
Cardona Torrandell
AJ cap de vint-i-cinc anys

Francesc X. Puig Rovira

Ara fa vint-i-cinc anys que Armand Car-

dona Torrandell presentava una exposició a

Vilanova, concretament al Foment Vil ano-

ví, pel novembre de 1959. Era la primera

vegada que mostrava en públic la seva obra

a Vilanova després d'hayer fet algunes

exposicions a Barcelona, d'enc;:a del marc

de 1957. El Foment ha volgut commemorar

I'aniversari de I'esdeveniment -que va ser

una de les primeres manífestacíons" d 'art

d'avantguarda a Vilanova- ¡Fha organitzat

ara una exposició del mateix artista, el qual

presentara una selecció de l' obra ~~alitzada

en aquest quart de segle. •

L'artista i els organitzadors m'han sug-

gerit d'escriure unés paraules amb moflu

de ]' exposició actual. Certament no m 'hí

podia negar, per I'amistat amb I'artista i

per I'apreci al Foment. Pero se'm presenta

una dificultat. Crec que no hem de caure en

Cardona Torrandell, 1983.

la nostalgia, que és una actitud habitual en

aquests casos, i que el fet obliga a una re-

flexió actual. L'exposició d'ara tíndrá per

visitants els ciutadans d 'avui. No va diri-

gida als supervivients de la primera, que

afortunadament són molts, encara que les

pérdues pel fet biolóqic de la mort són

també considerables. Avui esta en la pleni-

.tud, ocupa ja molts cárrecs de responsabilí-

tat pública -potser la majoria- una genera-

ció que té al voltant de trenta-cinc anys,

. que té una visió, es' regeix per uns valors,

que no són els mateixos deIs que ja en

tenim cinquanta o més. El passat no I'hem

de. contemplar amb nostalgia, sinó amb

visió danálisi crítica que és I'única actitud

_amb la qual el passat té valor actual, amb

la qualla historia és valida, que certament
·hú~és.

'Í\questa exposició em porta múltiples

suggeriments. He seguit des del primer

moment I'obra d'Armand Cardona, i la

seva evolució vital i estética; he seguit la

vida pública de Vilanova -cultural, política,

economica,.... d 'una manera ininterrom-

puda aquests vint-i-cinc anys que han

suposat per a mi el pas d'una biologia

juvenil a una major plenitud vital. .. Tot

aixó és el que em proposa una reflexi6, que

intentaré de resumir.

Les eíreumstánelasde l'Exposició de 1959

En primer lloc, un fet que mereix una

glossa és la círcurnstáncia com es va orga-

nitzar la primera exposició de Cardona a

Vilanova. Fa cinc anys vaig evocar-ho amb

més detall en un article en aquesta mateixa

revista «Foment» (Carnaval 1979). Llavors
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tar aquesta ciutadariia de tots. Pero la' ( piració i una característica forma d'expres-

realitat viva no esta del tot d'acord amo": sió, i que corresponen aproximadament a

aquest esperit. La temptació de la «capelle- períodes de temps definits. En un estudi de

ta., -del partidisme poc transigent, de les de la seva obra podem distinguir, entre
•• •posicions doqmatiques i de vegades arbi- . altres, els següents: ~etaules de les gents

tráriamcnt dogm3tiques, de les formes de (gats, barques, máquíries] (1956-57), pri-

procedir que indueixen al trencament, no mer cícle jíe les testes (1958), paisatges

han desaparegut; lamentablement són imaginaris (1958), testimonis (1960), con-

massa freqüents. Per aixó vull evocar l' es- térnplacíons espacial s (l 'home d 'Hiroshima)

forc portat a terme per unes persones. La (1961), segon cícle de les testes (1962),

voluntat de convivencia civilitzada de tots cicle dels amants (1964), univers concen-

els ciutadans, és avui, com fa vint-i-cinc tracionari (1964), les massacres (1967),

anys, una exigencia, o potser ho és més, retrats imaginaris (1968), mirades (1969),

perque avui no es pot donar a una estruc- Nurnáncies (1972), naufragis (1979).

tura política la culpa de les nostres man- En cada etapa podem veure la incidencia

cances humanes. reiterada i l'expressió a partir d'un tema,

Fa vint-i-cinc anys desitjávern un canvi. plasmat des de diversos aspectes, amb una

El que certament s'ha produit ens sembla gran elaboració técníca de l'obra, en la

poc profundo qual són cuidats múltiples detalls. Cada

La primera exposició de l'Armand Car- obra d'Armand Cardona és la demostració

dona Torrandell al Foment Vilanoví, va ser de la seva capacitat de reflexió, de consíde-

una mostra de ja consideració deis seus ració aprofundida d 'un tema, de la seva

dirigents envers un artista vilanoví, amb actitud enfront d'el!.

1 'avantguardisme del qual no cornbre-

potser em fixava més en l'anecdota. Car-

dona es va manifestar en públic com a

pintor el 1957,amb una exposició a les

Galeries Laietanes de Barcelona. La seva

obra, l' exposició, la crítica, van causar

impacte a Vilanova. 1 en bona part rebuig

pels que representaven el «conservadurí-

me» cultural a Vilanova. L'obra de Cardo-

na, avantguardista, escapava als canon s

habituals a Vilanova. Al cap d'un temps,

encara que molts no ho comprenguessin, el

nom de Cardona anava prenent consisten-

cia en el món de l'art: exposicions en sales

importants, participació en les principals

manifestacions col.lectives, crítica bona,

tenacitat en la realització, etc.

Des de molt aviat va ser un nom tingut

en compte en tots els moviments d'art

«viu» o d'avantguarda de Barcelona, que

avui podem constatar que eren bastant

nombrosos i consistents entre 1950 i 1960.

Elsprohoms del Foment, encara que

regits per uns criteris estétics molt simples

i tradicionals, van considerar que Cardona

era un vilanoví que havia assolit una me-

rescuda anomenada, i que, per tant, havia

de tenir una acollida oberta a la societat.

Era l'epoca que el Foment era regit per

senyors com Magí Mestres, Antoni Angue-

ra, Joan Casals, etc. -nornés cito alguns

deis més destacats que la mort s'ha ernpor-

tar- persones que es consideraven per

sobre tot «vilanovines» que eren promotors

o aimants de tot el que tingués relació

amb Vilanova. Voldria destacar el seu con-

cepte del «vilanovisme», i dedicar-hi un

breu comentari. En podem assenyalar,

d'una banda, el carácter un xic exclusivis-

ta, envers tot alló, tota cosa i tota persona

que és vilanovina, que es coñsidera bo,

potser el millor, pel sol fet de ser vilanoví.

En altres' ocasions m 'he referit al carácter

emotiu i sentimental d 'aquest tipus d«

patriotisme local, poc donat al' análisi cr íti

ca i profunda deis fets i de les actituds.

Pero en voldria assenyalar també I'aspecte

positiu de 1'amor a «tot alló» que pertany o

es refereix a Vilanova. 1 destaco aquest -~~--~.j
ámbit de «totalttat», sense partidismes, Compendi de I'obra realitzada
sense exclusions de dretes o esquerres, o

d'altres fets diferencials. Penso que cal fer

ressaltar aquest aspecte. 1cal fer-ho preci-

sament ara. Fa vint-i-cinc anys, en la situa-

ció socio-política, que vivíem, els fets polí-

tics, la guerra, etc. havien portat a divi-

sions profundes. Molts teníem I'esperanca

que se superessin aviat. L' exemple deis

senyors esrnentats era una mostra molt

petita, insignificant, pero no rebutjada,

d'un desig de superar-les, d'anar fent una

Vilanova per a tots els vilanovins, d'anar

promovent petites mostres de distensió.

Em sembla que aquest esforc avui és

també necessari. L'evolució que hem expe-

rimentat, el canvi de regim, les noves lleis

i instítucíons públiques tendeixen a fomen-
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gaven.

Ara tindrem ocasió de visitar una exposi-

ció cÍe Cardona Torrandell, que compren-

drá obres realitzades al llarg d' aquests

vint-i-cinc anys. I en podrem contemplar

l'evolució.

El 1959, Cardona estava en els inicis de

la seva carrera. La seva obra ja tenia la

consistencia d'un artista consagrat. Pero

en admirar la més actual podem constatar

com l'evolució s'ha anat produint d'una

manera pregressiva concatenada, sense

manifestacions contradictóries. Es una

mostra de la forma de ser de l'artista.

Cardona ha anat realitzant la seva obra a

través del que ell anomena «cicles», en els

quals hi ha hagut un tema principal d'ins-

Cardona i el Teatre -.

Alllarg d 'aquests anys, Cardona ha tin-

gut una apreciable dedicació al teatre: la

preparació d' escenografies per a irnpor-

tants realitzacions teatrals. Es extensa la

«cronologia teatral» de Cardona Torran-

dell. A I'agost del 1983, al Museu Balaguer

i a la Galeria de Vilanova, es van presentar

mostres d'aquesta dedicació. Al primer,

grans realitzacions «murs de teatre»; a la

segona, «personatges de teatre». Els deco-

rats de «Ronda de mort a Sinera» de Salva-

dor Espriu (tres versions, 1965, 1970 i

1975), de «La bona persona de Sezuan» de

Bertolt Brecht (1966), de «Woyseck» de

Georg Büchner (1974), de «Gernikas de

Fernando Arrabal (1979), «La guerra i el

món» de Maiakovski (1981) ... són algunes

de les realitzacions. La dedicació al teatre

no es refereix solament als decorats i les-

cenografia, sinó a cartells i a interpreta-

cions plástiques dels personatqes. Aquesta

ha estat una dedicació ben característica de

l' Armand Cardona, una manifestació de la

seva creativitat.

La realització recent

Quan escric aquestes ratlles Cardona té

oberta una exposició a I'lnstitut Francés de

Barcelona (del 9 al 31 d'octubre de 1984).

Porta per títol o per lema «De Francoís

Víllon á Brassens. Quelques calligraphies».

Confesso que és una de les exposicions de

l'artista que més m'ha impressionat. I

aíxó, no pas d'una manera emotiva. Penso

que aquesta exposició és una auténtica

exhibició de la seva personalitat total, i és

una recopilació o una síntesi de bona part

de la seva obra anterior.



Per la meva preparació intel.lectual tinc

més tendencia a analítzar lactítud deis

artistes que els aspectes estétics de la seva

obra. Aquesta exposició em sembla un

compendi global del comportament de

I'artista ide la seva forma de treballar. Per

preparar-la Cardona ha llegit centenars de

textos de poesia francesa des del segle XV

fins ara. Els ha llegit en la llengua original.

Alguns els ha llegit reiteradament. S'ha

passat setmanes de lectura, prenent notes,

analitzant i delectant-se en la literatura.

Sense agafar una tela ni un pinzell. Medi-

tant i pensant sobre el que podria ser la

seva obra. Un cop pensada, s 'ha posat a

pintar d'una manera apassionada. Cada

obra no és una descripció temática del text

literari que l'ha inspirat, i que «cal.ligráfi-

carnent» esta escrit sobre tela. Cada

quadre és d 'una notable perfecció técnica.

d 'una acurada realització. 1 en ell hi ha

elements de les etapes anteriors: la icono-

grafia (testes, qats. máquines), la compo-

sició (mirades, paisatges), la textura i el

grafisme.

Cardona ha conjugat d'una manera molt

personal la pintura i la literatura. En lex-

posició que comento, veiem una vega da

més la transcripció de textos literaris for-

mant part de l'obra plástica. Aquesta

conjugació és molt peculiar de lartista. Ell

és un home d 'una extensa cultura, amant

de totes les manifestacions literár íes. Com

he dit en altres ocasions. per a Cardona, la

pintura va ser una opció de la seva creativi-

tat. com ho hauria pogut ésser la literatura.

I la influencia de la literatura en la seva

obra la podem veure també en les realitza-

cions teatrals. que per aixó m 'hi he referit

abans.

Cardona Torrandell amb Miguel Lerin, coUeccionista, i C. Rodriguez Aguilera, magistrat, critic, poeta ....
Anys 1970.

testimonial valida. Aquesta aportació ses-

tructura amb les dades histór iques que em

neguen, em sufoquen, em rebel.len, em

confirmen o em deformen i amb les meves

própies dades existencials. Aquesta estruc-

tura és la resultant del xoc dialéctic. en mi

. mateix. daquestes dues series de dades».

«Cree que aquesta aportació testimonial

solament sera valida, possiblement, si la

realitzo ara i aquí sense voluntaris exilis
cronolóqics o topolóqícs més enllá d' alló

que justament o injustament em condi-

ciona. Intento tancar el pas. en la meva

expressió. tant a les utopies com a les

ucronies (... ). I ara, des daquí. canto la

meva soledat, comunió fonda, profunda,

amb la soledat deIs altres, canto la folla tris-

tesa, la dolca alegria de les parelles

d 'amants «presos de desesperat amor».

canto les multituds enfollides per injusti-

cies antigues que perduren. esclavitzats

éssers sota el pes de les cadenes o 1'afalac

del consum que les acondueix pel camí

d 'una miserable alienació (... )>>.

«1ara i aquí. canto la mort dun defain de

mans dels seus germans corromputs: canto

el petit vietnamita defensor de la diqni.at

humana, enfonsat en el fang deis arros-

sars: canto la impávida enteresa humil del

camperol de Castella que espera «la conmo-

,vedora primavera» que, com deia Antonio

Cardona ha estat un home «compro- Machado, «tarda como tardan tantas

mes». El seu compromís, efl tot moment, cosas» en nostra Sepharad. I aquest cant és

l'ha fet palas a través de la seva obra, que ~ el tema, el contingut. 1 la música d'aquest

és el seu medí: d 'expressió. Unes paraules cant esta per fer, és inaudible, fins i tot pel

d 'autopresentació, escrites per e11-mateix seu autor, fins que el traspassa el penta-

el 1971.són ben explicatives;;' grama. 1 el pentagrama esta a la tela, al

,;Considero la meva ·~xpressió plastifa cartó. a la fusta. I les fugitives notes que

com una conjunció d'elements epícs i lírfcs lluito per capirestan en els colors, en la

en' un apassionat diari: íntima crónica . línia, en la materia, en el pinzell i en les

quotídíana. empapada i' rebel sota el pes ,Il]e-ves mans, en els meus nervis, en la

daquesta quotidianitat, en una aportació meva sango Viuen de la meva sango 1

aquestes notes cristal.litzen en, sobre,'

entorn del tema, com en la branca de Salz-

- burg, que ens parla Stendhal, per fer

comprensible el misteri amorós. 1 aques-

tes notes, en cristal.litzar, es fan siqne, i

per tant, comunicació».
«Cree en el tema com element necessari,

encara que no suficient. de la rcalització

plástica. La suficiencia estará en l 'autor.

Pero aquesta suficiencia salírnentar á de la

seva necessitat d 'expressió».

Aquesta confessió de Cardona, que he

extractat d 'un text torea més extens, re-

flecteix ben bé la intencionalitat que esta

present en la seva obra.

Cardona ha estat un «creador» conse-

qüent. Els que lhern conegut podem apre-

ciar en la seva obra una exteriorització de

la force creadora. portada a terme d' una

manera independent -dels grups d 'influen-

cia o de poder. dels cirr.uits comercials-,

amb llibertat -manifestada serenament en

totes les circumstancies-. amb voluntat,

amb tenacitat, d 'una manera pensada i

reflexiva. profundament pensada. Crec

que tot aixó és el que hem de veure en I'ar-

tista.

Evolució progresslva i coherent

En I'evolucíó de la seva obra, -fins ara

l 'exposició de I'Institut Francés de Barce-

lona n'és I'últírna mostra- una etapa, un

cícle. enllaca amb els següents. 1en moltes

etapes. trobem una certa recopilació de les

anteriors, traient partit i desenvolupant

elements que precedentment ja havien

estat tractats.

Intent de reflexió personal
Una autopresentació

En aquest comentari, amb motiu de

lexpos.ció commemorativa que prepara el

Foment Vilaneví, no sé escapar-me de fer

algunes consíderacions bastan! personals.

Des dels inicis de la presentació d' Armand

Cardona Torrandell com a pintor, el 1957,
he anat seguint totes les ·seves realitza-

cions. [les d'uns quants anys abans ens

uneix una amistat, que no vull amagar.

Tant en aquest escrit, com en els altres

escrits que li he dedicat, he procurat parlar

d' ell amb objectivitat sense que l' amistat
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em fes caure en un elogi fácil. En aquests

anys he pogut constatar, i certament admi-

. rar, la coherencia que ha anat tenint la seva

obra, i la seva actitud vital que l'ha feta

possible. Ell ha tingut sempre un afany de

saber, d 'aprofundir en el coneixement deis

fets, de les idees, de l'art i els seus fona-

ments, de la literatura, deis corrents de

pensament.. Ell ha estat una persona

immergida en el món que li ha tocat viure,

pero no dominada per el!. Aquesta actitud

I'ha mostrada constantment des de la pri-

mera joventut. Els canvis vital s personals,

el canvi socio-polític del país, els canvis

generacionals, han tingut en ell la influen-

cia del pas de la joventut a la maduresa,

pero s'ha mantingut en una línia de conti-

nuitat. Ha treballat honradament, ha estat

fidel al compromís que ell mate ix procla-

mava en el «rnanifest» personal del 1971,
transcrit unes línies més amunt, pero mai

no ha usat del «sistema» en profit propi, ni

ha perdut l'afany de recerca, de creació i

de compromís.

Cardona ha passat pel món - un món

concret d'homes, d'inquietuds, de proble-

mes- amb mirada comprensiva, tal volta

escéptica, pero sense deixar de ser compro-

mesa ... Cada vegada admiro més l'actitud

amb la qual es definia un pensador francés,

-per a mi molt admirat- Raymond Aron:

«spectateur engagé» ... La frase és tan ex-

pressiva que qualsevol traducció la desvir-

tua. Cardona ha estat sempre aíxó: specta-

teur engagé».

Hem pogut constatar -amb cert desen-

cant - com diversos artistes, literats, etc.

s'han «aprofitat» personalment de les

noves circumstáncíes del nostre país, del

canvi de regim, amb el que tot aixó suposa;

no sois unes llibertats públiques (de vega-

des massa «forrnals» i poc profundes), una

nova estructura de govern i de participació

política, una nova organització de la cultu-

ra.. Pero també uns altres grups domi-

nants que tenen el poder (polític, económic

d'Influencial amb actitud no prou oberta ...

Molts artistes i literats s'han transformat

vers una conducta acomodatícia i s'han

recolzat els nous poderosos seguint les

pautes més tradicionals, amb una actitud.

de «servilisme» massa semblant a la que

abans censuraven durament. El nou regim

també té els seus cortesans. 1 la manca de

rigor, I'éxit fácil, la frivolitat i la lleuge-

resa en els plantejaments i davant la fonda -

crisi moral, les actuacions només de cara a

la galeria per donar «bona imatge», lad-

jectivació ditírárnbica, no han estat elími-

nats tal com era el nostre desig, la nostra

esperance -de Cardona, meva i de molts

altres- quan fa vint-i-cinc anys comencé-

vem a manifestar-nos i quan ens proposá-

vem de treballar , amb seriositat, cadascú

en el seu camp, la certesa -no abando-

nada - que el treball seriós era el rnillor

servei a la comunitat on estávern -inteqrats.

Aquesta consideració no la puc deixar

d' exposar, quan la present reflexió la moti-

va la contemplació d'una obra, d'una tra-

jectoria artística i vital alllarg de vint-i-cinc

anys, que han passat per a 1'obra de

l 'Armand Cardona i també han passat per

a aquest modest glossador.

Armand Cardona Torrandell passará a la

historia, esta ja a la historia, com un artista

plástic. No hi passara com un comptable,

'com un administrador, com un tecníc o com

un polític. Per aíxó, la seva obra artística,

manifestació externa de la seva actitud

vital, ens serveix de tema de reflexionar.
L'exposició del Foment Vilanoví és una

ocasíó per a aquesta reflexió feta aquí i en

el moment present, de la qual Cardona i la

seva obra, són un punt de referencia,

Cardona Torrandell i la seva mareo Any 1974.
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