
Expressions
pictoriques
d'un sentiment col.lectiu

Isabel Coll treure la coincidencia delsseusautors

a remarcar la inquietud amb que tot-

hom presencia els momenrs d"aque-

lla partida, símptoma revelador que,

a, Catalunya, l' opinió majoritária

pensavaque els que marxaven ana-

ven cap a una mort segura.

Els esdeveniments srniciaren a

les sis del matí, quan el tren proce-

dent de Saragossaque conduia el ba-

talló Peninsular número 5, arriba a

l' estacióde Franca,Desprésde passar

revista, les tropes travessarenel Pas-

seig de la Duana, des d' on, enmig

d' un gran silenci, esdirigiren al moll

• Ramon Casas EmbarcaI?ent de tropes

Oli sobre tela. 90 x 180. Col.leaié privada.'

L'ernbarcarnerit de
tropes a Cuba. 1895

Els sentiments de Ramon Casas

a la vista de I'ernbarcament de la pri-

mera expedició enviada a Cuba des

de Barcelona, foren certament forts i

profunds, alhora que representatius

de com aquell succésva commoure

la societat catalana de final de segle

XIX. De la lectura de les cróniques,

així com de la visió de la docurnen-

tació gráfica que ens ha quedat d'a-

quell 8 de marc;:de 1895, podem ex-
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nou de la Riba, on es féu el recomp-

te dels soldats abans de ser embarcats.

Amb les golondrines del port, el bata-

lló va' ser traslladat des del moll fins

al vapor Alfons XIII. Un cop dalt

del .vaixell, els soldats esmorzaren

+caféi galeta- i se'ls distribuíren ci-

gars"i una quantitat en rnetál.lic. Pa-

ral.lelament, el batalló Peninsular nú-

mero 4, que havia estat allotjat a les

casernes de Jaume 1, a un quart de

vuit del matÍ arribava al port prece-

dit per la banda de música del regi-

ment dinfanteria de Luchana. El

ternps que durá I'embarcarnent d'a-

questes tropes fou d'una hora i mit-

ja, i acaba la feina a tres quarts de

nou. Mentre els soldats anaven pu-

jant, la Charanga de Cazadores de

Barcelona i de Merida, i les bandes

dels regiments dinfanteria d'Asia i
. ,

de Luchana, així com la Municipal

de Barcelona tocaren, per torns, mú-

sjca militar (1).

Finalitzades les tasques d'embar-

cament dels batallons, entre el moll i

el transatlántic continua havent-hi un

destacat moviment.A més de les bar-

ques que jlcabaven de conduir a l' Al-

fons XIII els queviures i els equipar-

ges que encara no s'havien

transportar, també s'hi acostaven les

que traslladaven les personalitats que,

després de- presidir els actes, volien

pujar' al vaixell. Entre altres, el capitá

general,Valeriano Weyler; els generals

Ahumada, Ribera, Makenna j Cas-

tellví; el govlrnadorcivil, Sr. Larro-

ca; el president; 4: la Diputació ,

Sr. Comas Masferrer; el batlle C611a-
" '

so i Gi1; i el Bisbe, r». Catalá, que va

inspeccionar la capella i els o;na-

ments .sagrats.Quan tots aquests bai-

xare n , el 'vaixeH es disposá a fer-se a
f , ;.<;

la mar mentre tocaya la banda d~)' A-

sil Naval situada sobre dues barques.

Eren tres quarts de dotze quan el vai-

xell cornencá a allunyar-se, deixant

veure que a la coberta es trobaven

grups de soldats tocant la guitarra i

cantant cancons populars. El quart

batalló constava de 896 soldats i el

cinqué de 586. La resta de les places

que tenia: el vaixell-fins a 1.700-se-

rien ocupades per la dotació i per al-

guns passatgers.Aquest no fou I'únic

embarcament cap a 1'illa antillana ates

que t les tres de la tarda d'aquell ma-

teix .dia, sortiren en el vapor Larache

156 reclutes corresponents a la darre-

ra lleva que anaven a Cadis, on ern-

barcarien en el transatlántic que els

portaria a Cuba.

Pintors i dibuixants no foren in-
I

diferents a aquell esdeveniment. En-

tre les diverses interpretacions desta-

quen les realitzades per Ramon Casas

i Arcadi Mas i Fondevila, els quals, en

una recercadirigida a copsar pictó-

ricament el que els emocionava o els

impactava, coincidiren a ignorar els

temes retórics per preferir uns camins

que els portaven a pintar la veritat i

a fixar el carácter prafund de les co-

ses, dels éssers o dels esdeveriiments

que succeien al seu voltant. Testimo-

nis directes d'aquella partenca, i fra-,
pats pel que contemplaven, amb la

mateixa convicció arnb que podrien

fer-ho poetes o literats, van plasmar

gráficarnent la seva particular visió

d'aquell esdevenimerit historie i de

les seves conseqüéncies. L'agut espe:-

rit dobservació de Ramon Casas el

porra a do~ar pratagonisme al con-

junt d'aquelles trapes (si així .es pot

definir aquell grup de soldats desar-

mats, amb I'uniforme decotó i amb

les corretgés posades i la manta en-

rotllada).

La seva interpretació va donar'

com a resultat uns dibuixo? que póc

després li servirien per pintar un qUJ-

d~> a I'oli,demostrant una vegada

més el gran domini, com a dibuixant

i com a pintor, del seu autor. Per.la

seva banda, Arcadi Mas i Fondevila,

va voler transmetre en un dibuix el

sentiment que havia sentit davant

d'aquella partida. Amb un verisme

ple de sensibilitat, es plantejá captar

la tristor i la impotencia d'aquells que

es quedaven aterra i sabien que la

primera insurrecció cubana ja havia

costat mes de cent mil vÍctimes, al-

hora que estaven convencuts que res

de bo no esperava als que marxaven.

Una solució diferent sed donada per

Dionís Baixeras,quan representa una

de les conseqüéncies d'aquella par-

tenca: la plasmació pictórica de la

tristor i l' enyor dels familiars ti'a-

quells soldats que lluitaven lluny del

seu país.

I
, i

I

'Bueno Artilicria?

quadre de Rarnon Cases

Amb aquesta composició, Ra-
mon Casas continua amb el seu in-

terés, iniciat en j" obra Garrote vil

(1894) per tractar esceries dhistó-

ria contemporánia, en les quals mal-

dava per resoldre pictóricament un

fet' irrerneiable. Adjuntant l~ seva ea-

pacitat de dibuixant al desig de cap-

tar alló més prafund que es despre-

nia d'aquella escena,,Casasaconseguí
, , b b ,>i

transmetre ns, amo ara ese segur,

l' explicació clara i fidel del que aHa

s'esdevenia. Totes les composicions

basades en aquest tema coincideixen

en la particularitatque el grup humá

ocupa quasi tot l' espai central (2). 'Ies-

timoni atent i directe de l' embarca-

ment de trepes a Cuba, el que més el

colpí fou 1'actitud sumisa i resignada

d'aquells herois, modes~os i soferts,

'que anaven a la guerra acatant unes

ordres donades per la injusticia d'u-

nes lleis. La visió donada per Casas

coincidia arnb la descrita en una cró-



• Arcadi Mas ¡ Pondcvila Embarca.ncnr de Trepes.

Dibuix alllb rocs de pastel. c. 1897

nica apareguda a L' Esquella de la To-

rratxa (3): "Pobres soldats! Era de veu-

re'Is a l'hora de 1'embarcament, tran-

quils i serens, espargint a son pas

1'aroma d'unajoventut que nos mus-

tiga entre mig de les majors contra-

rietats (... ) Vestits amb l'uniforme de

cotó,impropi de l' estació de l' any en

que es trobaven, no demostraven ni

sentir el fred, ni la humitat de la boi-

ra del matí. Anaven tots desarmatsi a

no ser per la formació correcte, més

s'hauria cregut que' constituien un

~ ramat de sers humans que una forsa

del exércit".

Aquests trets pretenien remarcar

la irracionalitat dels polítics que en-. r
viaven aquells joves a lluitar en con-

dicions tant precáries i sensecap 'r;:e.,.

na de preparació. Per aquest mptiu

no es descuida de fér referénciafidel

de com vestien i no s'oblida de re-

marcar la manta penjada a l' esquena,

de la mateixa manera que ens fa

cOl1eix~r que alguns d' aquellssoldats

portaven guitarra en comptes de fu-

selloAquest fet era també remarcat a

1'árticle que hem e~mentat (4) on es

reproduia un diáleg entre dos amics,

escoltat al port:

"-Amb la guitarra te'n vas-ala gue-

rra? - va preguntar-li un soldat a un

arruc.

- Sí noi -li va respondre-, que no

saps que anem a Cuba a ballar "un

tango?".

Mentre que La Vanguardia (5) repro-

duía unes paraules que eren una de-

mostració més de la resignació i de

1'escepticisme d'aquelles joves. Ens

referim a la conversa entre uns sol-

.dars i un caporal, quan aquest els va

dir: "-Vamos' a ve, corno.os por-

táis, en vuestras manos está la honra

de la patria!,

Al que ells contestaren:

- Todo lo que ustedes dicen está

bien, pero no se olvidende damos

'j comida buena y ,abund~nte, que por

lo que toca a l~ demás ya nos las

compondremos,"~.,
'Pero Casasno vol ser únicament

un narrador despreocupat, ans al

contrari, s'esforca a remarcar quins
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són els culpables i qui esta darrere

d'aquell fet. En el dibuix ja es pot

veure un guardia civil a cavall, men-

tre que, en el llene, deixa una franja

en la zona superior del quadre, on

destaquen les siluetes dels símbols de

l' autoritat.

Contráriament, la part inferior

de la composició quedava lliure, cre-

ant un espai molt eloqüent, la forca

del que augmentava en l' oli Buena

Artillerla (6), que presenta a 1'Exposi-

ció Nacional de Berlín de 1896. Ca-

sasja havia jugat amb la forca de l' es-

pai buit quans'havia plantejat Garrote

vil (1894), en el qual utilitzá un espai

quadrat amb el que buscava transme-

tre la idea d' opressió (7). En BuenaAr-

tillería, l' espai serveix per concretar

1'expressió de la idea de I'amuntega-

ment d'una massa humana que era

conduída sensesaber-on anava.En la

seva marxa, el grup de soldats deixa

un ampli buit que arriba al primer

terme de la composició i es conver-

teix en protagonista per la forca amb

la qual aconsegueix transmetre una



sensacióangoixant.El punt de vista,

.el terra que sernblapujar, les figures

talladespelscostatsde la tela,sónele-

ments compositius que reforcen la

impressiód'una imatge espontániai

directa,d'una visió que pot definir-

secom accidental,com si fos vista a -

travésd'un objectiu fotográfic,A di':'

feréncia deis dibuixos, en els quals

donaun volum mésciaralspersonat-

ges,en el llene, la recercade la idea

de col.lectivitat, el porta a pintar els

personatgesduna forma méssinte-

tica.

Peraltrabanda,la técnicade 1'0-

li li perrneria copsarpictóricament

I'atmosfera, embolcallant l'escena

ambunaboirina ques'escampavaper

l' espaiambla veritat propia que no-

mésaconseguei..xl'artista que sapre-

tenir les·emocionsmésdelicades.En

aquellambientel sol i l' alegriaestan

absents,de la mateixamaneraque la

felicitat tampocno esmanifestavaen

les actituds d'aquellshomesi dones

que es trobaven al moll. Les obres

sorgidesdela visió de l' embarcament

de tropes,el grup humá esretallaso-

bre un fonsdeliberadarnentsobri on

els vaixellsdel pon ~n

elsdibuixos- o la silueta

de la muntanyadeMont-

JUIC, en l' obra pictórica,

sónsuficientsper concre-

tar la localització de l' e-

pisodi. Malgrat aquestes

variants,~tillsi altrescoin-

cideixenen el fet que I'a-

tenció en cap'moment es
r

perd en unselementsse-

cundaris,ansal contrari,

en tots ellss'aconsegueix

copsar'el poder substan-

cial d'aquell momentk

Una solucióseniblanta la

utilitzadá per a I'embar-

camentde tropes,fou es-·

collida per Ramón Casas
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en I'obra LA carrega ~1899-1902),on

s'ajudáde I'efecteespacialper repre-

sentarel pániccol.lectiu provocatper

una accióde forca,decididai violen-

ta,que els representantsde l'autori-

tat utilitzaven contra una massaano-

nima que fugia i es dispersava

aterrida (8).

L'ernbarcarnent de tropes

vist per Arcadi Mas .i

Fondevila
Tal com haviafet Ramon Casas,

Arcadi Mas i Fondevild,s'adonáque

la veritablehistoria s'haviad'explicar

mésenllá de lesgransbatalleso deis

mésconegutsgenerals.Totsdoseren

conscientsque calia donar elprota-

gonisme-históric 'a les reaccionsi a

lesactitudsdeispersonatgesméssen-

zills, les qualspermetien transmetre

un cúmul interminablede sensacions

i d'evocacions.Diferents dibuixants

van captarl' escenade l'embarcament

i ho van fer remarcantl'interésen els

efectesmésdramárics:donesplorant,

parellesacomiadant-se,un fill sepa-

rant-sedel pare,o una mareabracant

el seu fill. Aquestessolucions facils

t L «cer«

són deixades de banda per Mas' i -,

Fondevila,que espreocupadeplas-

mar una escenaon s'expressésel do-

lor profund d'aquellamunió de gent '

que estrobavaal port en mig d'ím

impressionantsilenci (9).'

Peraconseguirsignificaraquesta

idea realitzá una composició en la

qual,enprimer terme,situáunesbar-

ques plenes de gent, aturadesa la

distanciaméspróxima del transatlán-

tic que l'autoritat elspermetia estar.'

Des del punt de vista emocional no

pot concebresun efecteméssugge-

rent que el que donenaquellsperso-

.natgesdibuixatsper Mas,vistosd'es-

quena, drets o mig assegutsa les

barques,que miraven expectantsla

co~ertadel vaixell on s'amuntegaven

elssoldatsque acomiadaven.

No necessitáposar'cap gestde

desesperació,per fer-nos adonardel

sentiment que colpia aquellshomes

deisqualsno veiemni tansoisel ros-

tre,pero si que en sentitn la tr istesa.

La voluntat de remarcaraquellsilen-

• Dionís Baixeras .Noticies de la Guerra,

Oli sobre tela. 1899
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• L'últim ¡adcl/!. Forografia 1895.

ci queda reforcada per les 'linies ho-

ritzontals del transatlántic i del celat-

ge, essent 1'arabesc del fum 1'únic

que altera una mica aquella quietud

expectant. La sensibilitat de Mas i

Fondevila és també destacable en la

forma de traspuar el suau moviment

dels rems al voltant de les barques i

en corn capta 1'aigua recollida da-

quell racó de port. No menys

atraient és com soluciona l'atmosfe-

ra, fidel a la realitat de 1'acció en una

. hora primerenca del dia, expressant-

la de manera directa, tal com ell ho

devia veure. Respecte a la técnica,

Mas i Fondevila utilitzá llapis amb

.tocs, de pastel. L' obra esta tractada

cornsi fos una pintura a l' oli, mar-

cant les zones clares al final ajudant-

se amb pastel, solució característica

en 1'obra d'aquest dibuGeant i pintor.

Aquesta és una particular solució de

Mas, corrí ho és també la de r~mar-
•

car les figures i objectes amb un con-

torn blanc, tal com aquí es compres

va quan 1'utilitza per donar el volum

als personatges i pet presentar alguns

,elements del vaixell (cables, cordes

etc). Una cl'aquestes línies li ~er-

metrá també~ncaixar i indivldualit-

zar aquell objecte mecánic que s'em-

portava les il.lusions de tota aquella

gent. Altres petits tocs blancs concre-

ten pictóricament la idea de la mas-

sa d'homes que es troba a la coberta

del transatlántic,

. Segons difere~ts cróniques i fo-

tografies que es feren aquell dia, es

parlava de les embarcacions que arri-

baven fins al costat del vaixell por-

tant-hi soldats, visitants i queviures,

unes barques que no oblida de posar

Mas i Fondevila. EIs mateixos arti-

des ens diuen que fins que el tran-

satlántic ·esva perdre de vista i queda

esfumada la seva silueta en la llunya-

nia, la gent va restar al moll i sobre

les barques, tal i com ens ha quedat

documentat en aquest extraordinari

dibuix. El pintor ens mostra aquell

acte sentit i vist pel poble com un

esdeveniment trist, en el qual no tro-

baven cal? lógica. Per als catalans.Ja

lluita a Cuba aportava uns sentiments

diferents, molt menys optimistes que

els que s'havien sentit quan la gue-

,rr:a~del ~rroc. Amh Cuba la qües-

tip? era diferent. EIs lligams entre els

dos paises havien estat molt estrets i,

al contrari que amb el nord d'Afri-

"

ca, des de Cuba sempre

havien arribat ele-

ments positius.

"Nor ic ic s

. de la ~u('rra'
obra de DionÍs

Baixe r as

A la Sala Parés de

Barcelona, a l' exposi-

ció organiczada pel

Cercle Artístic de Sant

Lluc, al mes de maig de

1899, Dionis Baixeras

exposava una compo-

sició Notícies de la gue-

rra, relacionada també

amb els fets succeits a Cuba (lo).A di-

ferencia de les obres .cotnentades,

Baixeras' es plantejá plasmar pictóri-

cament el sentiment d'aquells que

esperaven el rétorn tot enyorant els

que havien marxat. La composició

tenia com a protagonistes un home

i una noia que, asseguts en un racó

del port, llegien una carta que es

converteix en el centre d' atenció. Tot

gira al seu voltant, constituint-se un

cercle básic on estan situats, tant el

que escolta com la que llegeix. La in-

terpretació sobria del natural, el

carácter de les figures i de la compo-

sició en general són uns aspectes que

proclamaven de manera eloqüent la

personalitat de Baixeras. En aquesta

escena de costums marineres, tan es-

timades per aquest pintor, queda ben

palés el seu do mini de la psicología

dels personatges: mentre la noia lle-

geix, 1'home l' escolta atentament. En

la representació pictórica d'aquestes

figures, Baixeras va aconseguir una

síntesi admirable del carácter i del

sentiment que traspuen aquells per-

sonatges. No es queda únicament en

la recerca de l' exterior, sinó que va

buscar la transcripció de l' estat emo-
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cional i del carácter deIs models.

Amb aquesta idea, e! posat seriós,

abatut i pensatiu de! mar iner li p~r-

meté rcflectir la situació anímica d'a-

quell home de barba blanca, un de-

tall que, alhora que serveix per

afermar Iiteráriarnent i sentimental-

ment aquella escena, servia per as-

senyalar una determinada edat al

personatge. Pel que fa a la figura fe-

menina, no té el posat trist i me-

lancólic del vell, ans al contrari, des-

prén vida en la seva posició, més

segura, diferent al posat caigut i re-

signat de! vell mariner. El volum i la

profunditat deIs caps són indicats per

una mena de nimbe, que no treu va-

lor real al conjunt, que esta il.lumi-

nat de manera suau, sense efectismes

forcats ni durs. Tot i que e! problema

essencial de l' artista fou el de repro-

duir l' estructura dels protagonistes,

Baixeres no deixá de plantejar-se e!

.celatge i la mar de! fons de 1'obra o

els vaixells ancorats i les barques

anant i venint pe! port, aspectes

pictórics que augmenten e! valor ex-

pressiu de l' obra, alhora que consta-

ten fins a quin punt -aquella escena

haviaestat viscuda.

Els dibuixos que serviren per a

la preparació d'aquest quadre ens

permeten estudiar l'evolució de l'art

de Baixeras. Difereixen molt poc de

la solució final i ens demostren que

les seves obres són resultat de la re-

flexió, d'una tasca molt meditada i

pensada; seJse que amb aixó dismi-

nueixi la veritat de l' escena. La qua-- . .
litat d'aquests est~chs és variada, es-

sent 'molt més destacable' la del

dibuix de! mariner si 'les compara

amb el que fou fet per a la figura de

la noia, 'tot i que uns i altres demos-

tren com e! pintor aconsegui ~~flec-

tir l'esperit d'aquella escena amb

agudesa i vida.Arnb la suma d'aques-

tes propostes, Baixeras va aconseguir grafies que recullen a1gunesescenesde l'embarca-

dotar d'una forca expressiva i espiri- ment de tropes: LA coberro del Alfonso Xlll; A Bordo

tu al molt fonda aquella pintura que del vapor· L'últim [adéu¡ Colondrines lransportallt sol-

tenia com a tema la simple lectura dats al Alfonso Xlll; De lesgolondrines '01 lronsat/Jlltich

d'una carta enviada des de Cuba. iAlrededors de la Capitanía del port. Espemnt la sortida

Podem acabar dient que amb les del vapor.

seves obres, e!s tres artistes van acon- 4.- Vegis opus cit.n.J

seguir fer-se partíceps d'un pensa- 5.-Vegi's opus cic.n.I

ment infinitament més ampli que la 6.- A I'Exposició Internacional de Berlín exposá

simple representació. gráfica d'un fet. dues obres:una chula Angustias i Buena Artillería. Ve-

Unes composicions que, alhora que geu ,entre altres,LA Vtlllguardia 12 de febrer de 1896,

són dernostratives de una periodici- pag.2 i LA Veu de Catalunyo, 16 de febrer de 1896,

tat psicológica, ho són també com a pag.846.

magnífics intérprets d'una epoca i 7.- Carrote vil, 1894. Signar i datat.R.Casas (angle

d'un pensament. Amb aquesta finali- infesquerra). Oli sobre tela 127x166, 2cm. Centro

tat, Ramon Casas i Arcadi Mas i de Arte Reina S06a.Madrid. Casasevocal'execució

Fondevila van triar com protagonis- d'Aniceto Peinador, que va tenir lloc a l'any 1893.

ta un sentirnent col.lectiu a través Aquesta obra desprésd'ésser exposadaa la SalaPa-

d'un grup de gent anónima vista rés (1894), fou exhibida al Saló del Champ de Mars

d' esquena, que s'utilitzá per repre- d'aquell mateix any i posteriorment a I'Exposició

sentar, tant e!s que marxen com els Nacional de Madrid (1895) i la Internacional de

que es queden aterra. Munich (1901).

El quadre de Dionís Baixeras, tot 8.- La Ctlrrega c.1899. Signat i datar, R. Casas903

que té un plantejament diferent,' (inf esquerra). Oli sobre tela 298 x 470,5 cm. Mu-

,coincideix amb els anteriors en e! fet seuComarcal de la Garrotxa, Olot. Malgrat estarda-

que' no vol quedar-se únicarnent en tada l'any 1903, l'obra ésanterior. Fou realitzadaper

laplasmació d'un sentiment indivi- concórrer a I'Exposició Universal de París de 1900.

dualitzat, ates que vol presentar la No fou acceptadapel comité de selecció. Més tard

idea de dues generacions -la del vel1 fou presentadaal SalondesBeauxArts de l'any 1903

i la jove- en una commovedora es- amb el nomBarrelona 1902.

cena que ens parla al cor tant com 9.- Embarque de tropas. Dibuix de Mas i FondeviJa,

ens explica diferents actituds enfront reproduit a la revistaAlbum Salón,del di. 1 d'agost

de la vida. de 1898.

10.- CirrulArtfstich de Sant Uuch. IV ExposUió de Be-

Notes: l/es Arts a La RetI4ixet1f4 24 de maig de 1899. pago

1.- LA Vtlnguardia, 9 de rnarc de 1895, pág.I 3231-3234; Exposición en el Círculo Artistico de San

2.- Diferents estudis al llapis es troben al Museu Lucas a Diario de Barrelona, 22 de maig de 1899,pág.

d'Art Modern de Barcelona.n. inv. 26920, 5707-5709. Reproduída a Revista Hüpanía,30 de-

6480-64881. L'oli Buena Artillería (90xI80), també sembre de 1899. La Rustración Artlstica, 1900 núm.

conegut amb el nom d'Embarcament de tropes forma 916 pago459,

part d'una col.Iecció particular de Barcelona.

3- ~'Esquella de la Torratxa, 15 de rnarc de 1895,

pag.162. La publicació conté cinc interessants foto-

• Isabel Coll i Mirabent. (Universitat d,~Barcelona) (l 952) ésprofessoratitular de la Univer-

sitat de Barcelona, especialitzada en l'estudi de l'art catalá d'entre els seglesXVI i XIX. Ha pu-

blicat nombrosos articles i llibres sobre aquestatemática. És presidenta del Grup d'Estudis Sitge-

~.


