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Josep Amat,
la indepericléncia d'un mestre
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Del 9 d'abril al 9 de maig, la Fontana d'Or de Girona ha
acollit una exposició antológica de Josep Amat Pagés, pintor
nascut a Barcelona el 1901 i molt vinculat a Sant Feliu de
Guíxols. Caries Mitjá, Enric Marqués i Jaume Fabre, de la
redacció de la Revista de Girona, l'han visitat a la casa
barcelonina i hi han parlat relaxadannent, sense adminicles
magnetofónics per entremig. Eli, amable, al voltant d'una
taula on recolzar l'artesanal quadern de notes, els ha
recordat coses de la seva joventut, deis seus amics, de la
seva obra. La conversa ha transcorregut en un estudl pie
d'obres de M o m p o u , Mir, Sunyer, Aragay, Nonell, Manolo i
Rebull. En una paret, un quadre que Josep Amat va pintar
durant la guerra: uns aparadors de Sant Feliu sense res a
dintre. Peí baleó es veu un pati cobet de gespa sobre la qual
caminen dues tortugues. El cant de les merles i la remor d'un
petit brollador Iluiten per imposar-se al broglt
que puja de la ciutat.
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"Bar Montserrat". Sani Feliu de Guixols. 50 X 73 cms., oii sobre tela, 1945.
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És deis pocs artistes catalans actuáis que encara ha arribat a veure
un Renoir en l'aparador d'un marxant de París. Ais seus 86 anys,
Josep Amat segueix pintant cada
dia, des de la finestra de la seva
torre del Putxet, a Barcelona, o des
de la terrassa del seu apartament al
passeig de Mar de Sant Feliu de
Guixols.
L'edat ha afeglt astucia a la seva
murrieria innata. No hi ha manera
d'agafar-lo en una indiscreció, no
parla malament de ningú, tots els
qui h a c o n e g u t han estat bons artistes I excel.lents persones. L'Enhc
Marqués, a qui 11 agrada provocar, II
engega:
—De l'escola d'Olot, quins son
els bons?
—En Puiol, en Vayreda. Toissún
molt respectabfes. La geni que s'estima el paisatge son bona gent.
—Pero potser n'han fet un abús,
del paisatge...
— Tots cometem abusos, en la
vida.

—Els crítics de Barcelona us
han batejat com el pintor de Saní
Gervasi i els critics gironins us diuen
ei pintor de Sant Feliu. A m b quin
sant us quedeu?
—Em sentó de tots dos llocs.
Saní Gervasi i ei Putxet ocupen certament una part moit important en
¡a meva vida. Hi he viscut des que
em vaig casar! Pero com voleu que
l'estimi mes que Sant Feliu si In
meva mulier és ganxona i a Sant
Feliu hi he passat també
moitíssimes hores de la meva vida?

El color artificial deis
bronzejadors
Sant Gervasi ha estat un deis
barris barcelonins mes maltractats
per la política favorable a les grans
vies de circulació i a l'especulació
immobiliária que va fer possible el
franquisme. Sant Feliu també ha
estat victima del descontrol urbanfstic i paisatgfstic deis anys seixanta. Josep Amat ha patit totes
dues destruccions. La casa on havia viscut vint-i-cinc anys, a Sant
Gervasi. va ser enderrocada per
obrir un cinturó de ronda. Les á m -

"De la mateixa
finestra es
poden pintar
quadres moit
diferents"
"En aquests
temps, al carrer,
un pintor hi fa
nosa"
piles perspectives de Sant Feliu se
les va anar menjant la necessitat de
crear allotjaments peí turisme que
omplia els carrers, i sobretot les
platges.
Quan les excavadores el van fer
fora de casa, es va assegurar que
no li tornarla a passar. Va trobar
una altra torre al mateix barri, mes
amunt, just on comenpa el pare del
Putxet. Des de les finestres del darrera de casa seva només veu verd i
pinta una mica cada dia.
—Ma/ no és el mateix. Segons
¡'hora del dia, segons el temps que
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ia, les formes i els colors canvien.
Des d'una mateixa finestra es poden pintar quadres molt
diferents.
Jo maino he necessitatanar
a buscar temes gaire lluny. M'ha agradat
sempre pintar alió que tenia al voltant, les coses quotidianes, la vida
del carrer, sobretot eis carrers. A
Sant Feliu, la gent em deia, ¿per
qué no vas a pintar a les roques,
com els altres? No m'agradava. Jo
prefería el passeig, els carrers. Pero tant a Sant Feliu com a Barcelona, cada vegada m'iio han anat
posant mes difícil: els cotxes ho
envaeíxentot. Ja no és possible trobar un paisatge urbá sense cotxes.
Em posava a pintar en una vorera i
al cap d'una estona venía un cotxe i
em feia tora perqué volia aparcar.
Tinc la sensació que en aquest
temps, al carrer, un pintor hi fa
nosa, i a mi mai no m'ha agradat fer
nosa. Per aixó últimament he anat
moltal Pare de la Ciutadella, que és
un oasi tancat al tránsit. A Sant
Feliu, a lésíiu, també se'm fa difícil
pintar. Abans podía pintar el port

"La paleta s'ha
d'aguantar amb
la má"
"M'ha agradat
sempre pintar
les coses
quotidianes"
"El passeig de
Sant Feliu
continua essent
el milior del
món"

amb dues o tres persones en primer terme. Ara hi ha muitituds i
amb una pell torrada
artificialment
que trenca íots els esquemes de
ílum i color.
—No s'ha sentit mai temptat de
pintar les destruccions que ha anat
veient?
—Ma/. Sempre es pot trabar algún racó que se salva deis desastres, algúnIfocbonic.
Totesqüestió
de saber observar i triar l'estació
adequada i el moment precís de
ílum.

Les d o n e s d e s p u l l a d e s í Girona
No és pintor d'estudi. "La paleta", d i u , "s'ha d'aguantar a la mé.
Així et pots acostar o separar del
quadre segons el que
necessítes".
Només ara, per l'edat, li costa aguantar la paleta i la deixa sobre una t a u leta per treballar. Pero continua nec e s s i t a n t q u e h i hagi v i d a a l s e u voltant. Mai no ha fet nu, que és feina
d'estudi. "El taria", diu, "només si

estigués voltat de dones
despulladas". I hi afegeix una anécdota:
"Una vegada, a la cambra d'un hotelei de la rué Notre Dame des de la
finestra de la qual ptntava, a París,
una dona de la neteja se'm va oferir
pera posarnua. Imagino que tenia
segones intencions. Jo li vaig dir
que no m'hi dedicava, que es busques un
especialista".
—Quan pinto la figura humana,
m'agrada que actuf, sense posar. O
elsagafosensequesen'adoni,
obé
els dic: ves fent. i quan tii ha un instant que m'agrada, els dic: un mo~
ment. Preñe uns apunts, i després
pinto.
Tot i estar moit vinculat a Sant
Feliu de Guixols, mai no s"ha sentit
atret per la propera Girona. Diu que
amb les pedrés monumentals li passa una m i c a c o m amb el nu: que no
n'és especialista.
—M'agrada pintarles coses que
em son mes properes i no anar a
buscar llocs monumentals.
M'agrada retratarla vida quoiidiana que es
mou al meu voltant. A la meva época, eispintorsanavena
Tossa,aSitges... Jo em quedava a Sant Feliu, a
Vilanova. M'ha agradat sempre anar
al meu aire. Alguns em qualifiquen
de postimpressionista,
pero la veritaí és que el qualificatiu que millor
em va és el d'independent.
No tinc

"L'única cosa
que jo he volgut
1er és una
pintura sincera"
una fórmula per pintar. La descobreixo cada cop que m'hi poso.
Seguramentperaixó
no m'ha vagat
de muntar el cavallet a Girona ni
moure'm en els seus amblents artistics. De l'Aguilera, en Pons Martí... en coneixia l'existéncia, pero no
els vaig tractar mai.

París, París
—Vaig anar per primer cop a
París el 1933, amb Grau Sala. Jo
ha vía fet la primera exposició a Can
Dalmau, l'any vint-i-vuit, i va ser ell
el que em va aconsellar d'anar a
París. Em va fer una carta de recomanació per en Llorens
Artigas,
pero ni el vaig anar a veure. Quan al
cap de vint anys el Pepito Llorens va
venir a Barcelona i ens vam conéixer, li vaig ensenyar la carta i vam
riure molt. Eil va
instal.laraleshores
al pati de la meva casa
deSantGervasi un forn de cerámica d'on van

sortir moltes de les seves obres
abans que se n'anés a Gallifa.
París, per Josep Amat, va ser un
descobriment i una revelado. Encara era el París d'abans de la guerra, molt diferent, com ell mateix
recorda, del que va trobar després,
ais anys cinquanta. Encara no hi
havia arribat la influencia nord-americana i a la plaga de Tertre els pintors no s'hi amuntegaven.
—La pintura francesa
m'agradava molt, pero només l'havia vista
en reproduccions. Quan la vaig veure de debo, alsaparadors
deis marxants, em vaig adonar que era en el
centre del món. També em vaig
adonar, en veure les obres deis genis, que jo no faria mal coses semblante. Perú hi havia pintors de segona fila que m'agradaven
molt i
que em vela amb cor d'igualar. Veía
que podía arribar al mateix lloc que
elis i vaig seguir el seu cami. Jo mai
no he sigut persona d'ambicions i
mes aviat he estat consciení de les
meves limitacions.
El que ¡o volia
era anar pintant per viure. Així que
vaig tornar molts cops a París. Ágata va el tren, en tercera, m 'allotjava a
l'hotel Saint Agustín o al Notre Dame, a la riba del Sena, que em costaven sis francs diaris i no tenien ni
aigua correní. Portava una comptabilitat molt estricta per a fer-me
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El pintor Joaquim
Mir, en el dia del
casamení de Josep
Amat i Isabel Girbau,
el 17 de iuny de 1936.

durar al máxim els estalvis i poder
comprar el máxim de
bastidors.
Cada matí em prenia un groe, i em
posava a pintar, molt sovint des de
Íes finestres de la cambra de l'hotel.
Quan acabava els diners, tornava a
casa. Si m'estava un parel! de dies
sense diñar, era igual, perqué sabia
que en arribar a casa deis meus
pares ja em refaria. A Barcelona
feia una exposició amb el que havia
pintata París, i me n'hí trobava amb
la butxaca plena.
A la tornada del seu primer viatge a París, la seva primera exposició va ser un éxit. Li van comprar
obres el doctor Trueta, Pau Casáis,
el col.leccionista Lluís Plandiura.
L'éxit es va anar repetint i va ser
quan va poder pensar a estabilitzar
una mica la seva vida. Va ser quan
va descobrir Sant Feliu.

advertit: "Vigila les noies de Sant
Feliu, que son molt
ganxones".
El festeig amb Isabel Girbau i
amb Sant Feliu és pie de records
per a Josep Amat. Recorda Josep
Pía, Gaziel, Juli Garreta, Raoul Dufy...
—Hi havia un tal Mariano Viñas,
un gran pianista. Vivía a la placeta
de Sant Joan i cada tarda hi aná~
vem els conegtus de Sant Feliu. Eli
tocava i la mewa germana, que era
una bona lieder, l'acompanyava. La
gent feia rotilana al voltant de la
finestra del carrer, per
escoltar-las.
A Raoul Dufy l'havia conegut a París. Anava a Sant Feliu a fer les
aigües, perqué tenia artritis. En Gaziel tenia molts amics, es feia molt
amb tothom, sobretotamb
els pescadora. Era un fióme molt planer.

Anava amb ell el dia que fa meva
dona va teñir l'accident.
Visitévem
un indret de Sant Feliu on hi ha restes ibériques i ella va teñir la desgracia de caure a un pou. És un dia
que no heoblidat mai.
Undianegre.
Va casar-se el 17 de juny de
1936, just un mes abans de c o m e n gar la guerra, que els va agafar a
Sant Feliu. No va ser-hi gaire temps,
perqué, c o m ell explica, "no em
deixaven pintar el port, es pensaven que feia plénols per passar-los
a l'altre bándol". Es va casar gran,
ais 35 anys. Diu que no va voler-ho
fer "fins que vaig estar ben estabilitzat".
—No vaig teñir casa a Sant Feliu
fins després de la guerra. La primera va sera la Rambla,
cantonada

Sant Feliu d e Guíxols
— Vaig anar a parara Sant Feliu
d'una manera casual. Els monjas
de Montserrat havien convacat un
concurs de pintura i jo hi vaig anar,
sobretotperqué
ens mantenien uns
dies de franc. Era l'any 1932. Allá
vaig fer amistat amb en Frederic
Verrié, un guixalenc que vivia a casa d'en Mir, a Vilanova. Ell em va fer
la propaganda de Sant Feliu iem va
suggerir d'anar-hi. Li vaig fer cas.
L'any trenta-tres era una ciutat meravellosa, com del sud de Franca.
El passeig, amb els tendáis deis
casinos i les taules parades, em va
enamorar. I també m'hi vaig enamorar de la que després seria la
meva dona. Em Verrié ja m'havia
234
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"Badia de Sant Feliu de Guíxols",
50 X 65 cms., o/; sobre tela, 1977.

Sant Feliu de Guíxols.
1950: Josep Amat
amb el pintor
francés Raoul Dufy i
la íamilia del
ceramista
Llorens
Artigas.

al passeig, al costat de Can Salvi.
Era una casa molí vella que em vaig
anar arreglant. Quan va arribar el
boom delturisme, el propietari la va
valer vendré i em va donar opció,
pero ¡o no podía comprar-la,
perqué estava pagar^i la de Barcelona.
Aleshores en Cendras, a qui havia
coneguta través d'en Gaziel, em va
ajudar d'una manera ben curiosa:
ell va comprarla casaiem va delxar
que hi seguís vivint Al cap deis
anys vaig veure que els seus filis fri-

"Prenent café", 105 X 115 cms., oli
sobre tela de 1937.

saven per disposar-ne i vaig marxar-me. Em vaig comprar aleshores
el pis que ara tinc al passeig, un
passeig que segueix essent el mes
bonic del món.

Infancia i Joventut a B a r c e l o n a i
Vilanova
Va néixer a Barcelona el 13 d'abril de l'any 1901 al número 29 del
carrer de Muntaner, tocant a la Uni-

versitat. La seva familia procedía
del Balx Llobregat, on tenia propietats entre Viladecans i Sant Climent. Els pares van poder donar
carrera ais quatre filis. Josep va
anar fins l'any dotze a l'AteneuObrer
que dirigía Nicanor Vázquez, al carrer deis Tallers.
—De petit vaig teñir refació amb
dos grans pintors de la generado
anterior a la meva, en Mir i en Sunyer, cosa que segurament va influir
en el meu camí artlstic. Els Sunyer
eren ve'i'ns de casa nostra. Vivien a
la casa del costat, al número 31. Els
pares d'etl i els meus eren amics, i
¡o ¡ugava amb les seves germanes
quan ell era a París. Saltévem d'una
casa a l'altra peí terrat. Va ser Joaquím Sunyer qui va convencer el
meu pare que ¡o tenia aptituds artístiques. Ais quinze anys ja dibuixava del natural. Aixi que quan vaig
acabar el batxillerat em van enviar a
Llotja. Allá vaig estudiar amb en
Ramón Calsina, en Lluís Montaner,
la Teresa Condominas, en ívfanuel
Rocamora, que després va muntar
el museu de la indumentaria...
En
Joaquim fvtir el vaig conéixer al Valles, cap al 1924. Un dia ens vam
trobar els dos pintant al maíeix índret i ell es va interessar peí que jo
feia. Els Mir eren un matrimoni sense filis i em van agafar un afecte
paternal. Vaig comenQar a anar amb
ellssovint. ipassava maltes temporadas a la seva casa de Vilanova Ha
Geltrú. A ell li bagues agradat que
em cases amb una noia de Vilanova, ho sé. Pero no em considero
deixeble seu. Jo no aprenia la seva
manera de pintar. El que va teñir
per mi va ser amor paternal i no
mestratge
artlstic.
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"Una cosa que
es valorí molt no
vol dir que sigui
bona"
"Ara e/s estiis
—també a
Catalunya—
canvien massa
de pressa"
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"Autoreírat".
35 X 27
cms., pintura a l'oli
de 1985.

El 1922 va exposar per primera
vegada, en una col.lectiva organitz a d a p e r F a g e s d e C l i m e n t . Hi participava un altre jove pintor que exposava també per primer cop: Salvador Dali. El 1927, Josep Amat va
treballar en les oficinas de perspectiva d'obres publiques per l'exposició internacional del 1929. "Va ser
el meu primer taller", diu, "que compartía amb el pintor J.M. Buigas,
germá de l'enginyer Buigas, el de
les fonís Iluminases". El 1928 va fer
la seva primera exposició individual, a les galeries Dalmau, i sis
anys després el primer viatge a

París. Exposicions, premis, éxit...
—L'única cosa que jo volia era
fer una pintura sincera.
M'lnteressava molt pels nous corrents, peí
que es felá a tora, i a conéixer-ho bé
m'hi van ajudar no solament els
viatges a París, sino també la revista ART, una publicado
extraordinaria, irrepetible, que va durar de fináis del trenta-tres a miijan treníacinc. Encara en conservo la collecció.
S a n t G e r v a s i i el Putxet
Després de la guerra, que va
passar a Barcelona, Josep Amat va
continuar treballant. Enyorava els
aires de París i va aprofitar la primera ocasió per sortir a l'estranger
de rúnica manera que era possible
ais anys quaranta: unes pelegrinacions a Roma, en la qual hi va anar
també en Llorens Artigas. Josep
Amat, que es confessa creient,
~"la creado de la naturalesa,
sino
hiha un cap, no s'explica", diu —no
va teñir, curiosament, a la postguerra, capencárrec p e r f e r pintura religiosa, que era el modus vivendi de
molts artistes. Eli va seguir amb el
seu estll i els seus paisatges urbans.
—La meva dona era de Sant
Feliu i ¡o de Barcelona. Havíem de
triar un lloc o l'aítre, per viure. i vam
fer un terme mig. Vam Hogar una
casa a Sant Gervasi, amb ¡ardí. Llavors era com un poblé, i la meva
dona s'/)/ trobava molí a gust. El
pintor Francesc Gimeno hi havia
viscut, abans que hi anéssim no-

salíres. Elcarreron
va teñirla casa
porta ara el seu nom.
Es fa un silenci, prou eloqüent
que a Josep Amat li agradaría teñir
la mateixa sort que el pintor Gimeno, peí que fa a la inclusió en el
nomenclátor de vies urbanos d'aquest barri que tant ha estimat.
—La pintora Olga Sacharoff havia viscut al carrer del Putxet, el
mateix on ¡o vise ara. Me la va presentar en Grau Sala ais anys trenta.
Havia fugit de Franqa, va anar a
Mallorca i després es va refugiar a
Sant Gervasi amb el seu marit anglés. Vam ser amics tota la vida.
D'enpá que va anar a térra la
seva primera casa a Sant Gervasi,
situada al carrer de Juli Verne, Josep Amat viu al número 7 del carrer
del Putxet, en una antiga torre amb
jardí procedent de l'época que alió
era el barri d'estiueig de la burgesia
barcelonina,
—Al jardí de la casa del carrer
Juli Verne hiiiaviem fetgrans
partides de petanca amb en Llorens
Artigas i amb en Miguel Villa. Ara
que l'edat ja no em permei la petanca, jugo a la canasta amb el
Villa, el meu millar amic. Cada setmana baixa un dia del Masnou, on
viu. i passem un dia ¡unts a Barcelona. Tant li és que plogui o que faci
una gran nevada. Cada dimarts ell
fa acte de presencia, sempre a la
mateixa ttora. És un home
moitpuntual, i un gran pintor. Com ell, a
Catalunya, hi ha grans artistas que
no han tingut el reconeixement
que
mereixen, com en Pere Daura o en
Pau Roig. Jo he conservat uns gustos molt particulars. Pero veig que
la geni es mou peí que mes es
cotiíza. Aixó, de fet, ha passat sempre. Pero una cosa que es valori
molt no vol dir que sigui bona. És el
cas, per exemple. de la Sagrada
Familia. El modernisme no va amb
mi. Ara els esíiis canvien massa de
pressa, també a Catalunya.
Aixó
deu ser bo, perqué és senyal que el
país és viu, es renova. Pero poíser
es renova massa. La tradició també
és una cosa magnifica. Cree que les
arrels no les hem de perdre.
Mentre parlávem. i amb l'excusa de mostrar-nos un quadre de
Villa, hem baixat al ¡ardí. Quan déla
les ultimes frases, Josep Amat s'ha
ajupit dificultosament i amb la má
ha agafat una de les dues tortugues
que corren peí jardí. Les estima
—es veu— i s'hi está bé en aquest
jardí ombrejat, ara que el sol és alt.
És hora de dir adéu i tornar al cafarnaüm de les vies rápides que han
destruTt Sant Gervasi.
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