
Jaume Picas es preparava 
per al moment en què hi haurà 
una televisió catalana.

ART

JAIME PICAS
0 LART DELS MASS MEDIA COM A SHtVB

per A lexandre Cirici

UNA VOLUNTAT DE SERVEI
Jaume Picas no ens ha deixat. Ens ha 
estat arrabassat. Ell no ens hauria dei-
xat mai. Estimava molt el seu país i 
s'hi sentia unit per un excepcional sen-
tit de servei. El sentit de servei era 
la nota profunda que feia ressonar 
tota la seva- vida, el fons de les seves 
decisions artístiques, culturals i políti-
ques, fins i tot en aquells aspectes que 
la gent distreta podia haver considerat 
o considera superficials.
El pas de Jaume Picas per la vida de 
l’art i de la cultura de Catalunya ha 
estat molt significatiu. Heroicament sig-
nificatiu, perquè arribà a la vida activa 
en un moment en què el país, preocu-
pat greument pel problema de subsistir 
com a país, s’esforçava a salvar del nau-
fragi la punta més alta de la cultura 
sàvia, garantia evident del refús a caure 
en la pura supervivència folklòrica, i ell 
comprengué, amb una gran lucidesa, 
que una cultura refinada es converteix 
en una cultura morta si no té el rera- 
país d’una vertadera participació popu-
lar quotidiana.
La seva posició era heroica perquè, els 
anys quaranta, semblava que no hi ha-
via altra mesura per a l’obra artística 
que l’acostament a la perfecció i a l'in- 
tel·lectualisme d’un Carles Riba o la par-
ticipació als «grans temes eterns» o a 
la metafísica. Aquell que seguia un altre 
camí, ni que fos per voluntat de servei, 
es trobava bandejat de les altes cape-

Jaume Picas, infant, amb un gall als braços, 
al costat del seu germà Francesc.

lletes i sovint era considerat com un 
creador de segona fila.
Ell va triar la via de l’art popular sa-
bent que la triava, per què la triava i

com la triava. Però, malgrat tot, sovint 
va experimentar una evident tristesa de 
sentir-se segregat o oblidat pels llepafils. 
La seva decisió venia de lluny. Al seu 
temps de l’exili —ell va arribar-hi als 
disset anys— ja veia molt clara la ne-
cessitat de l’art popular. Feia seva aque-
lla idea que el país no seria normal fins 
que cantessin en català als music-halls 
del Paral·lel, i es proposava de treballar 
per aquesta incorporació global de la 
comunitat a una cultura sense fronte-
res, al pol invers d’allò que sovint ha 
estat just d’anomenar la «cultureta». En 
aquesta decisió, operava molt fortament 
com el patriota radical que era, però 
també des d’un angle de reivindicació 
social, perquè s'adonava de com la 
cultura catalana corria el risc de con- 
vertir-se en un instrument segregador 
per part de la burgesia, i ell se sentia 
molt orgullós de les seves arrels prole-
tàries.

UNS ORÍGENS
Jaume Picas és un dels exemples elo-
qüents d’allò que hauria estat una con-
tinuïtat de la gran tasca pedagògica dels 
anys vint i els trenta. Els qui vam tenir 
la sort de passar per aquelles escoles 
som sens dubte un nucli molt robust 
d’allò que Riera Llorca ha pogut deno-
minar els obstinats. (Al llibre de Riera 
Llorca sobre els obstinats hi ha un ca-
pítol dedicat a Jaume Picas.)
La seva família procedia de les colònies
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En un autoretrat de l'any 1938 i en un retrat dibuixat per Alexandre Cirici a Montpeller.

il·lustracions a novel·les de Conrad o una 
deliciosa Rixe de bohemiens. No hi man-
cava la sàtira del francès mitjà, que ja 
havia encetat abans de posar els peus 
a França quan, a l’Institut Escola, es-
crigué la lletra per a un espectacle arre- 
vistat on sortien l’un darrera l’altre uns 
personatges amb bigoti cantant:

Nous sommes cocus 
les enjants de la patrie.

La seva opció es feia visible també 
quan, el Nadal de 1940, per a obtenir 
fons per a la festa, vam decidir vendre 
a les llibreries unes christmas cards pin-
tades a mà. Jo vaig posar-hi aquarel·les 
de monuments montpellerencs. Ell, una 
Mare de Déu portant el Nen en un cot-
xet, com les poussettes llavors més cor-
rents per als nens francesos, cosa que 
li va merèixer el refús dels comerciants: 
Ça n'a pas le caractère pieux qui con- 
vient à notre clientèle.

UNA PLÀSTICA

obreres de l’Alt Llobregat, de Gironella 
i de Puig-reig. El seu pare hi havia nas-
cut. Preocupat per la cultura i pel cata-
lanisme, havia volgut estudiar i, com 
era corrent entre l’àmbit obrer o pagès 
de l’època, no havia trobat altra manera 
de fer-ho que estudiant per capellà. Des-
prés, naturalment, penjà els hàbits, es 
féu destre en comptabilitat i es casà 
amb la senyora Consol, però ja va ser 
sempre un home de moltes lectures, 
molt al corrent d’allò que passava al 
món. Un segon aspecte familiar era el

A Montpeller, convalescent de la malaltia 
que el privà de la plena utilització dels peus, 
amb Alexandre Cirici i Feliu Riera.

de la música. Els ascendents obrers de 
l’Alt Llobregat ja havien tocat sempre 
instruments musicals, i el pare d’en 
Jaume Picas heretà l’interès per la mú-
sica i fou un assidu dels concerts.
Era lògic que un home com aquest por-
tés el seu fill, nascut el 1921, en una 
escola Montessori sostinguda per l’Asso-
ciació Protectora de l’Ensenyança Cata-
lana i que, a l’època de l’Autonomia, el 
portés a l’Institut Escola de la Genera-
litat. L’Institut Escola va ser molt im-
portant per a Jaume Picas. Dotat d’una 
intel·ligència i d’una memòria excepcio-
nals, va assimilar-ne no solament una 
actitud moral molt sòlida, de cara a 
una visió de la responsabilitat i de la 
solidaritat humanes, del deure de ser-
vei i de la noblesa de conducta, sinó 
també un cúmul de coneixements i una 
finesa de judici crític sobre l’art i la 
literatura totalment fora d’allò presumi-
ble en un noi de la seva edat. El seu 
pare el va ajudar també perquè estudiés 
música.

UNA VOCACIÓ
Vaig conèixer-lo a Olot, a la Font Moi- 
xina, pel gener de 1939, durant la reti-
rada cap a la frontera. Ell anava vestit 
de soldat, perquè havia estat mobilitzat 
amb la «quinta del biberó». Vam passar 
la frontera junts. Vam estar junts al 
camp de concentració. Vam conviure 
tres anys a Montpeller, a la Ciutat Uni-
versitària, primer, i, després, veïns d’u-
na mateixa casa. Vam fer junts les ve-
remes. Vam parlar "milers d’hores. Em 
meravellava el seu coneixement, tan 
dilatat, de la literatura i de l’art, i em 
felicitava que una formació paral·lela a 
la del nostre Blanquerna fes possible 
entre nosaltres la total entesa de punts 
de vista, amb la qual podíem enfocar 
contínuament els nostres projectes per 
a la Catalunya futura, dels quals parti-
cipava sovint la nova companyia d’Heri- 
bert Barrera. Ell ja veia ben clara, lla-
vors, malgrat la seva extensa i densa 
cultura, la seva vocació cap a un art 
arrelat a la vida popular. En una expo-
sició de dibuixos i pintures que férem 
a Montpeller, ell, la Roser Bru i jo, la 
seva aportació era feta de coses com

Com a artista plàstic, Picas •—que fins 
els anys cinquanta signà Piques— era 
un excel·lent dibuixant, incisiu, irònic, 
de ratlla fina i molt sensible. Mai no 
es proposà d’explotar-ho comercialment 
pel circuit de les galeries, encara que 
a Montpeller fes una exposició de qua-
dres i dibuixos i que, a Barcelona, il·lus-
trés literatura, com convenia al seu con-
cepte interdisciplinari de l’activitat ar-
tística. També dibuixà en equip, amb 
Enric Jardí i jo, per al diccionari Vox, 
prenent per models objectes del seu 
món familiar o noies que li agradaven.
Després d’una etapa en què ho havia 
fet jo, treballà també com a director 
plàstic de l’Esbart Verdaguer, on parti-
cipà en qüestions coreogràfiques, pro-
jectà vestits, escenografies i luminotèc- 
nia, i dibuixà programes i cartells, tot 
d’un estil molt cursiu perquè, si una 
cosa detestava, era l’importantisme, com 
tota mena de pretensions i de retòri-
ques.
El treball a l’Esbart Verdaguer, on col- 
laborà amb Manuel Cúbeles, Moreno 
Pallí i el qui signa, i on va trobar la 
qui seria la seva muller, Sorne Blasi, 
era d’una gran ambició. Protegits per 
Salvador Millet, aspiràvem a crear per 
a Catalunya una companyia de ballet 
que pogués portar pel món cl nom del
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país unit a l’avantguarda artística, com 
allò que a principis de segle va fer Dia- 
ghilev amb els ballets russos. Un canvi 
de circumstàncies econòmiques ens fa-
ria més tard abandonar aquests somnis.

UNA LITERATURA
El seu vessant literari començà a ma-
nifestarse públicament també a Mont- 
peller, on portava els seus poemes, fets 
de sensibilitat i d’enginy, de domini lin-
güístic i d’ironia, de gust pel joc i d’u-
na gran tendresa, al cercle dels poetes, 
que s’hi reunia setmanalment per dis-
cutir i fer lectures sota l’ègida de 
Francesc Pujols. Entre altres coses, es-
tava entestat a introduir al català el 
mot prunel·la per a designar les nines 
dels ulls.

Però la poesia viu massa dins els cer-
cles de llepafils i ell es decantà delibe-
radament, en tornar a Barcelona, cap 
a allò que considerava socialment ur-
gent, vers la «literatura de consum». 
Així escrigué dues novel·les importants: 
Un gran cotxe negre i Tren de matinada, 
i cinc peces teatrals, a partir de la deli-
ciosa obra La innocència jeu al sofà, 
que estrenà amb tanta gràcia i tant 
èxit Anna M. Barbany al Windsor.

Però el seu desig d’implantació social 
i les aptituds literàries, musicals i 
plàstiques l’inclinaven més cap a l’art 
pluridisciplinari. Escrigué dues comè-
dies musicals, col·laborà en un dels més 
multitudinaris èxits de La Trinca, el 
Trincar i riure, féu el llibret de l’òpe-
ra Amunt!, amb música d’Altisent, es-
trenada al Teatre del Liceu, i no sola-
ment fou —amb Josep Benet, Lluís Ser- 
rahima, Remei Margarit, Miquel Porter 
i àdhuc el qui signa— un dels primers 
a confabular-se per crear allò que se'n 
diria La Nova Cançó, sinó que fou l’au-
tor de la lletra de cent cinquanta can-
çons d’èxit, cantades als nostres esce-
naris i festivals i reproduïdes per la dis-
cografia catalana.

Un aspecte interessant de la seva apor-
tació és haver vist molt aviat, des de 
les darreries dels anys trenta, la impor-
tància de les activitats artístiques ja no 
vinculades a l’antic sistema classista de 
l’obra única per al col·leccionista o l’edi-
ció preciosa, de bibliòfil, sinó als mit-
jans de comunicació de masses. Quan 
tenia divuit anys i era un exiliat, ja 
pensava que, més que no pas pintar 
quadres o escriure sonets, l'interessava 
actuar a través de la premsa, del teatre, 
del music-hall, del disc, de la ràdio i 
del cinema, malgrat que llavors estu-
diava Història de l’Art a un nivell ele-
vat i culturalista a la Universitat de 
Montpeller.

Del pas de Jaume Picas per 
l’Esbart Verdaguer.

Una foto del grup fundacional, 
d’esquerra a dreta:

Manuel Cúbeles, Alexandre Cirici, 
Josep Mainar, Josep Benet, Oriol Pascual, 

Josep Vallverdú, Jaume Picas i Lluís Moreno.

Esbós per a uns figurins.

L’Esbart Verdaguer dansa la farandola amb 
vestits projectats per Jaume Picas (1960).
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Amb, a la 
seva dreta, 
la que 
fóra la seva 
muller, 
Sorne Blasi, 
i la seva 
cosina 
Núria Picas.

UNA ESTÈTICA
La premsa ha estat un gran mitjà de 
transmissió de les seves idees a través 
d’una labor, tan característica d’un 
home amb una preocupació de servei 
a la societat, com és la crítica. N’ha fet 
incansablement. Ha fet crítica de dansa 
i especialment crítica de cinema. A les 
pàgines de «Fotogramas», «Revista», 
«Glosa», «Jano», «Mundo Diario» i, 
quan les circumstàncies ho han permès, 
dels catalans «Tele/estel» o «Avui», du-
rant vint-i-cinc anys ha anat dient allò 
que pensava, prenent com a punt de 
partida el gran instrument de comuni-
cació social que és el cinema.

Des de la ràdio —de Ràdio Barcelona 
o de Ràdio Peninsular—, pogué comple-
tar aquesta acció.
Cal remarcar la seva personal visió de 
la crítica, en la qual compartí el cri-
teri maoista de barrejar l’estudi amb la 
pràctica. Per a ell, fou essencial treba-
llar realment dins el cinema, on va col- 
laborar innumerables vegades com a 
actor secundari i altres com a actor 
important —com a La piel quemada—, 
cosa que li va permetre ensumar de 
prop com funcionava la cosa, experièn-
cia que va completar amb la freqüen-
tació dels festivals, com Canes o Venè-

cia, i amb la peregrinació a Hollywood 
i a Sunset Boulevard.

El seu criteri estètic, ben exposat per 
ell mateix, partia de la idea de valorar 
l’obra d'art pel rastre de recerca crea-
dora que conté. Així, estudiant el cine-
ma, molt sovint hi trobà rastres iden-
tificables de literatura, de pintura, de 
música i d’altre cinema. Només l’inte-
ressava allò que solem anomenar crea-
ció perquè creia que l’art, com la cièn-
cia, tenen una tasca comuna que és la 
à.’ampliar l’àmbit humà. Per a ell, la 
ciència ho fa pel camí conscient; l’art, 
pel subconscient. Feia seva la frase de 
Jane Fonda, per a qui el cinema no val 
si no dóna quelcom a la gent. En aquest 
sentit, el preocupava la veritat i afir-
mava que l’artista val com a notari. 
A Lelouch, a qui admirava com a crea-
dor de visions, no el veia comparable 
a Stendhal ni a Flaubert. A Louis Lu- 
mière, amb tota la seva ingenuïtat, sí.

Pensava que calia parlar de cinema. 
Que el cinema (o el videotape) seria 
un mitjà equivalent, en el futur, al bo-
lígraf. Que calia ensenyar-lo a les es-
coles.

Però dubtava molt que el cinema hi 
guanyés en posar-se l’antiga etiqueta de 
prestigi de Yart. Veia que altres coses 
interessen la gent i sospitava que l'estè-
tica pot ser un bastó ficat a les rodes 
de l’ètica.

Refusava les aportacions de la contra-
cultura, convençut que la contracultura

7ARTI\ 
CAPITALISME

JOSEP MEU A
Pròleg d'Alexandre Cirici
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PRÀCTIC
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Jaume Picas, amb un grup de cantants 
al voltant de Joan Altisent, amb el qual 
ell va escriure l'òpera Amunt!

Anna-Maria Barbany, Josep Farré i Jordi Serrat 
en una escena de la comèdia de Jaume Picas, 
que estrenaren amb èxit, La innocència jeu al sofà

es nodreix de la cultura, i observava el 
fenomen que, mentre el cinema comen-
çà com una operació comercial sense 
qualitat ■—al temps en què Picasso, Dia- 
ghilev, Proust, Joyce, Stravinski o Bàr- 
tok feien grans coses—, des del moment 
en què ha deixat de ser un gran ne-
goci ha engendrat grans creadors, com 
Welles, Buñuel, Visconti, Igmar Berg- 
man o Fellini.
Quan molts exigien el missatge polític, 
ell posava en relleu que els millors Rosi 
o Bellocchio no són, per al públic no 
polititzat, sinó bells films d’aventures.
Un aspecte que l’interessà fou el de la 
pura visibilitat, el valor del fotògraf i 
àdhuc de la fotografia casual, i potser 
l’escepticisme sobre el film social de-
mostratiu es combinava amb la idea so-
bre l’eficàcia de la imatge quan feia els 
millors elogis del desencisat Dodes'ka- 
den d’Akira Kurosawa. Creia, en efecte, 
més útil que no pas els discursos polí-
tics, mostrar que al món encara hi ha 
fam i gent marginada, als quals no res-
ta sinó el refugi de somniar, d’embria- 
gar-se o de mantenir una inútil dignitat.

DIRIGIR

El seu pluridisciplinarisme el feia ade-
quat per a dirigir. El seu paper cultural 
era més de director d’orquestra que 
d’instrumentista concret. Per això rea-
litzà tan bé tasques directives a l’Es-
bart Verdaguer i més tard, com a direc-
tor teatral, a la ràdio i a la televisió. 
Una tasca d’aquest ordre han estat, re-
centment, els discos antològics com el 
de la Història de Catalunya en cançons 
o el de les Llegendes de Catalunya. Tam-
bé havia tingut un paper dirigent a l’efí-
mer Institut Transoceànic d’Edicions 
que funcionava a casa dels Casasses, al 
carrer de Fontanella, amb l’equip del 
naixent Moviment Socialista de Catalu-
nya, el 1947.

L’ACTIVITAT CIVICA

Jaume Picas formà part del consell di-
rectiu de la Federació Nacional d’Estu- 
diants de Catalunya a l’exili. À Mont-
peller —amb Heribert Barrera, Cristian 
Aguadé, Joan Grases, Concepció Ferrer 
i el qui signa— participà a la redacció i

l’edició del periòdic ciclostilat «Direc-
triu», possiblement la primera publica-
ció catalana posterior al desastre, que 
vam portar endavant fins que ho va 
impedir el control de la policia fran-
cesa, pel setembre de 1939. Era una pu-
blicació que partia de la idea d’una 
gran cesura de cara al futur. Refusava 
continuar parlant de la petita Catalu-
nya principadina i exigia l’acció política 
en el terreny de totes les terres de llen-
gua catalana. Anunciava que els anys a 
venir serien els de la integració del país 
tot sencer. Interpretava la guerra tot 
just passada amb un criteri nacional, 
com una guerra amb dos fronts. Denun-
ciava, històricament, Terror de l’expan-
sió marinera de la baixa Edat Mitjana 
i preconitzava el retorn a una geopolí-
tica continental, dirigida vers l’entesa 
amb Occitània. Exigia una política in-
ternacional per a Catalunya.
Tornat de l’exili, a la Universitat, on es-
tudiava Dret, Jaume Picas ingressà al 
Front Universitari, el líder del qual era 
Josep Benet, i a través d’ell entrà als 
Grups Nacionals de Resistència que, en 
aquella època, posaven petards simbò-

Dues imatges que recorden el seu interès pel cinema i la seva activitat en aquest medi. Amb el director Martin Ritt, 
que dl dirigí, com a actor, en el film La gran esperanza blanca, i amb Mary Pickford, que ell entrevistava com a periodista.
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lies i penjaven banderes catalanes en
indrets arriscats.

Com molts dels militants dels GNR,
el 1946 i el 1947 participà a la primera
mobilització popular catalana de la
postguerra, promoguda per la Comissió
Abat Oliba. Anà a fer discursos mobi-
litzadors pels pobles, on la seva inter-
venció va representar, la majoria de les
vegades, la primera ocasió en què sen- Un
tien parlar públicament en català des de
del 1939. de

dels darrers dibuixos 
Jaume Picas, un retrat 
la seva filla Elisenda.

Fou element fonamental de Miramar, 
l’organització de discussió cultural i po-
lítica que presidia Maurici Serrahima 
els últims anys quaranta, i contribuí 
amb Pallach, Bellsolei, Lluís Torras, 
Xavier Cruañas, Casares, Montras, Lo-
sada, Edmon Vallès i el qui signa a la 
creació del Moviment Socialista de Ca-
talunya, del qual passà a ser un dels 
membres del Consell directiu a l'inte-
rior. En aquesta qualitat participà a l’e-
mocionant Congrés del Poble Sec, amb 
nombrosíssims delegats de tot Catalu-
nya, on confluïen des de cristians com 
ell fins a vells militants del Bloc Obrer 
i Camperol.

La seva contribució a l’Esbart Verda-
guer, des del 1947, tenia una clara inten-
ció de mobilització nacionalista. La 
seva participació a la fundació del Cer-
cle Lumière —amb Josep Benet, Miquel 
Porter, Francesc Vicens, Ripoll Freixes, 
Xicota i el qui signa— girava entorn 
de la idea de preparar un futur cinema 
català. Per a això comptàvem poder fer 
servir Estela Films, la societat fundada 
per Fèlix Millet i dirigida per Josep 
Benet, que després toparia amb dificul-
tats insalvables.

L’última vegada que ens hem vist ha 
estat, pel mes de maig passat, quan va

venir a una reunió amb Jordi Llimona, 
Jacint Humet, Bricall, Bastardes, Max 
Cahner, Lluís Serrahima, Núria Bozzo, 
Remei Margarit, Ramon Viladàs, Fran-
cesc Sabaté, Santiago Albertí, Gregori 
Mir, Pedra, Guinot, etc. per a preparar 
la crida dels Independents per al Socia-
lisme, que la malaltia ja no li va per-
metre de signar. Per això vaig pensar 
en ell el 22 de juny quan, en començar 
a parlar al Palau Blau-Grana davant 
quinze mil persones, vaig demanar un 
record per als qui haurien volgut i no 
havien pogut acompanyar-nos-hi.

ALEXANDRE CIRICI

l’infantil

Per subscriure-vos-hi, adreceu-vos a: 
«Tretzevents», apartat 121, Barcelona.
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