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Gasch

UNA FIGURA CENTRAL
La mort de Sebastià Gasch ens obliga a 
pensar en aquest home bo i sincer que va 
lluitar tant per l'art vivent en èpoques en 
les quals aquest combat era difícil. Que 
va contribuir a situar l'obra de molts des-
coneguts i a fer-los valer. Que, atesa l’es-
tructura econòmica del nostre món, va fer 
de palanca de llançament per a la fortu-
na de tants artistes sense que a ell, tan 
decisiu de vegades, li escaiguessin ni ho-
nors ni retribucions.
Gasch ha estat una figura central de l'opi- 
nió artística catalana vàlida durant molts 
anys. Sovint aquesta opinió fou tan solità-
ria, en un context tan pobre, orb i reaccio-
nari, que li calgué actuar com un heroi. 
Àdhuc, alguna vegada, arribà a espantar-se 
del seu paper i a intentar dissimular ac-
cions empreses, en un vertader penedi-
ment, com després d’haver publicat el 
Full Groc.

FRUSTRACIONS CONDICIONANTS
Gasch hagué de lluitar tota la vida contra 
situacions fortament adverses, difícils de 
suportar per un home tímid i bondadós que 
no acabava de comprendre la incompren-
sió dels altres i se'n sentia desorientat. Va 
passar per dificultats econòmiques de jo-
ventut que, fins a l'època republicana, el 
van obligar a perdre moltes hores de la 
seva vida treballant en una oficina comer-
cial. Va topar amb els intel·lectuals instal-
lais, com el mateix Carles Riba, que va 
atacar-lo i, com que ell el respectava, va 
desmoralitzar-lo. Va passar per les dificul-
tats de la guerra i de l’exili. Va sofrir l’ocu- 
pació alemanya, a París. En retornar, va 
ésser empresonat pel franquisme. Després, 
va passar anys d'ostracisme i de dificul-
tats, malgrat les ajudes dissimulades, com 
la de l’editor Janés, que li encarregava 
traduccions que no publicaria mai.
En un país normal i en un temps normal, 
Gasch hauria ocupat amb tots els honors 
un lloc destacat en la vida cultural, i amb 
el reconeixement públic hauria obtingut el 

lleure de treballar en allò que l’interessava 
i la llibertat de recercar dins els nous 
plantejaments de l’art i de la seva extensió 
popular, que ell sentia i veia d’una manera 
tan clara.

COMBATENT OBSTINAT
Un dels motius de l’interès que té el cas 
Gasch dintre la història de la cultura cata-
lana és el fet que fos el primer escriptor, 
amb activitat de publicista, a trencar amb 
la unanimitat noucentista, i a denunciar-ne 
les limitacions i les corrupcions. Fins a 
Gasch i àdhuc després d’ell i malgrat ell, 
hi havia un sentiment de patriotisme mal 
entès, que obligava a sumar-se a l’obra, 
considerada constructora, del Noucentisme. 
Un cas ben clar és el de Salvat-Papasseit, 
escriptor d'origen revolucionari i de men-
talitat avantguardista, que va sotmetre’s 
voluntàriament a la disciplina de les idees 
dominants, que eren, com solen ésser, les 
de la classe dominant.
L'aspecte més positiu d'aquesta ruptura 
era la voluntat de vinculació a les pre-
ses de posició vàlides internacionalment, 
de la cultura artística més viva. Suprimir 
el caràcter casolà de l'art local, importar 
les idees noves més fecundes i promoure 
el procés d’incorporació a aquest món més 
ampli, cosa que faria possible que els cata-
lans tinguessin l'oportunitat de fer un pa-
per a fora.
Els recursos d'un periodista són molt limi-
tats, quan es troba sol en un context que 
no el pot comprendre, i en realitat no va 
poder fer gaire per canviar les coses. Allò 
que sí que va poder fer és abonar i posar 
en relleu tot allò que a Catalunya es 
feia en aquest sentit d’obertura, de parti-
cipació i de recerca creadora, i portar-ho 
a cap amb l’entestament d’un combatent 
obstinat.

L’ORIENTACIÓ INTERNACIONAL
Com fou possible que aparegués aquesta 
veu discordant al si de la Catalunya cofoia? 
Cal cercar-ne l'origen al fet que Gasch

Sebastià Gasch, encara no fa gaires anys. 
(Foto: Barceló.)

fou educat en una escola francesa, la de 
Monsieur Brunet, de la plaça de Sant Mi-
quel, i que com a conseqüència del domini 
del francès, que era aleshores la llengua 
internacional, visqués des de molt jove ali-
mentat per llibres i publicacions de Fran-
ça, país on, aquells anys del primer quart 
de segle, es trobava l’avantguarda de la 
literatura, de l’art i del pensament.
Aquest fet, unit a la seva gran capacitat 
d'entusiasme, que constituïa el tret més 
vistent de la seva psicologia, el convertí 
en una encarnació d’aquella cultura de la 
qual vivia, cosa que li permetia de mesurar 
les mancances de la cultura local.
És sabut que Gasch, interessat per les arts 
visuals, tingué una primera vocació per la 
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pràctica artística. Assistia a les classes de 
dibuix del natural al Cercle de Sant Lluc, 
on es féu amic de Joan Miró i de Joan 
Prats, i a l’època que Miró presentava la 
seva primera exposició a la galeria Dalmau 
del carrer de la Portaferrissa, el 1918, ell 
iniciava una activitat de caricaturista.
Fou un element constant a Sant Lluc, on, 
per la seva cultura teòrica i per l’interès 
de les seves lectures, li fou encarregada 
la tasca de bibliotecari. De fet es consi-
derà a si mateix un artista fins el 1925, 
moment en el qual l'exposició d’un dibuix 
cubista seu a Sant Lluc motivà crítiques 
mofetes molt agressives i cruels de la ma-
joria dels seus companys. Se’n sentí ferit 
i, per humilitat o per orgull —és difícil de 
classificar el sentiment que el va fer deci-
dir—, va abandonar la carrera artística i es 
va dedicar a escriure.

LES SEVES FONTS
Sens dubte era la persona que, a Barce-
lona, estava més al corrent d'allò que pas-
sava a París. Ell mateix, en un text publi-
cat al llibre L’art català al món (Barcelona, 
1953), explica les bases de la seva cultura 
teòrica del moment. Diu que estava «im-
pregnat de textos de Jean Cocteau i de 
Maritain, de Paül Morand i Blaise Cendrars; 
embegut, fins al punt de poder-les recitar 
de memòria, com una lliçó apresa a cons-
ciència, de les doctrines que defensaven 
els homes de VEsprit Nouveau (Revue In- 
ternationale d'Esthétique)».
Al costat d'aquesta informació sobre les 
fonts, confessa que estava amarat de la 
violència agressiva i del maquinisme, pro-
cedents del Futurisme, però que ell captà 
de VEsprit Nouveau. Per això adoptà «les 
frases curtes, lapidàries, solemnes, lacò-
niques, plenes de majúscules, interjeccions 
de tota mena i signes d'exclamació» amb 
les quals «pretenia accentuar la contundèn- 
cia d'aquells treballs innocents».
Explica també que sentia l’«exaltació vehe-
ment i candorosa del cubisme i de la in-
fluència que aquesta tendència pictòrica 
exercia sobre l'escultura, l’arquitectura, el 
cinema i fins i tot la música contempo-
ranis».

1929. Sebastià Gasch amb 
Guillem Díaz-PIaja.

D'una manera molt clara, ell mateix recorda 
el seu programa fet d'un antiimpressionis- 
me frenètic i d'una admiració radical pel 
funcionalisme de Le Corbusier, les abstrac-
cions de Jacques Lipchitz i Henri Laurens, 
el cinema d’avantguarda i la música de Sa- 
tie, Poulenc, Honneger i Milhaud.

SIGNIFICAT DE LES FONTS

Aquesta descripció de la seva formació 
i de la seva ideologia artística, per l'any 
1925, és molt eloqüent. És curiós de trobar 
Maritain al costat de Cocteau, però això 
revela la mena de barreja cultural que des 
d’un punt de vista interior de la cultura 

francesa podria semblar contradictòria però 
que des de Catalunya significava acoblar 
aspectes complementaris de la llibertat, 
des de l'espiritualisme fins al sensualisme, 
portats l’un i l’altre dintre el mateix prisma 
cristal·lí de la intel·ligència aguda. Els noms 
de Morand i de Blaise Cendrars revelen 
dos altres aspectes complementaris: d'una 
banda, el cosmopolitisme i el gust per les 
formes noves de vida, i, de l’altra, la rei-
vindicació de les maneres de fer i d’ex- 
pressar-se de les masses incultes. L’inte-
ressaven el món sofisticat dels palaces, 
els sleepings i el five o'clock tea, i el 
món vivent, palpitant, violent i expressiu, 
dels barris baixos. Tots dos amb el deno-
minador comú de l'interès per la vida real 
i actual, contra les artificiositats de la lite-
ratura historicista, classicista o llepafils. 
Naturalment, Maritain era més profund que 
la revolució religiosa catalana, que no arri-
bava més enllà del liturgisme decoratiu de 
mossèn Trens. Cocteau donava mil voltes, 
en agudesa, a Carles Soldevila. Morand 
hauria trobat un corresponent en Josep M. 
de Sagarra si aquest s’hi hagués dedicat, 
i Cendrars no tenia cap parió. Gasch seria 
el primer a interessar-se pel Barri Xinès 
de Barcelona, seguint els seus passos.

INTRODUCTOR DE NOVETATS
El Noucentisme era tot el contrari d'aques-
tes crides a la realitat i a l’actualitat, un 
artificiós «arbitrarisme» intemporal.
D’altra banda, Le Corbusier, el 1925, era 
un desconegut. El primer eco arquitectònic 
de la seva obra no va arribar fins que 
Antoni Puig Gairalt va bastir la fàbrica 
Myrurgia, el 1928. El GATCPAC no va aglu- 
tinar-se fins a l'exposició a can Dalmau, 
el 1929, ni constituir-se abans del 1930. 
Lipchitz i Laurens no serien divulgats a 
Catalunya fins el 1934, al número famós 
del «D’Ací i d'Allà» dedicat a L'art del 
segle XX.
L'inici de la seva carrera de crític d’art 
va ésser l'article que va enviar espontà-
niament a la «Gaseta de les Arts» que diri-
gia Joaquim Folch i Torres, dedicat a Joan 
Miró, que fou publicat el desembre de 
1925, quan Sebastià Gasch tenia vint-i-vuit 
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anys. Després en publicaria d'altres, dedi-
cats a Bissière, Lhote, Picasso...
Més tard, entrava a escriure, també per 
iniciativa seva, al «D’Ací i d’Allà» que diri-
gia Carles Soldevila, amb un article sobre 
Picasso.
La seva primera col·laboració a «L'Amic de 
les Arts», que publicava, a Sitges, Carbo-
nell, va ésser un article sobre Dalí, apare-
gut el 1926.
Miró, Picasso, Dalí, defineixen bé la seva 
posició respecte a la pintura, en ruptura 
radical amb el món ambiental català. L'a-
posta sobre el cubisme, de 1925, era am-
pliada amb l'adopció d'una nova avantguar-
da encara més agressiva, constituïda pel 
surrealisme.

ELS FULLS GROCS
La psicologia, tímida i tan plena d'entusias-
mes com de dubtes, del nostre personatge, 
explica el cas dels Fulls Grocs. La campa-
nada més forta de la seva vida de crític 
d'art va portar-lo a penedir-se'n i, fins a 
cert punt, fins i tot a renegar-la. El penedi-
ment va ésser tan autèntic que el va con-
duir a abandonar la crítica d’art, mentre 
que, en realitat, hauria hagut de sentir-se 
orgullós d’haver dit allò que a Catalunya, 
en aquell moment, calia dir, i els seus ma-
nifestos li haurien hagut de servir per a 
sentir-se més segur en l’estudi de l'art. 
El primer Full Groc va ésser fill de la seva 
col·laboració a «L'Amic de les Arts», de 
Sitges, on publicà l’article sobre Dalí, que 
ell encara no coneixia personalment i que li 
va valer la duradora amistat del pintor, ori-
gen d’una nodrida correspondència.
Amb Dalí i amb el company de la revista 
de Sitges, Montanyà, van concebre aquest 
manifest i el van redactar a través de llar-
gues converses. Va aparèixer el 1928, din-
tre el concepte dels manifestos, iniciat per 
Marinetti. Tot respirava l'atmosfera de l’Es- 
prit Nouveau i el seu estil entre profètic 
i agressiu fins a l'insult.
L’enemic era no sols el Noucentisme ins-
tal·lat sinó també el culte a les «patums» 
de la cultura catalana, com Guimerà o l’Or-
feó Català. Hi havia la denúncia molt justi-
ficada dels falsos classicismes de l'Aurea 
de Sarrà (que la censura no permeté 
d’anomenar pel seu nom) i de tot el caràc-
ter idíl·lic del Noucentisme, en nom de la 
«intensitat poètica de la multitud anònima, 
antiartística». Era quelcom que responia al 
descobriment de la poètica dels barris bai-
xos, tan típica d'aquell moment. La doble 
cara de la realitat, la de Morand i la de 
Cendrars, es feia evident a la llista de co-
ses considerades positives. Unes, del món 
de l’alta burgesia (esport, teixits anglesos, 
motor d’avió), i altres del món popular 
(cinema, music-hall, jazz).
En un moment en què apareixia el «Jordi», 
una revista per a infants altament cultura- 
litzada, d'un gust impecable, on Obiols 
contribuïa a la imatge del «país ideal», el 
Full Groc l'atacava anomenant-la «metzina 
artística infantil».
La lletania dels seus sants era reveladora:

1928.
Amb 
Lluís 

Montanyà, 
també 

signatari 
dels 

«Fulls 
grocs».

Picasso, Gris, Ozenfant, Chirico, Miró, Lip- 
chitz, Brancusi, Arp, Le Corbusier, Reverdy, 
Tzara, Eluard, Aragón, Desnos, Cocteau, 
García Lorca, Stravinski, Maritain, Reynal, 
Zervos i Breton.
El segon Full Groc fou redactat per Gasch, 
Díaz-Plaja i Montanyà. Contenia la famosa 
frase: «Ja us heu adonat, Rafael Benet, 
que la vostra pintura és una merda?», refe-
rida al pintor noucentista i crític d’art de 
«La Veu de Catalunya».
Conseqüència d'aquesta frase, l’article 
molt fort de Carles Riba, a «La Publicitat», 
fou la causa del sentiment de culpabilitat 
de Gasch i de la seva retirada de la crí-
tica d’art.

EL PRIMER A PARLAR DEL GATCPAC, 
DE L’ADLAN, DE TÀPIES
Malgrat tot, la seva labor d'agitador cultural 
i de crític no es va estroncar. Des del 1930 
amplià la visió d’allò que és cultura, en 
interessar-se pels espectacles directes, no 
literaris, com el circ i el music-hall. Va 
introduir els temes més diversos, des de 
«La Publicitat», «Mirador» o «L'Opinió». El 
teatre japonès Kabuki, el jazz, l’escultura 
de Calder, el cinema... Fou el primer a 
escriure sobre el GATCPAC, a la «Gaseta 
de les Arts». Fou el primer a parlar de 
l’ADLAN.
Després de la guerra i de l'exili, recobrava 
un paper al món artístic quan dirigia la 
galeria El Jardín, on mostrà Villà, Sunyer, 
Figueras, que en plena època blava del 

franquisme eren la reivindicació de l’auten- 
ticitat catalana, i contribuí a llançar el pri-
mer indici de retorn a l'Avantguarda, repre-
sentat per Ramon Rogent.
Des del 1946 exercí novament la crítica 
d’art, a la revista «Destino». Evidentment, 
hi parlà també de music-hall, dansa, circ 
i cinema.
L’antic defensor de Picasso i de Miró, el 
descobridor de Dalí, l’home que havia par-
lat abans que ningú del GATCPAC i de 
l’ADLAN, continuà el paper de peoner. Fou 
també ell, des de «Destino», ei primer crí-
tic a parlar d’Antoní Tàpies.
Quan vam fundar el Club 49, Sebastià 
Gasch va ésser dels primers a incorporar- 
s’hi i a treballar per la resurrecció de 
l'Avantguarda, després del desastre de la 
guerra. Allí vam conèixer-nos i vam fer-nos 
amics. Una profunda i sincera amistat que 
ha durat fins a la seva mort.
L'admirem molt per tot allò que féu per 
desmuntar la Catalunya casolana i donar- 
nos el lloc cultural d’una terra moderna 
capaç d’irradiar pel món. El seu llibre L'art 
català al món és el text triomfal, a la ma-
duresa, de la victòria d'aquesta seva espe-
rança de joventut. No podem escatimar-li 
l'admiració, encara que aquest sentiment 
sigui sempre tenyit per la tristesa de les 
frustracions a les quals el condemnaren 
la cultura d'una burgesia baixa de sostre 
i la irrupció històrica dels enemics de Ca-
talunya vinguts de fora.

ALEXANDRE CIRICI
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