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1931: La modernitat suit de l'armari 
JOSEP CASAMARTINA I PARASSOLS 

Es évident que la procla
mado de la II República 
espanyola, Fabril del 
1931, va generar una certa 

desinhibició i un innegable i eufó-
ric impuls de Uibertat que afavori-
ria el desplegament de la moder
nitat, pero la República es va ins
taurar precisament perqué la 
gent tenia ganes de canvis, és a 
dir, ja eren una mica modems, 
per aixô van dir "no!" a la monar
quía que havia donat màniga am
ple a Primo de Rivera. De fet, 
l'Exposició Internacional de 
1929 va ser l'apoteosi del cartró 
pedra monumentalista de la Dic
tadura, pero, també el seu patétic 
cant de cigne. Enmig de palaus 
fets de marenga i ciment port-
land batut, es presentava la mera-
vellosa polvera de Maderas de 
Oriente de la casa Myrurgia que, 
Uavors, ja estava a punt d'estre-
nar al carrer de Mallorca una no
va seu d'estil racionalista projec-
tada per Antoni Puig Gairalt. 
Edifici del que, per cert, hem vist 
enderrocar-ne mes de la meitat fa 
poc, tot i ser una de les fîtes de la 
arquitectura moderna catalana. 
A la mateixa exposició del 29, i a 
part deis exemples internacio-
nals, l'empresa Uralita o els 
magatzems Jorba mostraven els 
seus productes en pavellons d'ar-
quitectura contemporània, sim
ples i efectius. Mentrestant, el 
marxant Dalmau oferia mon-
drians i van doesburgs, en aquest 
cas tristament en va. a fa WWfS* 
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que difonia els revolucionaris pro-
jectes arquitectônics deis joves 
components del GATPAC. Miro 
i Dalí, triomfaven a París, i Togo-
res i Sisquella s'endinsaven en un 
surréalisme tangencial. 

L'any 31 va ser com una mena 
de normalització d'una modetni-
tat que ja existia, perô que podia 
ser mal vista o considerada esnob 
i era minoritaria; quan va deixar 
de ser pecat va proliferar a man-

El mobiliari de les cases 
bones va donar pas als 
confortables entapissats 
amb velluts 'cubistes' 

salva. El mobiliari espanyol —i 
tan cátala!— de les cases bones, 
amb talles, cuirs i quixots. va do
nar pas als confortables entapis
sats amb velluts cubistes, les esto-
res llistades, i el mobiliari de den
tista, tal com Luis Cernuda ano-
menava les cadires i butaques de 
tub cromat estil Bauhaus que van 
envair menjadors, salons i gale
ries a l'época republicana. Fins i 
tot Cambó va encarregar un pro-
jecte de xalet funcional al seu ar-
quitecte de capçalera, Adolf Flo-
rensa. La platja i la piscina es van 
posar definitivament de moda, i 
una ullada de sol revifava el país. 
El GATPAC col-laborava amb el 
govern de la Generalitat i es pro-
pagava arreu amb la revista AC; 
l'arquitectura deis noucentistes 
també es renovava seguint 
l'eufôria. La revista D'Ací i 
d'Allà canviava de pell per conver-
tir-se en la mes rabiosament mo
derna de la historia, amb format 
quadrat i espiral de bloc, gracies 
a Josep Sala, pintor de toreros i 
manóles, professor de bail i un 
deis millors grafistes i fotógrafs 
publicitaris del segle XX cátala, 
tal com encertadament reivindica 
Enric Satué. Pero aquesta ma
teixa plataforma de flamant pa-
per couché, enmig deis anuncis de 
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Myrurgia, la Joieria Roca, El Di
que Flotante, la botiga Uralita 
del Passeig de Gracia, i els nom-
brosos reportatges deis millors de-
coradors à la page com ara San
tiago Marco, Osear Lena o Jau-
me Llongueras, D'Ací i d'Allà 
deixava entreveure una cosa alar
mant: la pintura catalana conti-
nuava, cabota, amb paisatge, a 
plein air, i bodegó i figura, com 
déu mana. Cal aclarir, que ni Mi
ró, ni Dalí, ni cap deis joves atrets 
per l'avantguarda responien a l'es-
mentada denominació d'origen. 
Aquest fet d'immobilitat i, fins i 
tot, reces de l'art establera es fa-
ria molt évident a la secció catala
na de la Biennal de Venècia de 
1936, i també ho faria en plena 
guerra amb el llibre de Joan Mer-
li 33 pintors catalans publicat peí 
Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya, en con-
trast brutal a la tasca comprome
sa amb la causa i amb l'estètica 
contemporània deis cartellistes. 

Bona part d'aquesta pintura i 
escultura nostrades, tan aclama-
des als anys trenta als salons de 
Primavera i de Tardor, ha perdu-
rat als magatzems deis museus, a 
col-leccions privades o a galeries 
i antiquaris, pero tot aquell altre 
art considérât "menor" que avui 
ens sembla superior i mes ben en-
caminat que moites teles, bronzes 
i marbres, delicia de col-leccionis-
tes i amateurs entusiastes, o bé 
s'ha destru'ft o bé resta encara 
oblidat, perdut o diluít en les re
vistes i altres testimonis gràfics 
de l'época. Era un art de consum 
immédiat, quotidià, que no prete-
nia assolir la grandesa impassible 
de l'altre —el de les galeries encar-

carades i deis salons de Mont-
ju'ic—. El temps ha jugat a favor 
del mes efímer perqué en el fons 
era el mes modem. El disseny 
gràfic i la publicitat, l'interioris-
me i, fins i tot, la moda deis anys 
trenta encara ara se'ns apareixen 
vàlids i atractius. 

Enric Satué parla d'aquest 
enorme potencial al llibre Los 
años del diseño. La década republi
cana (Tumer, Madrid, 2003) on 
fa un intéressant repas a tots els 
professionals de l'época a través 
de tipografies, anuncis, envasos, 
cartells, papers d'empaperar o dé
corations d'interior. Es un món 
inacabable que donaría per om-
plir pagines i pagines amb imat-
ges excel-lents que serien ben rebu-
des per tothom. Peí que fa als car
tells, Jaume Miravitlles, Josep Ter
mes i Caries Fontseré van donar a 

ca y la Guerra Civil a La Gaya 
Ciencia, l'any 1978. No fa molt, 
vam poder veure a La Virreina 
una bona selecció del millor carte-
llisme bél-lic del 36, tant el madri-

oam el valencia i el cátala, 
procèdent de la Fundación Pablo 
Iglesias. Ara h toca el tom al Mu-
seu d"História de Catalunya que. 
commémorant el 75é aniversari 
de la proclamació republicana i 

El disseny gràfic i 
la publicitat deis anys 
trenta encara ara 
son vàlids i atractius 

recordant albora el 70é del malau-
rat inici de la Guerra Civil, inau
gura el divendres de la setmana 
que ve República! Cartells i carte
llistes '1931-1939). Una selecció 
de 130 pasquins de la Fundació 
Figueras i el Centre d'Estudis 
Histories Internacionals, conser
vais a la biblioteca del reconstruit 
pavelló de la República de l'any 
1937, de Josep Lluís Sert i Luis 
Lacasa. La majoria de peces van 
ser impreses a Barcelona i mos-
tren l'ait nivell que es va assolir a 
Catalunya. Pero no tots els car
tells exposais teñen la mateixa ca
tegoría si els mirem amb ulls esté-
tics, n'hi ha de simplement testi
moniáis. D'altra banda, reduir les 
proeses només al nostre país seria 
una gran bestiesa i un defecte de 
miopia, precisament un deis mi
llors cartells de l'exposició, que 
serveix d'imatge promocional: 
l'impactant i extraordinari Todas 
las milicias fundidas en el Ejército 
Popular, va ser imprès a Madrid. 
Cartells i cartellistes té una volun-
tat i un diseurs histories i s'emmar-
ca dins un programa d'activitats 
centrades sobretot al voltant de la 
guerra pero, alhora, celebra un 
moment gloriós i dramàtic de 
creativitat sensé précédents, jove i 
explosiva. 
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