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Elogi de l’artista pur
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Francesc Trabal, Valls Baqué.
Pròleg de Josep Casamartina

i Passarols. Fundació La

Mirada. Sabadell, 2004.

D
esprés d’un llarg
oblit, Francesc Tra-
bal va ser reivindi-
cat als anys 80 per
Quaderns Crema

primer i per la sabadellenca
Fundació La Mirada després.
Aquesta última editorial s’ha
especialitzat, a més, en tot el
grup, i ha rescatat obres de
Joan Oliver i Armand Obiols,
així com de personatges que
els van ser coetanis, com ara
Joaquim Folguera, o que hi
compartiren un esperit més o
menys afí. Aquesta tasca com-
porta, a més de l’edició de lli-
bres pròpiament dits, la de
plaquettes en què es recuperen
textos breus d’aquests autors
sovint apareguts a la premsa:
és el cas del tan lúcid L’art nou
català, de Folguera, i de la de-
liciosa Una conversa amb Joan
Miró, de Trabal, exponents de
l’interès d’aquests heterodo-
xos escriptors sabadellencs

pels pintors i les tendències
artístiques més innovadors
del seu temps. En la mateixa
línia, ara l’editorial sabade-
llenca ens ofereix dos textos
de Trabal sobre el pintor Este-
ve Valls Baqué, l’un publicat a
La Publicitat el 1932 i l’altre al
Diari de Sabadell el 1930. Val a
dir que els textos vénen pre-
cedits, d’una banda, per un
extens i ben documentat prò-
leg del crític d’art Josep Casa-
martina, i, de l’altra, pels di-
buixos amb què Esteve Valls es
va il·lustrar un quadern esco-
lar de gramàtica catalana, tot
convertint-lo en un recull d’a-
cudits absurds i esquemàtics
que remeten a l’humor carac-
terístic de la Colla de Sabadell.
Cal aclarir que els textos de
Trabal ocupen un total de vuit
pàgines, mentre que el pròleg
i els dibuixos, ben bé una
trentena, amb la qual cosa es
fa evident que el volum té més
d’homenatge a l’artista que de
recuperació de l’escriptor –els
dos textos del qual són, això
sí, d’una gran lucidesa.

Esteve Valls Baqué és un
dels pintors més desconeguts
arreu, incloent-hi el mateix
Sabadell on va viure; i no és
estrany, atesa l’escassetat de la

seva obra, sobretot de la més
personal i representativa. En
part per això, és, però, un mite
per als pocs que el van conèi-
xer i li van veure alguna ex-
posició. Es podria dir que és
més mític el personatge que
no pas l’obra pròpiament dita,
que, si de cas, ho és, parado-
xalment, per la seva quasi in-
existència. Nascut a Caldes de
Montbui l’any 1909 i mort a
Sabadell el 1994, va exposar

en una col·lectiva d’ar-
tistes locals el 1925, va
fer tres exposicions in-
dividuals a principis
dels anys 30 –una a la
barcelonina Sala Pa-
rés– i va ser una tem-
porada a París amb el
germà de Trabal, Josep
Maria. Després de la
guerra, sembla que les
seves teles van anar
desapareixent per di-
verses i estranyes ra-
ons. Veritable excèn-
tric en l’ordre personal
i en l’artístic, teòric
constant de la pròpia i
invisible obra, no és
fins als anys 70 i 80 que
alguns representants o
defensors sabadellencs
de l’art més avançat

del moment li munten algu-
nes exposicions: totes consis-
teixen en un sol quadre blanc
al fons de la sala –folrat amb
film de plàstic i on s’insinua el
dibuix esbossat d’un nu feme-
ní– a un preu sempre desor-
bitat, segurament per tal que
ningú no el compri. Conver-
sador i teòric infatigable a
l’entorn de la pròpia obra,
Valls Baqué té un reduït cer-
cle d’admiradors –des dels

pintors Joan Vilacasas i Al-
fons Borrell fins a l’escriptor
Joaquim Sala-Sanahuja, pas-
sant pel mateix Josep Casa-
martina que ara signa el prò-
leg del llibre–. D’aspecte físic
similar al d’Antonin Artaud,
al seu tancament respecte del
món exterior se li podria tro-
bar algun punt de contacte
amb el del malaguanyat, i
d’altra banda tan diferent,
Miquel Bauçà, tots dos igual-
ment solitaris, enrarits i, so-
bretot, visionaris.

LA SOLITUD I EL TANCAMENT
Com és lògic, als anys 30 Tra-
bal no consigna encara gaires
d’aquestes característiques; la
seva lucidesa habitual ja li fa
constatar la solitud i el tanca-
ment de l’artista, la manca de
“cap influència exterior”, el
despullament extrem. És es-
pecialment interessant el text
de La Publicitat, en què aques-
tes peculiaritats de Valls Ba-
qué es remarquen fins i tot en
els seus paisatges, fins al punt
que Trabal afirma: “Pot dir-se
que és el creador del nu de
paisatge”. Del despullament
dels anys 30 al dels 70 i els 80
no hi havia més que un pas; i
de la incomprensió general
d’aquesta obra al caràcter mí-
tic que prendria per a una
minoria, també. En tot cas,
“l’artista en estat pur per ex-
cel·lència”, com l’anomena
Casamartina, reviu en aquesta
plaquette de la mà d’un escrip-
tor clarivident també prou in-
comprès durant molt temps.

DEBATE

Julio Cortázar amb la seva germana Victoria el 1917 a Barcelona

A S S A I G

Cortázar: una lectura des de la imatge
X U L I O R I C A R D O T R I G O

Eduardo Montes-Bradley,
Cortázar sin barba. Debate.

Barcelona, 2005.

S
eria bo conèixer el
nivell d’acollida que
té Julio Cortázar en-
tre les joves genera-
cions. No s’ha d’obli-

dar que la seva obra va cor-
respondre, sobretot pel que fa
a les novel·les més importants,
a un moment històric molt
concret. La Revolució Cubana,
les dictadures sud-americanes
i la seva conseqüència: una
certa bohèmia intel·lectual
que durant els 60 lluita des de
París per reconstruir la digni-
tat. Aquests i d’altres són as-
pectes que van participar de
l’anàlisi política i social que hi
havia al darrere de les novel-
les de l’escriptor argentí. Els
lectors d’aleshores pensem
que la voluntat literària de
Cortázar pot transcendir les
circumstàncies de l’època i
aventurar noves lectures, més
relacionades amb la realitat
del segle XXI. Si no és així,
sempre quedarà una obra
d’arrels fantàstiques –sobre-
tot la seva narrativa curta–
que funciona sense necessitat
de donar-hi més voltes, i una
capacitat i un rigor per a l’as-
saig que hauria de ser pres
com a exemple. Després de
tot, tampoc no hem estat mai
segurs de si era més important
la recerca de la integritat mo-
ral de Rayuela o la mirada als
límits de la raó que hi ha en

l’essència de contes com ara
Casa tomada i El perseguidor.

Un bon senyal pot ser que
ha passat el temps i els llibres
de Cortázar continuen reedi-
tant-se; tant gràcies a l’excel-
lent tasca que fa la biblioteca
d’autor de l’editorial Alfagua-
ra, com als nombrosos assaigs
sobre la seva figura literària i
humana. Una mostra dels úl-
tims és el llibre que tenim a
les mans, Cortázar sin barba, del
cineasta i periodista Eduardo
Montes-Bradley, un d’aquests
estranys individus que encara
són capaços de veure la cultu-
ra com a motor de la societat
d’una època.

DES DEL CINEMA
Tot i la importància de l’es-
criptura cortazariana, no hem
vist tantes biografies sobre
l’autor a l’Estat espanyol. No
com al nivell d’un Borges, per
posar un exemple. Hi ha una
excel·lent biografia de refe-
rència, Julio Cortázar, de Miguel
Herráez, treball minuciós pu-
blicat en primera instància
per l’IVEI de València, i ara
aquest Cortázar sin barba que,
com el seu títol indica, s’ocu-
pa de manera preferent dels
anys anteriors a la seva estada
parisenca.

Director, guionista i pro-
ductor, entre altres coses,
Montes-Bradley ha fet nom-

brosos treballs cinematogrà-
fics sobre escriptors –potser
s’ha de fer esment, segons els
crítics, del film Harto de Borges
(2002), un d’aquests invisibles
al nostre país–, i això té una
influència decisiva en aquest
llibre. Partint de lectures, fo-
tografies, records i xafarderies
diverses, es va construint una
biografia incompleta, però in-
tensa pel que fa als punts
tractats. El mite de l’eterna
joventut de l’autor, del seu
suport al peronisme, de la se-
va distància amb les coses, i, és
clar, l’anàlisi de la seva època
com a professor a Chivilcoy, a
Bolívar i a Cuyo. Amb això i
retalls de correspondència,

Montes-Bradley traça el recor-
regut –físic però també mo-
ral– d’un escriptor que arri-
baria molt lluny en les lletres
sud-americanes. Ho fa, sobre-
tot, amb mirada de cineasta.
Aprofundeix en l’anècdota, en
la imatge –les fotografies fan
meravellosament el seu pa-
per–, als petits detalls que
més ens poden informar de la
trajectòria cívica i de les peti-
tes dèries que van conformant
el caràcter, i sovint la llegen-
da, del mite. És una mirada
amable, la d’un perseguidor
de l’obra cortazariana, però
no per això deixa de banda la
discussió radical sobre els te-
mes tractats. Potser sigui

aquest el millor elogi que pot
rebre el llibre: no deixar res
sense l’anàlisi crítica, confiar
en la veu de Cortázar només
com a creador i, sobretot, es-
tablir l’absoluta construcció
literària en què l’argentí va
convertir la seva vida.

L’ÚS DE LA FOTOGRAFIA
S’ha de celebrar també l’ús de
la fotografia, no pas com a
complement curiós sinó com
a material que va bastint el
relat fins a esdevenir un eix
fonamental de l’escriptura.
Aquesta característica de lli-
bre de materials, tan cara a
Cortázar i a la literatura més
creativa, sembla viure un bon
moment i molts esperem que
vagi a més. També és impor-
tant dir que sense les foto-
grafies el llibre no seria pos-
sible: l’art troba sovint els
seus millors moments en el
mestissatge, un aspecte que
defugen sovint els productors
de cultura.

Una biografia de Cortázar
ara, necessària i subtil, amb
les armes de la imatge i, al
darrere, la figura de l’autor de
Rayuela, provocadora, surrea-
lista, compromesa, genial. Per
damunt de tot, un ésser humà
capaç d’arribar a l’essència
sempre incorrecta de les coses.
Una biografia que no sols atén
a les regles de la literatura,
que participa i es recolza en la
imatge. Atractiva, no? Si fa no
fa, tant com l’autor biografiat.


