
Vilanova

ara fa vint anys
~----------------------------------

Inauguració exposició Cardona Torrandell. Junt amb
ell, S. Masana, M. Mestres, E. C. Ricart, M. Ballester
i d'esquena, A. de Cabanyes.

Ara fa vint anys que Armand Cardona Torrandell presentava
per primera vegada a Vilanova una exposició de pintura. Era
el mes de novembre del 1959 al Foment Vilanoví. Aquest fet
té en la trajectoria de creació i de mostres del nostre artista
una importancia bastant relativa, pero estic segur que en té
torea en el seu sentiment. Aquest fet, que ara podem con-
templar a vint anys de distancia, en certa manera assenyala
una fita en la vida cultural i artística de Vilanova. L'afirmació
pot semblar frult d'una amistat personal amb l'artlsta, que indub-
tablement existeix; pero en fer-Ia tinc la certesa que ho dic
amb tota I'objectivitat, i que se 'm confirmen unes paraules que
vaig escriure en aquella ocasió. Molts records deis anys pro-'
xims al 1959, ··d.~ la vida cultural vilanovina d'aquells temps,
em reafirmen l'opinió expressada. Intentaré justificar-la.

La meya amistat personal amb Armand Cardona cornenca
fa més de vint-i-cinc anys; de lIavors enea s'ha mantingut de
manera permanent. Els nostres temperaments personals són no-
tablement diferents, pero hi ha una convergencia de punts de
vista, un afany comú de mirar en la mateixa direcció. Jo dec
a l'Armand Cardona -com podria citar també els noms de
Josep F. RMols, de Ramon Rogent i pocs altres més- l'Inici de
!'afecció a la contemplació i a l'estudi de l'art.

Armand Cardona Torrandell va neixer a Barcelona el 1928,
pero de molt jovenet va viure a Vilanova, on els seus pares
van venir destinats COIT) a mestres de l'escola pública. Des de
l'adolescencia tenia una visible afecció a la lectura; el meu
primer record d'ell és de veure'l, els primers anys després de
la guerra, pel carrer, modestament vestit, Ilegint un lIibre. A la
Biblioteca Balaguer hi va passar Ilargues hores i allá va trobar
una de les bases de la seva cultura. Ens varern coneixer els
primers anys cinquanta. V,arem passar moltes estones parlant,
a Vilanova, per la platja, pels bars, al Campament de Castillejos,
en exr:ursions. Cardona estava al correrTt de la literatura, de
l'art, del cinema, deis costuras deis pobles Ilunyans, de les
idees del momento Llegia moltísSlm i aixo li <donava una vasta
cultura. Llavors Cardona escrivias Escrivia amb molta imaginació
i .,.torea expressiva,' amb . un lIenguatge molt ben construit i
conciso Pero escrlvia per a ell sol; nqrnés als amics ens lIegia
alguns papers; mai no va publicar ref! Tenia lIibretes senceres
plenes de notes, d'articles. de comentaris. de relats.

Un bon dia, el febrer del 1957, ens va- .-dir que obria una
exposició de pintura a Barcelona. Els amici :gairebé no sabíem

que pintava. Els pintors primerencs acostumaven a fer el «debut»
amb una exposició al poble. Cardona es va donar a coneixer
directament a la capital, en una sala d'anornenada -Galeries
Laietanes, regides lIavors per l'entuslasta promotor Xifré Mor-
ros-, presentat per un comentarista de prestigi com Sebastia
Guasch, i amb un cataleq de característica originalitat. Va pre-
sentar 56 quadres. L'exposició va ser un exlt, Cardona teia lIa-
vors una pintura molt original, sota el lema de «reallsrne rna-
qic», inspirada en gats, barques, rnaquínes. etc.

La capacitat creadora de Cardona es va orientar cap a la
pintura com es podia haver decantat vers la literatura o vers
altres activitats creatives. Tenia capacitat per fer-ho.

Cardona ha estat en tots els sentits un autodidacta. La seva
sólida formació humanística l'ha adquirida ell tot sol. I la seva
obra plástica és fnnt de moltes hores d'estudi i de treball i
d'experimentació al taller. Té certament una gran capacitat crea-
tiva. EII mateix deia que -Ia pintura li surt intu'itivament, de
manera torrencial, quasi salvatqe». Pero aquesta -Insptracló-.
s'ha transformat en «obra» qracies a un -oñc¡- adquirit amb
tenacitat, amb una gran torea de voluntat.

Cardona va tenir la sort i l'audacia de saber prescindir del
públic. Mai no va buscar un exit i un guany, i un elogi fácil.
Sinó que va treballar per a ell sol i no va donar-se a coneíxer
fins estar ben cert que ho podia fer. La primera exposició va
ser fruit d'un treball i d'un estudi intelligent, meticulós i acurat.

Entre el públic vilanoví, al establishment» cultural, l'actitud
davant la primera exposició de Cardona va ser de volguda iqno-
rancia, de refús, de menyspreu. La figura capdal de la pintura a
Vilanova era -encara que ja fos mort- Joaquim Mir; els ar-
tistes més joves es volien situar a la seva escola, i els contem-
pladors prenien l'estil de Mir com a referencia. Cardona és un
gran admirador de Mir, com de totes les personalitats creado-
res. Pero la seva obra anava per uns camins diferents. l.'any
1957 Cardona ya representar un trencament. I de moment, a
Vilanova, no va tenir audiencia. En general se'l va tractar des-

- pectivament. l.'any 1958 -Cardona ja havia fet altres exposi-
cions- el Foment Vilanoví va organitzar per la Festa Major una
exposició d'artlstes vilanovins contemporanis. Cardona no hi va

Un moment de' I'acte amb M. Ballester, M. Mestres,
Cardona Torrandell, A. de Cabanyes, J. M: Ferrer,
A. Anguera i S. Masana.
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ser invitat. Com a clausura d'aquesta exposició va donar una

conferencia el pintor Ramon Rogent. Va ser una de les últimes

intervencions públiques d'aquest pintor, ja que al cap de po-

ques setmanes moria en un accident d'autornobll a Franca. Ro-

gent, enamorat de Vilanova, va fer una panorámica de la pin-

tura vilanovina i de l'art contemporani, i va donar una gran im-

portancia al nom de Cardona Torrandell, que per decisió deis

organitzadors no participava en l'exposlció. Es imaginable el

desconcert de la presidencia i del públic tradicional del Foment

d'aquells anys. Pero Rogent sabia el que deia i en qui posava

conñanca.

El 1959 1'Ajuntament va encarregar a Cardona la portada del

programa de la Festa Major. Va fer una composició abstracta a

base d'unes taques de color groc i vermell. Recordo encara els

gestos d'indignació de molts vilanovins que identificaven el

programa de la Festa Major amb els «qeqants » i el «drac-. uns

globus amb l'escut de la ciutat, o unes barquetes. «On a'ha

vist aixó?» Una persona respectable va agafar un exemplar, va

arrancar i estripar indignat la tapa, i mostrant els fulls del text

. tipografic va exclamar: «Per a mí el programa de la Festa

Major és aixó.» Altres deien que era un atemptat al bon gusto

El que estic escrivint és anécdota. pero crec que reflecteix

I'ambient vilanoví del momento (L'any 1960 l'Ajuntament li va

tornar a encarregar la portada.)

Enric C. Ricart, avantguardista quaranta anys abans, i sem-

pre artista molt sensible i conscient, va ser una de les peques

persones que va comprendre Cardona. Amb el seu - ponderat

senyoriu li deia: «Tir! endavant, Cardona ... "

La carrera inicial de Cardona va ser molt rápida. Ja des de

la primera exposició va quedar consagrat. Per aquests anys

Ángel Marsa el considerava «un deis artistes joves més sólida-

ment dotats i de més indiscutible valua-. l.'any 1959 l'ambient

entorn d'ell va anar canviant a Vilanova. 1 pel novembre ja va

tenir entrada en el «rnon oficial" de la cultura vilanovina. Per

aíxo l'exposició del Foment del novembre del 1959 marca una

fita. Va ser una de les primeres manifestacions d'art d'avant-

guarda a Vilan~lÍa. (L'única anterior havia estat el «1 Salón

Revista", exposició col·lectiva presentada pocs anys abans al

Museu Balaguer.) Aleshores [o mateix escrivia que I'exposició

«contribuía a posar Vilanova al corrent de les actuals tendencies

artístíques». Cardona va preparar l'expcsició amb molta illusió.

Clausura de I'acte, amb Alexandre Cirici, Cardona
Torrandell, M. Mestres, A. Anguera, S. Masana...
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Día 5 de Diciembre de 1959

A las 10'30 de la noche

Clausura de la Exposición Rntológica

Rrmando Ca/·dona T orl'andell

Conferencia a cargo de

D. Alejandro Cirici Pellicer
el cual disertará sobre el lema:

«Cinquantaanys de Pintura Catalana»

Facsímil targeta conferencie"

Amb motiu de l'exposicló al Foment van venir a Vilanova a do-

nar unes conferencies el crític Maties Ballestes Cairat -que

per uns anys va quedar bastant Iligat a Vilanova i la Geltrú.

Va presentar una antologia des de la seva presentació el 1957

a Barcelona, amb obres recents importants; entre aquestes

recordo encara un quadre titolat -Hornenatqe a Bernard Palis-

SY" ... Els 'dos anys compre ni en ja tres epoques: la primera

(deis gats, barques, rnaqulnes), la de les «testes" (presentada

el febrer del 1959 a l'Ateneu Barcelonés i la més recent, corres-

ponent a l'etapa de plena experimentació dins I'informalisme.

També va venir a donar una conferencia Alexandre Cirici

Pellicer. Aquest va admirar a Vilanova i la Geltrú I'obra de Car-

dona, se'n va enamorar, i al cap de pocs mesos (1960) li va

eccriure una monografia, la primera publicada sobre el nostre

artista. El mateix any 1959 Cirici havia donat a la Ilum (Biblio-

teca Raixal un breu pero dens i sintetic tractat sobre la pintura

catalana al Ilarg de la historia: entre els «vilanovins» només

'hi sortien Mir, Hafols. Ricart i Cardona Torrandell. ..

Bé es pot dir que Cardona va obrir a Vilanova la vantquar-

Clia moderna. El seu paper ha estat fonamental a la nostra

ciutat. La influencia posterior en l'arnbient artístic i en I'obra

d'alquns més joves ha estat evident.

Cardona no és fill de Vilanova, pero sempre s'hi ha sentit

molt vinculat. Fins els primers anys 60 hi va viure de manera

permanent, primer a la Platja, més tard al carrer deis Estudis.

1 a Vilanova va fer la seva obra. Per aquests anys va traslladar,

arnb la seva mare, la residencia a Barcelona. l.'ambient «pro-

vincia" de Vilanova, que ell estimava a la vegada que íntima-

ment rebutjava (La Rambla, les tertúlies ... , el "Círculo", la "calle

Mayor») l'absorvla masca. Tenia por de caure en l'arnbient, en

el "ver, oír, contar ... », en convertir-se en espectador del pas

del ternps. La seva forca interior l'irnpulsava a escapar de la

quotidlanitat de Vilanova. La decisió va costar una mica; final-

ment la voluntat es va imposar. Pero sempre ha mantingut la

relació i els amics a Vilanova, on ha passat Ilargues temporades

i ha rcalítzat en tot temps obres importants.

Francesc X. Puig Rovira


