
SEMBLANCES RICARD VIVES I SABA TÉ, .

Per ésser la primera publicació d'aquesta revista ens plau
presentar dins el tema de SEMBLANCES I'artista Ricard Vives
i Sabaté, molt conegut per gran part de vilanovins, i encara
desconegut per altres. Des d'aquestes ratl/es voldríem donar
testimoni de la seva valuosa obra i talent, com el seu amor per
Vilanova, i així ho demostra que en totes les seves obres hi ha
fet constar «lmprés a Vilanova i la GeltrúlI.
La seva filigrana és tan extensa com ho demostraren els 1256
goigs estampats per ell mateix, fins a dibuixos a la ploma i
xilografies conegudes arreu del món, i així ens ho reflecteix
aquesta recent apologia escrita en cinc idiomes que porta com
a títol, ENCYCLOPAEDIA BIO-BIBLlOGRAPHICAL OF THE ART
OF THE CONTEMPORARY EX-LlBRIS -Published in 1988 by
Artus Mario da Mota Miranda. Aquesta biografia és i'exponen:
d'un home a través de la seva creació fonamental i deIs seus
conelxements com a gran artista.

Els nostres xilografs iI.lustradors moderns se senten atrets tot
sovint envers dos camps principals d'activitat: la il.lustració de goigs i els
ex-libris. Ricen, Obiots, Ollé, Pinell, Marlet, Gelabert,... realitzaren
magnífiques peces en ambdós camps. El nostre artista Ricard Vives
Sabaté, bocé, sobretot, les seves múltiples possibilitats en el camp deIs
goigs, on asso/í fites extraordinaries, sense negligir el camp de /'ex-librís,
on ha realítzat també peces molt dignes. Una altra partícularítat del nos-
tre artista és que sempre ha gravat «a fi!», és a dir, seguínt la dírecció
de la fíbra de la fusta, técmcemés antíga í més difícil que la de la contra-
fibra o «a testa», per la qual es decantaren la majoría deIs nostres xilo-
grafs moderns.

«Un miler de Goiqs» és el títol d'una pel./ícula que va presentar la
televisíó catalana TV 3 i que després ha anat recorrent moltes sales
d'ínstítucíons culturals i docents del
nostre país, pel./ícula que constítueíx
un elogí al treball assídu í tenec.
Realitzada per /'excel./ent cineasta
Pau Giralt, té per argument la tasca
poütecétlc« de Rícard Vives Sabaté,
que s'ha passat més de la meitat de la
seva lIarga vida preparant i imprímint

goígs amb la seva petita «ninetve». I.':~;:;';::"~ ,1 ....;.";·.:-:~:~ ~

Pero el sorprenent és que no soIs els I~~~~'''';.::..f.I0T.1~:~::~
imprímia, sinó que els iI.lustrava amb > ~~§f·!~~;:~::·::.... : .~',~:'~::..~'':'.~
xilografíes í dibuixos seus. També el iti~;~~::::r.¡~:::~.~::~,;:::~~~~::..,~.I
text es de vía, algunes vegades, al seu m;~~~:::~::~=."...~:::;'::~~;."';:·:;:;=;.,..~
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vers polit í adequat. I en més d'una ~~~~~~.
ocasió, fins i tot la melodía era deguda al seu saber fer musical.



La pel./ícula és digna d'ésser vista per tots els públics ja que resulta un
plaer educatiu per a petits i grans. El cineasta hi confirma el seu do de
realitzador tot i mostrant el treball constant de I'amic artista. Tanbé s'hi
acoplaren Vives Sabaté i la seva -minetve-! Semblaven fets I'un per
I'altre: una -minetve» ja una mica vella peró idónia per a I'obra gr8.fica
artesanal de Vives Sabaté, amb un ritme de producció lenta, d'una sere-
na monotonia, evocadora deIs gremis medievals en que home i treball
harmonitzaven tan naturalment.

També I'ex-librisme, tal com deiem, va mereixer la seva atenció i
dedicació artística. I els exemplars realitzats són prova de la seva erudi-
ciá, d'un dibuix ben cenyit que mai no perd la frescor, del seu sentit de
composició i domini de la técmcexilografica. Crida I'atenció, per exem-
pIe, la lIuminositat de I'ex-libris que realitza per a M. Fabregas Boix, o
I'expressionisme irónico-humorístic de I'ex-libris per a R. Sala, o I'altre
sota el mateix lema per a A. C. S. (/libre deixat, /libre esgarriat). En I'exem-
pIar que realitza per a A. Carabasa i Serra, sap utilitzar encertadament
elllarg rellotge de oenao! per i/.lustrar un altre lema: «Llibres, amics de
totes les botes». En el que dibuixa a la ploma per als esposos Jaume
Ucoe:i Montserrat Olivella, els elements de la composició constitueixen
la composició simbólica o real deIs noms i cognoms deIs titulars (Jaume
= bastó de pelegrí de Compostela; Montserrat ho diu el mateix nom; L10-
bet = I/op petit; Olivella = relacionafamb l'olivera). La indicació musical
de I'angle superior esquerre suggereix I'afecció musical deIs consorts.
L'ex-libris més senzill de la serie, el dibuix a la ploma per a M. V.F. és, ~~ ze
en la seva sobrietat, signe de tendresa i poesia. ~~ JJ

La manera de dibuixar d'en Vives Sabaté és agil i desimbolta. Amb
dibuixos a la ploma i amb xi/ografies i/.lustra /libres com «Vida i miracles
de Sant Benet», «Auca del Congrés Eucarístic de Barcelona» i d'altres.
Li coneixem unes excel.lents xilografies sobre tema montserratí: paisat-
ges, I/egendes i história que i/.lustraren un /libre sobre Montserrat. Les
xi/ografies deIs seus goigs acusen un marcat gust arcaic i popular molt
adient per aquests fuI/s. E/s personatges estan molt ben aconseguits: una
bona mostra n'és la marca d'estampador que es va gravar el/ mateix.

Mestre de professió, la seva conversació és amena i erudita. EII
recorda agradosament, i nosaltres també, el dia en que el/ i el cineasta
Giralt vingueren a Montserrat a passar-nos la pe/.lícula «Un mi/er de
Goigs». Vives Sabaté té enécootesmolt pintoresques per a explicar i ho
fa de manera molt peculiar i
vivecmem.

Ens explica que, per voluntat
de la seva família, de tradició reu-
senca, pel juliol del 1907 nasqué a
Reus on només hi visqué uns dies.
Els seus dotze primers anys -ens
confessa que foren els més teucoe

- de la sev.avida.:.- transcorregueren
a Les Borges Blanques on el seu
pare exercia de mestre d'escola.



ORIOL M. DIVí,

MONJO DE MONTSERRAT
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Acabada la gran guerra del 1914 tafamília es trasl/a(jaa I(ilanova i la Gel- .
trú, perqué el seu pare havia estat nomenat "mestre de !'Escola Pública
del barri de mar, població en la qual Vives Sabaté continua residint. Aquí
es forma de jove, adquirint el seu bagatge cultura/j primer a !'Escola In-
dustrial amb un peritatge i, més tard, a !'escola nocturna de dibuix regi-
da pels excel.lents artistes Alexandre de Cabanyes i t'escuno: Deme
Torrents.

Vives Sabaté reconeix, amb agralment sincer, que a Vilanova i la
Geltrú sempre hi ha trobat ale per a les seves aspiracions artístiques degut
al fet que ja des del segle passat, aquesta ciutat viu un ambient artístic,
sobretot pictotic, excepcional.

Durant uns anys exercí el cérrec de professor auxiliar de perspecti-
va i escenogra!ia a la famosa «Escola de Lloljf1»de Barcelona. La greu
situació política que finalment esclata amb la cruel guerra civil de 1936,
destrossa els seus projectes, i poc abans de la sublevació decidí ingres-
sar al magisteri oficial-com el seu pare- a la ciutat de I'Hospitalet de
Llobregat. Actualment fa 20 anys que va jubilar-se. JubilaCió que li va
permetre dedicar-se de pIe, fins fa poc, a la publicació de goigs.

Moltes han estat les exposicions deIs seus goigs a diferents punts
de la nostra geografia. Del seu tal/er sortiren 1.256 edicions d'aquests
fuI/s amb indicació de la justificació del tiratge, en part, de bibliófil.
Alguns exemplars foren estampats sobre pergamí. Entre nosaltres abun-
den els col./eccionistes d'aquests fuI/s, que formen part del nostre
bagatge cultural en els aspectes religiós, artístic i folklóric. Ricard Vives
Sabaté ha esdevingut una figura popular entre els col./eccionistes de
goigs.

Oblidaríem una faceta important en Vives Sabaté si no parléssim de
la seva pintura. Essent un noi de quinze anys ja guanyava premis de pin-
tura entre competidor sadults. Durant la seva vida artística expos«olis
en diverses ocasions, assolint importants guardons. Des que va tancar
el tal/er d'impressor, fregant ja els vuitanta anys, ha tornat a intensificar
la pintura. de caval/et i I'any 1987 ha exposat dues vegades les seves
teles sobre temes de I'abadia de Poblet, amb aplaudiments del públic.

Sabem que en Xavier Garcia, publicista i escriptor de Vilanova, esta
preparant una amplia biografia del nostre artista. Si !'autor manté la
gracia narrativa del biografiat, ell/ibre promet resultar tan interessant i
ame com instructiu.


