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ART EVA VÀZQUEZ

El viatge a Itàlia, o la
travessia del desert

uan Josep Aragay va emprendre el
viatge a Itàlia, l’abril de 1916, feia
més d’un any que havia començat la

Gran Guerra. Als seus quaderns en queden
impresos rastres lleus però significatius: la
desfilada d’un regiment, l’arenga patriòtica
d’un capellà, el concert d’una banda militar,
el trasllat dels tresors del Uffizi per protegir-
los de l’aviació alemanya, la xicota d’un pres,
un soldat manc, els exiliats de les pensions on
s’hostatja. Aragay no deixa mai de preocu-
par-se pel món que l’envolta, siguin les nove-
tats del front o les penes d’amor d’una orfe-
neta florentina, a pesar que l’objectiu del seu
viatge d’estudis en sigui una certa negació,
amb tots els sentits treballant porfidiosa-
ment per desentranyar el secret de la bellesa
de Giotto, Donatello o Gozzoli. Aquestes so-
les referències serien suficients per donar va-
lor a un dietari que conté allò que sembla fal-
tar a la majoria de textos dels prohoms del
noucentisme: una mirada sostinguda a “la
gravetat de les coses humanes, a la imatge
obscura de la mort”. Però hi ha molt més, en
el miler de quartilles que va omplir per donar
compte de la seva experiència per terres ita-
lianes, tan decisiva en la seva vida, que diria
que n’havia sortit “un home nou”, inflamat
per un ideal de puresa que, afrontat a tants
d’estímuls, el fa trontollar de cap a peus.

Aragay havia arribat a Itàlia enmig d’una
greu crisi personal, després del fracàs de les
exposicions individuals que havia presentat,
el 1913 i el gener d’aquell mateix 1916, a les
Galeries Dalmau i a les Laietanes, de les quals
conservava el convenciment penós, alimen-
tat per l’orgull, que estava sent víctima d’ene-
mics envejosos. Itàlia serà, en aquest sentit, el
seu camí de perfecció i, al mateix temps, una
fuga d’expiació, la necessària travessia pel
desert per tal de renéixer guarit d’un tempe-
rament que ell mateix dibuixa com el d’un
home que es bat amb si mateix, impetuós i
turbulent, “com sortint d’un combat i d’una
festa tot alhora”, i que ha omplert el seu estil
d’equívocs i enfarfecs. Contemplant les
obres de Rafael, Ghirlandaio, Botticelli o
Gozzoli, els frescos del qual al Camposanto
de Pisa dirà que són pintats amb una tal aten-

Q

durant un acte futurista a la Pèrgola de Flo-
rència, contra els clams de l’avantguarda, que
combatrà de fet fins al final de la seva vida.
“Pobre Marinetti, quanta fatiga és per un ho-
me portar a coll una ambició tan terrible i
una vanitat tan tremenda”, escriurà al seu
diari, que Xavier Castanyer, responsable de
l’edició, presenta avui al Museu Aragay de
Breda (19.30 h), el poble matern on l’artista
va acabar establint-se el 1924 i dedicant-se a
la ceràmica. Perquè el fet és que tot i el bany
de regeneració rebut d’Itàlia i la complicitat
d’amics com Francesc Pujols, Manuel Hum-
bert, Xavier Nogués o Jaume Bofill i Mates, el
retorn a Catalunya va afrontar-lo de nou al
desengany arran de la gran pintura fallida
Vacances, cosa que fa témer que el viatge no li
hagués estat més aviat perjudicial, en posar-li
davant dels ulls un model de grandesa que no
estava en condicions d’emular. ❋
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El professor de la Universitat de
Girona Xavier Castanyer edita el
diari italià, inèdit fins avui, de
Josep Aragay, una peça única per
conèixer l’impacte del classicisme
a la Catalunya noucentista
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ció a “les entranyes mateixes de la realitat”,
que sembla que l’artista els hagués estat pin-
tant amb la mà dreta mentre es menjava amb
l’esquerra un rosegó de pa, sent que tot en ell
es regenera. La rendició davant la fresca na-
turalitat de Gozzoli –“el meu esperit s’obrirà
sovint davant d’ell com la mà d’un mendi-
cant”, dirà més endavant– només és compa-
rable a l’èxtasi que el mig ofega en presència
de l’imponent David, que Miquel Àngel va
esculpir quan tenia, com ell, 26 anys. “Miro la
meva ruïna i no la curo amb els tresors dels
altres”, dirà mentre observa amb desolació
una obra colossal que li desperta l’impuls
d’“estripar-se la cara de vergonya”. Al con-
trari, a Itàlia s’immunitzarà contra la grandi-
loqüència del barroc, que detesta des de la vi-
sió de l’Annunziata de Gènova, amb la seva
“fuga d’ornamentació que pertorba i enut-
ja”, però també, després d’escoltar Marinetti




