odest Urgell
torna a Girona

L'ermita/
un es moil. (/iiii'liid.
sotiiud i crepitsíie.
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A 1;Í Fontana d'Or. del 2?
d'octubrc al 17 de novenibre. la
Caixa de Girona. a través de la
seva obra cultural i dintre del
marc de les Jesles de la ciiilal,
celebra una exposició en
homcnalgc al pintor Modesl
Urgell i Inglada.
Aquesta exposició reciill mes
de trema obres de Tarlisla a
Iravé.s de les quals es venen les
principáis caractcrísliqucs de
robra trUrgell. Es pot vciirc
tota la temática iractada per
Tartista que va des de la típica
marina al cementiri, les eimiles.
carrers de pobles. paisalgcs i
temes mes poc tractats, com
robra Dona; aquesta lela
representa la "Tomasa"
personatge de la seva obra
teatral Un térros de sucre, escrita
l'any 1898. Només peí feí de ser

un pcrsonalge d'una de les sevcs
obres lealrals podia permetre a
Urgell prcsciuaren una obra
seva un pcrsonalge. scnse cap
allre clcmenl: tan sois una dona
com a centre de Tobra. Una
dona de poblé, amb vestimenta
del moment. Aquesta lela es
atípica clintrc de la seva
iconología habitual.
Tííies les obres exposades
mereixen ser explicades i
comcnlades. Degul a Tespai, aixó
es impossible: pcraquest niotiu
vull mencionar tres obres que no
han de passar dcsapereebudes:
Paisatgc (161,5x91 cni). Obra
que per les scves dimensions. i en
teñir en un primer lemie un camí
obcn a respeelador, ens introdueix
a l'obra d'una forma real. Sembla
t|ue nosaltres ens trobem en aquest
camí capa la casa.
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Paisatge amb crmila
{122x64 cm). Obra de
caraclerísliques molí similars ;i
les del Toque tle Ortición (ohi'a
que es troba en el Musen crArl
Moílern de Barecloiui), per aixó
es pol dalar anib posierioriíal a
I S76. En aquesta obra un és
mun, lol és quiclud, solitud i
crepuscle.

tilulLuit les seves obres Lo de
siempre o Sienqire lo mismo.
La realitat de la seva obra és
molt mes complexa que la
sinrplc repetició d'un tema
delerminal i aixo lio píxlcm
comprovar en aquesta
cxposició anlologica que es
mereixia el nostre artista des de
la molí de lemps.

Exposició que ha de ser
ampliada amb la visita al
Musen d'Arl de la ciutat,
Visitant les dues mostres ens
quedara senipre en el record la
importan! obra de Modest
Urgell i Inglada.

MlLACxROS TORRES I LÓPEZ

Carrerde poblé (60x100
cm). Tema real de la vida
quotidiana d"un poblé en epoea
de pi'ücessons. Amb aquesta
obra podem veurc el vcssant
realista de Tartista. Ens mostra
un earrcr de poblé ele la seva
época, de la Catalunya de la Ti
del s c g l e X l X .
Recordem que Modesi
Urgell va néixcr el 13 de Juny
de ]H39 a Bareelona i va morir
el 3 d \ i b r i l de 1919 a la
mateixa capital. Home que
eonstantment vialjava. ¡a que
en cls seus vKilgcs tiobava la
inspiraeió, a Girona va esiar-hi
en disiintes epoqucs, no només
a la capital sino lambe a
l'Emporda, a Banyoles i a Olot,
en moUs momcnts difercnls.
Urgell va ser semprc un
enamora! d'aqüestes terres; un
deis seus amics. Enric Galwey.
rcferint-se a Urgell ens diu el
següenl: "Era un home
intei'essantíssim quan ens
parlava de Girona; vista per ell
era una joia/*
Va teñir una Marga vida
dedicada a Tan i per aqucst
moliu la quantilat de teles
pinlades és immensa. Li
preocupava un tema
determinal, el crepuscle, i el
Iraclava coniínuamcnl per
aconseguir la seva perí'ecció.
Aquest fet li va ser molt
crilieal. pero ell eontcstava

Carrcr de poblé:
!a viila (¡noiiiliana
cu cpncci
(/(' procfssim.s.
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