
CARDONA TORRANDELL:
EL XOC D'UNA EPOCA VIOLENTA DINS D'UN ESPAI
DE LLUM MEDITERRANIA

Neix el món dintre I 'ull . Igual que el so en la corda,
tota imatgejloreixo vibra d'existencia
quan entra a la mirada sotjadora de L'ésser

ies desvetl/a entre els símbols que hauran de celebrar-la.

Agustí Bartra, «Ecce horno». Novena elegia.

Qui era l 'Armand Cardona Torrandell quan es va celebrar al
Foment Vilanoví, l'any 1959,una sonada exposició antolóqica de la
seva impactant obra pictórica?

La resposta podria anar, naturalment, des de l' anacrónic
-pero, válid - referent literari: «un Ulisses -per exemple-
recercant !taca», fins a la pobresa insultant d'un mot manllevat:
un «parvenu».

Ambdues possibles i simplificades formulacions podríem tenir
una plausible consistencia. Intentem-ho.

A mi m'agradaria dir que -a nivell de «tenir », popularitat per
Fromm - l' Armand Cardona Torrandell ha estat sempre un home
de no portar mai sarró. Les monografies que li han estat dedicades
apunten en aquest sentit quan parlen de l'activitat docent dels
seus pares en aquells anys heroics dels vint i els trenta. El més
important, pero, ha estat la seva mantinguda coherencia. Molts
«nois. d 'aquella epoca de vaques' magres s'han passat, immodera-
dament. a 1'osténtació de les própies pertinences, fornides pel
consumisme de l~'societat. L' Armand ha continuat fidel a la no-
necessitat de portar un sarró penjat graciosament al' esquena,
per que - materialment - no té ni bossa ni res de semblant per a
exhibir.

L'altre nivell de l' «ésser» - proclamat també per 1'Erich
Fromm - es pot dir que és tota una altra cancó. Igualment les
monografies ho insinuen: els pares de l' Armand 1'anaren gratifi-
cant amb l'heretatge d'una «consciencia moral». No res, valga'ns
Déu , que serveixi per a fer llescar el pa damunt la taula! Pero sí
que, segons l'Aranguren, li podria anar servint per a gaudir d'un
«sentir de la vida en un temps i en una comunitat determinada».

Com podien encaixar, aquests valors contradictoris, dins un
Foment Vilanoví dels finals dels cinquanta?

Caldria fer una llarga i difícil análisi sociolóqico-cultural de la
Vílanova d' aquell moment per a escatir els motius pels quals els
'salons d'una entitat -d'indiscutible tradició classista- s'obriren,
donant cabuda a una obra pictórica, lócalment «marginada» i ori-
ginal d'un xicot d'extracció gáirebédesconeguda.

Tothom coneix a bastament elscondicionaments imposats a la'
societat catalana d 'arreu durant les feixugues decades posteriors a
la famosa guerra dels tres anys: silenci abasseqador i impositiva
voluntat estructurada d.'al)orrear les' realitats de la col.lectivitat.

Corn a molts altres llo~s, a Vilanova hi hagué-:un reducte -el
Foment Vilanov" - amb decidida voluntaf de lenta recuperació de
tottipus de valor s cívics. Uns homes lúcids -els directius de l'en-
titat d'aleshores- veieren la necessitat de jugar políticament la
carta dels fets culturals auctoctons i dobr ír-se ':als neguits dcls
personatges amb significació d' aires de renovell~ts horitzons.

JOAN CALLEJON 1CABRERA

Podríem dir , breument, que l'esclat i reconeixement «exterior»

de la pintura de l' Armand coincidí amb aquest intent puntual de la
savia incorporació local a la tasca del redrec;:ament col.lectiu.
Cardona Torrandell, deixades de banda les connotacions negatives
del seu taranná d'home sense sarró, va ésser adrnes -sense reti-
cencies absurdes - pel contingut dcls seus valors plástics i espiri-
tuals inqüestionables.

Hom podria dir, en aquest moment exacte de temps i lloc, que
l' Armand Cardona no representava - dins la vila - la continuació
d 'una tradició gloriosa en el reng dels famosos mestres predeces-
sors. Encara molt millor! Superat, precisament, condicionaments
anterior s per una vida d'inconformisme genuí -de practica i teórí-
ca coherencia -, el nostre antologista del 59 va demostrar que
havia sabut assimilar tota la cornplexitat i dramatisme de la lluita
imposada i -de forma metódica, reflexiva i volenteriosa- va ser
capac de convertir-la id' expressar-la en unes elaboracions plasti
ques d'absoluta originalitat, c;ue -si trencaven el motlle i el
mode habitual del nostre medi- significaven una clara preocupa-
ció intel.lectual, punyent, oberta, encertada i generosa, amb indis-
cutibles resultats de normalitzada acceptació dins els grups més
vius de la comunítat.

Els prohoms del Foment Vilanoví d'aleshores també varen
comprendre aquesta diferent i nova aportació plástica d'en Cardo-

na i, per aixo. sense regateig i sense recels, la seva obra va gaudir
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-com una eina valuosa en el camí de la comuna resuperació- del
pertinent reconeixement oficiós de tota la vila.

En Cardona mai conscientment no s'ha vestit per a representar
la mascara d'un altre personatge diferent d'ellmateíx. Ni mai no
ha pensat que una situació de noves fites culturals 1'hagi d'obligar

a revestir-se d'una manera sofisticada. Ha restat sempre fidel a la
seva propia imatge.

Fill d 'una generació de petacades, ha ássumit coherentment
les formes de relació espontánía sense protocol discriminat.

Fill d'una generació sense mitjans materials per a reeixir, ha
lluitat - imposant la supremacia de l' esperit - contra les frusta-
cions que voldrien entaforar-nos els «elegants» de torn.

Fill d'una generació d'oblits i mancances de tota mena, ha
trobat lectura abundosa a les biblioteques públiques, ha trobat
cavallet per a pintar damunt les taules deis cafés caducs, ha trobat
tots els colors - blaus, rojos, liles, ocres - a 1'aire lliure d'a baix a
mar, ha trobat la puíxanca de les formes al cor de la seva propia
solitud.

-I

Tot aixó -fica:.t:dins la seva obra de sobtat i sorprencnt par-
uenu I- va entrar 'també - i fou acollit calorosament - en els
salons del Foment Vilanoví de l'any 59, amb clara intenció de pro-
jecció paradiqrnátíca.

Encara hi ha a fer un¡f'altra constatacíó írnportant: en Cardona
és un indefectible'vIlanoví d'a baix a mar. Er¡ aquest espai medite-
rrani, l'Armand va anar penetrant progressivament el sentit de les
paraules del poet-a: Tan a prop mar i patria, dues uastes nueses.

Nueses fornides, pero, d'unes animacion s humanes, animals i
vegetals, que constítueixen plenament 1'entorn personal de l'ar-
tista, tot afaiconant i emmotllurant «fa rosa vívida del cor ensan-
gonat».

D'aquí han anat sorqint gradualment les series de les seves
barques silencioses, deis seus gats eniqmátics, de les seves pal-
meres exultants. L'Armand, a baix a mar, s'ha sentit part astorada
d 'una gran i vella tradició. El sol, la mar, el vent, el cel, la fosca
-amb tots els elements bategants de la decoració ambiental-
han estat una espléndida realitat que l'han acondurt estéticarnent
a la conciliació plástica d'esperit i natura.

Tot aixó , dones, de bon principi, ha generat dins la seva anima
un ordre simbólic , que s 'ha perpetuat i manifestat en les di verses
tecníques de la seva amplia creació. Jo diria que I'estructura in-
trincada de les ja desaparegudes barques de la platja de Vilanova,
l 'Armand 1'ha repetida en la morfologia minuciosa i treballada de
totes les seves figures femenines. Jo diria que 1'acció pacient de
1'aigua marinera damunt roques i conquilles ha fet de les testes
turmentades del nostre antologista un misteriós teixit de ruixims i
regalims evocadors.

El paisatge ':""inconscientment i/o intel.lectualment assumit-
travessa l 'obra pictórica de l' Armand Cardona Torrandell i vol
assegurar els lliqams amb el medi de la propia infantesa, les imat-
ges primiceres de la propia vida, tot I'univers -en definitiva-
unitari i harrnóníc des sorrals de la platja vilanovina, arrapada als
records i experiencies de l'home maduro

Dins les cotes d'aquesta mesura, els salons del Foment Vila-
noví de I'any 59 van ésser escenari volgut dallc que diu la Mar-
gueri te Yourcenar: Tots els paradisos són interiors. Hi havia,
dones. insinuats alhora, en 1'obra de l 'Arrnand Cardona, de data i
lloc referenciats, tots els vastos paradisos particulars de la nostra
vilanovina llenca de mar i patria mcditerránies.

Per unas altres cínt-i-cinc anys, Armand? Escolta el que diu el
poeta: Ai, el temps, aquest eore que se 'ns menja la justa. Vul-
guem ignorar, pero, encara que sigui per una sola vegada, aquest
vers anguniós que, en una hora baixa, la musa va inspirar malen-
coniosament.

Que, al foc viu d'un esforc perseverant, «el sentit de la vida en
un temps i en una comunitat determinada» arrodoneixi -plena-
ment i sense treva - les formes expressives de la teva llibertat de
creació.

Que continum -els anys que calgui - najxent imatges vi-
brants d'exístencía dins la ni neta deis teus ulls i que continuín
estant al teu abast els símbols patétícs de la seva estética cele-
bració.

Endavant, dones, viatger esperancat de somnis que cremen I

rean
Les millors peces de vestir

pare gari, 53 11:'89333 63 VILANOVA I LA GEL TRU
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