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Art a Girona, de la resistencia a la normalització 
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Evarist Valles, Obertura de 
l'espai temps, 1963, oli Í, ick. 

í a historia de l'art contemporani a casa nostra Inauria de 
I comentar amb l'aparició deis primers eíements del que 
^^podríem qualificard'avantguarda, al principi deis anys 50. No 
cal insistir en el fet que les décades deis 40 i 50 van ser a les nos-
tres comarques, des d'un punt de vista artístic, un període consi-
derablementfosc. Si ensfixem en Girona veiem com la represa de 
l'activitat expositiva va ser molt lenta, que l'Escola Municipal d'Art 
es trobava en un estat deplorable, i que la crítica oficialista 
s'entestava a negar qualsevol influencia o aparició de l'avantguar-
da estrangera i remetía tota la prodúcelo a la Inspíració nacional 
mes academicfsta.(l) En aquest context, el panorama restava 
dominat básicament per la figura del barceloní Joan Orihuel, artis
ta polifacétic í mestre de molts deis futurs artistes gironins mes 
destacats, Peí que fa a Figueres, la situado no era gaire diferent; 
les figures mes importants allá eren les de Ramón Reig i Josep 
Bonaterra, a banda naturalment de Dalí. El primer intent de crear 
un espai artístic innovador va ser la fundado del Cercle Artístic al 
Casino Menestral (1950), pero l'entitat va ser rápidament dausu-
rada per motius polítics. Peí que fa a Olot, no cal dir que el pes de 
la íradició artística sobre les noves generacions era encara mes 
aclaparador que a les altres ciutats, si és possible. 

He esmentat Girona, Figueres I Olot perqué no hi ha dubte que 
és en aquests nuclis, juntament amb Banyoles, que es concentra 
raclivitat artística mes rellevant en el context de l'art d'avantguarda 
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durant aqüestes décades; no és estrany dones que també avui 
siguin les ciuíats que lideren els diversos projectes vinculáis a l'art 
contemporani que van sorginta casa nostra, com es potveure a la 
resta de! dossier {fins i toí deixant de banda el cas excepcional que 
representa l'obra de Salvador Dalí i els espais museístics que h¡ 
están vinculats). Si tornem a Girona, veurem com les primeres ini-
ciatives destinades a promoure l'exhibició a la cjulat d'art contem
porani de qualitat les trobem a final deis 40; el 1947, concreta-
ment, es va fundar el Círculo Artístico, que esdevingué un agent 
importantíssim en la modernització de l'ambient artistic gironí, a tra
vés de l'organització d'exposicions i conferencies. El 1949, per 
exemple, es van organiU:ar dues coMectives d'artistes locáis (Xar-
gay, Casellas, Massanet i Vila Fábrega, entre molts altres), que van 
servir per mostrar la progressiva irrupció de l'abstracció entre els 
artistes de casa nostra, fet que evidentment va imtar considerable-
ment la crítica local. La pintura abstracta representava en aquest 
context, tal i com va escriure Caries Vivó, la punta de la llanga de la 
modernitat artística,(2) i els artistes que la practicaven ho feien, 
mes que per convenciment estétic, com a forma en aquell moment 
mes radical de transgredir les convencions imposades per la ideolo
gía estética del régim. El 1954 va ser també el Círculo el que va 
organitzar, precisament, la primera mostra coMectiva de pintura 
abstracta de les comarques gironines, amb la participació de vuit 
artistes, entre els quals Xargay, Marqués i el mateix Vivó. I també al 
principí deis 50 l'entitat va organitzar col-lectives d'artistes barcelo-
nins, i individuáis d'artistes tan prestigiosos com Millares o Ferrant. 

També en aquest període, concretament el 1952, es va crear el 
primer gnjp d'avantguarda de les comarques gironines, Indika, amb 
la participació d'artistes gironins (Joaquim Casellas, Paco Torres 
Monsó i Emilia Xargay), olotins (Jordi Curós i Mariá Oliveras), i empor-
danesos(EvaristVallés,Joan Massot, EsterBoix,Joan Massanet, pos-
siblement el principal instigador del gmp). Indika va fer només dues 
exposicions, una a Rgueres el febrer del 52 i una altra a les Sales 
Municipals de la Rambla de Girona el juny del mateix any; pero amb 
tot, representa el primer intent d'aglutinar els artistes d'avantguarda 
de les nostres comarques amb una voluntat de fer una mena de front 
comú respecte el predomini de l'oficialisme. Cap d'ells feia en aquell 
moment pintura abstracta, pero tot i aixó la seva obra era prou atrevi
da com per ser ámpliament criticada pels sectors mes conseivadors. 

Va ser a Figueres on es va anar forjant al llarg deis 50 un grup 
d'artistes que van optar decidldament per l'abstracció, l'obra deis 
quals acabaria essent en conjunt la mes consistent que va aparéi-
xer a les nostres comarques en aquest període; el grup va estar for-
mat per Valles, Massot, Massanet, Joan Sibecas, Joan Manera i 
Ramón Molons, i van exposar junts per primera vegada el 1960 en 
la mostra «Primera manifestado pictórica d'art contemporani 
empordanés», que es va poder veure a l'Escaia, Figueres, Roses i 
Cadaqués. L'evolució de la pintura deis empordanesos, básica-
ment des del surrealisme, els va convertir en els millors intérprets de 

les nostres comarques de Tonada informalista que s'expandia per 
Catalunya des de la meitat deis anys 50. L'informalisme havia arri-
bat aquí des de Franga, on es va anar introduint com una auténtica 
moda; els anys fináis de la década deis 50 i els primers deis 60 es 
van convertir en el període daurat de l'informalisme cátala, la carac
terística principal del qual va ser sobretot el seu carácter materia, 
sense oblidar les línies gestual, especialista i tachista, les preten
des deis artistes gironins. Cal dir, pero, que també a partir de mitjan 
anys 50 es van fer presents algunes veus critiques, com la d'Arnau 
Puig, que incidien en el fet que l'informalisme era un moviment 
excessivament individualista i existencialista, i que en el context 
cátala calla una forma artística mes compromesa amb la realitat 
social i política; aquesta visió va teñir també, com veurem, una forta 
incidencia en el panorama gironí. 

Peí que fa a Olot, caldria assenyalar que no hi va sorgir cap 
grup de pintors d'avantguarda o abstractes, com a 
Figueres, ni tan sois es va organitzar cap mostra, 
com és el cas de Girona. En pariar de l'avantguarda 
a Olot en aquest moment ens hem de referir fona-
mentalment a l'obra de dos artistes que es van 
esforgar per entrar en contacte amb altres creadors 
moderns i per introduir els nous corrents a la clutat. 
Es tracta de l'extraordinari escultor Leonel Quera i, 
en menor mesura, també de Jordi Curós; ambdós 
havien anat a París amb beques del Cercle Maillol; 
també hi podríem afegir el nom d'Oliveras, que com 
hem esmentat va participar a Indika. 

Aquesta primera activitat avantguardista, molt vincu
lada a la ¡ntroducció de l'abstracció com a element polé-
mic en un ambient molt resclosit, culmina amb r"Exposi-
ció d'art informal» que es va celebrar a Girona el desem-
bre de 1960, amb la participació d'un nombres grup 
d'artistes, entre els quals la majoria deis que hem anat 
menclonant, i que va provocar, com ja era habitual, un 
escándol important en la premsa de l'época, alimentat 
pels artistes mateix. No cal dir que en els casos de tots 
aquests pintors que van treballar en l'ámbit de l'avant
guarda en els anys 50 i comengament deis 60, pero, 
estem pariant mes aviat com ja hem dií d'excepcions en 
un context que era molt mes academicista. I també cal 
assenyalar com unfeno-

men significatiu d'aquest 

període el fet que molts ^ ^ K ^ / ' ^-Él^/ 

Leona Quera, 
S/T, csciilltini 
en phiuxa dejcnv, 
1962-64. ferro. 
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artistes també busquessin contactes a fora, sigui en un primer nivell a 

Barcelona com també a París, on molts d'ells van fer estadas en 

diversos moments i es va constituir així un flux d'intercanvi moit 

important; el cas mes significatíu en aquest conte)(t és probablement 

el d'Enric Marqués, pero també cal destacar els esforgos fets com a 

pioners des de final deis 40 perTon-es Menso, Casellas o Xargay. 

En la década deis 60 es va anar produint una progressiva nor-

malització del fet artístic a casa nostra,(3) i a mes es va comengar a 

viure arreu un cert intent d'aproximar de nou l'art i els artistas a la 

gent, seguint una línia que, com hem esmentat, alguns crítics ja 

havien avangat uns anys abans. Aixó, a Girona, va teñir dues mani-

festacions gairebé paradoxals, pero que d'altra banda expressen íes 

diffcultats deis aitistes per desenvolupar Iliurement la seva tasca i les 

contradiccions en qué es movien no només ells, sino tota la societat 

del moment. Per una banda tením les exitoses mostres d'art sacre 

(la primera es va celebrar el 1965), en les quals van participar amb 

mes o menys entusiasme gairebé tots els artistes mes avantguardis-

tes que hem esmentat flns ara, a mes de joves com Comedirá o 

artistes mes reconeguts com Rta; i'objectiu amb qué s'organitzaren 

aqüestes mostres era la renovado del llenguatge artístic religiós. 

Pero també el 1967 es va celebrar aquí l'exposició "Estampa Popu

lar», una mostrasorgida a Madrid i que també s'havia vista Barcelo

na, i que es marcava com a objecüu superar la incomprensió vers 

l'art contemporani que experimentava una gran majoria de la pobla-

ció, incorporant una clanssima cárrega política. Enric Marqués en va 

ser el principal impulsor i organitzador, i hi van prendre pari; artistes 

que també havien participat a l'attra mostra, com Ton-es Monsó, Xar

gay, Güell o el mateix Rta, entre molts altres. Aquesta exposició, tot i 

no teñir un gran éxit de públic i presentar un nivell de qualitat millora-

ble, significa, pero, el moment de Taparició d'una nova sensibilitat 

artística a casa nostra que en la década següent es va fer molt pre-

I LA PEALrTAT 

Binr MíirqiíCí, Paisatge, Í955, oli s. lela. 
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sent. Un darrer element significatiu en aquest procés de consolida

do del fet artístic va ser la creado de la branca gironina de l'Agrupa-

dón Sindical de Bellas Art;es, promoguda aquí per Quera, que, tot i 

ser un sindicat falangista, acaba essent també, uns anys mes tard, 

una platafomia d'expressió de lesgeneracions mes joves. 

En efecte, la situado ad:ísíica gironina en relació amb l'art 

d'avantguarda no es comengá a assumirfins ais anys 70, amb 

l'aparició de la nova generado deis Faixó, Niebla, Comadira, Coro-

minas, Ansesa... tot i que aquí podríem discutir llargament sobre si 

la «normalització» de l'avantguarda no representa en realitat la 

«desaparició» de l'avantguarda. Els anys 70, que a les comarques 

gironines veieren rapando deis primers moviments aníífranquis-

tes, van veure també com sorgia en aquest contextsociopolílic tan 

determinat un ari: molt connotat políticament. En el cas de Girona i 

també d'Olot aixó es concreta en l'aparidó de l'ADAG (1976-78), 

l'Assemblea Democrática d'Artistes de Girona. L'ADAG es pot defi

nir com «la principal formado de tot l'espai comunicadonal cátala 

que, des del camp de l'art i durant la primera fase de l'anomenada 

transido a la democracia, va impulsar una línia d'acdó en contra 

del régim totalitari que tingué una significada projecció social».(4) 

La seva línia de treball va pari:ir de tota una serie d'accions prévies 

significatlves, entre les quals algunes de les que hem esmentat; 

els ari:istes que hi van pariiidpar, de nou amb Marqués al capda-

vant, no compartien necessáriament referents estétics, pero sí la 

necessitat d'assumír uns ceri:s compromisos polítics comuns. Des 

d'aquestpunt de vista l'ADAG va jugar un paperclau en la dinamit-

zadó de determinats moviments socials que ja treballaven a Giro

na; i des del punt de vista plástic, materialitzades en diverses 

accíons i exposicions, van mostrar un gran interés per les manifes-

tadons mes arrelades en la cultura popular. 
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Les seves accions es poden vincular amb les que en aquest 
període van realitzar altres grups, com Praxis a Giroria, format per 
Bep Marqués i Bosch Martí, o a Banyoles el grup del Tint-2, format 
l'octubrede 1974 a partir del Tint-l,aparegut el 1970; hi van par
ticipar entre molts altresleroni Moner, Xicu Cabanyes, Josep Riera, 
Jaume Fábrega o Uuís Vilá. En les seves dues etapes el grup va 
promoure la realfeació d'una serie d'exposicions que anunciaven 
ja la irrupció a Catalunya del conceptual, i que representen per 
tant un deis exercicis mes radicáis que en aquells moments es va 
plantejar a casa nostra. Pero si la primera etapa tenia una voluntat 
sobretot de difusió, el segon grup va incidir mes en el component 
de debat crític i reflexiu sobre Tactualitat política i cultural, analit-
zanttemescomel/í/ísc/i. El seutreball va restar pero en una esfera 
potserexcessivament inteMectual, i la seva incidencia en la realitat 
social va ser menor que en el cas de rADAG.(5) 

Tot plegat ens sitúa ja a les portes deis anys 80, en un 
moment en qué el context artístic internacional perdia gran part 
del component polític que fins aleshores l'fiavla caracteritzat (I 
que en aquest sentit compartía plenamení amb l'acció deis artis-
tes gironins), o en tot cas hi apareixien altres focus d'atenció, 
com les qijestions de genere o raciais. Aquesta década va veure 
aparéixer a les comarques gironines un gran nombre d'artistes el 
treball deis quals es velé cada vegada mes influít per qiJestions 
estrictament estétiques, vinculades amb el fenomen de la post-
modernitat, que per la problemática sociocultural que fins ales
hores els havia marcat. Després d'una primera etapa de tímida 
aparició de l'avantguarda i d'un segon moment de plena impíica-
ció deis artistes en la realitat del moment, els vuitanta significa
ren probablement un moment de progressiva "normalització», en 
qué els artistes podien permetre's ocupar-se del seu treball mes 
enllá de les condicions en qué aquest es produía. Aquest fet es 
veié facilitat per la progressiva aparició, en un marc democrátic, 
de diverses institucions museístiques i artístiques i programes 
d'actuació en l'ámbit de les arts plástiques que obriren una pers
pectiva completament nova i que forma part d'un context que 
podríem anomenarja global.(6) 

Deixo aquí el que ha voigut ser una breu panorámica histórica 
sobre la qüestió de la contémporaneítat artística a les comarques 
gironines, I apronto per acabar fent esment del fet que proposar-
se d'escriure un text que resumeixi l'activitat artística a les comar
ques de Girona durant la segona meitat del segle KX esdevé enca
ra, en primer lloc, un exercici de detecció de mancances en la his
toriografía de l'art a casa nostra. 1 dio encara perqué la reivindica-
ció per un treball historie serios i complet que d'una banda reculli 
totes les dades disponibles i avanci vers la configurado d'un marc 
bibliográfic suficient, i per l'altra permeti desenvolupar un treball 
d'interpretació a partir d'aquest primer estadi capag d'oferir una 
vlsió global de la historia de l'art gironí, arranca de lluny i la tro-
bem repetides vegades en textos de diversos autors. 

Que existeixin algunes llacunes no vol dir, pero, que els tre-
balls d'história de l'art realitzats sobre aquest període durant els 
darrers anys no siguin d'una qualitat i una valúa importantíssi-
mes. En aquest sentit cal destacar la tasca realitzada per alguns 
autors i institucions per recuperar, estudiar i presentar la creació 
artística gironina d'aquest període a través d'exposicions, catá-
legs, Ilibres i articles. Tot i aquest esforg, pero, encara hi ha figu
res, tendéncies i períodes que han estat massa poc estudiats. I 
en tot cas, manca encara ara un treball de síntesi que permeti 
fer-se una idea de conjunt que no parteixi només deis noms mes 
destacats, que ja tenim clarament individuats, sino que sobretot 
es plantegi l'análisi de les relacions que van mantenir entre ells, i 
molt especialment del seu enquadrament en un context artístic 
mésampli, nacional i internacional. 

M. Lluísa Faxedas Brujáis Í-Í ¡nvjhíora 
íl'liiílóriíi de ¡'un coiiíauporaiii, UdG. 
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