
Deis quodres del rfo s t re

Com ja ha estat anunciat en el setmanari locar, dintre
de poc tindra lloc un esdeveniment, la importancia del qual
cal fer ressaltar des d'ara. La nostra Societat, el Foment,
constituirá en diposit a la Biblioteca-Museu Balaguer la
collecció de pintures que fins fa un temps decoraven el
saló-café de la Societat. .

Per encarrec de l'actual Junta Directiva i com individu
de la Comissió nomenada per la General per portar a terme
aquest diposit, amb el present treball anem a donar per
primera vegada i cara als consocis del Foment, a través
d'aquest Butlletí, una amplia informació del com i del per
que s'arribat a la plasmació d'aquest imminent esdeveni-
ment,

Cal, abans, fer una mica d'historia, ates que un tant per
cent majoritari dels nostres consocis és re!ativament jove.
Per tal d'enterar-Ios degudament de les coses és precís ex-
plicar-los primerament com va esdevenir el Foment pro-
pietari d'una coHecció de quadres avui d'un valor incalcu-
lable.

Era a últims del 1924, quan va decidir-se la decoració
del café de la Societat. Si poguéssim arribar a un coneixe-
ment exacte de la gestació del fet, és molt possible que hi
trobéssim plenament confirmada aquella manera de ser deIs
vilanovins, tan peculiar. Pero no tenim la possibilitat d'apro-
fundir-ne l'estudi i per altra banda tampoc escauria de fer-
ho ara i aquí. La realitat és que, amb un gest molt simpto-
matic, Mir i Torrents, juntament amb Cabanyes i Ricart,
es varen comprometre a pintar els plafons necessaris per
portar a terme la decoració. Hi va haver els pertinents es-
tudis i finalment va quedar distribuida la feina de la se-
güent manera: Mir faria cinc quadres; Cabanyes i Ricart,
quatre cada un, i Torrents, dos; total quinze plafons. De
seguida van cornencar la tasca: per Carnaval del 1925, Mir

pintava el quadre de Les Comparses.Pero era molta i fins
pel maig del 26 no van quedar coHocades les pintures a
les parets del café. A últims de juny, va ésser inaugurada
oficialment la nova decoració.

Si tenim en compte que la feina empresa era d'una gran
envergadura i la dedicació deIs artistes no podi., pas ésser
plena, disset mesos per acabar l'obra, no és pas una cosa
exagerada. Amb una alcaria mitjana de 1,51 metres, la su-
perfície de les teles dóna aproximadament un total de 34
metres quadrats.

Heus ací la relació deIs quadres, amb les mides de
cada un:
De Joaquim Mir:

Les comparsesde Vilanova
Vllanova des de la Collada
Carrer de la vila
Jardí
Racó del jardí

D' Alexandre de Cabanyes:
Figures
Veler
Masia en Cabanyes
Barques de Vilanova

D'Enric-C. Ricart:
Berenar al camp
El Drac
La Verema
Fantasia cubista

De Martí Torrents:
Nuvolada 151 X 135 »
Paisatge 155 X 135 »
La veritat és que instaHats els quadres al café, van que-

dar-hi tan incorporats, que, al poc temps, ja no els veiem.

cofe

• Mir

• Cobo nyes

• Rico rt

•• T orrents

151 X 203
151 X 235
151 X 75
151 X 148
154 X 80

cm
»
»
»
»

174 X 89 »
151 X 148 »
151 X 148 »
151 X 162 »

151 X 332 »
151 X 91 »
151 X 190 »
151 X 73 »



Era el foraster que hi portavem el que ens feia mirar
aquelles pintures, admirat de trobar en un café de poble
aquell tresor artístico Passarenels anys, passa.la, guerra
civil i continua passant el temps senseque nmgu no es
preocupés d'aquelles teles que, imperceptiblement, anave~
cobrint-se d'una patina de fum i de pols. No va faltar qui,
a través de les pagines del setmanari local, donés la veu
d'alarma i aixequésbandera per a intentar, si més no, de
parar aquella lenta depauperació de les pintures. Val. a
dir que també les Juntes Directives sentien una auténtica
preocupació per la salvaguarda dels pl~~ns, pero el ,cost
i les dificultats eren tantes que la resolució passavaduna
Junta a l'altra, senseque cap hi fes res en concreto

Unicament, l'any 1940,hi va haver un seriós intent de
conservació. Un soci de l'entitat, avui encara venturosa-
ment entre nosaltres, en Lluís Vayreda, s'emprenguéamb
constancia la tasca de rentar l'engrut que ja cobria les
pintures. Cabanyesi Ricart collaboraren a l'obra de Vayre-
da i fins van repintar algunesde les sevesteles. Més avall
comentarem amb quin resultat. També l'any 39, degut a
les circurnstancies del moment, es va repintar una bandera
que hi havia en el quadre de Les Comparses,de Joaquim
Mir.

Si el pas del temps ennegria les teles del café, també
minava la vitalitat de la Societat. Cada vegada era més
difícil de trobar socis disposatsa regir l'entitat, fins arribar
a uns moments que semblava anar a la seva desaparició.
Sortosament,sorgirent uns socisaddictesal Foment i dispo-
sats a tot, i aixi va aconseguir-sede superar la crisi, nome-
nant-los com una Comissió Gestora.

En aquest interval, Salvador Masana, s'havia ernpres
la neteja deIs quadrespintats per Joaquim Mir, previament
trets del seu lloc del cate.

Heus ací el principal problema amb que es trobava la
Comissió Gestora, a més del fonamental de la superviven-
cia de la Societat: El café ja no tenia la seva decoració
total; els quadres de Mir ja no hi eren; tornar-los-hi a
posar, era condernnar-losa la destrucció; els restants, ~e-
manaven a crits d'ésser restaurats, 1 encara, ¿on havien
de ser posats, si es volien conservar? ¿que calia fer?

Al seumoment caldra retre un just homenatgeals homes
que van salvar el Foment i els seus quadres, pero .no és
aquesta la nostra comesa i per tant no podem m hem
d'entrar-hi. El fet és que els directius van iniciar unes
sestions prop de la Junta de la Biblioteca-Museu Balaguer,
~er veure de trabar la possibilitat d'establir un. diposit en
aquesta Institució on, amb les degudesgaranties, es po-
guéssin instaHar els quadres del cate. No hi va haver c~p
mena de dificultat. Ambdues parts van estar ben avíat
d'acord, car estaven amarades dels mateixos proposíts:
conservar per sempre i dignament les pintures.

La Junta General del Foment, en sessiócelebradael dia
7 d'octubre del 1972 ,aprovava la constitució del dipósit
a la Biblioteca-Museu Balaguer,en les següentscondicions,
que extractem: a) per temps indefinit, i conservant,pero,
la plena propietat dels quadres; b) que aquests hauran
d'estar formant sempre una unitat de conjunt i installats
en una sala separadade la resta del Museu; e) que mai
no podran ser extrets fe la Institució, sota cap concepte;
d) que el diposit podra ser.cancellat, a voluntat de la So-
cietat, si un dia pot installar-los dignament en el seu local
social, i e) que en cas de dissolució de I'entitat, els quadres
passarana engruixir el patrimoni artístic de la vila, integrat
en la Biblioteca-Muséu Balaguer, pero quedant sempre
vigents les altres condicions. Encara es féia constar que els
quadres es dipositaven en condicions per a ésserexhibits
i es va nomenar una comissió de tres socis per portar a
bon ti tot el que s"haviaacordat. 'l:~

Comunicadesoficialment les condicír.ons a la Junta de
la Biblioteca-Museu Balaguer, aquesta,en sessiócelebrada
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pocs dies després,les acceptavaíntegrament i així ho ea-
municava al Foment.

En principi, dones, tot estava resolt.
Només quedavaun últim problema i no pas petit. Com

podia portar-se a terme posar en condicions de ser penjats
el quadres al Museu? La comissió nomenada pocs conei-
xements tenia -per no dir cap- referent a la feina que
calia fer i menys encara sabia on anar a trucar per a rea-
litzar-la. La plena i entusiastaentrega de la Directora de
la Biblioteca-Museu Balaguer, Srta. Teresa Basora i Su-
grañes,a ajudar-nos i orientar-nos, ha fet possible d'acom-
plir una labor, que només quan hom pugui veure els qua-
dres installats, podrá ser jutjada amb la degudaobjectivitat.

Pero no ha estat fácil. Era necessaritrobar uns profes-
sionals acreditats i solvents,que oferissin les maximes ga-
ranties en l'execució del treball de restauració i que, al
mateix temps, ho fessin en un termini relativament curt.
Les gestionsper arribar a lligar tot aixó van prendre uns
mesos; fins el mes de marc passat, el tecnic escollit per
portar la direcció del treball de restauració dels quadres,
no va emetre el seu informe sobre la tasca a desenrotllar.
Sotmésa la consideració de la Directora de la Biblioteca-
Museu, l'aprova sensecap reserva, i així queda confiada
la tascaal Sr. Joaquim Pradell i Ventura, Cap deIs Serveis
de Restauració deIsMuseusMunicipal d'Art de Barcelona,
juntament amb el Sr. Josep M: Xarrié i Rovira, del ma-
teix Servei i Professor de Restauració a l'Escola Superior
de Belles Arts dé Sant Jordi.

Ambdós estan ultimant ja el seu treball i podem anti-
cipar que els resultats són com no podíem imaginar. La
visió dels quadres acabats,per als que els veieren per pri-
mera vegada quan ja estavenennegrits pel fum del café,
els sera una sorpresatan extraordinaria, que noméspodrá
comparar-sea la que havem sentit els que teníemun record
exacte de com eren quan van ésser installats a la nostra
Sociedad.

Més amunt havem fet referencia a la coHaboració de
Cabanyesi Ricart en la neteja dels quadres feta l'any 40,
repintant algunes de les seves teles, Com anécdota final
podem explicar que quan va concretar-se la comesa dels
restauradors, com a primera remesa hi trametérem dos
quadres dels més petits i també dels més bruts: El Drac
i Fantasia cubista, ambdós de Ricart. Pensavemque si
aquestsdos eren satisfactóriamentrestaurats,els altres, tret
les Barques de Cabanyes,també terriblement enfosquit, no
oferirien dificultats. EIs dos de Ricart ja són a Vilanova, i
perfectes. EIs tecnics hi tingueren la seva feina, pero cap
dificultat grossa.En canvi, on hi han tingut, i hi tenen en-
cara al moment d'escriure aquestesratlles, problemes de
difícil solució, és en el Berenar i el Veler, potser els dos
menys afectats per la pois 1 el fum, pero que varen ser
repintats per Ricart i Cabanyesl'any 40. Les capes de la
pintura sobreposada,han sofert un procés d'alteració dife-
rent de la primitiva i encara que en ser pintades els van
donar el mateix to de la primera, en treure'n ara l'engrut,
hi surten unestaquesestranyes,la supressióde les quals és
el problema a resoldre. Amb tot, assegurenque resoldran
la qüestió i que els quadres quedaran com els altres.

Dintre de poc -és imminent- serainauguradala nova
sala de la Biblioteca-MuseuBalaguer,on quedarainstaHada
tota la coHeccióde quadres que decoravenel saló-café de
la Societat. S'ha portat a terme la restauració de tots els
plafons i amb la nova instaHaciópodran ser admirats per
tothom. El gest del Foment és d'una transcendenciaextra-
ordinaria i és per aixo que cal fer ressaltar la sevaimpor-
tancia. Es per aixó que s'han escrit aquestesratlles, una
mica corre-cuita, per tal que tots els socis de l'entitat
siguin els primers a éssersabedorsdel que s'ha fet i també
del que es prepara.

Octubre de 1973.
J.' O. C.


