel Guash, formen 

una parella de creadors estretament lligats a la seva ciutat.

Mercè inicia els seus estudis als cursos de pintura de la Difusora Panamericana, 

una escola per correspondència. Posteriorment assisteix a les classes que imparteix 

la p intora Maria Teresa Sanromà, degana de les artistes vallenques, i tam bé amb 

Josep M. Tost. Entre 1967 i 1972 estudia ceràmica a l'Escola d 'A rt de Tarragona; 

amb Jord i Mercadé aprèn m odelatge i em m otllat. L'any 1978 aprèn decoració de 

porcellana i aplicació d 'o r i piata al ta lle r Muñoz de Badalone.

Els seus inicis

L'any 1963 s'integra al Grup de Tardor, creat a Valls el 1960 per Delm irio Ruiz, 

Daniel Fàbregas, Francese Llagostera, Jordi Rius i Joan Vallverdú, fins a la seva dis- 

solució Tany 1971. Aquest mateix any participa en una mostra coTlectiva amb Jaume 

Solé, Mercè Ciurana i Joan Cunillera.

En aquesta mateixa data, 1971, la D iputació de Tarragona amplia les ensenyan- 

ces a l'Escola d 'A rt de Valls, afegeix la de ceràmica i encarrega les classes a Mercè 

MòdoI. També obté  una menció honorífica per la seva tasca pedagògica, atorgada 

pel jurat internacional de pintura de Granada. Des de llavors alterna la ceràmica i la 

pintura.

La seva trajectôria

La primera mostra individual la fa el 1988 a la Sala Duna de Valls, on presenta 

ceràmiques de gran form at. Davensol escriu: "M ercè M ôdol ha realitzat peces de 

variada concepció i forma, amb un disseny m olt actual, i en les quais la ductilita t de 

les superficies, la riquesa dels esmalts. Taita qua lita t dels materials, han aconseguit 

peces úniques de gran Sensibilität i e legáncia ."’“
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El 1989 exposa a TAcadèmia de Belles Arts de Sabadell, ceràmiques de pe tit i 

gran format. Gabriel Guasch en fa la presentació: "La vallenca Mercè M ôdol percep 

la forma com a camp on abocar la imaginacib d'espais possibles en equ ilibri de 

contrastos, mentre combina el pla i l'accident amb replecs on s'hi asseu la matèria 

dòcilm ent [...]."

Des dels seus ¡nids, les obres en ceràmica de Mercè M ôdol tenen un planteja

m ent m olt personal. Els seus relleus escuitôrics sbn peces realment originals. A lgu 

nes semblen sumptuosos penjolls en gran form at en els quais combina les formes 

amb esmalts acuradament elaborats; en certes obres trobem  la preséncia d 'e le 

ments penjants que donen a l'escuitura un cert carácter mòbil.

Un aspecte m olt intéressant del seu treball és la barreja de materials; concre

tament, cal destacar la integració que fa en les peces ceràmiques sobre fusta. Una 

d'aquestes obres s'exposa a la mostra d 'a rt del segle xx que organitza el Museu de 

Valls el 2003, comissariada per Jordi Paris i Sefa Figuerola. Es tracta d'un gran trian

gle de fusta sobre el qual coTloca deu mitges drcumferències esmaltados amb dis

senys abstractes, entre les quais hi ha petits rotlles de filferro. A ixi crea un contrast 

entre la qua lita t dels materials: el refinament de les peces esmaltados, el fons neutre 

i la puresa geom ètrica de la fusta, i la transparència i la textura dels rotlles metàTlics. 

Com a résultat, aquest conjunt produeix un exceTlent efecte visual.

En treballs posteriors la pintura ha anat guanyant preséncia i ha aconseguit una 

estreta relaciô entre les peces pictòriques i les ceràmiques, com en les obres que 

integraven la seva exposició "Sense Disfressa", presentada al desembre de 1999 a la 

Sala Julià - Espai d 'A rt, de Valls. A lli exposa pintures al pastel i ceràmica en les quais 

l'artista juga amb les formes i els colors, tant en una tècnica com en Taltra. Animals 

fantàstics de figures estilitzades i perfiis nets amb tintes saturados creen plans que 

se superposen. Aqüestes pintures es converteixen en escultures treballades amb 

plans de ceràmica. Gairebé podem  parlar d'una transposició del pia al volum.

A Tabril de 2005, després de quatre anys de no exposar, realitza una mostra 

individuai form ada essencialment per natures mortes, que anomena "Natura al pas

tel sec", a la Sala Sant Roc de l'Institu t d'Estudis Vallencs. Jordi Paris, d irector del 

Museu de Valls, que va presentar la mostra, escriu: "La Mercè té una personalitat 

pròpia conreada al llarg dels anys que, en Tobra avui presentada, podem  concretar 

en dos aspectes; en la beilesa de la deform ació i en la poètica onirica. Els objectes 

representats, les fruiteres, els gerros, són deformes, es desfan com els rellotges de
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Salvador Dalí, i per altra banda, en bona part de les seves obres hi ha un punt de 

surréalisme i de misteri que ens captiva."

Són obres elaborades amb la tècnica del pastel; tant el tema — les natures 

mortes—  com la tècnica — el pastel— , no estan de moda, tal com apunta Jordi París 

en el seu text. Però aixó no és cap problem a per a la nostra artista, que fa el que 

pensa que ha de fer, amb to ta  la ¡Musió i l'entusiasme que l'han portâ t a dedicar-se 

al món de Tart.

Al mes d 'octubre  de 2008 es presenta al PaIau Alenyà de M ontblanc conjun

tam ent amb Isabel Boltà i Josepa Filella, "Tres artistes. Tres comarques. Tres ma

teria ls", títo l al qual afegim "i tres maneres d'enfrontar-se a Tart". Com en altres 

oportunitats, el seu treball té un rerefons sodopo lític ; així ho fa constar un com en

tarista: "La vallenca Mercé M ódol presenta una coMecció de peces coloristes, vives 

i atrevidos. Concep l'art com un vehicle per transmetre missatges socials i impregna 

les seves peces de contingut reivindicatiu. Am b to ta  una vida dedicada a la ceràm i

ca, prim er de forma artesana i progressivament de forma artística."’*''

El grup Políedre

Mercè M ódol és una de les fundadores del grup Políedre Tany 1993 a Valls, 

intégrât per artistes amb una trajectôria en el camp de les arts plàstiques. L'objectiu 

és, com en tants altres grups que sorgeixen arreu de Catalunya i de TEstat espanyol, 

aconseguir més fad iita ts  per exposar i donar a conèixer els seus treballs.

El grup estava form at per: Isabel Boltà, esmaltadora; Manel Torres, Rosa Torre- 

blanca, Ignasi Earré Plana i Cenar Pascual, pintors; Josep Queralt, p in to r i gravador, i 

Mercé MòdoI. En un text manifest del grup llegim : "Un políedre com porta p lura litat 

de cares, d'ulls, que miren, diversitat de mirades [...]. Visió del món des de diversos 

angles, però no pas mirall afacetat en cap de les cares, en cap dels artistes del g rup."

Fan exposicions a Tarragona, Valls, Vilafranca del Penedès, Cambriis, Torto

sa. Perpinyà, Calafell, Cambriis i Sitges, entre d'altres poblacions. Posteriorment en 

surten Cenar Pasqual i Ignasi Farré, i hi entren l'escultor Gabriel Duch i la p intora 

Carme Rovira.

L'escriptora Margarida Aritzeta defineix m olt bé el grup en la presentació del 

catàleg a Texposició "Vessants de TArt" realitzada a l'Association Firmin Bauby de
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Brindis, 2012, acrílic i vidre, 103 x 103 cm, col. privada

San Vicens/Perpignan al novembre de 1996: "M irada m últip le, dones, diversa, rica, 

plural. Visió del món des de diversos angles, però no pas mirall afacetat en cap de 

les cares, en cap dels artistes del grup, ans construcció, des de la figuració abstrac

ta (conceptual o simbòlica), d'una altra realitat que marca la seva existéncia en el 

diá leg fruitós entre Tart i l'artista, entre Tobjecte creat i el plaer InteTlectual i fisic, 

sensorial, Temoció, en definitiva, que produeix la seva recepc ió ."'“

A Texposició realitzada al mes de març de 1997 a la Sala dels Trinitaris de 

Vilafranca del Penedès, Mercè presenta una instaTlació m olt particular. Sobre una 

taula rectangular veiem un conjunt de copes blanques de ceràmica, sobre cada 

copa descansa una esfera, ¡ cada una de les esferes està recoberta amb un collage. 

Moites d 'e lles tenen un ciar con tingu t po litic  i social: la guerra de Croácia, avisos 

de les mines antipersones, o boles del món amb sang regalim ant per la seva su

perficie. També hi ha frases com: "en les tom bes les flors estan seques". Observant 

el conjunt sense detallar-lo, Tefecte visual és m o lt agradable, per la blancor de les
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copes, el cromatisme de les esferes i Tacurat tractam ent 

de les peces; però quan hom s'hi apropa la percepció és 

una altra. A  més, si s'observen una per una es fa difícil no 

pensar en un calze amb la sagrada forma.

Cal destacar les instal-lacions que ha fet a espais 

públics amb el nom d'Efímeres, una manera d 'apropar 

Tart a la gent del carrer instaTlant les obres al seu pas. 

Pel que fa al contingu t no existeix unitat, cada artista pre

senta Tobra que vol. Mercè MòdoI continua treballant en 

un conjunt d'instaTlacions que es caracteritzen pel seu 

carácter reivindicatiu. Destaquem-ne algunes: al mes de 

ju lio l de 2002 es presenta a Figuerola del Camp "C ine 

artistes amb m untatges", amb els artistes Carme Rovira, 

Gabriel Duch, Rosa Torrebianca, Josep C uera lt i Mercè 

MòdoI. Mercè presenta una columna realitzada amb deu 

pneumàtics; a sota de la columna, una linia bianca p in 

tada al terra, i coronant la columna coMoca una llanda 

pintada de vermeil intens de la qual regalima un raig de 

sang. Darrere de la columna, tres pneumàtics més, recol- 

zats sobre un p e tit mur; el pneum àtic del m ig té Tinterior 

pie de copes. La InstaTlació s'ubica en una mena de pe

tita  plaça amb espai Iliure al seu voltant, de manera que 

destaca del seu entorn. L'artista titu la  aquesta obra com 

Flaig. Cada artista explica la seva obra al catàleg i Mercè 

MòdoI conclou: "Heus aqui les copes, la ratlla, i les rodes, 

com a veus."

A la Riba, A lt Camp, als mesos de julio l i agost de 

2004, presenta una instaTlació integrada per sis columnes 

de base quadrada de més de dos metres; a mitja aiçada, 

cada columna té una sèrie de fotografíes reladonades 

amb conflictes bèTIics actuals, trinxeres, rostres de nens 

espantats que contrasten amb el luxe i el malbaratament 

de persones de les revistes del cor o de Tanomenada alta 

societat, collages amb reproduccions de bitllets d'euros i
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mans que s'afanen per aconseguir-los. Al terra, 

tires blanques amb les frases següents: "res- 

postes sense preguntes", "preguntes sense 

resposta" i "per qué aquest silenci?"

Al mes de maig de 2009 fa una de les 

seves instal-lacions a Alcover. Les obres estan 

ubicades en diferents llocs del centre histdric, 

integradas en un recorregut. Aquesta exposi

ció d 'a rt púb lic la presenta el poeta M agi Su- 

nyer. L'obra Flors i no bombes  consisteix en un 

conjunt de tubs, com si fossin canons, amb un 

collage en què es barregen escenes de guer

ra, m ilitars desfilant, soldats amenaçant amb 

les seves armes, gent del carrer i margarides 

grogues. La instaTlació, a més, té versos com 

aquests: "P leguen els braços, Tanquen els 

ulls, Venen les armes, Milers de morts, Escam

pen dolor, A  ells no els toca. Per qué això?"

Una de les darreres exposicions del grup es fa a la Sala Sant Roc de Valls. Sobre 

aquesta mostra Josep Santesmases escriu: "[...] la percepció que podem  ten ir en 

entrar a la Sala és que hem arribat a Thorta del grup Políedre. Ben ordenada, ben 

conreada, haurem d'anar crestall a crestall per veure'n les particularitats, to t i que 

la vista del conjunt fa patxoca [...]." Referint-se a Tobra de Mercè ens diu: "[...] que 

amb els filferros rovellats i ento rto lliga ts que envolten les figures de ceràmica voi 

expressar com diu ella, els camins embrossats del món. D 'aquest món que se'ns 

apareix p e tit davant d 'unes formes desbordades que suggereixen les complexitats 

que els humans hem anat in trodu in t en la natura on ens ha tocat viure, fins a Textrem 

de transformar-la provocant canvis p ro funds ." '“

Cel rogent, 2008, paste l sec, 103 x 103 cm, col. privada

Mercè MòdoI galerista

Conjuntam ent amb el seu marit, Gabriel Guasch, munten la Galeria Ars, sala 

d'exposicions i botiga d 'ob jectes artístics. En aquest mateix espai ella hi té seu taller
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de ceràmica. És una galeria que vol donar a la ciutat la possib ilitat de ten ir un refe

rent d 'a rt actual, com ho demostren les exposicions que s'hi realitzen.

La galena resta oberta cinc tem porades, de 1972 a 1977. Durant aquests anys 

són molts els artistes que passen per la sala, alguns prou reconeguts com Tàpies, 

Canogar, Ràfols Casamada, Clavé, etc. En aquest tem ps es fan dos homenatges a 

dos dels artistes més significatius de la ciutat: Eduard Castells i Jaume Mercadé.

És im portant destacar que tam bé s'hi van fer dues exposicions col lectives de 

poesia visual, im portants en el seu m om ent, i que ens parlen, a més, de les relacions 

establertes amb Joan Brossa. Les dificultats économ iques degudes a la manca de 

compradors, per la inexistència d'un púb lic intéressât en l'art actual, van portar al 

tancam ent de la galeria.

Mercè Môdol gestora

El 1993, conjuntam ent amb l'artista esmaltadora Isabel Boltà, Mercè aconse

gueix crear TAssociació d'Artesans de TAIt Camp, que enceta el seu carni amb una 

mostra inaugural al Centre Català d 'Artesania de la Generalität a Barcelona, el 24 

de febrer de 1994. El grup és m olt heterogeni, com correspon a una associació arte

sanal, però amb unes idees clares: "El coTlectiu sempre ha prêtés un segell artistic 

en els seus treballs, ja que Tartesania, actualment, deriva cap als vessants de la pu- 

rament popular, la peça única i la peça seriada amb un disseny m olt estudiat i una 

factura i realització m olt acurados.

Fan diverses exposicions arreu de Catalunya: una de particularm ent intéressât 

tan t pel seu tema com pel seu arrelament a Valls és "Caiçant idees", celebrada a la 

Sala Sant Roc de l'Institu t d'Estudis Vallencs al mes de gener de 2010. En aquesta 

exhibició cada creador havia de portar una obra relacionada amb els caiçots.

Observant les obres de Mercè, l'eterna qúestió entre artesà i artista se'ns plan- 

teja una vegada més. Si bé és cert que Tescola de la Bauhaus va elim inar la d iferén

cia entre aquests dos conceptes, encara avui dia, gairebé un segle després, aquesta 

distinció es manté. Tanmateix, veient la trajectôria de Mercé M òdoI, la seva obra i 

les seves exposicions, po t afirmar-se que ella no dóna importància a la qúestió de si 

se la considera artesana o artista; ella és una creadora i el que li és més significatiu 

és que la seva obra estigui ben feta i comuniqui.
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Josefina Miralles (Valls, 1935)

Tal com ja hem comentat, dins del grup d'artistes que integren el corpus 

d 'aquest treball hi ha poques escultores, i Josefina Miralles és una d'elles. A  la capital 

de l'A lt Camp comença la seva form ació artística; com molts altres artistes de Valls, 

rep classes d'Eduard Castells i tam bé de Maria Freser. Després de casar-se i de tenir 

les seves filles ingressa a la facultat de Belles Arts de Barcelona, on es llicencia i obté 

el tito l de professora de d ibuix I pintura Tany 1981. A  la facultat té com a professora 

l'escultora Lluïsa Granero que va admirar i amb qui va tenir una bona amistat. Sens 

dubte  la relaciô amb Granero deixa la seva empremta en Tobra de Miralles. Aquest 

mateix any li és atorgada la beca de la Fundació Am igó Cuyas. Per ampliar la seva 

form ació en el camp de l'escuitura assisteix a cursos de talla i pedra a l'Escola d'Arts 

i Oficis de la D iputació de Barcelona, de 1984 a 1988. Cai assenyalar que Josefina M i

ralles, com d'altres artistes abans i ara, no viu solament del seu art i compagina el seu 

treball escultòric amb Tensenyança. En una entrevista li pregunten sobre les critiques

0 els problèmes que té en la seva carrera com a escultora, i ella respon: "El problema 

de vivir de la escultura es que suele ser caro. Era com plicado conseguir encargos, 

especialmente como mujer joven. Me dio m iedo el futuro y busqué un desarrollo 

profesional más seguro en la enseñanza, aunque nunca dejé de hacer escultura ."'“

L'any 1976 fa la seva primera mostra individual al Vendrell, a la Caixa d'Estalvis 

Provincial. A  partir d 'aquest m om ent inicia un carni caracteritzat per la constáncia i 

la coheréncia en la seva trajectôria. El seu treball s'ha centrât essencialment en el nu 

femení, en la seva bellesa, dins de la trad ició  m editerrània que des de Maillol, Ciará

1 Rebull dóna pas a Busquets, Granero, Jassans, etc. Aquesta línia sempre ha tingu t 

continuïtat dins d'un plantejam ent tradicional que té la figura femenina com a eix 

central de la creació, sense preocupar-se de les tendències del moment.

El 1980 exposa a la Sala Agora 3 de Sitges, presentada per Francese Gali, que 

escriu: "Essencialitat que — quan fa escultura—  reserva a les peces de pedra, que 

corba en ritmes i Ilibertat creatives, ja que les realitzades en fang assoleixen la seva 

expressió a través d'unes figuracions que serien académiques si el m ovim ent no les 

decantés vers una naturalitat de gest i imatges m editerran is."'*’

Josefina Miralles sempre té  ciar que els seus referents en la història de Tart 

són M iquel Ángel i Rodin, i per aixó és una escultora figurativa. De vegades voi fer
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Platja de Sant Sebastià, Sitges, O li sobre te la , 31 x 66 cm, col. privada

alguna petita  incursió propera a Tabstracció: com a mostra tenim  un grup de figu 

res reclinades, en les quals els volums són més sintètics i els seus membres estan 

treballats per plans. M algrat el seu p e tit form at, aqüestes figures ens remeten a les 

figures de Henry Moore, tan t per la seva posició com pel seu tractam ent amb un 

minim de details.

L'escultora tam bé conrea la pintura, i a les seves exposicions de vegades com 

bina les dues arts. Trobem paisatges, natures mortes i retrats; obres ben construï

des amb tonalitats suaus, obres tradicionals m olt agradables que creen un entorn 

per a les seves escultures. Però com assenyala Daniel Ventura: "[...] la seva obra és 

una obra essencialment escultórica. Les seves obres són plenes de vida que no ca- 

uen en el naturalisme, sinó que, abandonant details inútils, contenin t el moviment, 

aplom ant les linies i cercant els ritmes, aconsegueixen una robusta plasticitat. Les

U 4  PLURAL FEMENI



escultures treballades en pedra tenen la força i la 

m onum enta lita t de les obres pensades per a situ- 

ar-les en un gran espai, un concepte puram ent es

cu ltòric que trobem  tam bé en uns bronzes m olt ben 

reso lts ."'“

La seva producció escultórica se centra, tal 

com hem apuntat, en la dona nua dempeus, aja- 

guda o en tors, en general representada amb tota 

naturalitat, sense cap altra intencib que mostrar la 

bellesa del seu cos, la seva sensualitat, amb formes 

rotundes. Són figures d'aparença decidida però al 

mateix tem ps pensaroses, que conviden Tespecta- 

dor a intentar descobrir el seu món interior.

Un altre grup el representen les seves mater- 

nitats, amb plantejam ents formais diferenciats. A ixi 

com els seus nus es caracteritzen per la puresa fo r

mai, per la de fin idd  dels seus volums, en les ma- 

ternitats tenim  treballs réalistes, en els quais dóna 

importància a la textura i a l'estreta relaciô mare-fill.

En altres hi ha pocs details i la mare és bàsicament 

un receptacle del seu fill. Quan ens presenta una 

mare jove veiem un treball més proper al de les se

ves dones nues perqué podem  observar les seves 

formes femenines, la bellesa d'una mare que mira

orgullosam ent el seu fill. No hem d 'o b lida r que el que vol reflectir és el nexe existent 

entre les dues figures, la seva intima relaciô.

Un tercer grup sbn els retrats, una temàtica que ella ha treballa t des de les 

seves primeres obres i en què aconsegueix m olt bons résultats. Generalment caps, 

que com els seus nus, presenten els seus trets facials clarament definits, formes 

pures amb el principal objectiu d 'aconseguir la m illor semblança de les persones 

representades. Justam ent quan la vam visitar, l'artista estava fen t el retrat d'una ado

lescent, que tenia gairebé acabat.

D 'entre les poques obres públiques de Josefina Miralles destaquem el baix 

relleu en memòria de Ramon Esquiche, un industrial que treballa pel desenvolupa-

Descans, te rra  refractaria, 53 x 51 x 153, col. privada
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Gimnasta, bronze, 25 x 11 x 15 cm, col. privada Noia ajaguda, bronze, 21 x 18 x 32 cm, col. privada

ment de la pob lació  de Flix, i una imatge de sant Pere a la façana de l'església de 

Torres de Segre (Lleida).

L'artista continua treballant, tan t a casa seva, a Barcelona, com al seu ta ller 

d 'A lta fu lla . Volem acabar aquest apartat amb un extracte del tex t que Jorge Egea 

va escriure sobre la seva obra: "[...] per a ella «fer escultura» és ten ir la capacitat de 

compactar emocions, sentiments i anhels m itjançant la matèria plàstica del fang; 

«fer escultura» és tam bé m odelar to t això to t configurant volums i formes plenes de 

bellesa, amb el referent humà com a m odel habituai. Tot aixó insereix Tobra de l'ar

tista en les arrels de la nostra cultura m editerrània i perm et relacionar-la p lenam ent 

amb la gran trad ic ió  de l'escuitura catalana del segle X X . " ' "
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M aria Rosa Rodrigo (Reus, 1937)

Al cap de pocs mesos del seu naixement els pares de Maria Rosa es traslladen 

a Barcelona. Comença els seus estudis artístics Tany 1955 a l'Escola d 'A rts i Oficis 

d 'aquesta ciutat; quatre anys després es matricula a l'Escola Superior de Belles Arts 

de Barcelona on finalitza els estudis el 1964. També aprèn litografia a l'Escola d'Arts 

del Llibre de la C iutat Comtal.

Quan fa la carrera de belles arts coneix el seu fu tur marit, Horts Müller, un 

economista alemany; el seu matrimoni, el 1965, la porta a Alemanya. Encoratjada 

per un dels seus professors que li parla de les bones oportun itats que po t ten ir a 

Alemanya en el camp de la iMustracid, opta per aquesta vessant. Comença iTIustrant 

dos contes per a nens, perd el résultat final i les condicions de treball no li agraden i 

abandona aquesta feina. Posteriorment treballa com a decoradora en una im portant 

botiga de mobles a Essen, on roman nou anys. L'empresa li concedeix un dia Iliure 

per anar Facultat d 'A rt de la Universität Duisburg-Essen, on fa estudis de gravat du

rant quatre anys aproximadament. D 'aquesta manera adquireix una sòlida form ació 

tècnica, que després es fa evident en la qualita t de la seva obra gràfica. Finalment 

deixa de banda la decoració per dedicar-se en exclusiva a la pintura i al gravat.

Comença a mostrar la seva obra Tany 1970 en exposicions coTlectives i fa la 

primera mostra individual el 1977 a la Kuntskabinett Henkel, Essen HP Galeria, a Lan

genberg. Des d'un bon com ençam ent els treballs de Maria Rosa Rodrigo deixen de 

banda els plantejam ents tradicionals propis d'aquells que s'inicien en el món de la 

pintura. Es a dir, no trobem  en aquesta etapa inicial les tem àtiques caractéristiques 

que conreen els artistes que comencen, com ara paisatges i natures mortes.

També és cert que els anys passats a la Universität Duisburg-Essen li permeten 

estar al dia del que s'està fent en el món de Tart. Les seves possibilitats en aquest 

sentit són m olt superiors a les dels artistes que viuen a TEstat espanyol. Tal com ella 

comenta: "A llí (a Alemanya) em vaig trobar amb un altre am bient — declara la p in to 

ra a gal-art.co— , però no vaig ten ir cap problema per trobar galeries d 'a rt contem 

porani que acolliren la meva obra. A llí em vaig anar form ant com a artista, amb molts 

records d'Espanya [...]. Aquests anys a Alemanya m'han ajudat m olt a formar-me. 

Però quan un es fa gran ha de tornar a les arrels. Encara que els amics alemanys em 

diuen que allí tam bé hi tinc arrels, i tenen raó. Els alemanys em van ensenyar m olt

DONES ARTISTES A  LES COMARQUES DE TARRAGONA 117

http://gal-art.co/


La prometida, 1983, gravat, 31 x 24 cm, col. privada
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a estimar la natura, els boscos [...]; i això té un reflex en la meva obra. Tot això m'ha 

enriqu it m olt com a persona i com a artista."''*®

Alemanya-Espanya

Per mantenir el contacte amb Espanya, l'artista ve cada any a passar les vacan

ces estivals. Aprofita  l'estada per a visitar galeries d 'a rt i per a veure els companys 

amb els quals havia estudiat. La segona exposició individuai la realitza a la Galeria 

de Vilanova, a Vilanova i la Geltrù, i a partir d 'aquest m om ent alterna les mostres 

entre Alemanya i Espanya, per bé les que fa al país germànio són més nombroses.

De Texposició de Vilanova, la premsa en destaca el dom ini i el coneixem ent 

que té del gravat, tècnica en la qual l'artista assoleix un alt nivell, reconegut especi- 

alment a les exposicions que realitza a Alemanya.

El 1981 es presenta a la Galeria d 'A rt Syra de Barcelona. És la seva primera 

mostra a la C iutat Comtal i la critica és m olt positiva. En aquest sentit, llegim  al diari 

La Vanguardia: "Buena parte de su obra se ha inspirado en la de Gaudi, y la artista 

redescubre muy personalmente en sus pinturas o dibujos la poesía de piedra del 

genial arquitecto. Unes chimeneas, la esquina de un terrado, un sencillo rincón o un 

simple fragm ento de una arquitectura Gaudiana, son analizados — un poco picassi- 

anamente, es cierto—  por esta exquisita artista.

Francese Gali, per la seva part, ens parla de TexceTlènda dels seus gravats i 

litografíes, aixi com de les pintures a Toli: "La colección de óleos que exhibe, rea

lizada a través de una coloración casi plena que pincela sumando color al color, da 

cuenta de unas interpretaciones que, creativamente reconstruye, acreditando una 

buena disposición para la síntesis."''''*

Maria Rosa Rodrigo va fer m últiples interpretacions de Tobra del gran arquitec

te català, olis i gravats dins d'un p lantejam ent m olt personal. N'és un bon exemple 

Anatomia d'una catedral, una pintura de grans dimensions en la qual l'artista d ibu i

xa una estructura interior transparent, com una mena de radiografia que es projecta 

sobre un fons indefinit. Sobre les torres, dos núvols allargats d'un dens color taronja, 

d 'entre les quals sobresurten les creus que les coronen. L'obra aconsegueix una visió 

onírica, un record vist des de la distáncia.
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Mi casa, mi puerto, 1997, o li sobre tela , 80 x 100 cm, col. privada

En els gravats treballa details d 'obres com el Parc o el Palau Güell. A  Juego  

con pelota, la coberta superior del mercat vorejada pel famós banc ondulât es con

verteix en una pista de ball en la qual dansen un grup de figures nues; a La caza, 

on barreja la fauna gaudiniana amb el seu imaginar!, veiem una to rtuga  volant que 

persegueix uns ocells, sobre un detall amb trencadis del banc que hem esmentat 

més amunt.

El 1982, invitada per l'artista Josepa Filella, exposa al Centre de Lectura una 

mostra que l'artista recorda amb tristesa perqué a banda dels seus amics vinguts 

d'Alemanya i de les persones del Centre, no hi assisteix ningú més ni té ressò a la 

premsa; l'artista ens diu, no sense malenconia, que a to tes les seves exposicions i a 

to ts els llocs on va porta el nom de Reus. Entre les obres que presenta a Reus hi ha 

En busca del paraíso, una sèrie de treballs que té com a tema Tanhel que sempre
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han tin gu t els homes i les dones, de la recerca de la fé licitât. És per aixó que ve

iem un conjunt de figures masculines i femenines núes, construïdes amb un minim 

d'e lem ents i amb un ciar predom in i de la linia, situats en un am bient arcàdie, idíl- 

lic. Figures que form alm ent podem  relacionar amb Picasso, i conceptualm ent amb 

obres dels primers anys de Matisse, com és La jo ia  de viure, per exemple. Obres 

d'aquesta sèrie les mostra a la Galeria Syra i Rafael Manzano les comenta aixi: "Su 

serie «Búsqueda del Paraiso» es de una delicadeza exquisita y donde se une a la 

vocación meditérránea, conseguida con muy escasos elementos alusivos, esa limpia 

y soleada sensualidad de los cuerpos desnudos.

Continua amb les seves mostres a Düsseldorf i a Gütersloh. El 1985 torna a la 

Galería Syra i, el 1988, a la Galeria Jaimes de Barcelona.

L'any 1999 té dues exposicions importants: d 'una banda, al Consolât General 

d'Espanya a Hannover, amb la partic ipació del casal català d'aquesta ciutat, segura

ment la més im portant de la seva trajectôria; i d 'a ltra  banda, a la Sala Blanquerna de 

Madrid, organitzada per la Generalität de Catalunya. Am bdues són mostres retros

pectives en les quals es po t veure una bona selecció d 'obres, i esdevenen hom enat

ge i reconeixem ent al seu treball.

A  l'artista, però, li costa m olt entendre el que passava amb la seva obra en el 

mercat de Tart; té una bona recepció mediática però això no és suficient, tal com ella 

assenyala: "La premsa parlava de mi, però era la gent la que no comprava. Jo sabia 

que si tornava ho tindria  m olt dificil, però al final, vaig decid ir tornar."

Fa tam bé una exposició a la Sala Llac de Tarragona amb obres inspirades en el 

paisatge del delta de TEbre que combina amb quadres d'altres séries. Com sempre, 

són els tito ls amb algun elem ent formal els que relacionen les seves obres amb el 

concepte que agrupa la sèrie, en aquest cas el riu, la sorra, les barraques del Delta.

Un Espai (2006 - 2009)

Torna defin itivam ent a Espanya i obre una galería que anomena Un Espai a 

Cunit (Tarragona), en un local que hereta del seu pare i que condiciona per poder-hi 

exhibir obres d'art. A llí exposen Carmen Cobertera, Charles Collet, Claude Collet, 

Josepa Filella, Andrés Francesch, Anabel Jujol, Pilar López, José del Rio i Juan Soler- 

Jové. L'objectiu de Maria Rosa era "[...] mostrar un conjunt d 'ob jectes d 'a rt que no
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només reflecteixi la confluència de diverses sensibilitats, sinó que tam bé ofereixi un 

viatge a través de Tespai i a través del temps.

A  Un Espai es po t veure una exposició permanent de Maria Rosa Rodrigo i, 

anualment, una mostra conjunta amb el p in to r Pedro Berrocal. Andrés Francesch es 

refereix a una d'aquestes mostres de Testiu de 2008: "Su pintura siempre se mueve 

en una línea difusa entre el figurativism o esquemático y el abstracto, ha optado 

básicamente por lo segundo; superficies de colores muy vivos, sabiamente com b i

nados en los que de vez en cuando aparece algún e lem ento descriptivo que huma

niza el c o n ju n to ." '"

Després de quatre anys de treball per mostrar obres d 'a rt actuals i de qualitat, 

es veu obligada a tancar la galeria per problèmes econòmics, malgrat Tacceptació 

que tenen les mostres realitzades.

Enyorances, records i present

En la producció de Maria Rosa Rodrigo hi ha un tema que és present al llarg 

de la seva trajectôria: ens referim al piano. Aquest instrument té per a ella múltiples 

connotacions vinculades als records familiars i personals. El seu avi n'era professor 

i a Maria Rosa li hauria agradat ser pianista, però no tenia les condicions necessari

es. La seva amiga, la p intora Claude Collet, li explica una història que té incidènda 

en aquesta temàtica: es refereix a una mare que té cinc filles i to tes saben tocar el 

piano, i com que totes el volen tocar alhora decideix fer-ne cinc parts. Titols com 

Troceando el piano, El alma del piano. El camino del piano. Piano para 5 hijas, fan 

aTIusió a aquesta particular història. Però en realitat si observem aqüestes obres no 

hi trobem  cap elem ent narratiu. Són quadres en qué es dóna importància essenci

alm ent als valors netament plástics. Obres amb formes géométriques, intersecció 

de plans de co lor i formes lineals, de les quals es p o t deduir que estan relacionadas 

amb aquest instrument musical. De vegades en aqüestes obres apareixen notes 

musicals, o el detall d'una flor, que els afegeix un cert carácter poétic.

El p in to r i critic Andrés Francese, que coneix m olt bé Tobra de la nostra artista, 

defineix de forma m olt clara com conjuga, en les seves obres, els elements plástics 

amb un significat concret: "[...] más im portante es el hecho de que este dom in io  de 

las formas, los materiales y los colores, que he in tentado describir, no acaba en una
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La siesta, 1986, o li sobre tela, 
65 X 70 cm, col. privada

mera exhibición formal, sino que sirve para expresar una idea, o casi diría una «histo

ria»: La extrema sensibilidad de Maria Rosa ante un paisaje nuevo, ante la forma de 

un ob je to  o ante una realidad inmaterial, es el auténtico m otor de sus pinturas. Son 

relatos que ella crea apasionadamente en su imaginación y que después traduce 

serenamente en sus te las ." '‘'®

Un altre tema destacat és el de la casa i el jardí. La casa i el jardí de Barcelona, 

on viu fins que es casa, és un espai enyorat, pie de records, que ella evoca m olt bé 

en un Ilibre autobiografie  de publicació recent.''”  Geometria, abstracció i figuració 

van de bracet en aqüestes obres; la figura a penes s'insinua, el pes el tenen la geo

metria i el color.

La geom etria va guanyant pes en la darrera sèrie de la seva producció; a Re

petición o Ritorneiio és Telement essencial. Música, geom etria i arquitectura són 

els conceptes basics que integren aquesta sèrie. Al mateix tem ps reprén elements 

temàtics com la casa i el jardí, que es tornen a fer presents. També fa referéncia a les 

cases adossades, a un urbanisme repetitiu  que canvia la visió de molts pobles. Po

driem d ir que en cada série, encara que siguin p redom inantm ent abstractes, acos

tuma a coMocar algun detall que ajuda a una m illor comprensid.
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■í Melodía del mar, oli 
sobre te la , 80 x 75 
cm, col. privada

En aquesta recerca geom ètrica tam bé h¡ ocupen un lloc les seves escultures. 

Obres fetes, m ajoritàriament, amb material reciciat: objectes que no utilitza, ele

ments sobrants d'una reixa, trossos de fusta, maons, etc. Qualsevol objecte que li 

crida l'a tenció li dóna la possib ilitat de crear una obra nova. L'artista aixi ho confirma: 

En muchos de mis trabajos son los materiales los únicos protagonistas: un ob je to  

sobrante que mueve, sin yo esperarlo, mi imaginación, la música llenando ios silen

cios."

Rosa Maria Rodrigo continua en plena creativitat, amb la seva facilitâ t i el seu 

dom ini del d ibuix, sempre cercant nous camins, amb alta dosi d 'energ ia i vita litat.
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Sefa Ferré (Reus, 1938)

Sefa Ferré és una dona espontánia, agradable, apassionada i directa, que diu 

el que pensa. En contrast, en la seva obra, reflexiva i raonada, to t está m olt contrôlât. 

Segurament perqué, com ella diu, avorreix to t el que té  a veure amb la superficiali- 

tat, i quan pinta o quan dibuixa la seva concentració és máxima, vol donar a Tobra 

to t el seu coneixem ent i la seva manera de fer. Així ha estât des d'un bon com en

çament la seva manera de pintar. Ella recorda com una de les frases que defineixen 

m illor el seu treball, la que va escriure Cesáreo Rodríguez Aguilera: "La obra de Sefa 

Ferré es, en todos los sentidos, la antítesis de la fr ivo lid a d ." '“

Anys de formació

Sefa Ferré neix a Reus el 7 de març de 1938, filia del reconegut p in to r Josep 

Ferré Revascall, que és el seu prim er mestre, tal com ho va ser de molts artistes de 

Reus. Des de petita  Sefa veu com el pare treballa i ensenya; creix, per tant, en un 

am bient en qué la pintura és el seu món i des de m olt petita desenvolupa una gran 

facilitâ t per al dibuix. La pintora recorda com als tres anys fa els primers dibuixos a 

les parets de casa seva. El costum dels pares quan renyen els nens, de posar-los de 

cara a la paret, per a ella no és pas un cástig, sinó que gaudeix d 'aquell m om ent en 

qué comença a ratllar les parets i hi fa els seus primers dibuixos. És Tinici d'una voca

ció, del que seria la seva vida. Ella ho explica: "Q uan a vegades escolto les antigües 

remors de la meva primera presa de consciéncia artística, to t d'una veig les parets 

blanques del m enjador de la casa antiga. Una blancor només trencada per una porta 

que em sembla m olt gran, to t just pintada, im itant les aigües de la fusta ."'* ' M o lt avi- 

at aquesta afició obté  résultats i als sis anys aconsegueix un premi de dibuix, però no 

comença a rebre classes del seu pare fins als onze o dotze anys. És una ensenyança 

m olt Iliure que no condiciona mai el carni que ha de seguir, una Ilibertat que tam bé 

li dóna en el pia personal. Aixi, als catorze anys Sefa Ferré va per primera vegada a 

Paris, la ciutat on torna un i altre cop.

Com era d'esperar, Sefa Ferré fa els estudis de belles arts a Barcelona, i es 

llicencia el 1962. Dels professors que té a la Universität recorda en particular Lluís
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Cases de París, 1962, gravat, técn iques diverses, 
32 X 24 cm, col. privada

Sense tito l, llapis grafit, 23 x 17 cm, col. privada

M untaner i Muns, catedrátic de d ibuix de moviment; Ramon Sanvisens, de pintura, i 

Rafael Santos Torroella, d 'h istòria  de l'art.

Quan acaba els seus estudis a Barcelona marxa a París, a TÉcole des Beaux- 

Arts, on roman tres anys especialitzant-se en gravat, sota la direcció de Jean-Eugène 

Bersier, cap de ta lle r de gravat, sense descuidar, però, els estudis de d ibu ix i pintura. 

A llí ob té  ei Premi Especial de gravat per a estrangers que anualment atorga Tescola.

Retorna a Reus el 1966, i al final de Testiu rep una proposta de la directora de 

l'lns titu t Gaudi per a ser professora de dibuix. Al seu pare no li agrada la idea, pensa 

que no té prou temps per com paginar aquesta feina amb la pintura, però ella deci

deix acceptar i Tany següent guanya la plaça a les oposicions. La seva etapa com a 

professora la recorda especialment bonica; a les seves classes hi ha sempre una part 

de teoria i una de práctica; la práctica sempre acompanyada de müsica clàssica, una 

innovació al centre, provinent d'una gran amant de la müsica. Ella ens explica que 

als deu anys coneixia m olt bé les simfonies de Beethoven; la müsica és un dels seus
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grans amors, que ha m antingut al llarg de la seva trajectôria: "[...] vise només per a la 

pintura, el d ibu ix i la música. Això és el que dóna sentit a la meva v ida ."“ ®

La seva trajectôria

M olt aviat inicia la seva partic ipació en mostres coMectives, i aixi la trobem  com 

l'artista més jove que pren part al Primer Saló de Nadal al Centre de Lectura de Reus, 

al desembre de 1955, un Saló en què participen, entre d'altres, el seu pare. Ferré 

Revascall, Pere Calderó, Constanti Cavaldà, Magda Nogués, Constanti Zamora, etc.

En el terreny p ictóric podriem  dir que Sefa Ferré m olt aviat troba el seu llen

guatge que, amb variacions, manté al llarg dels anys, i que fa que guanyi gairebé 

to ts els premis que aquells anys es convoquen a les nostres contrades, aixi com a 

la resta de Catalunya i de TEstat espanyol. Hi ha un elem ent defin itori en les seves 

obres, que les vincula amb un dels artistes més im portants del segle xx: Telement 

és el carácter constructiu i l'artista és Picasso. Picasso és l'artista que més admira i 

que reconeix com el més significatiu per al seu treball. Només cal veure Textensa 

b ib liografia  que la seva b ib lio teca recull sobre el p in to r malagueny.

En algunes de les seves primeres obres, com ara una natura morta de 1962, ja 

podem  trobar aquesta relació: és una obra en la qual els plans de color que confi

guren els objectes i els fons de la composició se superposen. En realitat és una obra 

que podem  relacionar amb el cubisme en general, i que sorprèn per la rigorosita t en 

la construcció i la sobrie tat del color.

Els seus estudis de gravat sbn realment profitosos: amb Tobra Cases de Paris 

(1962) obté  el Primer Premi de Cravat de la Direcció Cenerai de Belles Arts. Si bé és 

una obra primerenca, el seu tema per exceTIènda ja hi és present: un veil carrer de la 

capital francesa on Tarquitectura té to t el protagonisme, a excepció d'a lguns arbres 

m olt sintètics o d'unes peces de roba que pengen deis balcons. La figura humana és 

inexistant, aquesta tam bé és una constant en la seva trajectôria.

En la mateixa linia tenim  Tobra Barques (1962) amb què obté el guardó Santiago 

Barcelô al VI Premi de Pintura Jove célébrât a la Sala Parés de Barcelona Tany 1964. 

Després d'haver-s'hi présentât en cinc ocasions, finalment rep la seva recompensa, un 

impuls im portant a la seva incipient carrera professional. És im portant destacar que 

aqüestes barques han estât pintades al port de Tarragona, però ho podien haver estât
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en qualsevol altre lloc, ja que no hi ha cap element descriptiu ni anecdòtic que identi- 

fiqui el Hoc; al contrari, predominen els valors exclusivament plastics.

Un aspecte que convé tenir en com pte en aquests primers treballs és el color, 

les tonalitats ocres que amb diferents matisos dom inen i alternen amb la preséncia 

del blanc que, com veiem, acaba sent un color essencial en la seva producció p ic

tórica.

L'any 1963 obté  la menció honorifica a la Medalla Fortuny per la seva obra Cas- 

tella, un concurs al qual es presenten cent vint obres i en què obté  el p rim er Premi 

Grau Santos. Segons A. C Tobra és bàsicament: "[...] reposo y contem plación. El 

natural despojam iento del campo castellano in terpretado de un m odo esquemático 

que acentúa sus propias caracteristicas [...]. Su parquedad de elementos, al conse

guir un perfecto acorde expresivo, convierten este cuadro en un bello e jem plo de 

justas y recoletas arm onías."“ *

Sefa Ferré i la seva cartografia

A la seva producció trobem  una sèrie de llocs, concretam ent de poblacions, 

que per diverses raons, però sobreto t per la seva ubicació geogràfica, atrauen 

Tatenció de l'artista i es converteixen en objecte de les seves obres. En general són 

espais units a records, a vivències, a la seva memòria, però en cap m om ent, com 

veurem, no hi ha lloc per a l'anècdota o Telement narratiu. El seu principal interés 

és, com gairebé sempre, la recerca plàstica, la composició, Testructuració de Tobra. 

Si bé els espectadors poden identificar les poblacions representades, mai són obres 

m imétiques. L'artista fa sempre la seva interpretació.

Comencem amb un premi im portant: el 1966 guanya la Medalla Tapiró de Pin

tura amb Tobra La Vilella Baixa, un quadre que podem  considerar com un referent 

en la seva trajectôria. Es conegut Tatractiu que té aquesta població, el seu carácter 

pintoresc, amb les cases construïdes sobre un pendent al vo ltant d 'un turó, sobre 

el qual destaca la part més antiga i el campanar de l'església que sobresurt. La 

nostra p intora ens mostra aquesta imatge característica sota la seva mirada, amb 

una geom etria precisa, amb linies clarament definides en què les cases i les seves 

teulades se superposen. El tractam ent géom étrie i la sobrie tat en el color, als quais 

hem d 'a feg ir els diferents punts de visió de les teulades, ens remeten al prim er cu-
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La finestra, o li sobre tela , 79,5 x 63,5 cm, 
col. M useu d 'A r t M odern  de  la D ipu ta c ió  de 
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bisme, més especificament, a les obres de Picasso a Horta 

de Sant Joan. Cal destacar que el color blanc va guanyant 

importància en la seva obra.

El 1967 obté  la Medalla Fortuny per la seva obra Bar

ques, un treball amb un enquadram ent particular. L'artista 

insisteix sobre el tema, com en Tobra de 1962, i només 

veiem unes determ inades parts de les embarcacions que, 

per la tranquiT lita t de les aigües, pensem que estan lliga- 

des al port. Es una obra sòlidam ent elaborada, en la qual 

destaquen per sobre de to t els valors plástics, però no per 

això exempta de misteri. Un misteri aconseguit per la seva 

solitud i pel tractam ent de la llum, per la visió en contrapi- 

cat que produeix la impressió que les barques es troben 

m olt a prop de nosaltres; una marina, sense cap concessió 

a l'anècdota.

Aquest mateix any obté  el Premi C iutat de Peus pel seu 

quadre Eivissa. En aquesta obra estan plenam ent definides 

les caractéristiques que, amb variants, va desenvolupant. 

Quant al color, Tobra fa de pas intermedi entre La Vilella Baixa i pintures posteriors. 

Un elem ent constant és Tús del pia mitjà. Les cases i els edificis els veiem sempre a 

una altura determ inada, mai sencers, a peu de carrer. Pel que fa al cromatisme, el 

blanc guanya preséncia, un blanc amb molts matisos, que ens parlen de parets en- 

vellides, amb moites capes de pintura. Un element que té relaciô amb el pes donat 

a les textures. Les portes i els balcons tancats, amb les persianas baixades o que mai 

deixen veure el seu interior i, finalment, el que molts critics han assenyalat: Tabsència 

de figures humanes o animais en aqüestes obres.

Fernando Gutiérrez escriu a La Vanguardia sobre una exposició de Sefa a la 

Sala Vayreda: "¿Con qué ojos ve esta artista esos cielos próximos-lejanos, esos pue

blos y ciudades sin gentes, cuya presencia está tan tensa, en unos lienzos que no los 

contienen. En esas casas de Sefa la gente está, lo que sucede es que no la vemos, 

pero la sentimos, percibimos su calor sobre los ojos y si to do  estuviera en silencio 

les oiríamos los compases de las venas [...], una pintura que es una mezcla luminosa 

de día y de noche, franciscanamente sobria, construida con un amor por la materia 

como cosa viva
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Positano

De vegades el dia a dia ens aporta coincidències importants, sorpreses que 

deixen em premta en la vida o en el treball. És el que li passa a Sefa Ferré amb Po

sitano. A  Sefa li agrada conduir i Testiu de 1973 marxa cap a Itàlia amb la intenció 

d'anar cap al sud. Baixant, arriba la costa amalfitana, a la regió de la Campània, 

m olt a prop de Nàpois; en arribar-hi s'enamora del paisatge to t d'una. L'entusiasma 

Positano amb les seves cases construïdes en el pendent de la muntanya i Tentorn 

mediterrani; la bellesa d 'aquest lloc fa que es converteixi en un dels seus preferits, 

i un referent essencial a la seva obra. Justament és amb Tobra que té com a tema 

i tito l Positano que obté  per segona vegada la Medalla Fortuny. L'ediciô de 1974 

d 'aquest certamen coincideix amb el centenari de la m ort del p in to r Marià Fortuny, i 

per com m em orar Tefemèride es realitza una convocatòria d 'àm b it nacional a la qual 

es presenten més de dues-centes obres.

La pintura que presenta Sefa Ferré és, com ja hem dit, una visió m olt personal 

d'aquesta pintoresca població. De la mateixa manera que en el model original, les 

cases es presenten esglaonadament, però amb la diferéncia que en Tobra la mun

tanya és inexistent. Les cases conform en un conjunt gairebé piram idal que es retalla 

contra un fons neutre, que dóna al conjunt un caire irreal amb un cert am bient orien- 

ta litzant per les cobertes arrodonides de la m ajor part de les cases. Sobre les parets 

de variades tonalitats blanques ressalten les portes i finestres fosques, que ajuden a 

crear un aire m isterios que va in crescendo per Tabsència de figures humanes i per 

la sensació de silenci que dom ina el conjunt. Tenim la impressió que quelcom  està a 

punt de passar, la mateixa percepció que ens rem et a moites de les obres de Gior

g io de Chirico i que és una de les constants de les obres de Sefa Ferré.

Finestres, balcons i persianes

Dins de les estructures simplificades de les seves poblacions de què parla Gi

rici Pellicer“ *, finestres, balcons i persianes sbn elements m olt im portants en les 

composicions arquitectbniques de Sefa. Finestres sempre tancades, m ig obertes o 

cobertes per les persianes, ajuden, com hem apuntat, a crear Tambient de misteri 

que envolta les seves obres. L'artista decideix en un m om ent donat atorgar-los més
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importància i convertir-los en protagonistes de moites de les seves obres. Pel que fa 

al seu interés per aquests elements la p intora diu: "[...] tenen un atractiu que m 'atra- 

pa, penso que dins hi ha una vida i aquella vida s'ha de poder expressar sense posar 

a l'obra la persona, perqué si la poses perdria to t l'encant. Quan p into, una finestra, 

una paret d 'una casa, sempre penso en la vida que hi ha al darrere."

Pensem en qualsevol d 'aquestes obres, una quasi m inimal, un baleó amb una 

senzilla barana sobre la qual recolza una tradicional persiana de fusta de color verd; 

darrere, la persona, la foscor de Thabitacid, un contrallum  que es crea en relaciô 

amb les tona lita ts blanques de la paret; no hi ha res més, la simplificació del seu 

treball arriba al lim it. Tanmateix, po t ten ir una gran riquesa de significats, com ens 

diu Eugeni Perea: "Sembla una persiana però en canvi és un conten idor de llum: 

darrere dels porticons cal imaginar uns ulls que miren o que dormen, en la xafogor 

de Thora estival; un oasi amb palmeres i surgéncies d'a igua amb ribes fetes per al 

joc, la llegenda, la conversa, el tabac, els àpats, Tamor i el descans."“ *

Els seus interiors

Els interiors tam bé tenen un lloc en la producció pictórica de Sefa Ferré. Pin

tures i d ibuixos des de Tinterior de les cases, amb les portes dels balcons obertes, 

amb les cortines abaixades, amb un balanci solitari que sembla que moments abans 

una persona Tha estât ocupant. Una cortina de puntes, delicada i transparent, una 

finestra oberta i al fons una barca de vela; en suma, sempre espais solitaris, on la pre- 

sència humana se sent però no es veu. De vegades Taire misteriós que caracteritza 

les seves obres augmenta en alguns dels seus magnifies d ibuixos en els quals crea 

situacions irreals. A  tali d 'exem ple, in trodueix de manera excepcional animals que 

travessen els cristalls de les finestres, com si es tractés d 'un somni. És un joc  que de 

nou ens apropa a un cert tractam ent surrealista i que contrasta amb la rigorositat del 

seu d ibuix i la sòlida construcció de les seves obres.
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Agnès Padró (Vinaixa, 1940)

"Viure amb intensitat, ser fe liç i repartir fé licitât... i p in ta r" són els projectes 

d 'Agnès Padró, tal com queda reflectit en una entrevista que li fa F. Recasens el 

2002. Nou anys després podem  d ir que ha du t a term e els seus desitjos. Per poc 

que hom la conegui, el prim er que sorprèn d'aquesta artista és la seva energia, el 

seu entusiasme, les ganes de viure, la manera com transm et aqüestes sensadons, i 

fins to t com les encomana.

Al maig de 2003 Sefa Figuerola i Jordi Paris són els comissaris d'una im portant 

exposició, "L 'A rt a Valls de la Postguerra a TActualitat", i és llavors quan veiem per 

primera vegada obres d'aquesta pintora, tres de les quais realitzades entre 1960 i 

1962. Fns va sorprendre la seva qua lita t i ens va estranyar no saber res d 'ella. Dos 

retrats i un autoretrat, obres amb un encant especial; tres retrats femenins en què 

l'artista sap captar quelcom  interior. Les tres semblen immerses en els seus pensa

ments, observen el seu exterior, però es guarden el que estan pensant. Treballades 

amb abundància de matèria, amb pinzellades àmplies i una gran Ilibertat quant a 

Tús del color, sobresurten pel seu carácter. Són obres que l'artista presenta per p ri

mer cop a la primera exposició que, amb el tito l "18 Olis, Agnès", realitza al Centre 

de Lectura de Valls, to t just acabats els seus estudis de belles arts a Barcelona.

Als tretze anys, quan s'assabenta que existeix la carrera de belles arts, té m olt 

ciar que aquests són els estudis que ella vol cursar. Als seus pares no els agrada la 

idea, volen que la filia estudiï una carrera més segura, amb un fu tu r millor. Malgrat 

to t, la seva insistènda i l'interés que sempre demostra pel d ibuix, els fa claudicar. 

Quan està a punt d 'acabar el batxillerat, el seu pare, m etge de professió amb qui 

ella manté una exceTlent relaciô, vol ten ir una op in ió  autoritzada respecte a les ha- 

bilitats de la seva filia en el camp de Tart. Visiten la p intora Maria Freser, amiga i 

parenta llunyana del seu pare; Agnès porta un bloc, uns llapis i unes pintures. Maria 

Freser, una de les primeres artistes de Valls a la qual tam bé ded iquem  un apartat en 

aquest Ilibre, li dóna una branca de petùnia en flo r i li diu que la miri, i hi insisteix 

diverses vegades. Ella no entén el perqué de tanta insisténcia, però ho comprèn 

ràpidam ent quan després d 'am agar la fio r li diu: "Ara Thas de dibuixar; si vols ser 

artista, el prim er que has de fer és saber observar i retenir les imatges. Per dibuixar 

cal saber m irar."“ ® És la primera lliçb im portant en el cami que emprén i que anys
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després utilitza com a professora de dibuix. Després d'aquesta visita Agnès torna 

moites vegades a aquesta casa per d ibuixar amb ella. Segurament és un referent 

im portant no solament quant a la dedicació i Tamor al que ha d'estudiar, sinó tam bé 

quant a la temàtica de les flors, un motiu m olt preuat per totes dues.

Tornant a la primera mostra, hem de d ir que és to t un èxit; Agnès va vendre sis 

obres. Tanmateix com que aquesta exposició Tha feta sense participació dels artis

tes de la ciutat, no és gaire ben rebuda per alguns d'ells, que li im pedeixen form ar
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part del grup d 'artistes de Valls; mai no participa en cap exposició coMectiva com la 

de Nadal o la de les Festes Decennals de la Candela.

Una interrupció de trenta-nou anys

Al cap de poc tem ps de tornar a Valls i de Texposició que acabem d'esmentar, 

el 1970 Agnès es casa i, com acostuma a passar a l'època, es dedica a les feines pró

pies de la seva nova situació: ten ir cura de la llar, ocupar-se dels fills i tam bé ajudar 

el seu marit. Una idea que té m olt clara és que quan el seu fill pe tit tingu i sis anys 

ella s'incorporarà al món laboral. Al princip i comença im partin t classes a senyores, 

després la criden per a donar classes al coMegi de les Teresines a Tarragona i més 

endavant, a La Salle. Decideix fer oposicions i les prepara amb tota la dedicació 

possible ja que necessita una bona puntuació per poder demanar la plaça de Valls; 

obté  el número 4 i Tany 1984 ja és professora de disseny a TIFS Narcis O ller de Valls. 

No ho té fácil quan arriba a l'lnstitut, perqué els alumnes han perdut la motivació 

davant d 'aquesta assignatura a causa del sistema d'ensenyança; la troben avorrida i 

sense cap interés. FI prim er que fa Agnès és anar a les classes corresponents a pre- 

sentar-se com la nova professora i a demanar un vot de confiança. M olt ràpidam ent 

les seves classes s'om plen d'alumnes i fins i to t prepara alguns d'aquests estudiants 

per a fer Texamen d'adm issió a belles arts.

Quan mor el seu marit, Agnès es troba m olt desanimada, ha perdu t el seu 

company de molts anys. Per ajudar-la a superar aquesta situació els col-legues de 

l'lnstitu t Tencoratgen a p in tar de nou perqué recuperi el que és la seva iMusió. I aixi 

ho fa, i des d'aleshores realitza un treball constant que dóna com a résultat diverses 

exposicions individuals i coTlectives. La primera, a la Sala d'Exposicions Sant Roc 

de Valls, que la premsa local saluda amb estimació i entusiasme; han passat trenta- 

nou anys des que va fer la primera i única exposició a la seva ciutat. La mostra està 

integrada per retrats, natures mortes i paisatges, els tres temes que ella continua 

treballant, i dins de les natures mortes, la seva temàtica preferida, les flors.

Es tracta de tornar ai món que mai no havia d 'haver deixat, el món de la cre

ació. Naturalment, la seva feina com a professora d 'a rt Tha ajudat m olt a com pen

sar aquesta nécessitât interior d'expressar-se a través de la pintura. Però a la fi el 

m om ent de continuar arriba, i aixi ho expressa ella mateixa: "He explotat fa molt
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poc, per tan t estic iniciant un carni que po t ser lla rg ."“ ® Més que iniciar es tracta de 

reprendre un canni que fa molts anys que no trep itja , encara que els desigs de tornar 

són sempre latents, amagats per la situació personal.

A lguns mesos després inaugura una nova exposició a la galeria vallenca L'Es- 

tud i Blau, "Retrats, natures mortes i d ibuixos". Dibuixos que, tal com ella comenta, 

generalm ent estan fets de matinada. Comença a dibuixar, es deixa em porter i sor

geixen una sèrie de figures que deixen trasiluir sentiments d'amor, violència, odi i 

passió. Són obres que captiven per la immediatesa i pel dom ini que l'artista té del 

d ibu ix.“ ’

Un encàrrec oficial

El 27 de gener de 2001, dins de les activitats de les Decennals, es presenten 

tres nous retrats de tres vallencs a la Caleria dels IMustres, encarregats a tres pintors 

de la ciutat: Maria Teresa Sanromá, que fa el retrat de la mare Maria Cüell i Puig; 

Pere Queralt, que fa el de l'arquitecte César M artinell, i Agnès Padró, el de Manuel 

Conzález Alba.

Manuel Conzález Alba és un català independentista, ed ito r i professor d 'aques

ta llengua; alumne de Pompeu Fabra, de qui hereta Tamor i la nécessitât de defen- 

sar-la. Com a ed ito r funda Edicions de TArc de Bará, a Valls, que es dedica sobreto t 

al Ilibre politic. M or durant els fets del Sis d 'Q ctubre  de 1934, mentre defensa el 

Centre Autonom ista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI).“ ®

Agnès el pinta en un baleó d'esquena al paisatge. En mánigues de camisa, i 

al coll, el seu característic Ilaç. Sembla haver estât in terrom put en un m om ent de 

lectura. Té la mà dreta a la butxaca i a Tesquerra, un Ilibre m ig obert per la página 

que deu estar llegint.

Una nova etapa

Al juny de 2002 es jub ila  després de vint anys com a professora a TIES Narcís 

Q ller de Valls. Ha com plert el que va prom etre i els seus companys Thi reconeixen. 

"Agnès Padró ha estât una professora entranyable que s'ha entregat en cos i ánima
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als seus alumnes i que ha fe t que milers de joves estudiants s'apassionessin per Tart i 

per les técniques pictòriques i a rtis tiques."“ ' També valoren el seu carácter Ilu itador 

i la seva entrega, tal com explica Josep Maria Pallas: "Era el mes de novembre de 

1998, el claustre de professors de Tinstitut estava réunit, parlaven que les promeses 

relacionades amb el nou edifici no es feien realitat. Discutien sobre el que podien 

fer, quan Agnès va proposar la idea de fer classes al carrer com a mitjà de protesta. 

La idea fou acceptada i el dia 9 de desembre els alumnes varen rebre una hora de 

classe al bell m ig del carrer Anselm Clavé. Aquesta protesta pacifica i cívica tingué 

éxit. Aviat la C enera lita t va licitar les obres." És possible, apunta Pallás, que sense la 

"¡dea ¡luminosa" d'Agnès, Tedifici encara fóra una iMusió.'*®

Deixar Tinstitut li ha permés dedicar-se de pie a la seva obra. Tant a Valls com a 

TAIeixar, espais en els quals alterna la seva estada al costat del seu company, el p in 

to r M iquel Jassans. L'artista viu ara una etapa de p lenitud, fent el que sempre havia 

vo lgut fer: p intar i pintar, rebre els seus amics i els amics deis seus filis, tenir la casa 

plena de flors, fer rams magnifies i gaudir pintant-los. Ella recorda com la seva ávia 

paterna II inculca Tamor per les flors i el seu pare, per la natura, elements que sem

pre estan presents a les seves obres. L'escultor Josep Salvado Jassans, ho expressa 

m olt bé: "Enamorada des de sempre de la natura, prim ord ia lm ent de les flors, sovint 

són elles el subjecte i Tobjectes dels seus quadres, que com amigues soTlícites i 

dóciis Tajuden a expressar-se deixant-se transform ar am ablem ent de mil maneres, 

fins a confondre 's amb guspires de la llum interior que Tautora ens vol fer arribar."'** 

La varietat de flors que coneix i que ha arribat a p intar és immensa. Obres que 

li permeten mostrar-se com és ella, alegre, efusiva, directa, que gaudeix del dia a 

dia, de la possib ilitat que li donen les flors d'usar un cromatisme m olt rie i una gran 

varietat de textures. És una pintura tradicional, ben feta, amb carácter, en la qual 

s'aprecia que Tautora gaudeix fent-la.

Els seus paisatges són interpretacions Iliures de la naturalesa observada. L'in

teressa un raed, un sector déterm inât, d 'on resulten obres de clares reminiscéncies 

postimpressionistes, construïdes amb taques de color, amb abundància de m atè

ria, amb un cromatisme gens convencional. El seu objectiu  principal és aconseguir 

una obra harmoniosa, en la qual la natura i les flors sempre h¡ són presents, però 

transformades per la seva mirada i els sentiments que ha vo lgut transmetre. Frescor, 

espontaneïtat i honestedat caracteritzen aqüestes obres. Els espectadors capten 

aqüestes qualitats, que justifiquen els comentaris elogiosos que fan del seu treball.
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La bellesa de la sim plidtat, 2012, o li sobre tela, 
40 X 30 cm, col. privada

Ritmes expandint-se pe r entre tons suaus, 2009, 
o li sobre te la , 60 x 73 cm, col. privada

Per Últim voldríem parlar d 'alguns retrats perqué és a través d'aquests, com 

hem comentat, que ens vam interessar pel seu treball, i amb eiis volem acabar aquest 

text. Agnès manté el dom in i que demostra al com ençam ent de la seva carrera, si 

bé ara és més Iliure, com ho demostra el retrat d 'un conegut critic d 'art. Una obra al 

pastel, de carácter expressionista, tan t pel color com pel traç rapid i zigzaguejant, 

en la qual es reconeix el model. Am b to t, el més intéressant és que l'artista ens dóna 

la percepció que en aquell m om ent té del retratat i aconsegueix transmetre la visió 

d 'un personatge tancat en els seus pensaments.

M olt d iferent és el retrat que fa de l'escultor Josep Salvador Jassans. Tots els 

que el van conèixer saben de la seva amabilitat, de la bonhom ia que transmetia la 

seva imatge, i aquests aspectes queden m olt ben reflectits en el retrat que Agnès 

Padró va fer del seu cunyat. Tal vegada una mica idealitzat, perqué l'escultor se'ns 

presenta com una figura esvelta, però Texpressió del seu rostre és la que recordem.

Dues obres, dos exemples dels diversos treballs que en aquest gènere realitza 

la nostra artista, que ens parlen de la seva versatilita t i de com, en la seva maduresa, 

continua en plena efervescéncia i creativitat.
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M ari Chordà (Am posta, 1942)

És una creadora polifacética, compromesa en el terreny sodai i po litic  com a 

dona i com a artista. Considerada una de les fundadores del m ovim ent feminista a 

Catalunya, la seva trajectôria des de fa molts anys està unida a la Iluita de la dona 

per la seva identitat, per la seva Ilibertat.

Mari Chordà neix a Am posta el 1942, i tal com ella reconeix, té la sort de po 

der tractar, m itjançant el seu pare, amb la gent que es mou en el món cultural de 

la població: Tomás Pujol, Pep Adell, A rturo Panisello i l'escultor Soriano M ontagut. 

Aqüestes persones són les que inicien el concurs exposició de pintura, escultura, 

d ibu ix i fo tografia  al Casino Recreatiu d 'Am posta. Mari Chordà comença el seu 

aprenentatge al costat de TaquareMista Joan Antó i de l'escultor Soriano M ontagut. 

Participa en els concursos exposició que es fan anualment al Casino d 'Am posta i 

tam bé al Cercle Artistic de Tortosa, i és en aquesta ciutat que obté  Tany 1960 la se

gona medalla en Texposició d 'artistes novelles, per la seva obra Amposta i TEbre.“ '* 

Posteriorment estudia a l'Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona 

(1959-1965). Ella mateixa comenta el baix nivell d 'aquest centre en aquells anys, 

Iluny de qualsevol m ovim ent modern, però alli coneix gent interessant que li des

cobreix un altre món, i tam bé el que ha de ser el seu marit, el p in to r Niebla, amb el 

qual viu a Paris durant els anys 1965 i 1966.

A Paris manté una vida m olt activa, tant en Támbit cultural com en el politic. 

Integra el grup de teatre La Carraca, afiliat al Partit Comunista Espanyol. També par

tic ipa en diverses exposicions, i coneix Daniel Arg im on i Antoni Miralda. En tornar 

a Catalunya decideix viure a Amposta, on amb el seu marit munten un café bar que 

bategen com La Llar, que en realitat és una mena de centre cultural obert a qual

sevol iniciativa interessant. Només cal d ir que en aquest bar se celebra el prim er 

concurs de la Nova Cançb, que ells mateixos organitzen.

Són m últiples les activitats que es desenvolupen a La Llar: concerts, recitals po- 

ètics, exposicions, teatre i cinema. Véritables accions avantguardistes que resulten 

més sorprenents si recordem que Franco encara és viu, i que es fan en una població 

allunyada dels circuits culturáis. "La Llar és el prim er foc que posa llum a la negra 

dictadura. Aplega el jovent i la vida punyent no sois d 'Am posta, sinó d'arreu de 

TEbre, porta Tinconformisme dels estudiants i dels qui viatgen per Europa i més en-
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Colgada de un cuadro, 1972, o li sobre te la , 75 x 120 cm, col. privada

Uà, els colors de les musiques de les flors que silenciava la ràdio oficial, la com plic ita t 

dels cómics i dels Ilibres, la revolta de Tinstint contra la rutina d 'un règim hipócrita. 

Mari Chordà fa brollar una correntia encara subterrània."“ *

La primera obra que coneixem d 'e lla  és un autoretrat: té d ivu it anys i en fa un 

que ha començat els seus estudis de belles arts. És una obra amb una cert carácter 

expressionista, p in ta t sobre tela d'arpillera. Es presenta amb el rostre lleugerament 

girat, els ulls ben oberts i una actitud de desconfiança, com si observés el món amb 

recel. Es po t entendre com una carta de presentació d'una dona que trenca motiles 

per viure la seva vida, si més no com una prem onició del carácter necessari per a to t 

el que ha de viure en endavant. En aquest passar i traspassar de la seva vida i de la 

seva trajectôria com a creadora — tito l que ella va posar a una exposició antològica 

de la seva polièdrica obra que comprèn treballs de pintura, escultura i literatura— , 

és el m om ent en què la coneixem i entrem en contacte amb la seva obra.
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M olt aviat Mari Chordà troba una manera de treballar que identifica la seva 

obra. Un bon exemple és Comunicacions (1962), que podem  considerar com un 

punt de partida: formes orgàniques que s'ajusten, s'acobien, com en una relació 

de positiu-negatiu, femeni-masculi, receptor-dador, en un joc intercanviable i de 

continua transformació.

L'any 1963 participa en la Biennal d 'A rt Jove de Barcelona en la qual rep una 

menció; i Tany següent fa la seva primera exposició a Tortosa, conjuntam ent amb 

O rio l Muntané. D 'aquest any és Tobra Dinàmic  en què les formes s'independitzen, i 

aconsegueix un joc harmónic entre la forma, el color i el moviment. ParaTlelament, 

el paisatge es fa present a la seva obra; de factura m olt sintètica, amb obres que 

s'ubiquen entre la figuració i Tabstracció, amb tintes planes i predom in i del color, 

tal com s'observa a Garriga I, Il (1964-65). Les formes orgàniques i la natura com a 

referent són constants en la seva producció.

El 1966 és un any im portant en la trajectôria de l'artista, i la seva obra pren un 

carácter més personal i intim ista: està embarassada i aquest fe t té conseqüèndes 

im portants en el seu treball. Entra en una etapa m olt particular que situa Mari Chor

dà entre les primeres artistes féministes al nostre pais. Gairebé sense canviar de 

registre l'artista ens presenta el procès del seu embaràs. Durant 1966 i 1967 fa dues 

séries: Tuna dedicada a la vagina com a elem ent acollidor i generador; Taltra, als 

autoretrats, embarassada, amb uns pits pletôrics i un gran ventre, o un ôvul fecundat 

amb un entusiasta joc de colors i de formes. Marisa Diez de la Fuente parla de la 

relaciô d'aquestes obres amb el pop  art nord-americà, que l'artista coneix durant la 

seva estada a Paris.“ * Creiem que hi ha un referent, en particular, en algunes obres 

de Torn Wesselmann que tenen elements similars com són la m onum entalització 

de les parts sexuals i la reducció a esquemes representatius, aixi com Tús de tintes 

planes.“ ® Eisa Plaza M üller assenyala tam bé la influéncia de Tobra de Simone de 

Beauvoir, a través de la qual es comença a repensar la m aternitat, i intenta separar 

el fe t de ser dona del fe t de ser mare: "[...] en la obra de Mari Chordà podem os ras

trear cada una de estas dudas, reflexiones, rechazos y amores incondicionales que 

expresa nuestro cuerpo de mujer, en constante transformación [...]. En sus pinturas 

es om nipresente este d iá logo  de m ujer p roducto  del extrañam iento que a veces 

conlleva el ser aqui, consciente y sexuada."“ ® Vagina 1 forma part de Texposició 

"Genealogías feministas en el arte español: 1960-2010", comissariada per Juan Vi

cente Aliaga i Patricia Mayayo. En aquesta mostra, presentada al MUSAC al juny
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Vagina, 1966, cera sobre carto lina, 4 8 x 6 2  cm, col. privada

de 2012, es destaquen els discursos sobre gènere i iden tita t sexual a la producció 

artistica espanyola des dels anys seixanta del segle XX. Obres que, com moites altres 

relacionades amb els discursos de gènere, no tenen la difusió o la protecció neces

sària. Són, segurament, les primeres obres de gènere que una artista de les nostres 

comarques realitza; marquen Tinici d 'un comprom is que l'artista desenvolupa pos

te rio rm ent en la Iluita peis drets i la Ilibertat de les dones.

Les primeres escultures

La seva introducció en el camp escultòric és circunstancial, guiada per la né

cessitât de proporcionar a la seva filia de dos anys una joguina creativa que ella 

pogués manipular, per entretenir-se i aprendre; aixi crea la seva primera escultura.
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Joguet per l'Àngela  (1969). Sobre un cercle de fusta d 'un metre de diàmetre super

posa una sèrie de formes que extreu de les seves pintures i que no podem  deixar 

de relacionar amb els relleus dadaïstes de Hans Arp, to t i que l'artista no té conei

xem ent d 'aquestes obres.

Per tal com es tracta, en principi, d 'una joguina, utilitza bàsicament colors pri- 

maris amb tin tes planes, verd, groc i carabassa, que contrasten amb el blau de fons. 

Són peces que es poden com binar Iliurement, posar i treure a gust de cada persona. 

Segueixen aquesta primera escultura. Àfrica i Tropical, ambdues de 1970, obres més 

sbbries i de gran elegáncia; les formes arrodoneixen els seus perfiis i es tornen més 

sensuals i táctiis. Pel seu carácter orgánic i per la seva coHocació dins del cercle, 

semblen estar vives, com si volguessin deixar el seu suport i començar el seu camí.

Canvi i mutació

Tornant a les pintures, sense deixar de banda el seu vocabulari p ictóric, les 

seves obres evolucionen; enceta un procès en qué la mutació, la transformació i 

la metamorfosi prenen el protagonisme. Les seves formes orgàniques canvien, es 

transformen i es converteixen en elements essencials de Tunivers creat per l'artista. 

Aquests elements passen a ser una mena d'ous, de larves, segons Mari Chordà, 

sempre en constant mutació i canvi. Obres que són metáfores d 'un èsser a la recerca 

de la Ilibertat. Aquesta larva, igual que l'insecte en qué s'ha convertit el protagonista 

de la metam orfosi de Kafka, és un subjecte que emergeix de Tinterior; m algrat el 

seu aspecte d'insecte-larva, no deixa de ser humà i continua ten in t la capacitat de 

pensar. Les larves de Chordà, que tam bé són llunes, cors, buits, estan en procès de 

canvi; totes elles volen abandonar el seu territo ri a la recerca d 'un espai de Ilibertat. 

Dins d 'aquest conjunt d 'obres en tenim  algunes amb tito ls bastant explicits com; 

Sortint del conegut paisatge d'opressió (1973) o Dintre hi ha alguna cosa que creix 

(1973). Aqüestes larves estan Iluitant per aconseguir convertir-se en un èsser Iliure, 

van creixent amb força i arriben fins i to t a ser un volcá.

L'any 1970 Mari Chordà comença a treballar com a professora de d ibu ix a Tins

titu t d 'Ensenyament de Cornellà, però és expedientada per les seves activitats an

tifranquistes. Els anys 1972 i 1973 guanya la beca Jaume Sabartés convocada per 

l'A juntam ent de Barcelona per ajudar joves creadors a ampliar o com ple tar la seva
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És melis, 1999, 7 peces de fusta de melis, 
100 X 100 cm, col. privada

form ació, tant a Espanya com a Testranger. Treballa la li

tografia  al Taller d 'A rts Gráfiques de Tantic Hospital de la 

Santa Creu de Barcelona amb Daniel Argim on. Realitza d i

verses exposicions, participa en la mostra coTlectiva de la 

Fundació Pancho Cossío a Santander, i exposa litografíes i 

p intures a la Llar d 'Am posta. L'any 1974 fa tres exposicions 

a Navarra: Pamplona, Estella i Sangüesa. A  partir d 'aquest 

m om ent s'estableix un paréntesi en la seva producció 

plàstica que durará fins al 1993. L'artista ho explica en una 

entrevista: "[...] hacia finales de los setenta, decidí que no 

valia la pena hacer exposiciones, que me tenia que ded i

car a otras cosas [...]. Empecé a escribir. Y a la vez hacerme 

cargo de la empresa familiar, en el año 1980."“ ’

L'any 1975 treballa com a guionista i actriu en la 

primera etapa del program a de TVE Català amb nosaltres, en el qual denuncia la

discrim inació de l'id iom a, Tabsència de les dones en el diseurs, Texistència del cen

tralisme, etc. CoTlabora puntua lm ent en diverses publicacions com la Revista Mun

do, Ozono, Teoría y  Práctica i Camp de l'Arpa.

Comença les primeres publicacions, / moites altres coses per a les primeres Jor

nades Catalanes de la Dona; és la primera conferència feminista que es fa a Barcelo

na després de la m ort del dictador. Alguns textos d'aquesta publicació els utilitza en 

les seves actuacions el coTlectiu Nyakes, un grup de dones joves de Tarragona que 

fan teatre de carrer i realitzen diverses accions reivindicatives. A  tall d 'exem ple, irrom- 

pen en una conferència abillades com a mestresses de casa tip iques i tdpiques: amb 

bata, ruTlos al cap, motxo, draps de pois, i es posen a netejar Tespai. Una autèntica 

performance  en la qual volen posar en evidènda la importància del treball domèstic 

no rémunérât, i posar en relleu el tema "el que és privât és p o litic ". Aquesta acciò 

queda documentada en una fotografia  de Pilar Aymerich, i forma part d 'un arxiu in

ternacional en línia de performances féministes realitzades entre 1960 i 2010.'®°

El 1977, amb un grup de companyes — Carme Cases, Sat Sabater, Montse Solá 

i Maria José Q uevedo—  obren el bar b ib lio teca La Sal, a Barcelona, un centre cu ltu

ral i po litic  de dones on es fan cursos, es presenten Ilibres, es proporciona assessoria 

jurídica i es fan exposicions; un any després creen Teditorial La Sal i comencen amb 

la publicació de l'Agenda de la Dona.
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(.'Espiroqueta Catalana, 2011 -  2012, 24 fo tog ra fíes  subaquá tiques + poem a, col. privada

No és irreversible, 

les espiroquetes* no afectades 

descapdellen sovint 

lo garbuix de la temor: 

només los hi calen 

torbes fértils,

aigües en estât de putrefacció

i a sobre,

ceIs immensos.

Los lóbuls nodrits

devenen diferents,

no recomponen Testructura anterior,

només si meixen s'acomoden

a les cavitats cranials;

si creixen, poden vessar-se.

Retorn al món de les arts visuals

El 1991 Mari Chordà inicia la recuperado de 

la seva obra, però no és fins al 1993 que realment 

retorna. Participa en diverses mostres coMectives, 

com Texposició hom enatge al seu mestre Soriano 

M ontagut a Am posta i Tortosa: Pintors del Montsià 

(1997/98) i Brossa rada i efecte de festejar a Joan 

Brossa. L'any 2000 realitza una im portant exposició 

antològica, "Passar i Traspassar 1960-2000", que es 

presenta a Amposta, Tortosa i Tarragona. Tornant a la 

seva pintura, podriem  d ir que les larves s'han trans

form at i s'han convertit en grans animals marins, en 

cetacis. A  diferéncia de les larves, aquests animais ja 

no volen fugir, no volen sortir dei quadre, al contrari, 

semblen sentir-s'hi m olt bé, com si al final haguessin 

trobat el seu lloc. Fins i to t hi ha una de les obres 

d'aquesta sèrie que reflecteix en el seu tito l aquest 

benestar: Festa en alta mar (1998). Formalment són
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obres elaborades amb una pinzellada solta, de traç m olt Iliure i espontani, amb ve- 

ladures i superposicions.

En escultura incorpora formes géom étriques pures fetes de fusta que col-loca 

sobre superficies metàl-liques polides i brillants que les reflecteixen. Com les es

cultores realitzades anteriorm ent, es tracta de peces que es poden moure Iliure

ment i crear noves composicions. També crea altres obres de fusta o de pedra, de 

formes arrodonides que accentuen el carácter táctil i sensual, tre t que potencia en 

coTlocar-les sobre suports que ressalten la seva puresa formal.

Ei darrer treball de l'artista és la sèrie fotogràfica Silenci. Com ens diu Elsa Plaza 

Müller: "Aquí las cetáceas que flotaban en las aguas, personajes marinos que con

formaron su serie anterior de trabajos, se han transform ado o han generado cuerpos 

de mujeres que se adentran en esas mismas aguas [...]. Carne de mar que renace, 

mostrando el camino de la libertad en el juego libre de la imaginación, como arma 

para construir y construirnos nuevamente cada día."'®' És el tancament d 'un cicle i 

l'inci d 'un altre que ha d'arribar.

Una part m olt im portant del treball p ictóric, escultòric, fo tográ fic  i poétic de 

Mari Chordà que resumeix el seu compromis social i po litic  que esmentávem al co

m ençament d 'aquest text, la vam poder veure en l'excel-lent exposició "Vine d'una 

zona húm ida", que presenta al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison 

de Barcelona del 12 de desembre de 2006 al 9 de febrer de 2007.

Dues de les seves obres. La gran vagina (1966) i Coitus p op  (1968), han form at 

part de la mostra "The W orld Coes Pop", que es va exposar a la Tate M odern de 

Londres del 17 de setembre del 2015 al 24 de gener del 2016. En aquesta visió g lo 

bal de l'art pop, els seus treballs aporten una visió alliberadora de la dona i del seu

C O S .
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Ethel M artí Estrada (Tarragona, 1943)

Contactem  amb Tobra d'Ethel Marti per prim er cop quan la p intora fa dona- 

ció d'una obra per a la coTlecció d 'a rt de la Universität Rovira i V irgili, a Tarragona. 

Ens crida Tatenció aquesta pintura per Taparent senzillesa del que representa: una 

prestatgeria amb Ilibres que no sembla voler ten ir m ajor interés, però hi ha quelcom 

que ens atrau d 'aquest treball. No sabem si es tracta d'una obra creada expressa

m ent per a la URV, to t i que és possible, ja que en el Horn d'un dels Ilibres apareix 

el logo tip  de la Universität. És Túnic amb un signe visible; altres porten etiquetes 

en les quais figura un nom però només en aparença. CoMocats en un ordre m olt 

relatiu transmeten la sensació de ser uns Ilibres viscuts, textos que s'han fe t servir 

i que estan en pie ùs. M algrat la blancor d'aquests Ilibres i les tonalitats blavoses, 

aporten certa sensació de misteri que ve donada pel contrast entre la llum que ir

radien els Ilibres, el color marró fose dels prestatges i el fons negre del quadre. Les 

reminiscéncies del pop  art hi són presents pel valor que dóna als objectes però, per 

contra, Ethel Martí dota Tobjecte d'una història, d'una vivència que va més enilà de 

Tobjecte en qüestió.

Interessats pel seu treball, comprovem  que l'artista té una bona trajectôria, 

amb un llarg paréntesi als anys vuitanta, i que Tobra comentada està en la linia dels 

darrers treballs, que norm alm ent realitza en sèrie.

Ethel M arti estudia a l'Escola Taller d 'A rt de Tarragona i posteriorm ent a TEs- 

cola Massana de Barcelona. Assisteix tam bé a Tacadèmia Sanvisens de la mateixa 

ciutat, a les classes de Teresa Llàcer i tam bé de Magda Folch. Rep, per tant, una 

form ació académica dins d'una pintura tradicional.

Realitza la seva primera exposició individuai Tany 1973 a la Sala d'Exposicions 

del Sindicat d 'Iniciativa de Tarragona. A  partir d 'aquí enceta la seva trajectôria que 

la du a exposar a Bilbao, A lgorta  (Biscaia), Santander, Sóller (Mallorca), Eivissa, Gal

veston (Texas, EUA) i Barcelona.

Per raons professionals la familia inicia un llarg perip le  que la porta a traslla- 

dar-se als Estats Units i al Canadá, on viu de 1968 a 1972. A lli coneix la pintura del 

pop  art, un m ovim ent que l'interessa particularment, i tam bé rep la influéncia dels 

primers artistes del grafit.
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Escales mécaniques al Baleó, 2005, tècn ica m ixta sobre te la , 70 x 70 cm, col. privada
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El pas del temps, 
2010, tècn ica m ixta 
sobre te la , 90 x 70 cm, 
col. privada

Posteriorment retorna a Espanya i s'instal-la a Eivissa on conviu amb la pintura 

abstracta; al seu retorn, la seva obra, segons ens assenyala Manuel Allué, es torna 

més obscura, més secreta. Totes aqüestes experiéncies enforteixen el seu art i li 

clonen una m ajor seguretat al seu llenguatge opictó ric que es decanta cap una fig u 

ració m olt Iliure."®

Per defin ir m illor el seu treball volem fer referéncia a algunes de les seves ex

posicions. La primera, "A ixí les ve ig" (2005), en la qual dóna una visió m olt personal 

de la ciutat de Tarragona. Són molts els artistes que pinten la ciutat: des de finals 

del segle xix i al llarg del segle xx, pintors i gravadors nadius i forans troben en molts
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Retrats, 2014, instal-lació, tècn ica m ixta sobre fusta, d im ensions variables, col. privada

racons, carrers, places i edificis singulars, temes i motius d 'inspiració per a les seves 

obres. Generalment treballen sobre motius que tenen un atractiu histbric o artistic 

especial, o bé llocs singulars, però les obres que conformen la sèrie de la mostra 

que comentem  s'escapen com ple tam ent de la visió preciosista de la ciutat, de la 

imatge tòpica, de la pintura postal, per centrar-se en un motiu que més que un fi 

és un mitjà. L'artista tria com a tema les escales de la ciutat, vistes amb uns enqua- 

draments i formats m olt particulars. Ô bviam ent to thom  que conegui la ciutat po t 

identificar on estan ubicades, totes en llocs significatius: el baleó del M editerrani, la 

catedral, el Pretori, etc. Perd no és la significació del lloc el que l'interessa, perqué
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La font, 2005, tècn ica m ixta sobre te la , 90 x 90 cm, col. privada

normalment selecciona un detall, un pe tit sector que visualment passa desaperce- 

bu t per a convertir-lo en un motiu pictbric. Am b el seu tractam ent plastic — el color, 

les textures, la llum— , aconsegueix dotar-les d'un sentit especial, que és el que 

els atorga el carácter d 'obres d'art, i a més, ajuda Tespectador a observar aquests 

espais d'una manera diferent. Un darrer elem ent a ten ir en com pte és el pes del 

pop  art en la seva obra, com ja hem avançat. Dins d'aquesta série tenim  una imatge 

seriada de I'escala de la catedral, amb colors vius, una clara referència, gairebé un 

homenatge, a un dels grans représentants d 'aquest moviment; Andy Warhol.

El 2007 presenta a la Galería Odena's una nova série que té com a tema central 

la cadira. La cadira és un elem ent amb un llarg recorregut en la historia de Tart, un 

elem ent Iligat a la quo tid ian ita t de Thome, i de la qual trobem  representacions d 'en 

çà de Tart egipci. Sembla que fins al segle xvi no és un objecte d'us comú, i que fins
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a aquest m om ent era un objecte de d ign ita t que només feien servir els poderosos. 

Els seus usos són multiples, i com a objecte quotid ià  està Iligat a moites histbries, 

depenent del context, de la persona o persones que la utilitzin. Al mes de juny de 

2009 el Centre d 'A rt de la Universität EAFIT de Coldm bia va organitzar Texposició 

"La silla: una obra de arte de uso co tid iano", amb una ámplia selecció d'objectes, 

molts dels quals dissenyats per grans arquitectes i amb usos múltiples, que recorria 

més de cent cinquanta anys d 'història. Per tant, un objecte amb m últiples possibili

tats d 'interpretació; m últiples interpretacions són tam bé les que dóna Ethel Martí a 

cadires i butaques. En aquest sentit, tal com comenta N ieto Alcaide, l'artista, com 

altres creadors contemporanis, continua en la línia de descobrir els innumerables 

valors de Tobjecte."* Els quadres són de gran form at i en molts d 'ells la cadira o la 

butaca ocupa gairebé to t Tespai. Mobles usats, cadascun amb la seva història; algu

na senzilla cadira plegable, que pren un valor, una importància inusitada per la seva 

¡Tluminació gairebé barroca; una vella butaca atrotinada plena de Ilibres, un d'ells 

obert, evidéncia d'un lector proper; una cadira d 'espart amb un cabás penjat del 

respatller i sobre la cadira, un diari, que ens remet a un dia d'estiu després de tornar 

del carrer; una butaca de color taronja amb les molles trencades que sembla tenir 

vida, com si pogués explicar el que ha viscut, etc. Cada quadre té la seva història, i 

l'artista dóna algun referent, — una etiqueta, una imatge, una finestra— , que nodreix 

el seu contingut; históries, records lligats a la seva memòria, a la seva familia, als 

seus amics. En ambdues séries l'artista centra el seu interés en details, en elements 

que dota d'una significació especial, i els obre a diferents lectures. Com diu Manuel 

Allué: "[...] Las sillas de Ethel Martí son sillas para sentarse, desde luego. Frente 

ai mar, frente a una tetera, frente a tu m ejor amigo. Son sillas para observar pero 

también, como las de antes, para ser vistas. Asientos sobre los que siempre reposan 

libros, y recuerdos, seguramente, pero sobre to d o  sensaciones.""'*

Al mes de novembre de 2014 presenta a la Galería Eduard Virgili de Tarragona 

la mostra "El Caos de los Recuerdos", en qué d'a lguna manera reuneix molts dels 

aspectes que han caracteritzat la seva obra, però també, com veurem, va més enIlà.

L'artista treballa sobre els suports més variats, amb una característica en comú, 

que són de fusta, un material pel qual té una predilecció especial, en particular per 

les fustes velles, les que porten en si mateixes la seva propia història. Així, veiem ve

lles finestres, marcs de rellotges, m otllos per a fer barrets i monopatins, convertits en 

suports de les seves pintures. Destaca com sempre el valor donat a Tobjecte, com
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les boques d 'incendi, record de les seves estades a Nova York, que en aquest cas 

adquireixen un carácter especial. Tenen quelcom que les fa especiáis, segurament 

pel fe t de veure-les aïllades, fora del seu context, amb les seves textures i amb els 

seus colors que denoten el pas del temps.

Dins del conjunt, una obra de gran form at destaca no només per la seva gran- 

dária sinó pel seu contingut i pel seu tractam ent pictóric. És un gran mural intégrât 

per dos-cents quaranta retrats, to ts ells p intats sobre travesses de tren. Retrats dels 

seus amics i de la seva familia, persones que ella préviam ent ha fo togra fia t pensant 

en Tobra que tenia present realitzar. Hi ha persones de to tes les edats, moites de les 

quals són desconegudes pels espectadors, així com persones de la nostra cultura, 

com el p in to r Rafael Bartolozzi o el cineasta Bigas Luna; professors de la Universität 

Rovira i Virgili, com Texrector Joan Martí i Castell o el catedrátic d 'antropo log ia  

Josep Maria Comelles, o la seva filia, la professora Ethel A llué Martí. El que pensem 

quan veiem aquests rostres, aquesta immensa varietat de personatges, és que ôbvi

ament darrere de cadascun d 'e lls h¡ ha una història particular. Són m olt variades les 

expressions i els gestos d 'aquests rostres, les seves mirades, els seus somriures, o la 

seva serietat; figures pensativas que destaquen sobre fons neutres, però sobretot, 

per la forma com ha captat la personalitat de les persones retratadas. Cal ten ir en 

com pte, a més, el color — reminiscéncia de la influéncia que l'artista té del pop  

art— , i tam bé la riquesa de textures, com a conseqüència de la no-intervenció so

bre els suports. L'artista deixa les fustes tal com les troba, amb les seves rugositats, 

amb les seves imperfeccions, elements que ella incorpora a Tobra de manera que 

aconsegueix una major expressivitat. És un treball que, tal com hem comentat, li 

ha permès recapitular una bona part del seu procès creatiu.

El 29 de gener de 2016 va presentar una darrera exposició de carácter antolò- 

g ic al T ing lado 1 del Moli de Costa del Port de Tarragona, titu lada "D e TA a la Z". És 

una mostra que comprèn obres entre els anys 1990 i 2015. El diseurs està estructurat 

en diferents apartats. Vull destacar "L'espai del Si no Fos", un conjunt de dibuixos 

a tinta del 2015 sobre diferents edificis de Tarragona, fets sobre pàgines d 'un llibre 

de com ptab ilita t del Banc Central de Tortosa, amb les seves respectives anotacions. 

Un suport que atorga un m ajor significat a aqüestes " 15 visions de Tarragona sense 

desti entre el deure i Thaver". Un treball que aporta al conjunt de la seva obra un 

nou carácter d 'im plicació  social.
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Victoria Clim ent M erelo  (Tarragona, 1945 - Barcelona, 2015)

Victoria C lim ent M erelo fou una dona amb una gran capacitat de treball i d 'in i- 

ciativa, tal com queda palés no sols en la seva àmplia i diversa form acid académica 

sinó tam bé en la seva vida professional. Enceta els seus estudis artístics el 1961 a 

l'Escola Taller d 'A rt de la D iputació de Tarragona i posteriorm ent, Tany 1968, obté 

la Ilicenciatura de belles arts a la Facultat de Belles Arts de Sant Jordi a Barcelona. 

Am plia la seva form ació amb estudis de sem iologia i expressió gràfica, i de conser- 

vació i restauració de m onuments i ambients. A  més estudia arquitectura i només 

li va fa ltar fer el projecte de final de carrera per a com pletar aquesta graduació. Es 

llicencia en periodism e a la Facultat de Ciéncies de la Informació de la Universität 

Autònom a de Barcelona. L'any 1990 obté  una d ip lom atura en direcció de pub lic ita t 

a l'Escola d 'A lta  Direcció i Adm inistració (EADA).

Realitza la seva primera exposició Tany 1975 a la Sala Genaro Poza de la Caixa 

d'Estalvis i M on t de Pietat de Saragossa. Aquest m ateix any en realitza una altra 

a la Sala d 'A rt Payarol de Barcelona. Dos anys després exposa a la Sala La Gábia 

de Girona. Les obres d 'aquests anys es caracteritzen per una figuració m olt Iliure 

dins d 'un tractam ent m o lt personal. Destaquem un autore tra t sorprenent: el seu 

rostre, del qual només veiem la part superior, em ergeix d 'una atmosfera fosca i in

defin ida, i diverses taques ens oculten la part in ferior de la seva cara. M algra t que 

és una im atge poc defin ida podem  apreciar la seva mirada, que no sembla estar 

observant res en concret, sinó més aviat el seu interior, és a dir, una dona sumida 

en els seus propis pensaments, en el seu silenci. A ltres obres en les quals la figu 

ra femenina és tam bé la pro tagonista  tenen caractéristiques similars: són dones 

nues, d 'esquena, en espais neutres, de les quals només veiem iTIuminada la part 

superior del cos. Com que no podem  observar el seu rostre l'in terés augmenta, 

tam bé pel fe t de ser figures nues, com si volgués evidenciar la seva frag ilita t; o 

que, to t al contrari, ens volgués d ir que elles soles, sense cap subterfug i, s'havien 

d 'en fron ta r a la vida.

El poeta i músic Jordi Guardans Cambó ens diu respecte a aixó; "L 'esternut de 

la Victdria ha fe t un soroll no gens provocatiu, no, cansat, resignadament ailunyat 

d 'eufbries i amb ganes d 'estim ar el silenci sense parlar-ne [...]. Hem vist com els ulls 

de la Victdria ja no han avançat i ens mira amb melangia i amb un dolor tan po lit i

DONES ARTISTES A  LES COMARQUES DE TARRAGONA 155



seré que no ens ha quedat més remei que envejar la seva llarga experiènda, vestida 

fins i to t amb un profund matís de bondat astuta i te n d ra .""*

Un altre poeta i pintor, Bayod Serafini, tam bé es refereix al silenci: "Quizás en 

esta Artista, más cerca del silencio, del intim ismo, que del grito: al contem plar su 

obra, debem os también, buscando en el silencio del trasfondo poético; que si unas 

veces es simple camino, en otras com o inefables pausas — en un ser y no estar—  

sugieren atisbos de contacto con lo original y trascendente .""*

Paral-lelament a aqüestes exposicions comença a treballar com a professora 

agregada Tany 1978. El 1983 obté  la cátedra de dibuix.

Les obres que exposa a les mostres de la Sala d'Exposicions Sant Jordi de la 

Caixa d'Estalvis de Catalunya el 1983, i a la Sala d 'Exposidons de TObra Cultural de 

la Caixa de Pensions de Reus el 1986, ens parlen d'una artista que ha començat a 

trobar-se a si mateixa, a defin ir el seu estil.

En aquells anys vuitanta, la figurado  té una gran eclosió, peró tam bé la p in tu 

ra abstracta, una abstracció amb clares referéncies al m ovim ent francés Supports- 

surface que es podria caracteritzar pel plaer de pintar, per la importància donada al 

fe t p ictóric en si, que en alguns casos es deia pintura-pintura, i per la pérdua de la 

d icotom ia entre figuració i abstracció. Dins d 'aquest m ovim ent podem  emmarcar 

les obres presentados en les mostres que acabem d'esmentar.

En aqüestes creacions ja veiem una artista amb pie dom ini p ictóric. Podem 

d ir que el seu univers form alm ent té  quatre elements essencials: la llum, ei color, la 

matèria i Tespai. Obres dom inados per Tabstracció, amb una cárrega poètica, però 

que gairebé sempre deixen un signe, un element, un referent. Dels anys anteriors 

queden les seves atmosferes que doten Tespai d 'un encant particular, de misteri i 

de silenci.

En una entrevista l'artista deia: "Yo empecé con una pintura figurativa como 

to d o  el mundo, y a medida que dom inaba más el color y la forma pude plasmar ide

as con mi visión personal y llegué al informalismo. Me interesa expresar sensaciones 

que tengo  y hacerlo con simplicidad. Construyo con la línea, y el co lor es tam bién 

muy im portante para mí.""®

Obres com Línia horitzontal (1985) o Moviment en proa (1987) constitueixen 

uns bons exemples d'aquests anys. En totes dues hi ha un predom ini del fe t pictóric, 

amb elements de clara ascendència informalista, pel degote ig , per la Ilibertat de 

pinzellada, per la importància donada a la matèria. Destaquem tam bé Tacurat trac-
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tannent del color, treballa t amb 

veladures, amb superposicions, 

amb capes, per a aconseguir els 

seus espais indefinits amb clares 

reminiscéncies romàntiques.

A finals de 1997 fa una 

mostra al Museu d 'A rt Modern 

de Tarragona que comparteix 

amb la seva amiga Lucrecia Pas

qual. O lga Spiegel concretava 

m olt bé el sentit i el concep

te de les obres que exposava 

Victoria Climent: "Sus cuadros 

todos óleos sobre tela [...] deno

tan una libertad creativa que le 

perm ite adentrarse en una varie

dad de registros que van desde 

las formas netamente geom étri

cas pero sensuales, a los escue

tos trazos de siluetas — cuerpos 

o bustos—  u otras construcciones dom inadas por colores terrosos, pero de notable 

lum inosidad, lo mismo que cuando emplea gamas frías.""®

El 1998 el Port de Tarragona li publica un catàleg que té un cert carácter retros- 

pectiu. Inclou obres que van des de 1985 fins a 1997; és a dir, dotze anys de la seva 

producció que permeten veure un extens període del seu treball i la coheréncia de 

la seva trajectôria. La llum sempre té un protagonism e com a prim igénia en l'acte 

d'observar, com a reveladora d 'un entorn que alhora es desmaterialitza. És una obra 

que convida l'espectador, no tant a veure una realitat tangib le, sinó, tal vegada, amb 

la intenció de remetre'l al seu món interior. Ea pensar al que observa, en el gest, en 

la petjada, en el silenci.

Les formes o elements que apareixen a les seves composicions no estan mai 

del to t definits, els seus contorns s'esvaeixen. Hi ha una in tencionalitat de mostrar 

la interrelació que es crea entre ells, la captació del conjunt i no d 'un aspecte o ele

ment déterm inât.

Paisatge rural, 1974, aquarel-la, 52 x 65 cm, col. privada
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Movim iento en proa, 1987, o li sobre tela , 145 x 110 cm, col. privada
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La balsa, 1998, tècn ica m ixta, 114 x 146 cm, col. privada

Les sobreposicions, les capes de color, les seves transparències, se'ns enduen 

a una recerca que vol el seu temps, res es Iliura de forma immediata, sinó que pren 

significat en el carni de Telaboracid, en el carni de procurar com prendre i reviure.

Josep Maria Cadena, al catàleg, parlava de la llum com un dels seus elements 

fonamentals i escrivia; "He esmentat la llum interna que trobo  en els quadres de 

Maria Victdria Climent. Considero que és aquesta la que fa possible que la pintora 

es manifesti amb una vivacitat d 'estils dins de les experiéncies cromàtiques que van 

de les tonalitats fredes a altres de gran vivacitat [...]. Dels tons marrons fins al blanc, 

passant pels vermeils i els negres i els blaus, existeix una mateixa artista que inves

tiga en el seu in terior i dóna respostes a les pulsions que li arriben de Texterio r.""’

Les obres que comença a elaborar a partir de 1998 es poden incloure en un 

nou registre. La figuració torna a guanyar pes, però com sempre, d'una forma m olt 

personal. La preséncia dels animals és un element nou a la seva producció. D'en-
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Personajes, 2002, 180 x 180 cm, col. privada

trada, hi ha una nova recerca plàstica en l'ùs 

de les textures, en els fons amb tintes gaire

bé saturados en les quals destaquen les seves 

particulars figures d'animals. Entre aqüestes 

obres destaquem per la seva peculiaritat. La 

Balsa. Sobre un fons indefin it, amb diferents 

tonalitats blaves, tenim  una sargantana immer

sa en una forma eMíptica construida a base de 

moites linies blanques, amb un traç irregular i 

amb un m ovim ent continu. Pel m ovim ent de la 

seva cua i la seva direccionalitat, sembla que la 

sargantana acabi d 'entrar en aquesta el-lipse. 

A  Tesquerra veiem tam bé una mena de ras

tre, o potser la cua d'una altra sargantana que 

s'escapa fora del quadre. No sabem si l'artista 

volia donar-li un significat especial en aquesta 

obra, però el que si que podem  dir és que es 

tracta d'un animal amb una rica sim bologia a la 

cultura m editerrània. Tenint en com pte el carácter introspectiu de la producció p ic

tórica de Victòria Climent, ens atrevim a d ir que probablem ent hi ha una identifica- 

cib entre el sentit g lobal del seu treball i el simbolism e associât a aquest animal, de 

la recerca de la llum, que podem  entendre en la seva dob le  vessant: com a elem ent 

constitutiu i prim ordial del seu treball i com a estructura profunda que va més enllà 

del que aparentm ent podem  percebre.

A  la primera década d 'aquest segle va encetar una sèrie de personatges, uns 

quadres del to t enigmàtics, amb una gran Ilibertat en Tús del color. Domina sobreto t 

la seva força expressiva. Personatges en cercle o form ant una massa hom ogènia, en 

què to t just podem  d isting ir el perfil superior dels seus caps. Són obres que contras- 

tem  amb la subtilesa, Tequilibri i Telegància dels seus treballs anteriors. Ens quedem  

amb la incògnita d'aquests personatges anònims, despersonalitzats, que fins i to t 

arriba a convertir en una massa informe — de nou, Tabstracció—  com si volgués 

anuTlar la seva preséncia.

Victòria C lim ent va m orir a Barcelona el 30 d 'abril de 2015.
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Cinta Sabaté (Tortosa, 1946)

Parlar de Tobra de Cinta Sabaté és fer-ho d'una artista que en silenci i al llarg 

de la seva vida crea el seu particular univers. Un univers conceptual i form alm ent 

défin it per la preséncia de la dona, indiscutib le protagonista de la seva producció.

Resulta sorprenent apropar-se i conèixer el seu treball, per la seguretat i la 

fermesa de la seva proposta, i per la capacitat i el valor que té de treballar gairebé 

en solitari en un camí que des de m olt jove té en m ent 

que ha de seguir.

Cinta Sabaté neix a Tortosa Tany 1946. Té dos anys 

quan el seu pare mor; fins llavors la familia viu de forma 

acomodada. A  partir d 'aquell m om ent. Carme, la seva 

mare, que de jove ha assistit a classe de d ibu ix amb Ri

card Cerveto, el mestre de molts artistes tortosins, apro

fita els seus coneixements de d ibuix i la seva hab ilitâ t en 

el brodat per a començar a treballar des de casa seva.

M algrat que els seus ingressos són escassos, À n

gels i Cinta van a un coTlegi religiós, i a partir dels onze 

anys Cinta comença a assistir a classes de d ibuix a TEs- 

cola d 'A rt, i de piano a l'Escola M unicipal de Música La- 

m ote de Grignon.

D'altra banda, la seva mare té prou cura que a 

casa tingu in  els estímuis per a desenvolupar la seva cre

ativitat; a prop d 'on viuen hi ha un pe tit descampat amb 

unes terres argilenques, allí va la seva mare per agafar 

argila i portar-ne a les seves filies. Des de m olt petita  la 

nostra escultora es recorda pastant argila, i fen t balda- 

nes i animalets per al pessebre.

Quan Cinta inicia la seva educació formal en el camp de la plástica i la música 

tam bé comença a treballar a la indústria agroalimentária. És necessari per ajudar la 

seva mare en el sosteniment de la casa; recorda amb orgull que als catorze anys ja 

tenia la cartilla de la Seguretat Social. Un elem ent més que ajuda a form ar la seva 

consciéncia com a dona treballadora.

Cinta Sabaté al seu taller, col. privada
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L'Escola d'Art

Quan Cinta comença a estudiar a l'Escola d 'A rt de Tortosa, feia cinc anys 

que havia estât fundada. Ràpidament es converte ix en el centre de reunió i de 

form ació dels joves amb inquie tuds artistiques. Ella form a part d 'una generació de 

joves artistes que als anys seixanta comencen la seva activ ita t creadora. Entre els 

intégrants d 'aquesta generació trobem  Ferran Chavarria, Manuel Escurrióla, Lluis 

M ontagut, Jaume Rocamora, Ferran Vilas i ella mateixa. Túnica noia del grup. L'ar

tista recorda Tagerm anam ent amb els seus companys, les esperances i iMusions 

com partides.

Com a grup, exposen per primera vegada al mes de desembre de 1962, en una 

mostra que esdevé acte de protesta pel fe t de no haver-se célébrât aquest any el 

concurs de novells que es feia al Cercle A rtistic de forma habituai. En aquesta expo

sició van prendre part M anolo Escurrióla, Lluis M ontagut, Ferran Chavarria, Jaume 

Rocamora i Cinta Sabaté. Al mes de setembre de 1964 el grup torna a exposar a la 

Llotja Gótica del parc municipal de Tortosa. Al final del curs 1964-1965, al mes de 

juny, exposa conjuntam ent amb Jaume Rocamora els treballs fets a Tescola.“ ®

Tenim m olt poques obres d'aquests anys iniciáis i aixó explica l'interés que té 

el bust Retrat de Pili (1963), un treball que ens mostra com, des del començament. 

Cinta té clara la linia a seguir en el món de l'escuitura. Si bé és un retrat, destaca la 

puresa de la forma per la forta estructura interna i un cert arcaisme en el tractam ent 

dels ulls. Una obra propera a Joan Rebull, un dels escultors que ella admira i amb 

qui tindrà oportun ita t de treballar més endavant.

Cinta comença els estudis de belles arts per Iliure. Fa el preparatori peró per 

avançar necessita anar a Barcelona; una modesta beca de protecció escolar li per

m et Testada a la C iutat Comtal.

L'Escola Superior de Belles Arts

És una nova etapa, un esglaó m olt im portant en el cami que es planteja recór

rer. Dels anys passats a l'Escola, Cinta només en té bons records; l'escultor Ricard 

Sala, catedrátic de m odelatge, és un dels professors que més s'interessa pel seu 

treball. És eli qui li ensenya una tècnica de reprodúcelo d'escultures que li perm et
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fe

Dones corrent per la platja -  Homenatge a Picasso, 2006, Refractari, 36 x 50 x 24 cm, col. privada

obten ir alguns ingressos per arrodonir la beca que ha ob tingu t. També conserva 

l'am istat d 'a lguns dels seus companys, entre ells, Toni Catany.

Roman a l'Escola de Belles Arts de 1964 a 1968. El tercer curs de carrera i el 

de professorat els fa junts. Cal destacar els premis que aconsegueix durant aquests 

anys: prim er accèssit a Texposició de fi de curs 1966-1967; prim er premi a Texposició 

de fi de curs 1967-1968, i dos premis d'escultura concedits per la Direcció General 

de Belles Arts. Ei prim er premi correspon a una figura femenina asseguda, amb la 

qual la nostra escultora posa el punt de partida defin itiu  del que és el tema omni-
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present de la seva producció, la dona. És una figura gairebé de mida natural, de 130 

cm d'alçària, per a la qual disposa d'una m odel en exclusiva, un fe t que parla del 

reconeixem ent que té com a alumna avantatjada de l'Escola. L'escuitura, que avui 

forma part del fons d 'a rt de THospital de Bellvitge, s'utilitza com a m odel de poste

riors generacions d 'estudiants de belles arts.

Aquesta obra, tal com hem dit, representa una dona nua asseguda amb el cap 

lleugeram ent inclinât cap endavant en una actitud pensarosa, amb una posició de 

braços i carnes que acompanyen aquesta percepció. Mans i peus creuats de forma 

que cobreixen en parí la seva nuesa; volums definits, que sense entrar en details ens 

parlen d'una dona forta, absorta en si mateixa. Podem entendre aquesta obra com 

un hom enatge a la seva mare i a les dones en general. Cinta Sabaté fa venir la seva 

mare a Barcelona per viure amb ella; la mare, que ha Ilu itat sola per portar endavant 

les dues filles, que ha hagut de pensar i d'enginyar-se-les per adm inistrar els pocs 

diners que tenen i donar-los la m illor educació que a Tortosa poden rebre.

Paral-lelament a l'Escola de Belles Arts, aconsegueix entrar com a artista-becá- 

ria al Real Círculo Artístico de Barcelona durant els cursos que van del 1966 al 1971, 

fe t que li perm et com pletar la seva form ació en un am bient d iferent al de l'Escola, a 

més de disposer de model. Fruit d 'aquestes experiéncies, el dom ini del d ibuix aug

menta tal com ho demostren els m últiples esbossos que té d'aquests anys, i assoleix 

un coneixem ent en p ro fund ita t de Tanatomia femenina.

Trobada amb Joan Rebull

A final del mes de novembre de 1973 la Fundación de A rte  Castellblanch li 

comunica la concessió de la Beca Dotación de Arte Castellblanch en Tespedalitat 

d'escultura. Una beca que li perm et realitzar un curs d'escultura d ir ig it per Joan 

Rebull a Mallorca. Cinta reconeix que m algrat que Rebull és un dels escultors que 

a ella li agraden, en aquell m om ent ja no té la capacitat de creació que l'havia ca

racteritzat. Ella prefereix la seva etapa d 'influència egipcia amb puresa de línies i 

volums nets.

L'escultor de Reus, en veure la manera de treballar de Cinta, la forma de mani

pular el fang i la facilitâ t que té per a modelar, s'intéressa per ella i li proposa anar 

a treballar amb ell al seu taller. En aquells anys, Rebull treballa bàsicament per en-

164 PLURAL FEMENI



Dona del pinar, 1991, bronze, 67 x 126 x 62 cm, col. privada

càrrec i té un equip d'ajudants. Però ella, que ôbviam ent se sent afalagada, pensa 

que no és fàcil treballar amb un home amb una personalitat tan forta com la seva. 

D'altra banda, sap que després de Huitar tants anys per aconseguir el seu espai de 

Ilibertat creadora ara no és qüestió de tancar-se, i prefereix continuar treballant per 

iliure com ho fa sempre.

L'escultora realitza tres obres en aquest curs: dues signifiquen un punt i a part 

en la seva producció, ja que decideix treballar amb blocs de marbre i fer servir la 

seva forma geom ètrica com un elem ent més de la composició. La primera obra és 

un autoretrat m olt personal, conceptualm ent sim ilar al que ja feia, però form alm ent 

m olt d iferent; la segona, formada per dos petits blocs de marbre quadrats, super- 

posats, d 'on veiem em ergir una mà que s'hi aferra amb força, com si dins dels blocs 

quedés la resta del cos. Al contrari de la primera obra, aquesta és m olt realista, una 

mà m agnificament treballada en la qual es p o t percebre Tesforç que està fen t per 

poder sortir. La tercera obra, un retrat d'una noia del grup, se'l va quedar la Funda- 

ció Castellblanch.
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Una vida dedicada a la docència i a l'art

L'any 1970 Cinta Sabaté inicia la seva activitat docent com a professora de l'Ins

titu t de Santa Coloma de Gramenet. Torna a Tortosa Tany 1978 com a professora de 

Tinstitut Joaquim  Bau, on treballa durant molts anys fins que sol-licita una excedèn- 

cia.

Durant els anys que passa fora de Tortosa no perd mai el contacte personal i 

artistic amb la seva ciutat, i una vegada incorporada com a professora participa en la 

major part de les mostres coMectives que s'hi fan. Destaquem la seva participació a 

la Mostra de Gravat (1974) i als salons de primavera en les edicions setena i vuitena 

de 1985 i 1986 respectivament.

Al mes d 'agost de 1984 presenta la seva ùnica mostra individuai, al Cercle Ar

tis tic de Tortosa; s'edita un catàleg dissenyat pel seu amie Frederic Mauri, amb dos 

poemes de Gerard Vergés i Zoraida Burgos, i la presentado de Teresa Lloret.

L'any 2000 l'lnstitu t decideix fer una exposició de carácter anto lòg ic dels ar

tistes que en són professors, que a la vegada serveix per a acomiadar el p in to r 

Frederic Mauri en arribar la data de jub ilació. S'hi exposen obres de Frederic Mauri, 

Josepa Alucha, Roberto Escoda, Joan Panisello, A lfred Porres i la nostra escultora. 

Al catàleg, el poeta Gerard Vergés, diu: "En una ciutat com Tortosa, plena de nyaps 

escuitôrics caldria fer-li una mica de cas a Cinta Sabaté, escultora de raça, perd gai

rebé desconeguda tan t per causa de la seva innata discreció com per la ignorànda 

d'aquells (metàfora sobradam ent entenedora) que remenen les cireres i consti que 

ja fa temps que ho predico en privât i en p u b lic ."“ ' Paraules que, malgrat que foren 

escrites i p ronundades per un dels nostres poetes més reconeguts, no han tin gu t el 

ressò que es mereixen.

El seu llenguatge escultòric

A començaments dels anys vuitanta Cinta Sabaté té p lenam ent défin it el seu 

llenguatge amb un tema preferent, gairebé omnipresent: les maternitats. Obres i 

temàtica que ella consolida, tal com hem assenyalat, des dels seus inicis. Indubta

b lem ent en totes aqüestes obres hi ha la preséncia de la seva mare; però les seves 

m aternitats no tenen en exclusiva un carácter autobiogràfic sinó que els seus treballs
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Alliberament, 2006, refractari i ferro, 38 x 30 x 30 cm, col. privada

assoleixen una altra d im ensió que les entronca amb Tinici mateix de Tart i de les 

cultures més antigües de la terra. Ens referim a les deesses mares que podem  con

siderar personificades, en un principi, a través de les Venus préhistoriques i, a partir 

d 'aquest moment, podriem  fer un recorregut per diverses cultures de la terra en el 

temps i en Tespai en les quais aniriem trobant elements comuns.

Les seves figures femenines sbn dones fortes, rotundes, realitzades amb un 

minim de details, de manera que potencia els valors essencialment escuitôrics. No 

es refereixen a cap figura o cap persona en particular; són éssers amb vida pròpia i
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Tendresa, 2007, re fractari, 44 x 28 x 46 cm, col. privada

Obres recents

amb una gran força interior. Figures que m olt poc 

tenen a veure amb els conceptes tradicionals de 

la beilesa dels cànons clàssics, però que s 'im po- 

sen pel seu atractiu, pel seu encant, per la seva 

sensualitat.

Quan aqüestes figures passen a ser mares, 

quan es converteixen en maternitats, sembla que 

augmenta encara més la seva força. La idea de 

protecció pren ara un gran protagonisme; la seva 

fundó  principal és ten ir cura del fill. Aquesta rela

ció, que com tots sabem és una de les més in ti

mes i vivencials, fa que de vegades mare i fill es 

converteixin en una unitat, gairebé en un sol cos, 

una unió que es dóna m itjançant Tamor matern i 

que l'artista expressa esborrant en part els limits 

de les diferents figures.

En estreta relaciô amb aqüestes escultures 

tenim  els seus dibuixos, sempre figures nues, for

tes, sensuals, de formes plenes i arrodonides, que 

acaronen amb molta tendresa el fill. Dibuixos que 

evidencien per sobre de to t el seu carácter escul

tòric.

La nostra artista és conscient que el seu procès creatiu no té un recorregut 

constant quant a Telaboracib d'obres. Per diverses raons no existeix en aquest sentit 

una continuïtat que si que es dóna a nivell conceptual i formai. Per sort, ara i des de 

fa pocs anys es troba en el que podriem  denom inar una exceTlent etapa, amb plena 

capacitat i amb un gran coneixem ent tècnic com ho demostren els darrers treballs.

Treballs que, sense trencar la linia i els objectius que manté constants al llarg 

de la seva trajectôria, tenen un plantejam ent diferent. Cinta Sabaté ens presenta 

ara una dona més Iliure, més segura de si mateixa, que canta l'apoteosi de la vida.
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que gaudeix del seu cos, de Taire que la voreja. Dones amb figures esveltes que 

mostren el plaer i el go ig  de ser dones. Dones que mostren el seu cos en plenitud. 

És un desig que ella com parte ix amb la seva obra, és un desafiament a Topressió de 

la dona i un anhel de com hauria de ser. L'escultora es troba en un m om ent en què 

el comprom is amb si mateixa és segurament més fort, és una nécessitât imperiosa i 

vol aprofitar el temps al màxim.

Entre els nous ternes apareix, per exemple, la dona directora d 'orquestra, la 

dona peregrina, la dona que pren consciéncia que, metafòricament. Than tingu t 

tancada dins d'una gàbia i sap que és ella qui n'ha de trencar els barrots. L'artista sap 

que en Talliberaciô de la dona s'avança m olt però que encara queden moites fites 

per conquerir. Aquesta situació de Iluita i de reconeixem ent de la situació, unida al 

go ig  de to t el que s'ha assolit, conforma el sentit de la seva darrera producció. Fins 

i to t les maternitats tenen un plantejam ent nou. La nova m aternitat és una dona 

dem peus amb el seu fill en braços, però ara és una dona segura que mira de cara 

i amb orgull el seu fill. La relació i el nexe entre ells continúen sembiantment, però 

la nécessitât de protecció i la por davant del seu fu tu r sembla haver desaparegut.

Aquesta joia, aquesta satisfacció, podriem  dir que té en aquest grup d 'obres 

un m om ent culm inant. És tracta d'una figura femenina, de dimensions més grans 

que el naturai, dins d'una concepció classicista. És una figura en p lenitud, seminua, 

amb la part inferior del cos coberta amb una vestidura que deixa trasiluir les formes 

dei seu cos. Am b els braços aixecats, les mans obertes i el cap aiçat sembla donar 

gràcies a la vida. És un cant a la bellesa femenina.

Cinta Sabaté és una creadora que ha treballa t en silenci, sempre fidel a les 

seves idees, sense intenció que la seva producció tingui una repercussió feminista 

o reivindicativa. S im plement actúa d 'acord amb els seus principis, amb la particular 

història que li ha tocat viure. És aquesta honradesa, jun tam ent amb els valors for

mais de la seva producció escultórica, el que li ha aportat la qua lita t i la identita t que 

caracteritzen el seu treball.
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Isabel Saludes (Alforja, 1946)

És l'artista amb més projecció nacional i internacional de les comarques de 

Tarragona. A  més de les exposicions realitzades arreu de l'Estat espanyol, s'ha pré

sentât a Alemanya, Japó, Portugal, Erança i Suïssa. Neix a la població d 'A lforja . Als 

vint-i-un anys contrau m atrimoni i es trasllada a viure a Barcelona. Té dos filis, i quan 

aquests ja estan en edat escolar, decideix matricular-se a l'Escola de Belles Arts a 

Barcelona.

Ella comenta que comença a p intar sim plem ent perqué li agrada. El seu re

ferent p ictóric en els primers anys a l'Escola és Nicolas de Staël, però la relació i 

l'am bient del centre, amb companys i professors, Torienten cap a altres artistes. 

Hernández Pijoan, el seu professor, és una figura ciau i ella mateixa reconeix que la 

seva obra es relaciona d irectam ent amb la d 'ell; en particular en la manera com es

tructura la composició. Posteriorment comença a partic ipa ren  mostres col-lectives; 

és el pas inicial i necessari per a la majoria dels artistes. L'obra d 'a rt si no té públic 

no existeix, i d 'altra part és essencial per al creador: "[...] te das cuenta de que lo 

que haces tiene sentido para ti, pero lo bon ito  es que se vea porque creo que la 

pintura adquiere su dimensión cuando alguien la m ira ."“ ® Paral-lelament i durant 

quinze anys és la responsable de la secció d 'a rt de la revista Serra d 'O r  i escriu dos 

Ilibres dedicats a Tensenyança de Tart: Creativitat i art contemporani (1985) i Deis 

impressionistes a i 'Op Art. La pintura Contemporánia  (1987). També és membre de 

TAssociació Internacional de Critics d 'Art.

Segurament la primera exposició de pes en la seva trajectôria és la que fa al 

març de 1986. És la seva primera mostra a Barcelona, concretam ent a la Galeria 

Matisse. Presenta obres sobre paper en les quals deixa veure els plantejam ents que, 

amb alguns canvis, caracteritzen la seva producció pictórica. Assenyala Francese 

Miralles: "Se centra en muy pocos colores y to do  se diluye en suaves m atizado- 

nes. Isabel Saludes en sus obras hace unos planteam ientos espaciales que concreta 

m ediante unos recursos compositivos y unos recursos temáticos. En estas obras, 

que aparentan moverse en la abstracción, hallamos siempre, realizado con un trazo 

rápido y poco defin ido, un objeto, un elemento rea l."“ * Sorprèn que en aquesta 

primera mostra en qué l'artista comença a introduir-se en els medis artístics de la 

C iutat Comtal presenti una obra tan elaborada en la qual, fins i to t el critic en fa
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menció, to t i el carácter arid de Tabstracció hi ha referéncies intim istes. Calia ten ir 

en com pte que Isabel Saludes a més dels seus estudis de belles arts té una form ació 

teòrica, un coneixem ent del món de Tart que sense cap dubte  li dóna una seguretat 

que altres artistes no tenen. A  banda d'a ixd, publica un llibre sobre creativitat i art 

contem porani, i treballa com a crítica d 'a rt en una revista de reconegut prestigi, aixi 

és que està al dia del que s'està fent en aquest món. Són molts els artistes que en el 

seu currículum tenen referenciades les critiques fetes per Isabel Saludes.

A començament de 1987 exposa a la Sala del Centre de Lectura de Reus, la 

primera vegada que ho fa a la capital del Baix Camp. Abans d'aquesta mostra l'ar

tista és seleccionada al darrer Saló d 'Artistes del Baix Camp, en el qual presenta un 

conjunt d 'obres de gran form at en les quais utilitza acrilics i p igm ent sobre Ili. És la 

primera vegada que fa servir aquest suport, que li possibilità treballar amb formats 

més grans i no estar condicionada per les mides del paper.

Una de les primeres oportun ita ts que Tarragona té de veure la seva obra és en 

una mostra comissariada per Assumpta Rosés, "Sediments Formals, Pintura i Escul

tu ra ", en la qual es presenta conjuntam ent amb Joan Casals, A lbert Macaya i Joan 

Valle. Sobre Tobra de la nostra pintora. Roser Barò escriu: "De clara ascendència 

expressionista-abstracta, la pintura d'Isabel Saludes gaudeix d'una regulacid del 

gest i d'una intensitat expressiva m olt personal, que defu ig  del maniérisme del clixé 

a Tús en la tendéncia artística que conrea ."“ '* En algunes de les obres presentades 

s'observa un tractam ent de la superficie en el qual podem  veure un traç fo rt i ampli 

sobre fons m olt elaborats i una preocupaciò per Tespai que és una constant en la 

seva trajectôria.

La seva p intura neix púb licam ent en la década dels vuitanta, période en què 

es produeix una gran eclosió en el món de Tart en general. Són uns anys m olt 

ecléctics en els quals la figuració  té una gran embranzida, però tam bé Tabstracció 

troba el seu lloc, perqué són els anys del ressorgim ent de la p in tura davant del 

que havien estât els nous suports, o el que es coneix com a desm ateria lització de 

Tobjecte artistic dels anys seixanta i setanta. Per tant, Tobra d 'lsabel Saludes, en 

la qual els proced im ents netam ent p ictdrics són essencials, arriba en un m om ent 

propici.

Francese Miralles, que fa un seguim ent de Tobra d'Isabel en les seves primeres 

exposicions a Barcelona, a més de fer referència a les relacions amb el pensament 

orientai, concretam ent amb el zen, la relaciona amb els artistes del m om ent quan
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ens diu: "Refinada y sensible, la obra de Isabel Saludes se inscribe en una poética 

del signo y del color que si bien es común a una serie de pintores actuales no quiere 

decir con ello que no logre inscribir en su pintura las huellas de una interesante, y 

vigorosa personalidad ."“ * Aquest refinament de qué ens parla Miralles és tam bé 

una de les marques més defin itbries del seu treball i una de les raons, considerem, 

de Tacceptació de la seva obra al Japó.

En els seus quadres sempre existeixen referents a elements reals, per bé que 

gradualm ent aquests elements guanyen una m ajor preséncia en les seves pintures, 

però sempre descontextualitzats. Sbn un e lem ent que ens ajuda a posar Tobra en 

el "m ón real" però sempre dins d'una atmosfera en la qual els elements plastics 

són els que tenen el protagonisme. L'artista explica: "[...] desde que tengo  uso de 

razón pictórica, en mi obra siempre ha habido una referencia a la realidad aunque 

interpretada de forma abstracta. Intento que sea sencilla pero misteriosa, dar las
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pautas más justas para que cada uno deje 

ir su imaginación y se m onte su historia 

particu lar."“ *

L'any 1992, en el marc de TOlimpia- 

da Cultural, tretze galeries associades a 

A rt Barcelona obren les seves exposici

ons de forma simultània amb la intenció 

de mostrar una panoràmica de Tart català 

contem porani. "Q uince artistas situados 

en la punta de lanza de la pintura cata

lana", que val la pena anomenar perqué 

ens perm et contextualitzar m illor el tre 

ball d'Isabel Saludes: Lluis Lied, Ramon 

Perramon. Xavier Rovira, Isidre Manils, 

Antoni Marqués, Jaume Piensa, Pere Vila- 

decans, Ràfols Casamada, Frederic Amat, 

Pep Trujillo, Joan Descarrega, M iquel Bar- 

celó, Anna Lentsch i M anolo Valdés.“ ® Una bona mostra de la gran varietat estilística 

del moment.

Poc tem ps després comença el procès d 'internacionalitzaciô de la seva obra 

amb una trip le  exposició Tany 1994 al Japó, concretam ent a Tóquio, Kyoto i Ki- 

takyushu. Posteriorm ent amplia el seu radi a Alemanya, França, Portugal i Suïssa. De 

vegades les seves mostres s'alternen en diferents països, i aquest fe t ens parla de 

Tacceptació de la seva pintura. Una obra que l'artista manté sempre fidel a si m ate i

xa, i a la qual introdueix canvis quan ho creu convenient en un procès m olt racional. 

Tanmateix, deixa pas a la improvisacib, a Tatzar, si en el m om ent de la creacid s 'ado

na que és una troballa intéressant. A ixi mateix, qualsevol cosa que li crida Tatenció 

po t ser el m otiu que la impulsa a crear una obra d 'art, bé al seu estudi o bé quan surt 

a passejar pel camp. Ella ho explica: "En mi obra hay un poco el culto por las cosas 

sencillas, aprovechar la emoción de cada m om ento, una luz en un cristal, una hierba, 

una flo r que ha caido, el o lo r de un m em brillo  o una manzana y transm itirla a la tela. 

Cada obra es para mi un m om ento poético, detrás de cada cuadro hay algo que 

me ha abstraído y, una vez acabado, si me gusta, vuelve a emocionarme, aunque de 

forma d ife ren te ."“ ® Recordem una exposició a la Galeria Aritza de Bilbao, al febrer
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de 2000, on l'artista mostra un conjunt d 'obres en les quals una fruita com el codony 

és el motiu que domina, però no és el motiu principal, com no ho són els diferents 

elements que ella incorpora al seu treball. Aquests elements que pren de qualsevol 

lloc són el mitjá que li serveix per a organitzar les seves composicions, en les quals 

Tús del color, l'espai i la llum prenen el pro tagonism e.“ ’

El viatge realitzat al Japó amb motiu de les seves exposicions deixa la seva 

empremta. D'alguna forma, es reafirma o es retroba amb un concepte que Miralles 

ja ha apuntat en les seves primeres mostres a Barcelona: la filosofia zen. Aixi, en 

l'exposició que fa a la Galeria Eude el 1995 reflexiona sobre les coses senzilles, sobre 

l'harmonia entre Thome i la natura, un dels principis básics del zen en Tart; fo rm al

ment, les obres que presenta estan inspirades en els jardins zen.

Un aspecte que no podem  oblidar quan parlem de la seva obra són els tito ls 

que l'artista posa tan t als seus quadres com a les seves mostres. Són tito ls  m olt po- 

étics, m olt suggeridors. Vegem-ne alguns exemples: Sobre el mantel blanco la fruta
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clorada, Exuberante en su interior el corazón se mece solitario, Entre el mirall i la 

mirada un instant de seda i molts d'altres, He rozado con los dedos la silueta aterci

opelada del membrillo, El blau s'amara de blau i es converteix en refugi. Són només 

alguns exemples en els quals es conjuga el significat del quadre amb el del tito l, 

d iferenciats però estretament relacionats quant al m om ent creatiu. En una de les 

seves darreres exposicions, "El so és secret" (2012), a la Galería A rtio ft de Reus, pre

senta les pintures acompanyades per un recull dels seus poemes. D'alguna manera 

evidéncia una altra de les seves facetes, la poesia, i apareixen com una continuació 

dels titols-frases que acompanyen les seves obres. Aquests tito ls  ens donen pistes 

per a entrar en la seva obra, però al mateix temps hom s'adona que h¡ ha quelcom 

més, que exigeix un tem ps i una meditació.

D'altra banda, en les seves pintures no hi ha ni un tem ps ni un espai determ i- 

nats: és un passar, un transcórrer, un fluir. Els objectes: portes, fruités, culleres, taules, 

columnes, capitells, cadires, flors, fulles, etc., afloren dins de les seves silencioses 

atmosferes o es dilueixen en Tespai p ictóric, espai mal défin it, mai concretat, però 

rie en insinuacions. És el résultat d'un treball lent i laboribs.

Pel que fa als colors, n 'utilitza una gamma reduïda amb preeminència del blau, 

groc, vermeil, blanc i gris. Crea àmplies superficies de color, on juga amb les ve ladu

res, les transparències, i treballa amb moites capes per aconseguir Tefecte desitjat 

en el qual el color passa a ser Telement central de Tobra.

És una pintura de lenta decantació i exigeix de l'espectador tam bé una mirada 

reposada; les possibilitats estan donades, els camins són oberts, però és necessari 

voler gaudir de Tobra, de la seva contem plació. Igual com l'artista s'emociona amb 

qualsevol detall que Tenvolta — una fruita, una flor, un objecte— , Tespectador po t 

gaudir del que li ofereix el treball d 'lsabel Saludes, de la llum que envaeix els espais, 

de la sonorita t de les paraules, de com ens ensenya a apreciar les petites coses 

que ens va o ferin t la vida i que de vegades ens passen per davant sense que ens 

adonem de la seva preséncia; segurament perqué, com ens deia la novel-lista nord- 

americana Pearl S. Buck, moites persones es perden les petites alegries esperant la 

gran fé licitât.
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Lluïsa Clols (Valls, 1947)

Fa temps que Lluïsa Clols pinta. Les seves obres han estât exposades al seu 

Valls natal, a Reus, a Vilanova i a Tarragona, en mostres individuals i tam bé en signifi

catives mostres col-lectives d 'a rt català. Vam conèixer la seva obra arran de Texposi

ció a l'Aula d 'A rt de la Universität Rovira i Virgili el 2008 en la qual, després d 'un llarg 

paréntesi, va tornar a mostrar el seu treball; to t i això ella mai deixa de pintar, perqué 

tal com la mateixa artista assenyala, ho fa des que era m olt petita.

La p intora recorda que hereta una capsa de pintures d'una germana de la seva 

mare, i que amb aqüestes pintures, quan té dotze anys fa la seva primera obra que 

encara conserva, una pintura a Toli d 'un gat, copiada d'una postal. Una bona mos

tra de la facilitâ t que té per al d ibu ix i la pintura. Quan estudia el batxillerat en un 

internat a Barcelona, és la responsable de dissenyar els cartells de les activitats que 

es fan al centre. A  casa seva, moites vegades dibuixa d 'am agat ja que als seus pares 

la idea que Lluïsa vulgui dedicar-se a Tart no els fa cap grácia, raó per la qual fa el 

batxillerat de ciéncies, perqué volen que estudiï arquitectura o fisiques.

M algrat aquesta oposició, Tany 1964 ingressa a TAcadémia Valls de Barcelona, 

d irig ida pel p in to r Nolasc Valls i Martí, professor, entre d'altres, de M odest Cuixart 

i Antoni Tàpies. L'any següent es matricula a l'Escola Superior de Belles Arts Sant 

Jordi de Barcelona. El 1969 guanya la Beca A m igó Cuyás, considerada la més desta

cada distinció que es po t obten ir en aquesta Escola, i que encara continua vigent. És 

la primera noia, conjuntam ent amb Assumpta Solsona, a ob ten ir aquesta distinció; 

el mateix any tam bé és d is ting it Esteban Terrades. Am b el premi fa un viatge de dos 

mesos per Andalusia, Extremadura i Castella. Dels seus anys a Belles Arts guarda un 

especial record de Jaume Muxart, un professor al qual agrada ajudar els alumnes, 

orientar-los i deixar-los Iliures perqué p intin  com vulguin.

En acabar els estudis de belles arts es casa i torna a Valls. Continua p in tant dia 

rere dia i participa en algunes exposicions coTlectives. Poc interessada a exposar, fa 

la seva primera mostra individuai Tany 1975 a la sala d 'a rt Gents de Tarragona. Una 

de les constants de la seva obra des d'aquesta primera exposició és la independén

cia. Belles Arts li serveix per aprendre a dom inar el dibuix, la pintura, però ella té 

m olt dar, com quan és petita, que ha d'expressar-se Iliurement i cercar el seu propi 

carni. Daniel Ventura i Solé, que coneix el seu treball en aquesta mostra escriu: "Fou
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una ag radab le  sorpresa: d e sco b rir una artista de  fo rta  i acusada pe rsona lita t, am b 

un gran se n tit de  la in te rp re tac ió , am b un gran d o m in i del d ib u ix  i de les técn iques 

a rtis tiques i, pe r d a m u n t de  to t, am b el d o  de la Sensib ilitä t, el que  fa de  tra m p o li per 

a rribar a la ve ritab le  obra  de  creació  que  són els seus d ibu ixos  i p in tu re s ." '”

Algunes obres d 'aquests anys ens remeten a un món misteriós amb personat

ges enigmàtics, espais poc definits, preséncia d'ocells, etc. Elaborats amb veladu

res, transparències, amb fortes pinzellades. Obres en les quals, malgrat to t, podem  

trobar certs nexes amb el seu estimât mestre Jaume Muxart.

Hi ha un altre conjunt d 'obres en què l'artista, dins d'una figuració m olt Iliure 

amb una àmplia pinzellada i amb un fo rt cromatisme, ens mostra una sèrie de perso

natges que semblen ten ir por, que fugen de quelcom . Els seus rostres delaten l'an- 

goixa, perqué enm ig de la fúgida semblen perduts; mares acompanyades dels seus 

fills, que volen escapar, però no podem  saber on van. De vegades els personatges 

sbn gairebé taques de color que avancen amb dificultat, figures petites en espais 

indefinits, en ambients que augmenten la seva precarietat.

Obres com aqüestes formaven part de les mostres realitzades Tany 1976: a 

Testiu, a la sala municipal de Sant Roc, de Valls, i a la tardor, a la Galeria de Vilanova, 

de Vilanova i la Geltrú. En el tríp tic  de presentació el periodista i escriptor Eugeni 

M olero fa una ajustada i exceTlent sintesi, una mena d 'introspecció en el personatge 

per mitjá d 'una conversació amb l'artista i l'anàlisi de les seves obres. Comenta el 

seu procès d 'e laboració, com parteix d 'un fe t concret, a partir del qual va générant 

la seva fabulació. M oltes vegades és a Testudi i no pinta, sois pensa sobre el fe t 

que li inspira el treball a realitzar. L'obra ve a ser la interpretació del que ha estât 

pensant, de la nécessitât d'expressar plàsticam ent el seu món interior a través d'un 

pensament raonat que posteriorm ent es manifesta Iliurement en els personatges 

i paisatges imaginaris de la seva pintura. Crec que Tautor està m olt encertat quan 

escriu: "[...] la seva pintura és sentida intensament. Les figures queden inserides dins 

d 'un m icrocosmos atapeït de ressonàncies poétiques. Un sentim ent de patetisme 

impregna aquesta obra plàstica de Lluïsa Clols, obra que sense incid ir d irectam ent 

en la realitat d 'uns fets, et convida a penetrar en la in tim ita t — gairebé sempre an- 

goixada, frustrada o bé trista—  d'un personatge. [...] Cerca sovint figures humanes 

mancados de Ilibertat o bé que gaudeixin d'un tipus de Ilibertat m olt res tring it." '”

Sense voler incid ir en una problem ática personal que es po t veure reflectida en 

aqüestes obres, podem  d ir que l'artista es decanta per una temàtica existencial, la
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soledat de Tindividu, la nécessitât d'escapar de quelcom , d'anar a la recerca de la 

Ilibertat. En aquest desig d'escapar, els personatges comencen a volar. Figures nues 

en grup, parelles, parelles amb filis es desplacen per Taire, tractades de manera que 

els seus cossos gaudeixen d'una elasticitat que els perm et anar a gran velocitat. 

En altres obres els personatges semblen haver quedat réduits al m inim, només uns 

elements orgànics de formes sinuoses, gairebé com serps, que continúen volant 

sobre espais amb linies d 'horitzb  m olt baixes en les quais s'accentua la soledat i la 

Immensität del lloc. Altres figures no volen sinó que es desplacen en un equilibri 

m olt inestable sobre una corda que no sabem qui la sosté ni a on condueix.

Obres de carácter expressionista que tant fo rm alm ent com tem àticam ent es 

corresponen amb les linies de les tendències que a gran part d'Europa són presents 

a finals dels anys setanta i començaments dels vuitanta. Ens referim a moviments 

com la transvanguarda italiana o el neoexpressionisme alemany. Uns anys en qué es 

va deixar la societat del benestar per passar a la societat del rise, tal com ho teohtza 

el sodó leg  alemany Ulrich Beck.

Lluïsa continua partic ipant en mostres coTlectives com l'Exposició d'Artistes 

Vallencs d'Avui a la Sala Lila de Valls, al juny de 1989. L'any següent rep un encàrrec
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Els voladors, o li sobre te la , 80,8 x 100 cm, col. privada

m olt especial que tam bé significa el reconeixem ent del seu art per part de la seva 

ciutat: fer una obra en hom enatge als castellers de Valls per a la Galeria de Vallencs 

ll-lustres de l'A juntam ent d 'aquesta població. Tot un comprom is per la im portant 

significació que els castells i els castellers tenen per a la ciutat de Valls. Convé des

tacar que és la primera vegada que s'incorpora la representació d'un col-lectiu en la 

tradicional galeria, en la qual des de 1891 i amb m otiu de les Festes Decennals de la 

Candela es fa un reconeixem ent púb lic  als personatges més destacats de la ciutat.

Per raons personals Lluïsa Clols deixa d 'exposar durant un temps però, com 

hem dit, sense deixar de pintar, fins que al maig de 2008 fa una mostra en la qual 

exposa una selecció de les obres dels seus darrers anys. Am b el tito l "O bservar o 

ser observats", trobem  una obra plena de color, de llum, de vida. Una pintura que 

ens mostra un món intim ista i personal en el qual les dones prenen el protagonisme. 

La figura masculina tam bé hi té preséncia, si bé en un segon pla. "Observar o ser 

observats", però qui observa qui? En el cas de l'artista parlem d'una mirada fem e

nina, que recrea el seu món i els personatges que observen. Tal com assenyala Sefa 

Figuerola: "O bservar és, o hauria de ser, quelcom prim ordia l. Observant aprenem, 

observant podem  arribar tal vegada a conclusions. Tanmateix, qui no ens diu que
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tam bé nosaltres podem  ser observats i qüestionats? Així el subjecte esdevé objecte, 

és a dir, passem d'un estadi a Taltre. I aquí hi ha el punt d 'in flexió  i de re flex ió ." '”

Dones que conversen entre elles, dones a les finestres, dones pensaroses, 

somniadores, dones que es despullen, que mostren la seva nuesa de forma com 

ple tam ent natural, dones grans acompanyades dels seus marits, parelles amb els 

seus néts, etc. Alguns dels seus quadres estan compostos com els retaules, amb 

múltiples escenes, escenes de la quotid ian ita t, de com transcorre la vida diaria, en 

la qual els animals de companyia tam bé tenen cabuda, i de vegades amb actituds 

similars a les dels humans.

L'artista modifica el seu registre, els colors són més vius, Tactitud és m olt més 

optim ista, però la reflexió i el pensament sempre hi són presents. Les seves dones 

són dones normals, dones joves i dones que es fan grans, dones sensuals, que s'en- 

greixen, que tenen els seus problèmes, que necessiten companyia, dones que se'n 

van juntes de vacances, que van a prendre una copa, que es reuneixen per parlar 

dels seus temes, que volen trobar solucions, que mostren les seves preocupacions, 

dones solitaries o que necessiten estar soles. Mal no són dones idealitzades, sempre 

treballades a la seva manera. Obres en les quals en alguns casos el d ibu ix és prim or

dial; en d'altres ho és el color o la pinzellada.

L'artista està ara en plena expansió creativa, al llarg dels anys manté una línia 

coherent i conseqúent amb els canvis propis generats per les situacions personals 

que viu. Les obres dels darrers anys mostren com aprofita les seves experiéncies 

personals i artistiques, i com sempre mira de trobar la m illor manera d'expressar les 

seves vivències amb obres carregades, com ens diu la seva amiga Sefa Figuerola, de 

sentim ent i de sinceritat.
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Josepa Filella (Reus, 1947)

"Crec que el veritable art no té metes; com la vida és tan sois un carni." Una 

frase que defineix la trajectôria d'una vida dedicada a Tart. Als disset anys Josepa 

Filella fa la seva primera exposició a la sala del Centre d 'In iciativa i Turisme de la 

seva ciutat. És Tinici d 'una trajectôria, de vegades en grup peró gairebé sempre 

en solitari. Fn el llarg camí que recorre podem  defin ir tres etapes i, entre elles, un 

entrem ig m o lt intéressant durant el qual va integrar amb tres companyes més el 

Grup Xiroia.

Com la major part deis creadors visuals de Reus, assisteix a les classes de Pere 

Calderó. Després estudia a l'Escola d 'A rt de Tarragona i forma part de la primera 

prom oció oficial del centre, en Tespecialitat de gravat. De l'Escola ella recorda els 

seus mestres: Magda Folch, Ramon Ferran i Gonzalo Lindín. Entre 1973 i 1975 amplia 

els seus estudis a la Facultat de Belles Arts de Barcelona.

Etapa neoexpressionista

Segons comenta Assumpta Rosés, les obres d 'aquest període pertanyen a 

una época en la qual m olts dels artistes que es poden in tegrar dins d'aquesta 

tendéncia es caracteritzen per fer servir espais tancats, figures turm entades en 

espais dramátics a free del m elodram a.'”  Obres que s'exposen a la llibreria de la 

Rambla de Tarragona i al Centre de Lectura de Reus. Podem d ir que és un període 

de recerca, en qué treballa  amb diferents técniques i form es d'expressió. A lgunes 

imatges d 'aquells anys ens recorden les obres d'Estampa Popular pel seu carácter 

social i p o litic  en Tús del gravat. L'any 1976, amb les seves companyes del grup la 

Tronada, a més de Josep Branchat, Pau Roig i Rovira, i An toni Paredes, pren part 

en una mostra coTlectiva a la llibreria La Tronada de Reus, en la qual cada partic i

pant treballa  sobre un concepte associai a Thome: Josepa escull la Ilibertat, una 

paraula que treballa en el full catàleg per m itjà d 'una poesia visual. Un any abans 

la nostra artista escriu; "C rec im portan t p intar sense lligams. Preferir la sinceritat 

d 'expressió amb to tes les seves osciTlacions, susceptible de canvis, si cal, a Tes- 

ta b ilita t aparent o forçada. Escoltar to ts  els crits i respondre als que ens moguin.
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corresponent a les seves diferents intensitats, sense menysprear-ne cap, per excès 

de ro tu n d ita t." '”

És aquesta sinceritat la que la porta a explorar, a experimentar. Francese Gali, 

referint-se a la seva exposició a TAteneu de Barcelona ens diu: "M ateria  y co lor que 

demuestran — así como la incorporación de un «collage» a base de tela de saco—  

claros y netos triunfos sobre las tim ideces que lim itaban sus primeras obras. Obras, 

las suyas, que descubren, en Josepa Filella, grandes aptitudes para recrear plástica

mente, una realidad que — en sus más posteriores obras—  va abstractizando, con lo 

que consigue una pintura más actual y, por añadidura, más persona l." '”

Tant en els seus paisatges com en les seves figures destaca la preséncia d'una 

textura consistent per Tabundáncia de matèria i per la forta estructuració de les 

seves formes. Pere Salabert va denom inar aqüestes obres pintura de concepte es

cultòric, per bé que aclaria que no era perqué Tobra tingués vo luntat tridim ensional, 

sinó per la defin ició  dels lim its de les seves figures, que es caracteritzen per les seves 

linies de contorn gruixudes i negres.'”

L'any 1980 exposa a la Galeria Subex de Barcelona. Arnau Puig deixa constán

cia del canvi que s'estava produ in t en el seu treball i comenta que en princip i Tobra 

té com a tema figures oprim ides, amb una Ilibertat reprim ida, que va deixant per 

introduir-se en una pintura en la qual els valors formais sbn determ inants, i en la qual 

es dóna molta importància a la textura i als gruixos. Concretam ent ens diu: "[...] el 

campo de batalla es la tela, allí donde la artista empieza a sentirse realmente preo

cupada por las posibilidades y d ificultades de la expresión y de la representación, 

no de un tema, sino de un efecto y composición estrictam ente p lástico."''”

Grup Xiroia

L'any 1973, amb les companyes Isabel Garcia Martorell, Mercé Martínez Mañez 

i Amada O tero, to tes tres alumnes de l'Escola d 'A rt de Tarragona, creen el Grup Xi

roia, amb el qual desenvolupen una àmplia activitat. En la seva presentació a la Sala 

d'Exposicions de la Caixa d'Estalvis Provincial ens diuen: "Unides en Tart, us oferim  

una petita mostra dels nostres intents. No hi busqueu ressemblances amb la realitat, 

que per a aixó ja existeix la realitat mateixa. Busqueu-hi harmonía de línia i color, i 

sobretot, interpreten el nostre sentim ent estimuiat per la natura. No hi vulgueu tro-
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bar tam poc l'estil dé fin it ni obra acabada. Volem 

tan sols, que veieu el tros de carni fe t per cadas

cú de nosaltres."” ®

Són plenam ent conscients que estan ence

tant una trajectôria, que tenen m olt per fer, però 

a la vegada tenen Tentusiasme i la ¡TIusió neces

sària per a continuar endavant. També tenen ciar 

que ei seu treball és d 'un grup independent, ¡ 

que cadascuna d'elles continua amb el seu carni 

particular alhora que pertany al grup.

El nom Xiroia, Tescullen perqué és el qua- 

lificatiu fem eni d'una persona alegre, trempada, 

com és la imatge que presenten en els catàlegs, 

on veiem les seves integrants plenes d'energia i 

alegría.

Podem considerar que elles sbn algunes de 

les primeres artistes féministes del nostre pais.

No solament perqué és un grup com post úni

cament de dones, sinó perqué ens mostren la 

satisfacció de ser dones. En aquest sentit tenen

importància les targes editades en les quais les quatre integrants mostren la part 

superior dels seus cossos, pel davant i pel darrere per reivindicar la seva fem in itat. A 

Texposició que fan Tany 1979 a la Torre Vella de Salou, la imatge de la mostra és una 

fotografia  de Josep Branchat en la qual es veu una dona nua, ajaguda, d'esquena, 

amb el cos retallat sobre un fons neutre que destaca el seu protagonisme. El text 

que acompanya la imatge ratifica aquest protagonisme: "El grup XIROIA mira la 

Dona, pensa amb la Dona." Indubtab lem ent és una exposició sorprenent on a més 

de les pintures hi ha diferents instal-lacions en les quais la dona és la protagonista 

indiscutible. En una de les obres veiem un grup de maniquins femenins nus al centre 

de la sala, coberts per un plástic transparent que els fa visibles però que els manté 

empresonats. En una altra instaTlació col-loquen un altar presid it per un quadre de 

gran form at amb una dona nua, gairebé sense rostre, com a simbol genéric. Al seu 

voltant, reinterpretacions de figures femenines de diferents époques com Nefertiti, 

la Venus de Miio, la Mona Lisa, etc. Sobre la taula de Taltar una série de tampons

Instal-lació - G rup Xiroia, 1979, instal-lació, col. privada
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sanitaris com si fossin espelmes i, al davant, un llibre obert amb un veritable decàieg 

d'intencions. En transcrivim algunes frases:

"En Taltar de la vida t'han iloat dona i t'han sacrificat.

Han Iloat la seva fem in itat, han sacrificat el ser humà

L'home ha Iloat la teva ductilita t, ha sacrificat la teva prôpia iniciativa

La cultura t'ha  Iloat com a model estètic, ha sacrificat la teva naturalitat,

[...]
Baixa dona de Taltar de les lim itacions i camina vers totes les realitats."

Un text im portant que deixa ben clars els objectius de la mostra i del Grup Xi

roia, un coTlectiu que mereix un estudi en detall per raó del seu interés, del m om ent 

que viu i del lloc on sorgeix. És un grup m olt desconegut, cosa gens estranya ja que, 

segons diu Rocío de la Vila, artistes reconegudes de TEstat espanyol com Eugènia 

Balcells, Eulàlia Grau, Fina Miralles i Àngels Ribé queden en Toblit, perqué la crítica 

dels vuitanta no vol saber res de Tart que tingu i un cert carácter p o litic .'”

Etapa mediterrània

Arribem  al m om ent en què Josepa Filella troba el seu llenguatge, Tobra que 

m illor la identifica. Una obra que Tapropa a les seves arrels i al mateix temps la porta 

a defensar el seu te rrito ri i el medi ambient. L'any 1982 la pròpia artista parla del 

seu treball; és el com ençam ent d'una nova etapa: "Actualm ent, el meu treball s'ha 

centrât en la reproduccib plàstica d'unes estructures m olt simplificades compostes 

de formes i masses de gruix matèrie, i granulacions formades per diversos elements 

naturals i sedimentaris com són: petxines, pedres, sorra i d'altres matèries trobades 

a les nostres platges."®“

"M edite rràn ia" és a la vegada el tito l d 'aigunes de les seves mostres d'aquests 

anys, però tam bé en trobem  d'altres que fan referència a aquest paisatge estimât 

com "Sedim ents" o "D e la te rra". És cert que el mar ja apareix en obres d'anys ante

riors, però ara el mar i el seu entorn tenen una preséncia indiscutible. L'any 1985 par

ticipa en una exposició conjunta amb Isabel Garcia i Josep Branchat a la capella Sant 

Roc de Valls. Davensol recorda la mostra realitzada dos anys abans en la qual l'artista 

usa ja les mateixes fonts del seu entorn m editerrani: el mar, la platja, els horitzons
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marins, la sorra i les petxines, a més dels milers de de

tails que aIgú amb ganes de veure po t descobrir en la 

natura, en la seva recreació, i en la manera com l'artista 

les dota de significat. "Els objectes tangibles, les coses 

reals, es transformen, com en la poesia, en metáfores, 

d 'un món imaginatiu, que contraposant-se a un món 

que ens van destruint ecolôgicam ent, evoca la bellesa 

de la natura, de la naturalesa de la qual ens allunyen els 

avenços tecnoldgics, i a la qual, potser, Thome haurà 

de tornar. Si és que algun dia hi és a temps."®®'

Pere Anguera va fer el text del catàleg de la mos

tra "De la Terra" que, com en Texposició anterior a 

Valls, fa conjuntam ent amb Isabel Garcia M artorell i Jo

sep Branchat. Pel que fa a les obres de Josepa, es refereix a Tentorn de recreació de 

les seves obres: l'àrea marítima, la seva llum i les diverses tonalitats que prenen el 

mar i l'atmosfera al pas de les hores. Destaca tam bé el carácter ecològic de la mos

tra, que segons ell és el nexe que uneix els tres creadors. Ens parla de la degradació 

i de la sistemàtica espoliació de la natura, i afirma que la mostra és un cant a la presa 

de consciéncia de la nécessitât de recuperar-la.®°®

Al mes de febrer de 1988 exposa a Tantic A juntam ent de Tarragona. Vicente 

A m iguet ens diu: "En sus técnicas mixtas aporta en perfecta simbiosis con el óleo, 

acuarela, tèm pera o pastel, arenas de mármol o de playa, conchas marinas, madera, 

mimbres, pequeñas estatuas clásicas, llegando en algunas de sus obras a una ver

dadera escultura mural [.. .]."®°*

L'artista insisteix una vegada més en la relació de la seva producció pictórica 

amb el seu territori, amb el seu entorn, que li dóna en gran part la seva iden tita t com 

a dona i com artista: "Tot i que el meu treball ha anat expérim entant una evolució, 

sempre ha vo lgu t ser un reflex de la meva manera de ser, de com jo  em sento molt 

d'aquí, hi ha una clara aTIusió a la meva terra. Crec que és m olt im portant ten ir unes 

arrels i ho transm eto a les meves obres [...]."®°'’

L'evolució i la fide lita t de qué ens parla l'artista es fan évidents en les obres 

que presenta en una mostra coMectiva que va aplegar els artistes de Salou. Raquel 

Medina, comissària de la mostra, constata que la seva obra, que té com a constant 

la preséncia del paisatge, s'ha anat quedant amb els trets essencials i s'ha decantat
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per Tabstracció, sense perdre mai el referent inicial.“ * Com en moites altres obres 

d 'aquest période, la part inferior presenta sempre una major riquesa textural, ja si

guin terres o pedres, o les seves classiques petxines, per anar passant a textures més 

fines a través de franges que se superposen o de formes triangulars. Crida Tatenció 

com deixa sense emmarcar la part superior d 'aquestes obres, com si es pogués 

continuar en el procès de depuracib textural, peró tam bé conceptual, que p o t estar 

Iligat a les seves reivindicacions ecolôgiques. Cal destacar el suau cromatisme amb 

tonalitats ocres i blavoses.

L'any 1993 Josepa exposa conjuntam ent amb la seva amiga Isabel Garcia a la 

Sala Municipal de Cambriis, la mostra "Free a Free" que, segons apunta Tate Cabré, 

respira terra i mar M editerrània. En aquest article Josepa Filella ens parla dels nous 

elements i conceptes que integren la seva obra: "Cada vegada introdueixo més 

daurats, crec que hi aporten lleugeresa, subtilita t en detrim ent de la part matèrica. 

Està en procès d 'orienta litzar la seva obra. Cada vegada m'interessa més la filosofia 

orientai, fa ig ioga i segur que aixó es reflecteix a Tobra."®“

Moment de transido

L'exposició que Josepa fa al Pati del PaIau de la D iputació de Tarragona al 

setembre de 1994 enceta un període de transició. Aquest fe t queda m agnificament 

expressat en el tex t del catàleg escrit per un dels nostres m illors poetes, Xavier 

Amords, que ens dóna una explicació de la identita t mediterrània de la gent del 

Camp: "Form en part d'un te rrito ri amb un finestral immens i inequivoc que és el de 

la M editerrània i la gent d 'aquest espai, concret i ben d ibuixat del Camp, ha nascut 

de cara a Taigua i d 'esquena a la muntanya. I aixi, qui ha vo lgut detectar Taltra be

ilesa, s'ha vist ob liga t a g irar sobre si mateix, a contradir el calent del semicercle, el 

m agnétisme de la llum en el seu màxim esciat i a buscar camins esquius que li han 

permès d'enfilar-se, sovint per veure des d'una major distancia, però, tam bé, segu

rament, amb suficient fervor, el joc de blaus d iv id it per Thoritzó."®®®

Una bella manera de parlar de la particular mirada que la p intora té sobre el 

seu paisatge, en el qual es conjuguen les tonalitats blaves i la presènda de la llum. 

Incideix sobre un aspecte que és el fil conductor de la trajectôria visual de Josepa 

Filella: la fide lita t al seu territo ri. A ixi ens diu: "[...] la seva obra està feta de terra i de
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mar, de sorra i aigua, sota al cel, cara Thoritzó [...]". Sense deixar aquest mar i aquest 

cel, la p intora va un pas més enllà per arribar a allò que el poeta reusenc anomena 

Teclosió, que podem  entendre com Tinici d 'una obra gairebé cosmogònica que 

conforma la seva darrera etapa.

Mediterraneïtat, geometria, espiritualitat

L'intima relació que Josepa Filella té amb la seva terra és una de les constants 

més determ inants de la seva producció pictórica. Aquesta fide lita t al seu paisatge 

de la qual escriuen la m ajor part dels autors que han tractat la seva obra. La m editer

raneïtat és un concepte Iligat als nostres origens, podriem  d ir que és el fonam ent de 

la nostra cultura occidental, i com a tal un concepte m olt com plex en què per raons 

obvies no podem  entrar però que es refereix a diferents camps que tots coneixem. 

Quan parlem de pintura m editerrània, im m ediatam ent Tassociem al mar, a la llum al 

co lor blau, trets caracteristics de Textens territo ri del que coneixem com a conca del

DONES ARTISTES A LES COMARQUES DE TARRAGONA 189



Llum, 2011, tècn ica m ixta, lO lx  102 cm, col. privada

190 PLURAL FEMENÍ



Mediterrani. Tots els que hem nascut o crescut a la vora d 'aquest mar ho tenim  m olt 

assumit, i en el cas de la nostra artista, tal com ella mateixa ho diu, és consubstancial 

a la seva manera de ser i això naturalment es tradueix en la seva obra. El blau en 

múltiples tonalitats és el color dom inant en la seva pintura; blau del mar i del cel, co

lor simbol de la m editerraneïtat, un concepte que des de fa molts anys objectualitza 

per mitjà de petites petxines i sorra com a elements constitutius de les seves obres.

La geom etria és present en la seva obra i es manifesta en l'ùs i la presència 

del triangle, una de les formes géom étriques que, amb el quadrat i el cercle, estan 

presents en to ts els pobles de la terra. Utilitza, per tant, una figura amb una forta 

càrrega simbòlica que té una llarga trajectôria en la història de l'art.

Josepa Filella treballa amb aquesta figura en m últiples variants. M oites vega

des fa servir el triangle per a crear un quadre dins del quadre. Jugant amb els colors i 

la llum, els seus triangles destaquen de la resta de la com posició i creen el seu propi 

espai. Una descripció que coincideix amb el sentit que l'artista li vol donar; ella veu 

el triangle com un espai tancat intim , aïllat de Textern, un lloc per a retrobar-se.

D'altra banda, el triangle  és una forma compositiva clàssica que funciona m olt 

bé per a crear una com posició equilibrada. Aquest equ ilibri contrasta amb l'expiosió 

de petites taques de co lor o petits fragments, que inunden tant Tinterior del triangle 

com el seu fons com si fos una espécie de magma.

En altres obres, la figura triangular pren la forma d'una muntanya i ressalta el 

seu carácter ascensional. El triangle en posició invertida és una altra de les variants. 

Només veiem una part del que sembla convertir-se en Telement que sustenta o 

serveix de lim it a una massa còsmica. Una altra possib ilitat són les obres en qué la 

forma de triangle  té una projecció en les seves escultures piramidals.

L'espiritualitat ve donada, en principi, per la mateixa intenció de l'artista. Jo- 

sepa cerca aquesta forma i aquesta manera de p intar que, des dels seus paisatges 

d'arrels mediterránies i a través de la seva recerca. Than portâ t a la sintesi del seu 

mar i del seu cel fins arribar a obres plenam ent abstractes, però que sempre tenen 

com a referent Tentorn, el te rrito ri en el qual ha nascut. Cai destacar que en els dar

rers anys l'artista ha incorporât a les seves obres pa d'or, una matèria que aporta un 

toc m olt particular, una brillan tar especial als seus treballs. També hi ha una intenci

onalita t per part de la p intora, per aquesta raó eis seus daurats estan generalm ent a 

la part superior de les seves obres en el vértex dels triangles: van a la recerca de la 

llum, cap a un espai més pur, en una intima comunió amb la natura.
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Teresa Baena (Tarragona, 1947)

Comença els seus estudis d 'a rt als d ivu it anys a l'Escola d 'A rt de Tarragona 

quan aquesta es troba al carrer de Santa Anna. Es casa als vint-i-un anys i, com és 

habitual a l'època, deixa d 'estudiar i es dedica a la seva familia. Té dues filles i als 

trenta-quatre anys reprén els estudis; es gradua Tany 1982 en les especialitats de 

pintura i escultura. Posteriorment fa estudis de gravat.

La primera aparició pública del seu treball és Tany 1988 a la II Biennal de Pin

tura Joan Baptista Plana, organitzada per l'A juntam ent de Tarragona, on obté  el 

prim er premi amb TaquareTIa Muralles, un guardó que sorprèn l'artista perqué és la 

primera vegada que es presenta a un concurs. L'obra és una particular visió de Tar

ragona, m olt allunyada de les caractéristiques imatges pictòriques que norm alm ent 

se'n fan. Una obra entre la figuració i Tabstracció amb un m inim d'e lem ents; només 

veiem insinuada la silueta de la ciutat vorejada per les muralles en tonalitats fosques, 

ocres i negres. El prim er pla i el fons estan elaborats amb grans pinzellades amb 

tons blaus i ocres que deixen veure el color blanc del suport, amb un tractam ent 

informalista que aporten m ovim ent i tensió a la composició.

Aquesta obra significa una bona carta de presentació del seu treball. Certa- 

ment és arriscat presentar-se a un concurs amb una aquarel-la gens convencional, 

sobreto t quan sabem que la major part dels artistes que treballen amb aquesta 

tècnica, si bé és cert que en tenen un bon dom ini, fan obres generalm ent m olt tra 

dicionals. El guardó és un estimul im portant a Tinici de la seva carrera professional.

L'any 1990 fa la seva primera exposició individuai a la Sala de TAntic A juntam ent 

de Tarragona, punt de partida de la seva trajectôria en la qual ha rebut nombrosos 

premis i distincions. Ramon Ferran, un dels seus professors, fa la presentació: "Te

resa Baena articula la seva obra entorn a una gran com plexita t de ritmes i tensions 

entre una sèrie d 'e lem ents formais units en Tabstracció, rica en color amb predom ini 

dels vermeils, groes i blaus, dels quais obtindrem  una lectura del món que Tenvolta, 

filtra t a través de la seva personalitat."®“

Aquest mateix any guanya el prim er premi del I Concurs de Pintura del Baix 

Penedès, i el 1991 rep el Premi Busquets de Pintura Santa Tecla a Tarragona.

Des d 'un bon com ençam ent l'artista ha anat per Iliure: com ella comenta, no 

Than preocupat ni els ismes ni les tendències del m om ent, solament Tha intéressât
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fer el que ella creu que ha de fer, el que la fa sentir bé. Però si que podem  d ir que hi 

ha un fil conductor en el seu treball: la relació entre abstracció i figuració.

Quan observem algunes de les obres dels primers anys, veiem que hi ha un 

referent im portant, Gonzalo Lindin, que fou un dels seus mestres a l'Escola d 'A rt. La 

seva influéncia és present en obres com la que va presentar a Art-Tarraco 97, UNI

CEF Tarragona, que recorda m olt l'esquema com positiu més utilitzat pel desapare

gut p in to r i tam bé la seva tècnica en l'ús dels acrilics. Ens referim a una estructura 

central que es va obrin t, amb grans taques de co lor que se superposen, la im por

tància donada a la matèria i a les textures, i la gran varietat cromàtica. Una influéncia 

que Teresa Baena sap treballar m olt bé, perqué és un tipus d 'obra  ajustât al seu 

tem peram ent apassionat pel que fa, amb una gran Ilibertat en l'ús dels materials, 

del color de les veladures, de les superposicions, etc.

Teresa tam bé ha treballa t en el camp de la il-lustraciô, un fe t que perm et veure 

el seu dom in i del d ibu ix tal com ho demostra en les seixanta-quatre il-lustracions 

que va fer per al llibre Les arrels dels nostres pobles  de David Marca i Cañellas. Com 

en les seves pintures, les formes, les figures no estan mai acabades; en cada escena
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Perfiis, 1992, tècn ica m ixta, 114 x 146 cm, col. privada

podem  veure de forma m olt clara que s'hi refereix, però sempre deixa a Tespecta

dor, en aquest cas al lector, la possib ilitat d 'im aginar la resta

"Entre el passat i el fu tu r" és ei tito l de Texposició que presenta a la Galería 

d 'A rt Contem porani Maria Viiialba i Badia, a Sant Feliu de Guíxols el 1999. L'escultor 

Rufino Mesa en fa la presentació. En el seu text, després de parlar, citant Cicero, 

que demana als artistes una bogeria doiça per perfum ar les angoixes de la vida, 

diu: "Una bogeria és la que empeny Teresa Baena per treballar en un terreny dificil, 

Tart. On el résultat és sempre la incertesa i el sacrifici personal. En moites ocasions, 

tam bé emergeixen les ¡dees brillants, els moments de satisfacció, peró en general 

el premi al treball és la incomprensió. Teresa pinta amb la passió posada a la mà, 

amb ágil gest d 'un mestratge que moites vegades, no sempre, funcional al marge 

de la raó."®®’
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L'any 2000 participa en la mostra coMectiva "Salou amb ulls d 'a rtis ta ", a la Torre 

Vella, on presenta Tobra Port Esportiu  (1997). En aquesta com posició veiem un port 

i una ciutat com si fos un somni, només insinuacions, to t envoltat d 'una mena de 

cercle o de remolí, una gran taca ocre i blanca que envolta el mar blau ¡ deixa fora la 

ciutat. Sobre aquesta obra, la comissària de la mostra, Raquel Medina, escriu: "De 

la tarragonina M. Teresa Baena tenim  una agilissima composició, p letòrica de nervi 

i dinamisme que representa el port esportiu. Baena és pintora de tem peram ent in

qu ie t i valent, com demostra en la seva constant evolució, i d 'una instintiva força en 

el tractam ent del co lor i la factura."®'®

A la Biennal d 'A rt de Tarragona ha estât seleccionada en dues oportunitats, 

el 1990 i el 2000, amb obres abstractes amb referents urbans o arquitectònics, es- 

pècies de visions aèries en les quais el grafisme, el color, la linia i la riquesa textural 

són els principals elements per a aconseguir unes obres suggeridores i visualment 

intéressants.

L'arquitectura té un pes im portant en la seva producció, present en moites de 

les seves obres com la que va merèixer el Premi Joan Baptista Plana. El 1998 és se

leccionada per al I Certamen Nacional de Pintura A ito r Urdangarin célébrât a Vitdria, 

al qual presenta Tobra Azul y Amaril lo  (1995), una obra de caire orientalitzant per 

Tambientació cromàtica, un espai indefin it de tonalitats ocres amb una taca de blau 

intens a la part superior, una mena de finestra vorejada de color negre que accentua 

Taire de misteri. A  la part inferior, en diagonal, tres ares apuntats que ajuden a donar 

sensació d'espai, i la fon t en prim er pla. Una pintura amb els minims elements, que 

evoca un am bient de terres Ilunyanes. En moites altres obres podem  trobar arcs, 

edificis, cases, només suggerides, de vegades relacionades amb la seva ciutat que 

per a ella és un motiu d 'inspiració constant.

El 2004 es presenta a la Sala Julià de Valls amb la seva mostra "Impressions", 

i el 2005, a la Sala Llac de Tarragona amb "Enigm es", dues exposicions amb un 

contingut similar. Obres abstractes en les quais moites vegades podem  trobar un 

referent, o un elem ent arquitectònic to t just insinuât, una porta, una pianta d'una 

estructura arquitectónica, murs veils amb incisions, esquerdes, senyals del pas del 

temps. Obres que segons l'artista tenen com a referent la seva ciutat: "La inspiradb 

de la meva obra segueix sent Tarragona. Les seves pedres, la seva força i la seva llum 

serveixen de suport a les meves inquietuds, vivències i devocions."®'' La llum daura- 

da de Tarragona, que per a molts artistes és un dels grans atractius del territo ri, és la
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que ens presenta l'artista en aqüestes obres, una llum que inunda to ta  la composició 

i que ens deixa veure formes poc definides, que semblen donar pas a altres espais. 

Com ens diu Jesús Gálvez Yagüe: "L'artista s'esvaeix àgilm ent de la rigidesa que li 

imposaria el fe t d 'articu lar els elements I subratlla el carácter en igm àtic d 'aquestes 

composicions. [...] a Teresa el que l'interessa no és tan sols el quadre, sinó la vibració 

humana que l'im agina [...]".®'®

Aquesta possib ilitat que l'artista deixa sempre a l'espectador d 'im aginar el que 

ella ha insinuât en les seves obres, com hem vist, és una constant del seu treball des 

dels inicis i forma part del seu llenguatge que, amb variants, presenta al llarg del 

temps. Tanmateix, fa excepcions quan treballa per a un esdevenim ent en particular, 

com la mostra "Esclats", per a les Festes de Santa Tecla de 1996, en la qual el tema 

són els personatges del seguici popular que, sense ser del to t figuratius i amb una 

interpretació m olt Iliure de cadascun d'ells, són fád im en t identificables. D 'igual ma

nera, quan es presenta al concurs de pintura Melilla M ujer y Arte, el 2003, en el qual 

va obten ir el segon premi.

"Tatuatges Interns" és el títo l de la mostra que va presentar a l'Aula d 'A rt de 

la Universität Rovira i Virgili. Fou en aquell m om ent que hi vam entrar en contacte i 

ens vam interessar per la seva obra. Composicions abstractes amb formes géom étri

ques, quadrats, rectangles amb una forta textura, deixant sempre que Tespectador 

capti el que ella ens vol d ir i ho fa a través "[...] de pigments, resines, acrilics, pois de 

marbre [...] materials amb els que crea relleus, transparències i harmonies crom àti

ques on predom inen terres, ocres, verds suaus, tonalitats vermelloses".®'*

Les dues darreres exposicions, "L'espai en Tarquitectura" i "Els Calls Jueus de 

Tarragona", realitzades el 2012 a la sala de TAteneu de Tarragona, son una evidènda 

més del seu interés en aquesta temàtica que li perm et seguir explorant en la seva 

linia: per una banda, continuar investigant visualment la ciutat i per una altra, seguir 

amb Tobjectiu de mostrar sense ensenyar, un dels majors atractius de la seva obra.

Actua lm ent treballa en un conjunt d 'obres que tenen com a tema la ciutat, llocs 

significats, sota la seva particular mirada. N 'hem pogu t veure alguns, segurament la 

série més poètica de l'artista. Com sempre, ella continua fent el que li agrada, es 

nota que gaudeix p in ta t i ho transmet.

La Rambla, 2012, tècn ica m ixta, 146 x 114 cm, col. privada
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Núria Pié (Tarragona, 1948)

És una de les céramistes més reconegudes del nostre país. Am b una llarga i pre

miada trajectôria continua amb la mateixa il-lusió de quan va començar. És una perso

na sempre disposada a aprendre, amb un concepte m olt ciar del que significa ser una 

creadora del segle xxi. El seu món va més enllà de la ceràmica, una conseqüència de 

la seva formació m ultidisciplinar que li ha permés ampliar els seus horitzons artístics.

Núria neix a Tarragona; a la seva familia no hi ha antecedents artístics, i no els 

agrada gens la idea que la seva filia es decanti pel món de Tart. M algrat to t, des de 

m olt jove té m olt ciar que aixó és el que vol fer. Als catorze anys, sense el consenti- 

ment familiar, es matricula a l'Escola d 'A rt de Tarragona on estudia d ibuix ¡ pintura. 

Dels anys passats en aquest centre recorda amb especial afecte Magda Folch, una 

professora exceTlent, d 'ám plia  cultura, que motiva els seus alumnes a ser autocrítics 

amb el propi treball, com una manera d 'aconseguir un bon nivell creatiu. Curiosa

m ent no va a les classes de ceràmica, perqué el professor Ramon Carreté considera 

que no és un treball per a dones.

L'any 1969 marxa a Barcelona on estudia disseny gráfic i fo tografia  a l'Escola 

Llotja. Durant els primers anys a Barcelona treballa com a ¡TIustradora i publicista a 

la revista Cavali Fort. Es casa, té dos filis, i després del naixement del segon decideix 

que és el m om ent d 'aprendre a fer el que sempre havia volgut: ceràmica. No Tinte- 

ressen els centres tradicionals de Barcelona i per aixó necessita un lloc per treballar 

al costat del mestre, i ho fa al Taller d 'A rt de Sant Jordi, d ir ig it per Dolors Prats. Ella 

ho explica: "És im portant aprendre al costat d 'a lgù, no perqué hagis d'anar més 

ràpid, no, sinó perqué tens les respostes més aviat." És un aprenentatge intens. Fins 

i to t hi va els caps de setmana per dedicar hores al torn. Recorda les ensenyances de 

Magda Folch, i aixeca una peça i la torna a desfer una i altra vegada

Munta el seu p rim erta lle r com partit Tany 1977. Ja sap tornejar i voi encetar una 

altra etapa, una altra fase, i treballar Tesmalt, però no té els coneixements quimics 

que necessita. D'altra banda, al país no existeix b ib liografia  sobre aquesta m odali

tat, i no hi ha on cercar la informació per continuar avançant: "[...] els secrets de les 

fórmules, els secrets de la cuina fa anys no es compartien. Els que van anar a Tescola 

tenien poca form ació, per tan t si volien fer ceràmica, s' havien d'espavilar"®'“ És lla

vors quan decideix escriure a Antonio  Vivas, d irector de la revista Ceràmica, una de
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Bols Grafie, gres, 1 9 x 9  cm, decorac ió  am b calca, col. privada

les persones amb un gran coneixem ent en aquest camp i que ha desenvolupat una 

extensa labor en la d ivu lgado  d 'aquest art. A n ton io  Vivas ha estudiat a Australia i 

coneix el que es fa als països anglosaxons. La resposta és positiva i Vivas comença a 

enviar-li informació sobre Ilibres i revistes; a més, fan una bona amistat.

El prim er encàrrec que rep és per a fer oueres. Va tornejar centenars d'oueres. 

El dom ini del torn és una tècnica que Núria Pié reivindica de manera m olt clara. 

Ella sempre ha vo lgut ser tornera i es defineix com a tal. En aquest sentit és una 

ceramista dins del concepte més tradicional, que la uneix als céramistes de sempre, 

els que ella ha adm irat des que era petita, quan passava hores asseguda al costat 

d 'un ceramista veient com feia anar el torn. Núria pensa que no to thom  po t ser ce

ramista torner, cal ten ir un conjunt de qualitats, cal amor per la matèria, dominar-la, 

controlar-la i gairebé integrar-se a ella. Però tenim  dar que ella va més enllà del fe t 

de ser tornera. El bagatge que té gràcies a la seva estada de vora sis anys a l'Escola 

d 'A rt de Tarragona, i als estudis de disseny gráfic li donen una visió m olt més àm

plia i, com ella diu, "una intel-ligéncia a les mans d iferent de ser només artesana". 

Sentint Núria Pié, una Iluitadora nata que ha aconseguit el nivell que té amb m olt 

d'esforç, que és conscient de Tescassa valoració que a TEstat espanyol es dóna als 

céramistes, en particular als céramistes torners, es fa difícil no pensar en Tescola de 

la Bauhaus, que ja en el seu programa deixava assentai el següent: "Q uan el jove 

que sent amor per Tactivitat artística torn i a començar com abans la seva carrera 

d 'aprenent d 'un ofici, l'artista im productiu  no estará condem nat a un exercid incom-
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ple t de Tart, ja que el seu pie desenvolupam ent correspondrà a T o fic i, en el qual po t 

sobresortir. ¡Arquitectes, escultors, pintors, tots hem de tornar a Tartesania! Dones 

no hi ha un art com a professió."

És veritat, gairebé un segle després d 'aquest manifest fundacional continuem  

amb una concepció própia del segle xix. Conèixer Tofici és fonamental, és un pas 

previ a la creació. És cert que hem tin gu t céramistes del torn reconeguts, com és el 

cas de LIorens Artigas i Antoni Cumella, dos mestres en el seu camp. Però en rea

litat no es posen al nivell d 'altres creadors com els pintors o els escultors. Només 

cal mirar un llibre d 'h istòria de Tart per veure on estan ubicats els céramistes. No 

és aquest el lloc per p lantejar un tema m olt antic I trilla i, però que encara és viu i 

que ve al cas quan parlem del treball de Núria Pié, de la seva actitud i del seu com- 

portam ent. L'artista parteix del concepte prim itiu de la ceràmica, és a dir, de Tacte 

gairebé màgic de transform ar un tros de fang en una obra d'art, de veure com una 

p ilo ta de fang va prenent forma a les seves mans i es converteix en un objecte en el 

qual valorem el volum, la textura, el color, la seva harmonía, etc., com ho fern amb 

qualsevol obra d'art. Els artistes que treballen amb la ceràmica, com altres creadors, 

han anat evolucionant al pas del temps, fan servir nous mitjans, i actualment, les no

ves tecnologies. En aquest sentit, Núria ha estât una de les primeres a treballar amb 

la tecno log ia  d ig ita l aplicada a la ceràmica.

L'artista en la seva trajectôria ha alternat dues vessants, la comercial i l'artistica. 

No és que la primera no tingu i res veure amb Tart, sinó que en aquest cas l'artista 

s'ha d 'adaptar al que demana el client. A  fi de comptes, és del treball comercial que 

viu el ceramista. L'altra és alió artistic que li perm et expressar-se Iliurement, allí on la 

recerca, la innovació, el conèixer nous procedim ents és una constant, que alhora li 

perm et m illorar els seus productes comerciáis. Ella ho explica m olt bé: "En les me

ves ceràmiques creatives (encara que creatives ho són totes) em refereixo a les pe

ces de comprom is personal, no m 'agrada sentir-me lligada a la técnica, prefereixo 

estar lligada a Texpressió, al moment, als sentiments, als somnis [...]." Una manera 

de ser que Tha portâ t a una manera de crear obres m olt diverses, i des de Tany 2000, 

a deixar en part les obres tornejades que donen pas a altres formes.

En el seu recorregut professional es distingeixen sis périodes: 1984-1990, re

flexes metàTlics; 1991-1998, esquematismes; 1992-1994, prova de foc; a partir de 

Tany 1998, serigrafia; a partir de 2000, cubs o daus; 2007-2008, imatges manipulades 

d ig ita lm ent de flors. A més d'altres peces com els balcons per a flors o les esferes.
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Piscis, esferes de  refractari de color, de 3 a 10 cm 0 , col. privada

Cada etapa correspon a una situado determinada, a una situació personal que 

només l'artista coneix, i que expressa de la manera següent: "[...] en el arte plástico se 

reflejan todos los mínimos y máximos. Con ello, pretendo transm itir los sentim ientos 

o las ilusiones, que son más que simples palabras, que esconden tras de sí numerosas 

interpretaciones según el estado de ánimo, las experiencias acumuladas o el propio 

carácter."®'* En aquest aspecte és manifesta la seva afinitat amb Neus Segriá, una gran 

amiga de Núria. Les dues coincideixen que per mitjá de la ceràmica es po t transmetre 

el carácter de l'artista, la situació que està vivint en el m om ent que Tha creat. Podriem 

d ir que és el mateix que passa amb qualsevol altra manifestació artística.

Al novembre de 1906 participa en una im portant mostra coMectiva "La Cerám i

ca española y su integración en el arte. Exploración y revalorización de la materia", 

que té com a objectiu  valorar la ceràmica a nivell escultòric i les relacions amb la 

resta de les arts plàstiques. Hi participen seixanta-quatre autores i diversos tebrics. 

L'obra de Núria és inclosa en l'apartat "Exploración y revalorización de la m ateria". 

Un text d 'A n ton io  Vivas ded icat a la seva obra sosté que Núria hauria de ten ir el títol
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Gerro, re flex m etal lic, decorac ió  a 
espátula, 40 cm al., col. M useu del 
Disseny de  Barcelona (HUB)

Altaphone, gres, 30 x 20 cm, decorac ió  am b calca, col. privada

honorific de dama de la ceràmica, de manera similar al que a Anglaterra han atorgat 

a una altra gran ceramista, Lucie Rie. El conegut d irector de làr œvista Cerámica i un 

dels principals impulsors de la ceràmica a TEstat espanyol justifica la seva opin ió  

per la contribució de Núria Pié a la ceràmica, "[...] desde una perspectiva de m o

dernidad, sólo es comparable a la de un Hans C oper o Lude Rie, o la más actual 

de W outer Dam o Geert Lap [...]. Su racionalismo estético se integra en la corriente 

principal de la cerámica."®'*

Aquesta idea de m odernita t ve donada per la progressió del treball de l'artista, 

que ella centra en una frase que té al seu taller; "N o  es poden canviar les coses, si no 

es canvia un m ate ix." En aquest sentit, la form ació que ha rebut en diferents camps 

creatius ha am pliat els seus horitzons, sempre amb Tobjectiu que és necessari cami

nar amb el tem ps que toca viure. Quan, a causa d 'un problema fisic, no po t tornejar 

durant una tem porada, el regal d 'un cub que li fa un amie li obre un nou sender dins 

del seu carni, amb noves formes, diferents maneres de treballar i de presentar-les. 

interessada en aquesta figura geomètrica, comença a investigar sobre la s im bolo

gia del cub. ParaTlelament a aquesta recerca, recupera treballs antics en els quals 

experimenta amb lámines d 'aceta t sobre les quals dibuixa i posa trames i textures 

diverses. Així neixen els cubs sobre els quals im prim eix en serigrafies els seus dis-
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senys, que posteriorm ent treballa amb Tordinador, Aquests cubs amb decoracions 

vegetáis, trames, tin tes saturades, etc., són petites composicions pictòriques amb 

m últiples possibilitats, de diferents mides i dissenys pictdrics amb les quals realitza 

les seves ¡nstaTlacions, que poden estar tant en superficies planes com a la paret. 

Com es po t veure, el canvi no C la m e n t està en la forma, sind tam bé en la decoració 

i en la tècnica emprada en la qual la informàtica té el seu com ponent. A ixi mateix 

treballa amb les esferes, juga amb les diferents mides i colors, i crea composicions 

de gran puresa formai que l'artista veu com estels o constel-lacions.

Una de les seves darreres creacions són eis altaphones, en els quais de forma 

magistral retorna a Tofici original, ja que torneja la peça fins a donar-li la forma d 'al- 

taveu, que serveix per a amplificar el so de la música que prové d'un mòbil. És com 

una cometa curosament elaborada, amb un ús pràctic.

Tradició i m odernita t conformen la manera de ser de Núria Pié, una artista que 

des de 1981 participa activament en Timpuis i la renovació del coneixem ent de la 

ceràmica al nostre pais. Són nombrosos els seminaris que ha organitzat, als quais ha 

invitât prestigiosos céramistes nacionals i internacionals, com tam bé els que ella ha 

impartit. Cal destacar, a més, la seva feina com a restauradora i, particularm ent al 

territori, la restauració de les rajóles de Tinstitut Pere Mata de Reus, obra de Dom é

nech i Montaner.

El seu reconeixem ent nacional i internacional s'inicia Tany 1983 quan és convi

dada pel govern marroquí a partic ipar en el 5è Moussem Culturel d'Asilah. El 1986 

ho és per Les Chambres de Métiers, a la primera trobada de céramistes europeus, a 

Périgueux (França). El 1990 participa a Arte/Fiera  a Bolonya (Itàlia) com a ceramista 

convidada, i el 2000 a Texposició itinerant "Naturaleza Inventada", organitzada per 

l'A juntam ent de Còrdova. L'any 2001 la conviden a partic ipar en la 7a edició de la 

Ruta de la ceràmica, (Keramiekrouté) a Utrech (Holanda), on el país seleccionat fou 

Catalunya. L'any 2003 rep el d ip lom a de Mestre Artesà per la Ceneralita t de Catalu

nya a la seva trajectôria professional.

Realitza m últiples exposicions i obté  diversos guardons, entre els quals cal 

destacar el Premi Internacional ExpoHogar (2000); el Premi Internacional Vietri sul 

Mare, el reconeixem ent més prestigiós d 'ltá lia  (2001), a torgat a Titinerari creatiu de 

recerca basat en fons históriques i técniques contemporánies; la Menció d 'honor en 

el Concurs de Ceràmica de Castellò, i la Medalla d 'H onor pel Premi Internacional 

Vietri sul Mare (2003).
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Sefa Figuerola (Valls, 1948)

Sefa Figuerola és una artista amb una sòlida form ació teòrica i práctica, p le 

nament implicada en les activitats artistiques i culturáis de la seva ciutat. Estudia a 

l'Escola Taller d 'A rt de la D iputació a Tarragona durant els anys 1970 a 1975. Allí va 

ten ir com a professors Ramon Eerran, Lluis Saumells, Magda Folch, Tomás Olivar i 

Mariano Rubio, creadors àm pliam ent coneguts al nostre te rrito ri. El 1975 va revalidar 

els seus estudis a l'Escola d 'A rt C iutat de Balaguer, on va ob ten ir el d ip lom a d'arts 

gráfiques. Durant els anys 1977 i 1978 va estudiar gravat amb Ramon Ferran i Jordi

Secali. L'any 1977 s'intégra al grup de Teatre del Principal a Valls, treballa en els de-

corats i dissenya vestuaris, alguns programes i cartells. A partir de 1981 i durant uns 

quants anys col-labora amb la crítica d 'a rt als Quaderns de VHaniu i Tany 1997 obté  la 

Ilicenciatura en història de l'a rt a la Universität Rovira i Virgili de Tarragona. Participa 

com a documentalista en el llibre d 'A n ton io  Salcedo L'art del segle XX a les comar

ques de Tarragona (2001) i és comissària amb Jordi 

París de l'exposició "L 'A rt a Valls de la postguerra 

a l'actualita t" al Museu de Valls" (2003). Col-labora 

amb el Cine Club de Valls, sobre el qual ha publicat 

una primera aproximació histórica.®'®

Malgrat la seva àmplia form ació i el dom ini 

assolit, Sefa Figuerola ha m ostrat m olt poques ve

gades en pub lic les seves obres, i quan ho ha fe t ha 

estât en mostres col-lectives.

Hi ha un tema essencial en el seu treball: la 

dona. Ella és la protagonista dels seus gravats, 

de les seves pintures i dels seus dibuixos. La ma

jo r part són dones tristes, pensaroses, plenes de 

malenconia. Dones de les quals només veiem els 

rostres. De faccions ben dibuixades, de grans ulls i 

llavis tancats. Dones que miren el fu tu r amb tris te 

sa, que sembla que no poden escapar del seu des

ti. Dones immerses en un paisatge del qual formen 

part i del qual voldrien fugir.

\  ‘ I
Sense títol, tècn ica m ixta am b tin tes, 26,2 x 23 cm, 
col. privada
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Sense títol, tècn ica m ixta am b tin tes, 10,5 x 19 cm, col. privada

Dones fortes que imaginàriam ent semblen avançar amb determ inacib, amb 

les seves llargues cabelleres al vent, que es mouen sobre una terra àrida, resseca. 

Volen anar-se'n perd sempre hi ha aigú que vol impedir-ho, que vol incid ir sobre la 

seva decisió, si no en la realitat, si en el seu pensament. És una conseqùència de la 

vida que ha portât, que condiciona fins i to t la seva manera de pensar i, naturalment, 

d'actuar.

Dones nues prenyades, i la seva nuesa fa més evident que estan prôximes a 

portar al mon una nova vida, però sembla que es pregunten quin serà el seu desti. 

Al seu vo ltant uns rostres es m ultip liquen, amb expressions que aparentm ent la in

terroguen sobre el seu estât. Podem d ir que el dub te  hi és sempre present.

També tenim  la dona acompanyada de la seva parella, del seu home. Figures 

que d'esquena observen el paisatge que es perd en la Ilunyania, o la dona que, 

abracada al seu home, es recolza en el seu pit; totes elles, figures amb clares rem i

niscéncies de l'època biava de Picasso.
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Però no to t és soledat i tristesa. També ens presenta alguna dona que omple 

Tespai, que observa el món amb alegría, fe liç de la seva fem in itat, del seu cos, que 

es fon amb Tentorn, envoltada de les notes musicals que amb la seva harmonía 

inunden el seu univers.

Les seves portes

És Taltre tema de la seva producció: olis de pe tit fo rm at amb portes ober

tes, aïllades, que no sabrem mai a quina casa o edifici pertanyen. Portes anònimes 

com les seves dones, que donen pas a espais interiors plens de llum i que, malgrat 

aquesta llum inositat interior, se'ns presenten com a llocs misteriosos. No sabem ni 

endevinem què és el que trobarem  en penetrar al seu interior. Només hi veiem el 

joc de Hums i d 'om bres sense cap presència humana o altre e lem ent que denoti que 

és un espai habitat.

Dins d'aquests petits olis hi ha un espai interior, de nou una obra enigmàtica. 

Una habitació sense encis amb una bom bata que penja del sostre, que fa una Hum 

somorta; una mena de presó, potser. A  Tangle inferior esquerra veiem el cap d'una 

persona, gairebé una calavera, i dels seus ulls surten unes línies que es projecten 

cap a Texterior, a través d'una gran finestra amb un paisatge pie de Hum que con

trasta amb Tespai interior, fe t que ens fa pensar que la finestra només existeix en la 

imaginació d 'aquest personatge.

Per qué aquests personatges, aqüestes dones i aquests homes? Segurament 

el que ens presenta Sefa Figuerola és una anàlisi crítica de la societat del moment, 

amb una visió m olt dura.
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Epileg

Com hem pogu t veure, el grup de dones artistes a les comarques de Tarragona 

que apareixen en el present treball és m olt ampli i divers. Tenim pintores, escultores 

i céramistes. A  través d'aquestes pagines hem intentât donar una visió general del 

seu treball i, quan ens ha estât possible, fer menció dels aspectes de la seva vida que 

es relacionen amb les seves trajectòries.

Horn es pregunta si per a aqüestes dones el treball artistic ha estât més dificil 

que per als seus companys masculins. Qué és el que ha passat perqué els seus 

treballs hagin quedat en gran part en un segon o tercer pla? Per qué la premsa en 

general ha ded ica t tan poc espai a les seves exposicions? Per qué alguns comen- 

taris que fins i to t quan volien ser un elogi, eren irdnics i masclistes? Crec que en 

aqüestes pagines podem  trobar respostes a aquests interrogants. Per sort, no sem

pre és aixi. Algunes de les artistes van rebre sempre comentaris respectuosos dels 

seus treballs, van ten ir un bon ressò m ediàtic, van poder vendre les seves obres i 

van obten ir premis im portants. M algrat to t, la m ajor part d 'e lles continúen essent 

m olt poc conegudes. Si bé no to tes poden ser englobades dins d'aquestes situa

cions; tal com diem  al començament, cadascuna representa una situació particular. 

El seu origen social i la seva posició económ ica tam bé són im portants en alguns 

exemples. A ltres han hagut de com paginar la seva tasca creativa amb la docència

0 altres activitats.

En alguns casos han iniciat de joves la seva activitat artistica, han fe t estudis a 

escoles de belles arts, que han interrom put en casar-se, un fe t m olt normal fa unes 

quantes décades. A ltres van haver d'esperar que els seus fills tinguessin una deter

minada edat per poder dedicar-se al que véritablem ent volien.

Per tant, no podem  parlar d 'un patró, ni d 'unes caractéristiques comunes. El 

que hem pogu t veure és que pel fe t de ser dones estan lim itades per la seva con

diciô. És a dir, en casar-se tenen cura del marit, els fills i la casa, i els seus interessos 

passen a un segon pla. Però no sempre és aixi per a totes. En alguns casos trobem  

parelles que entenen m olt bé que elles vulguin dedicar-se al mon de la creació a 

més de ser esposes i mares. També és cert que per a algunes artistes els problèmes 

en la relaciô de parella són el détonant que les porta a crear una obra més personal

1 potent. A ltres fan una obra im portant en clau feminista en algún m om ent del seu
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recorregut, o dediquen els seus esforços a p rodu ir una obra en defensa de la Iliber

ta t de la dona.

Dins de to t aquest panorama, dins d 'aquest ampli ventali, el que és im portant 

és Tobra produïda, això és el que ens ha fe t interessar-nos per elles. Totes tenen una 

trajectôria, un treball creatiu amb més o menys éxit, i mereixen el nostre reconeixe

m ent per la tasca desenvolupada a nivells m olt diferents i en circumstàncies m olt d i

verses. Com a résultat de la Iluita que duen a terme, contribuixen a la normalització 

de la situació de les dones creadores.
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