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Un dels quadres de Josep Maria de Sucre que es pot veure al Palau Moja

A R A C O M A R A

De Sucre, la poètica de la insistència
C A R L E S H A C M O R

A
mb motiu de l’expo-
sició –al Palau Moja,
a Barcelona– Josep
Maria de Sucre, l’art de
la primera postguerra,

n’ha estat editat un molt bon
catàleg, o llibre, que dignifica
l’obra i la vida del grandíssim
pintor, i pobríssim descen-
dent de l’alta aristocràcia, J.M.
de Sucre i de Grau (1886-1969).

Tothom hi explica que la
misèria era absoluta a la caseta
de Gràcia, a Barcelona, on vivia
amb la seva germana aquest
parent del capitost de la inde-
pendència sud-americana, del
mariscal Sucre. Daniel Gi-
ralt-Miracle escriu que el pin-
tor “els darrers anys, gairebé
morí de fam”.

I tanmateix, no era pas un
personatge marginal. “Des de
sempre –diu Maria Lluïsa Bor-
ràs– va ser una figura cabdal
del món de l’art”. Va conèixer
i tractar Joan Maragall, Una-
muno, Rubén Darío, Picabia,
Eugeni d’Ors, Casas, Rusiñol,
Picasso, Gargallo i un etcètera
interminable. Va escampar
textos de crítica d’art i va col-
laborar a Un Enemic del Poble, la
revista de Salvat-Papasseit, va
publicar diversos llibres de po-
esia, va exposar a les llegendà-
ries Galeries Dalmau, i del
1951 al 1960 va ser president
del Cercle Maillol de l’Institut
Francès de Barcelona, des d’on
va donar accés a beques per
treballar a París a artistes com
ara Maria Girona, Ràfols-Casa-
mada, Tàpies, Guinovart,
Tharrats, Torres Montsó i mol-
tíssims més.

“El fet –segons Borràs– és
que la seva pintura no deixava
satisfet el seu ull crític, i, en no
trobar-la prou bona, l’anava
destruint sense contemplaci-
ons, i per tant era totalment
ignorat per la crítica i pels
col·leccionistes”.

No va exposar amb una
certa regularitat fins als seus
gairebé seixanta anys. Ho va
fer, el 1959, a la llavors tan
prestigiosa Sala Gaspar. I el
1963 va fer exposicions en di-
versos indrets de Catalunya,
així com a Alemanya, Suïssa i
Montevideo. I malgrat tot ai-
xò, la seva situació econòmica
i de salut li feia viure mo-
ments crítics.

EXPOSAT A DAU AL SET
Del 1974 (als cinc anys de la
seva mort) al 1990, una de les
galeries més potents aleshores
de Barcelona, la Dau al Set, va
exposar periòdicament l’obra
de De Sucre, la cotització eco-
nòmica de la qual de seguida
va augmentar enormement i

encara ara va pujant. I així
mateix creix la seva valoració
com a artista.

“De Sucre –va escriure Ju-
an-Eduardo Cirlot– ha realit-
zat una obra insistent, sense
por a la monotonia”. Tothora
va seguir el seu camí, que no
es va tòrcer mai per res. “No
pertany –deia Cirlot– a la ca-
tegoria d’homes que executen
una obra per a altri, sinó a la
dels creadors que estimen l’a-
tracció de l’abisme interior”.

I Arnau Puig subratlla, al
llibre esmentat, que “De Sucre
havia patit molt com a perso-
na socialment maltractada,
però la resposta estètica [...] no
va significar mai una protesta
personal”. I hi ha qui afirma,
convençut –i no li manquen

raons–, que l’obra de Tàpies
arrenca de la de De Sucre.

I sobre l’exposició del 1964
de De Sucre a la Sala Gaspar,
Mercedes Molleda va raonar:
“És inquietant que aquesta
exposició d’un home que va
travessar els seus setanta-cinc
anys gairebé inadvertit, sigui
una de les millors i més vives
de la temporada actual. Cap a
on hem estat mirant?”.

I algú cau en el tòpic que De
Sucre es va avançar al seu
temps. I no és pas veritat. Pot-
ser fins i tot anava endarrerit
respecte al seu temps. I què,
però, si fos així? En art, el
temps de fet no existeix. I el
culte al temps present (a les
modes, a la novetat, a l’enllu-
ernament frívol) fa que sem-
pre sigui corrent la pregunta
de “Cap a on hem estat mi-
rant?”.

L ’ A P A R A D O R

Carles Alberola i Roberto
García, Spot. Bromera.

Alzira, 2003.

L a nova obra teatral del
tàndem Alberola-García
analitza, amb el seu hu-

mor característic i a partir de
situacions quotidianes, fins a
quin punt la publicitat a pene-
trat en les nostres vides i com,
sovint, ens comportem com si
visquéssim dins d’un espot.

Joan Salvadó i Montoriol,
Història medieval d’un territori:

Sant Fruitós de Bages (segles
X-XVI). Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2003.

E ntre la molta informació
que l’autor ens ofereix al
llarg de 650 pàgines, cal

destacar la del monestir de
Sant Benet de Bages.

P A R L E M - N E

Moll i Alcover
J O A N S O L ÀA

caben de sortir tres
obres de molt d’inte-
rès per a la filologia
catalana: d’una ban-
da, el primer volum

respectiu de dues sèries d’Obres
completes, de Francesc de Borja
Moll (1903-1991) i d’Antoni
Maria Alcover (1862-1932);
d’una altra banda, Francesc de
Borja Moll: l’home dels mots, una
biografia del primer perso-
natge escrita per Joan Mira-
lles. Totes tres obres, publica-
des, com no podia ser altra-
ment, per l’Editorial Moll,
l’empresa que el nostre home
heretà precisament de mossèn
Alcover i va transformar i po-
tenciar amb grans esforços
com a modus vivendi. Aquestes
obres van aparèixer, de fet,
l’any passat, l’any que en feia
cent de la naixença de Moll.

Les obres completes són di-
rigides per Maria Pilar Perea,
professora de la Universitat de
Barcelona, i tindran una pila
de volums cada sèrie, perquè
tots dos personatges van ser

prolífics amb la ploma. I, na-
turalment, en aquesta pila no
hi compto pas dues obres
monumentals dels nostres dos
autors, el Diccionari català-va-
lencià-balear, obra magna de
tots dos personatges, un dels
cims més admirables de la fi-
lologia mundial, i les Rondaies,
recollides i mig publicades per
Alcover, però acabades de pu-
blicar per Moll, llarga sèrie
que va produir i continua
produint una profunda im-
pressió a les Illes i hi ha asse-
gurat durant anys la trans-
missió d’una llengua riquíssi-
ma i entranyable. Ara les ree-
dita la mateixa editorial, en el
mateix format que les obres
completes, sota la responsabi-
litat de Josep Grimalt. I el dic-
cionari acaba d’aparèixer

també en un nou format,
electrònic, sota la direcció de
Joaquim Rafel. De manera que
la jugada és rodona: tenim,
tindrem a les mans quatre
corpus transcendentals de la
filologia catalana del segle XX.
Almenys ningú no podrà dir
que no vetllem atentament
per posar al dia la nostra
llengua i per aprofitar les més
modernes tecnologies al seu
favor. Felicito cordialment els
promotors i els directors d’a-
questes empreses científiques
i patriòtiques, precisament
ara que els polítics intenten
una vegada més esborrar
aquesta nostra manera de
parlar i de ser.

¿Què els he de dir? Amb tan
poc espai no puc pas fer gran
cosa més que donar la notícia.

Moll havia escrit la biografia
de mossèn Alcover, Un home de
combat, l’any del centenari
d’aquest (1962), i ell mateix
havia escrit la seva, generosa-
ment il·lustrada, en tres ton-
gades, Els meus primers trenta
anys (1903-1934) (1970), Els altres
quaranta anys (1935-1974) (1975)
i, com a tercera represa, un
conjunt de notes més o menys
definitives que ja no van con-
vertir-se en volum. El primer
volum de les obres completes
recull tots tres blocs, precedits
d’un pròleg amè de Germà
Colón i M. Pilar Perea. Miralles
ens dóna un resum d’aquesta
extensa biografia. Les obres
d’Alcover s’enceten amb un
dietari inèdit, de 1898 a 1902,
amb notes disperses posteri-
ors fins a 1922. L’editora lite-

rària ens resumeix les notes
d’aquests anys del vicari ge-
neral de Mallorca, les seves
tasques religioses, pastorals,
socials, apologètiques i, final-
ment, cada cop més filològi-
ques i lingüístiques: els dar-
rers anys del dietari van ser els
anys de més enardiment d’Al-
cover per la llengua, els anys
de preparació del gran diccio-
nari i d’inici de la primera re-
vista de lingüística de l’Estat
espanyol: el Bolletí del Diccionari
de la Llengua Catalana, que va
començar el 1901 i, sostingut
i enrobustit per Moll, va du-
rar fins a 1936, l’any de tan-
tíssimes malvestats. Resulta
que Moll ja havia intentat
publicar aquest dietari i
n’havia fet el pròleg i tot, cinc
pàgines que ara es publiquen
també al començament del
volum. Dos gegants de la
nostra filologia lligats inex-
tricablement l’un a l’altre, les
obres dels quals apareixen
també en paral·lel, ordenades
per la mateixa mà.


