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FUNDACIÓ LA MIRADA

Una de les mostres d’humor incontinent que solien protagonitzar els membres de la Colla

FUNDACIÓ LA MIRADA

Els Trabal, Francesc i Josep Maria, amb altres companys, el 1930

La colla de Sabadell
A S S A I G

P A U J O A N H E R N À N D E Z

Miquel Bach, La colla de
Sabadell. Entre el noucentisme
i l’avantguarda. Fundació

La Mirada. Sabadell, 2002.

E
ntre el 5 i el 29 de
novembre del 1999,
any del centenari del
naixement de Joan
Oliver i de Francesc

Trabal, es va poder visitar a
Sabadell, i concretament al
Casal Pere Quart, que havia
estat residència familiar dels
Oliver, l’exposició La Colla de
Sabadell, entre el Noucentisme i
l’Avantguarda. L’entitat organit-
zadora, la Fundació La Mirada,
que va comptar amb el suport
de l’Ajuntament de la ciutat i
de la Fundació Caixa de Saba-
dell, volia combinar l’home-
natge a aquell grup de perso-
nes que, al llarg dels primers
anys del segle XX, van sacsejar
i dinamitzar la vida cultural i
social de Sabadell amb la ne-
cessària divulgació de cara al
gran públic de la seva obra i les
seves activitats.

Com acostuma a passar en
aquest tipus d’exposicions, al
Casal Pere Quart es va poder
veure una combinació equili-
brada de mostra bibliogràfica i
documental amb diverses ins-
tal·lacions fetes amb fotografies
de gran format i altres ele-
ments escenogràfics que satis-
feien la voluntat més divulgati-
va i pedagògica (personalment,
sempre he trobat admirable la
feina d’aquests escenògrafs
d’exposicions, capaços de la ra-
ra màgia de convertir idees
abstractes en espais transita-
bles, estètics i informativament
eficaços). Ara, temps després de
la celebració de l’exposició, les
mateixes entitats organitzado-
res n’editen el catàleg, en un
luxós volum plantejat, com
l’exposició mateixa, a cavall
entre la divulgació i el testimo-
ni gràfic d’un temps en què
l’activitat frenètica i provocati-
va d’un grapat de joves (Fran-
cesc Trabal, Joan Oliver, Ar-
mand Obiols, Lluís Parcerisa,
Antoni Vila Arrufat, Josep Ma-
ria Trabal, Ricard Marlet, Mi-
quel Carreras i Joan Garriga) va
dur un aire nou als ambients
culturals de Sabadell i, de re-
truc, de tot el país.

L’edició del llibre, com en el
seu moment l’organització de
l’exposició, se’ns mostra com
una de les activitats més visto-
ses de cara al públic d’una

institució, la Fundació La Mi-
rada, que nasqué com a conti-
nuadora de les edicions de La
Mirada, editorial fundada per
la Colla de Sabadell i que va
estendre la seva activitat entre
el 1924 i el 1935.

ESTUDI I DIFUSIÓ DE L’ART
Constituïda el 1989, la Funda-
ció es posa per objectiu pro-
moure la investigació, l’estudi
i la difusió de la literatura i les
arts plàstiques, preferentment
en l’àmbit de Sabadell i del
Vallès, i en el període comprès
entre el final del segle XIX i la
Segona Guerra Europea. En
aquest sentit, és especialment
notable la seva tasca d’edició
de textos originals, bé inèdits,
bé apareguts únicament en di-
aris i revistes de l’època, així
com la reedició crítica d’obres
actualment introbables i des-
conegudes del gran públic.
Entre els tresors que amaga la

seva notable col·lecció de pla-
quettes, podríem destacar, i no-
més a tall d’exemple, l’assaig
Sobre les nacionalitats, d’Andreu
Nin (que recull els articles pu-
blicats a la revista Comunismo,
de Madrid, el 1931 i el 1932), i
una conversa entre Francesc
Trabal i Joan Miró, apareguda a
La Publicitat (14-7-1928). A part
d’això, la fundació fomenta la
investigació relacionada amb
el seus objectius fundacionals,
mitjançant convenis amb la
Universitat Autònoma i amb
altres institucions públiques i
privades, i en divulga els re-
sultats a través de les seves
edicions.

All llibre, enmig d’una ex-
tensa documentació gràfica
treta de l’exposició, Miquel
Bach ens ofereix un detallat
recorregut per l’activitat de la
Colla de Sabadell, amb una
voluntat clarament divulgado-
ra, però que ofereix àmplies

pistes per al lector que vulgui
aprofundir en el tema. Així,
se’ns ofereix una aproximació
biogràfica de cadascun dels
membres, abans de passar a la
descripció de les diferents ac-
cions de la Colla (els campa-
ments de la Font del Saüc i
Cala Pola i la creació del Casino
dels Senyors), unes accions
amb elements que semblen
acostar-los al dadaisme, i algu-
nes de les quals hauria subscrit
amb gust el mateix Dalí. Però
les simples accions no tindrien
valor sense una feina continu-
ada i sòlida, i així el llibre passa
a referir la col·laboració de la

Colla amb el Diari de Sabadell, el
qual ompliren d’humor ab-
surd i irreverent en un mo-
ment històric –l’inici de la
dictadura de Primo de Rivera–
en què l’humor era una forma
com una altra de resistència
activa. Bach recorda igualment
la fundació, el 1920, de l’Asso-
ciació de Música de Sabadell,
un moviment iniciat per Tra-
bal, secundat ràpidament per
tota la Colla, i que no es va li-
mitar a organitzar concerts,
sinó que va donar a conèixer a
Sabadell (i a Catalunya) tota
l’avantguarda musical del mo-
ment (Erik Satie, Francis Pou-
lenc, Darius Milhaud...), gene-
rant un moviment musical
que encara perviu a la ciutat.
El recorregut per les activitats
de la Colla acabarà amb la
història de les edicions La Mi-
rada, abans de desembocar en
l’inevitable punt final: la guer-
ra i el camí de l’exili.

MEMÒRIA INTEL·LECTUAL
Anant més enllà del que seria
un simple catàleg d’exposició,
La colla de Sabadell. Entre el nou-
centisme i l’avantguarda recupe-
ra per al gran públic la me-
mòria d’un grup d’intel·lectu-
als que, a través de la trans-
gressió i la provocació, però
també, i sobretot, de la feina de
cada dia, es van esforçar per
dur un aire nou a la vida cul-
tural i cívica de la seva ciutat,
tot mantenint un ferm com-
promís amb el país i amb les
llibertats que, al capdavall, els
duria a tots a l’exili o a la mort
prematura. Potser a tots ple-
gats ens faria un bé repassar la
seva història.

‘Plaquette’ d’Oliver
➤ La plaquette més recent de la Fundació La Mirada recupera
tres contes de Joan Oliver (Aventura d’un petit hisendat contada
per ell mateix, Història del noi dolent a qui tothom estimava i Picasso
i el lladre), publicats al Diari de Sabadell el 1930 i el 1933 i a
l’Almanac del Diari de Sabadell el 1928, respectivament. A l’in-
terès intrínsec d’aquestes petites peces i al goig de veure-les
recuperades de l’oblit, cal afegir la simple i sana curiositat de
veure què fan els grans autors quan es troben davant els
constrenyiments que imposa un conte escrit per a un diari
–és a dir, que ha de ser una peça més aviat lleugera i, sobre-
tot, amb una extensió molt marcada–. En aquest sentit, re-
sulta divertit constatar que Picasso i el lladre, segurament el
millor dels tres contes, va ser publicat sense signar, ja que el
mateix autor ho considerava una simple improvisació per
acabar d’omplir les pàgines d’entreteniment de l’Almanac.

Joan Oliver, Tres contes. Fundació La Mirada. Sabadell, 2002.


