Hem perdut
«un món»
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'han aií^EU moltes veus de pi'olesta per les obres que faUen iil madrileiiy Centre d'Ari
Reina Solía. D'una banda, les d'Anlonio López i les deis pintors realisles; de l'altra,
les d'algYins menibres del gnip Dan id Sel.
A mi ni'agradaria protestar públicament per les obres que hi sobren: dues que pertanyien moralment al palrimoiii riguerenc. El gran masturbador, de Salvador Dalí, .segons asseguní pLÜcalde de Figucrcs. havia de roniandre per sempre al teatre-museu empordanes per expressa manilestació vei'bal de la vokintat del piíilor. Va ser cedil per no sé quina exposició i ja no
ha lornat mai mes. Un món. d"Angeles Santos, en diposit al llarg de 17 anys al Museu de l'Emporda, va ser eedit temporalment a rexposició barcelonina sobre «Les Avantguardes a Catalunya». Mentre era allá, la seva propietaria el va vendré ai Reina Sofía, sense fer cas de l'oferta de la
Generalitai. I els responsables del centre inadrileny. ací)nipanyats d"un notari. es van al'anyar a
treure'l de l'edií'iei de la Pedrera i se'I van endur a Madrid, sensc esperar que s'acabés la mostra i
sense ni tan sois eomunicai-ho al museu cmpoi-danés. Es evidenl, dones, que a Figueres, en qiiestió d'obres pictoriques, a cada bugada hi perden un llenvol.
.Ángeles Santos i Tonoella va néixer a Porlbou Tany 1911. Casada amb el pintoi- Emili Grau i
Sala, es la mare del també pintoi' Julia Grau i Santos. La seva extraordinaria personalitat es va
vessur tota sencera en fespléndida tela Un món. de tres metres quadrals, realitzada quan la pintora només tenia 18 anys. Alicia Viñas, conservadora del museu figuerenc. no va dubtar a qualif'icar-Ia com «una de les obres mes importants de la pintura contemporania espanyoIa>:'. El germá
de l'artista, el en'tic Rafael Sanios i Torroella, la desci'iu així; «En aquest quadrc, el món a qué í'a
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al-lusió el tito! apareix no rodó, sino cantellut. pie de cantons. llotant en un aire poblar de crialures i anscls alralegals per encendre les estrelles amb brases de sol. acom]3anyar unes animes a les
alí^ades o bressolar malernalmenl soinnis de llimbs. A baix, en aquest món, vist des deis somnis
recents d'una infantesa ombrívola, una humanitat es Iliura, entre cantó i cantó, ais seus altres
quefers de l'amor. la moil, el ciim passional. I'oraeió. els cspectacles. I'esport, el viatge, el dol
morluori, el rapte creador... D'algimes cases, se n'ha tret una paret o s'ha aixecal el soslre per
mostrar-nos alio ínlim o compartimenlat del viure de la gent. Com en El diablo cojuelo, sembla
existir el propósit de veure la reaJitat des de f'ora o des d'un pía superior -^en Tespai i en el
temps— per millor penetrar-la per dins i des de baixí>.
Aquesta pei^a extraordinaria no tornara mai mes a Figueres, com no hi loinara la de Dalí.
L'enipobriment del .Vluseu de TEnipoi'da es in'epai'able, perqué aquesta era la seva obra mes emblemática. A qui haurtem de donar la culpa? Ais qui no han volgut vendré o ais qui no han sabut
comprar'? Si algún dia s'explica bé la historia, sabrem a qui atribuir les responsabilitals. El cas és
que hem perdut Uu món i que, amb el quadre. hem perdut efeclivament tot un món.

Revista de Girona / nihii.

^4 seremhrc-DCtiibre 1992

Fugacitat
de Joan Badia

L

'amor de la fugacitat és el tito! d'un deis fontcs de Joan Bíidia. Fiigacital es el
mol que mes li eseau al gran cscriplor gironf. Va passar per la ciulal —i per la
vida— sense fer remor i es va esvair com una ombra. Ais setanta anys de la seva
mort. amb pi'ou feines sabem res d'ell.
Amb Texposició que lia niuntat a la sala Girona la Fundació la Caixa s'ha aconsegiiit
rescatar Badia de roblit. I ho ha pogut fer, malgrat la inigradesa de material exislenl
sobre el poeta, perqué ha situat la seva figura en el context de Tepoca privilegiada en
qué va viure.
Joan Badia i Casañas va néixcr al carrer de l'Argenteria el 1899 i va morir el 1923.
Aquests vint-¡-qualre anys de vida son cxaclamenl els mes plens i engrescadors de l'esclat cultural que va protagonitzar la Girona de comengament de segle. Badia va poder
participar en la implantado del Noucentisme a Girona i va beure avidanient. a glops, els
«fruils saborosos» d'aquella nova estética. Es va impregnar de Tanior a la ciutal que era
consubstancial ais postulats orsians, es va integrar en la Iluita política catalana del moment, i ho va vessar tot en els .seus escrits: poesies, narracions i anieles periodfslics, publicáis fonamenlalment en El Girones, setmanari del qual fou director. Els seus poemes i
els seus contes. en canvi, no van ser publicáis lins després de la seva mort.
L'exposició de la Caixa es titula, molt encertadamenl, «La mirada de la ciutat». En els
poemes de Badia es descriuen molls escenaris urbans i es glossen les fires, les fesles, les
soleniJiitats i les eslacions viscudes en el marc urbü. Tol aixo consiiiueix la priinera mirada: el poeta contempla la ciutal i, amb les seves impressions, la projecta cap enfoi'a. Pero hi ha una segona
mirada, mes piofinida. La ciulat és com un mirall
i. de lant contemplar-la. Badia la veu reflectida
dintre seu com una realital viva que inílueix en
les seves idees i condiciona el seu captenimenl.
Hi ha. dones, una doble mirada de Badia: cap
enlbra i cap endins. O, si es voL la mirada
del poeta sobre la ciulat i la mirada de la
ciutat a l'intei'ior del poeta.
Com a IVuit d ' a q u e s t a d o b l e — o
múlua— contemplació, Badia deseobreix millor que ningú el verilable
sentit. el misteri secret de Girona. I escriu, en la narració «La campana d'en Jordiet», una parábola peiTecla de la ciutal i de
la civilital. La ciutat entesa com un compromis de trebali i de vida per tal de convertir-la.
com volia el Noucenlisnie, en «el motile definiüu de la bellesa social»,
La morí lan prematura de Badia — c o m . en
aquells mateixos anys. la de Fidel Aguilar—- va
reduir a cendres una personalital riquíssima
que tot Just es comen),"ava a mLinifesiar. No
podem saber qué ens hauria donat Joan
Badia si hagués viscul mes temps.
Pero encara és mes trist —i culpable— que ignorem tot alio q u e j a
ens va donar. Tant de bo que l'exposició de la Caixa hagi servil per
transf'onnar en perennilal i en solidesa la seva trágica t'ugacital.
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