
A PROPOSIT D'UN CENTENARI

-IU PASCUAL I RODES (1883-1945]

ALBERT VIRELLA I BLODA

El més oblidat deis grans pintors que donaren
a Vilanova el prestigi de prodigalitat artística

MORIR A RIUDARENES

Un vint-i-nou de juliol, en pie estiu, quan
deis blats només en queden esgrogueides
garberes i els verds de l'arbratge han per-
dut les maragdes primaverals, deixava
aquest món a Riudarenes, racó selvatá amb
rcssonáncíes anttques d'una cancó popular

que, més tard seria himne, un pintor de la
Geltrú: lu Pascual i Rodes, el més oblidat
deis gran s pintors que van donar a Vila-
nova i la Geltrú el prestigi d'una vila pro-
diga en artistes d'aquells que, amb el pin-
zell, plasmaven el meravellós paisatge del
nostre país, la Iluminositat del nostre cel i
la joia d'un bucolisme que s'havia de per-
dre. Morir a Riudarenes! Per que? Lluny
d 'on va néixer, Iluny d' on estima, Iluny
d'on treballa i Iluny d'on triomfL. Iluny de
tot, pero, tal vegada, cercant en la vida
solitaria un bálsam de quise sent descon-
hortat per una marqinació, hípotétíca o
creguda, i cerca al món rural un retorn a les
coses senzilles,íntimes i amb requst d:.eter-
nitat. Morir a Riudarenes!

NEIXER A LA GEL TRU

Seixanta-sis anys abans, l'lu Pascu-;;I veia
les primeres llums a una cas~ de la iGeltrú,
el rs d'octubre de 1883, 'Úll d'lu Pascual i
Soler i de Teresa Ródés i'Ballester, tamb~
ge,ltrunencs, que vivien al número 15
d' aquell singular carrer .de Pádua -millor
dit seria de Sant Antoni de Pádua-, carrer
de dues parróquíes, la de Sant Antoni a la
banda de ponent i la de Santa Maria de la

"Sol Ponen!». El canal del poble de Riudarenes.
(Quadre donat per I'autor al Foment Vilanoví).

Geltrú a la banda de Ilevant. Pare i mare
eren, també, geltrunencs. El pare, el nom
del qual ha portat alguna confusió, era fill
d'un Bertomeu Pascual i d'Antónía Soler i
Morell, germana del fabulós Pau Soler i
Morell -conegut pel «Gírabals»-, conside-
rat com I 'home més ric de la Vilanova
del seu temps. L'avi Bertomeu Pascual
havía estat regidor del darrer Consistori
del reialme d'lsabél n. La revolució
triomfant no en tingué prou amb
destituir l' Ajuntament isabelí, sinó : que
es va desentendre deis deutes que havia
contret, entre ells un prestcc del propi Ber-
tomeu, que aviat passá a millor vida. l.'ávía
Antónía, vídua i tutora de l'lu pare, en nom
del seu fill menor es cansa de reclamar el
deute, i se sap que només en pogué reco-
brar una petita part, per intercessió d 'un
altre geltrunenc, Felíx Virella i Totesaus,
company de consistori i amic de la família.
La mare del pintor consta com afilia d'An-

ton Rodés -natural de Cornudella- i de
Ramona Ballester, de Vílanova. L'ávía
Antónía i l'oncle Antoni Rodés, estudiant i
fadrí, de Cornudella, foren els padrins deis

• pintor lu Pascua!. .

L'"INFANCIAA VILANOVA

EIs anys més joves de l'Iu es van passar a

Vilanova i la Geltrú, la de fi de segle,
ernpobrida i mal encarada, estudiant als
Escolapis, com la majoria deis nois del seu
brac. Es sírnptomátíc que, en aquell
període escolar, els mestres que més in-
fluiren en el seu tendre i fragil esperit
fóssin, precisament, artistes. En els seus

papers son recordats Emili Comas, Josep
Sugranyes i Antoni Urgellés. Del primer,
poc en sabem, a part de ser una persona
ben introduida en el món de les .belles arts.
Fou vocal de la Junta Directiva de I 'Expo-
sició Regional de I'any 1882, el11904pre-
sentava al pintor Alexandre de Cabanyes
en una de les seves primeres exposicions
locals i, sembla, que era professor de
dibuix i pintura. Molt més conegut fou
Josep Sugranyes i Florit (1842"1910), de
familia de pintors, .decoradors 'i escenó-

grafs de la nostra vila. Donava classes de
dibuix i pintura a la fundació Balaguer,
a l' Ateneu i als Escolapis, tenint estudi
obert a casa seva. El mestratge del pintor
Sugranyes fou molt positiu per l'lu i per
alguns altres pintors locals deis corrents
modernista i noucentista. Per últim, del
mestre Antoni Urgellés, segonsdeclara-
cions del mateix Iu, sabem que amb el!. va
aprendre solfeig, música i piano. Amb
aquells frágíls fonaments, l'lu va sentir
que no cabia al seu poble nadiu, com tants
d'altres, als disset anys se 'n va anar a Bar-
celona.

BARCELONA

Segons Ricard Vives i Sabaté, l'Iu va anar a
Barcelona, fet el batxillerat, amb el propó-
sit d'estudiar per arquitecte, propósít que
no es va veure realitzat. En canvi, aviat se'l
va veure formant part del «Cercle Artfstic
de Sant Lluc» , on estudia amb Joan Llimo-
na, el més seráfíc deis pintors del seu
temps, i conegué a molts altres artístes,
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més tard amics per tota la vida, contribuint
aquells contactes a centrar les seves afec-
cions píctóriques i a depurar el seu gust
artístico Al Cercle Artístic de Sant Lluc ex-
posa les seves primeres obres, seguint al-
tres a Faíanc Catalá i a can Pares, on
sempre tingué ben obertes les portes per a
penjar-hi les pintures.
Més tard, veiem I'Iu Pascual a «Les Arts i
els Artistes», associació de pintors i escul-
tors, de la quall'Iu en fou un deis seus més
ferms pilars. Cortés ens va deixar escrit:

l'Escola Pública de Díbuíx, ha deixat un~('

vacant que és portada a concurso El guan~r
Iu pascual, amb la suspicacia de molts
olotins, que se senten dolguts de rebre a un
pintor «foraster». El mateix any es casava,
el12 de febrer de 1914, amb Maria Basols' i
Basols, a l'Esglesia de la Mare de Déu de
I'Esperanca, de Barcelona, a contracor deis
pares d'ell, Així i tot, els joves casats
venien fins a Vilanova, Ú;I vegada a gaudir
del nostre Carnaval, en el seu viatge de
noces. Pero la feina, aleshores, la tenia a

dalia amb el paisatge, la seva muller,
Maria, «era el brac dret de l'Iu, feia i

. desfeia mentre eli pintava. La feina qe'
secretaria i de comptable, la feia ella ... » •

N&.dona cap fill al pintor, pero es pot dír ,'
que, tocant de p·¡!u; aterra, li feu de

segona rhare ,

.
• <

·LASARDANA

El mestratge de l'Urgellés va encomanar a
l'Iu un gran entusiasme per la música.

CORNUDELLA.- 011 sobre tela.
Ouadre donat pel seu autor, lu Pascual, al Museu Balaguer.
Fou una de les obres trlades pel belga Erlk en el ~obatorl del 29 de gener de 1981 1 leli~ment una de les 53 obres recuperades 1 retornades

a la Fundacló el15 de juny d'enguany.

Ivo Pascual, entonces con una abundante
barba rubia, con sus francos ojos azules, su
inseparable paraguas y su ingénita bondad

hombre sin tacha y compañero admirable,
se empleó a fondo para el mayor éxito de la
iniciativa sin la más leve veleidad de luci-
miento personal. .»

OLOT

L'any 1914 fou crucial pel nostre pintor. La

mort del pintor Josep Berga i Boix, director

del Centre Artístic-Cultural d'Olot -fundat

per Joaquim Vaireda- i també director de
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Olot, Iu hi treballa com un olotí més. Mir
Mas de Xexás, el 1925! s'hi referia dient-la

«aquest quasi olotí» i, pel mateix temps,
Vives i Sabaté, escribia: «íntímant l'artiste
i el paisatge de tal,faisó que la comarca 010-

tina i l'Iu Pascual han arribat a ésser inse-
parables», i reproduia unes frases de
Joaquim Folch i Torres, ben definidores
del pintor dins de l'ambient olotí: «Si ens
deien que sorprés pel crepuscle cap al
tard, entre els prats de la Moixina, s'ha
quedat dues hores badant i amb el cor es-
ponjat, diríem t~mbé que pot molt ben
ésser» Menys mal que, mentre ell s'emba-

Entre els seus amics hi havia molts pintors,
pero, tambe, 'músícs. Ell, en els seus
records personals, rr'esmenta alguns per
aquest ordre: Garreta, Morera, Pahissa,
Vives, Toldrá, Serra, Costa ... En primer
lloc Garreta, aquell Juli Garreta i Arboix,
mig vilanoví per vincles familiars i per
l'aprenentage musical al costat deis
mestres Magí Sans ¡ Bertomeu i Antoni
Urgellés i Granell. No ens consta molt que
el contacte amb Juli Garreta induis a I'Iu a
composar alguna sardana. «Rosa d'abril»
és la seva primera estrena, l'any 1920. En
seguiren d'altres, al menys vuit,i una íne-



dita quan la seva mort el 1949, «La Me-
nuda». Josep Maria de Sagarra en deia a

aquest propósít: « ... encara que sigui

un gran afeccionat a la música, a mi em fa
l'efecte que aquestes sardanes d'en
Pascual són una expansió lírica deis seus
sentiments de pintor, de la seva visió
idíl.lica i humaníssima deis arbres i de les
collites i del bestiar i del terrassá que hi
pastura ... ". -

PASSIO I MORT

tany 1934, la Conselleria de Cultura de la
Generalitat crea a Olot I'Escola Superior de
Paisatge i, dos anys més tard, esclatá la
lluita fraticida que tots els que vam tenir la
dissort de viure-la, tenim. ben gravada i
qualificada. La fina sensibilitat de l'Iu s'en
ressentí i, a la seva manera, actué com
millor ho podia fer, procurant salvar tot el
que es podia del tresor espiritual i artístic

d 'aquell seu Olot adoptiu, corrent el risc de
la barroeria deis que tot ho volien destruir.
La seva escola, poc a poc, s'aná buidant.
Els seus alumnes foren cridats per les
lleves i es queda gairebé sol. A l'estiu del

38 encara sentí pruija per portar la paleta i
els pinzells a la comarca del Priorat, on,
segons sembla, havia pintat els millors deis
seus quadres jovenívols. Els Rodés eren
de Cornudella, i allá sempre era ben rebut.
I un altre i altre vegada Iu Pascual se sentia
atret pel feréstec colorit d 'aquelles munta-
nyes. ben diferent de les manyagues pin-

tures olotines, i sembla que el retruny
d'uns canon s bastant propers no feia
tremolar el pols de l 'artista.

L'any 1939 assenyalá un canvi substancial i

definitiu pel pintor. la nova situació desfeu
aquella Escola Superior de Paisatge i obrí
un procés al seu director. per bé que en
sortí net de culpes, se sentí aclaparat i va
veure com antigues suspicacies de quan va
arribar a Olot, vint-i-cínc anys enrera,
rebrotaven al seu entorn amb un mal carés
del tot immerescut. Dolgut, sovintejá i

allarga les seves estades a la Pinacoteca i al
redós d'aquella galeria retrobá alguns deis
seus amics d'abans, pero ja no es repetí
aquella unanimitat entusiasta que havia
enjudiciat la seva obra plástica. Alguns
crítics l' ignoraven id' altres no el planyien,
pero, entretant trobá un senyor Rivera que
li oferí la seva amistat i li proposá d'anar a
Riudarenes, on hi passá algunes ternpo-
rades deIs 1946 al 1949.

I fou en una modesta fonda de Riudarenes
que morí d'un atac de cor el 29 de juliol

del 1949.

UN CENTENARI I UNA BIOGRAFIA

Enguany es celebra el centenari del
naixement a la Geltrú de tan excel.lent
persona, pintor i músico Bona ocasió per a
donar-lo a conéixer a les noves generacions

Deixa que el teu saber decideixi,
i accepta una prova per aprendre

meeanograflaen 28 hores

MECA-RAPID

r

Tots els dilluns es comehcencursos

el, SantGregori,14 l
VILANOVA 1LA GELTRÚ
Tel. 893 69 SS

Centre del Garraf
CURS GARANTITZAT

que ni parlar d' ell han sentit. Caldria
exhibir les seves obres, 'bellar les seves
sardanes i llegir la biografia que un nebot
de la muler de l'Iu, l'olotí Alexandre
Cuéllar ha preparat i que ara és a les
premses. .Se'ns anúncia que aquesta
biografia més aviat sera un perfil hurná de

I'home, situant-lo al seu ambient, la seva
época, els seus amics i parents, que no pas
una abstrusa i complexa interpretació de la
seva obra. Valdrá més que així sigui. La
rica i fácil ploma de l'autor i nebot del bon
geltrunenc que cal rememorar ens promet
un bon llibre, de fácil lectura i pie d'en-
senyaments.

Un detall dela ciulal d'Olot, on lu Pascual va dirigir

l'Escola ¡de Belles Arls i Oficis, deis anys 1914 al 1936.
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